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A történet, amelynek néhány dokumentuma
is olvasható az alábbiakban, s amely a
magyar polgári „színházcsinálás" első
korszakának végjátékát reprezentálja, 1911-
ben kezdődött. Ekkor alakult meg a Wertheimer
Orfeum Részvénytársaság, melynek
igazgatósági tagjai között a Nagy Magyar
Compass című pénzügyi és kereskedelmi
évkönyveket lapozgatva ott találunk négy
Wertheimer testvért, Elemért, Aladárt, Lajost és
Károlyt. A Wertheimer-vállalkozás megalakulása
évében megvásárolta a Paulay Ede utca 35. szám
alatti Fried-

mann Orfeum épületét (napjainkban itt az Új
Színház játszik), amely Kristálypalota néven né-
hány évig még orfeum maradt. Igy indult útjára
Budapest harmadik színházi vállalkozó családja.

(Az első család a Faludiak. Faludi Gábor - a
dinasztia alapítója - 1896-ban nyitotta meg a
Vígszínházat. Művészeti igazgatónak akolozsvá-
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ri színdirektort, Ditrói Mórt kérte fel. Faludi fiai,
Jenő, Miklós és Sándor a színházi vállalkozás és
a színházvezetés fortélyait édesapjuk mellett ta-
nulták meg, és tapasztalataikat az1910-es évektől
egészen az 1930-as évek végéig számos
budapesti színház bérlői, igazgatói vagy művé-
szeti titkári posztján kamatoztatták.

A második a Rákosi-Beöthy család. Másfél
évvel a Vígszínház alapítása után, 1897 októbe-
rében nyitották meg első vállalkozásukat, a Ma-
gyar Színházat az Izabella (ma Hevesi Sándor)
téren. Rákosi Jenő, a Budapesti Hírlap főszer-
kesztője, húga, Rákosi Szidi, a Nemzeti Színház
színésznője és Rákosi Szidi fia, Beőthy László - jó
néhány tőkéstársat megnyerve ötletüknek -
alapították a főváros második magánszínházát. A
Rákosi családból Beöthy László vált a korszak
kiemelkedő színházszervezőjévé. Nemcsak vál-
lalkozó volt, hanem színházainak, a Magyar és
később a Király Színháznak az 1920-as évek
közepéig - ha a körülmények engedték - művé-
szeti irányítója is.)

Wertheimerék 1919-ben úgy kapcsolódtak be a
fővárosi színházi vállalkozásokba, hogy 1911-
ben megszerzett orfeumukat operettszínházzá
alakították. Az új színházat, a Revü Színházat a
színházirányítás iránt talán leginkább érdeklődő
fiú, Elemér vezette 1921-ig, pénzét, szervező-
készségét egyaránt befektetve a vállalkozásokba.
A Wertheimer család tagjai közül ő lett a két
világháború közötti évek színházalapítóinak egyi-
ke. Az 1920-as években három budapesti szín-
házban próbálta ki színházszervezői képességeit.
1925-től az Andrássy út 69. szám alatti kis szín-
házat (jelenleg a Budapest Bábszínház épülete),
1922 decembere és 1925 májusa között az Apol-
ló Színpadot, 1922-től 1924-ig pedig a margit-
szigeti Sziget Színpadot igazgatta.

Wertheimer azonban inkább pénzembere és
szervezője, semmint művészeti vezetője volt
színházainak. Igy, amikor 1929-ben újabb vállal-
kozásba kezdett, üzleti partnereit a művészvilág-
ból, illetve a színházak üzleti holdudvarából vá-
lasztotta. Heltai Jenő, Lengyel Menyhért, Bródy
Pál és Marton Sándor - a Párizsban és New
Yorkban ma is működő színpadi kiadó alapítója -
nemcsak tőkéstársai, hanem művészeti-szak-mai
tanácsadói is voltak. Ők öten bérelték ki a
Belvárosi Színházat (ma Katona József Színház),
amelyet az 1931-32-es évad végéig igazgattak.

A Magyar Színház és az Andrássy
Színház - a háború előtt

A Rákosi-Beöthy család által alapított Magyar
Színház épülete 1931 őszén árverésre került.
Ekkor már csak emléke élt hajdani fénykorának,
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annak a gazdag évtizednek, amelyben a Beöthy
László vezette színház a Vígszínházzal versengett
a fővárosi közönség kegyeiért. Az épületet 1932-
ben Wertheimer Elemér frissen alapított cége, a
Színház-Ingatlan Részvénytársaság vásárolta meg.
Wertheimer lett a színház új igazgatója, a művé-
szeti vezető pedig Bródy Pál és Heltai Jenő, az
utóbbi azonban 1934-ben kilépett e társulásból.

Wertheimerék igazgatása idején az Izabella
téri színház életre kelt. Az új vezetés nem mű-
vészszínházat kínált a budapesti közönségnek.
Kidolgozott, fegyelmezett, „jól megcsinált" elő-
adásban játszott bulvárdarabok alapozták meg
újra a Magyar Színház ismertségét és elfogadott-
ságát. A prózai repertoár önmagában nem állt
meg, így a színházat eltartó produkciók első-
sorban zenés vígjátékok és operettek voltak
(Eisemann Mihály: Egy csók és más semmi,
Vadvirág; Ábrahám Pál: Bál a Savoyban, Viki;
Huszka Jenő: Erzsébet), melyekből minden
évadban kitelt jó néhány, műsorgondok nélküli
hét. Nemcsak az Izabella téren választottak eb-
ben az évtizedben operetteket és zenés vígjáté-
kokat színházfenntartó mentőkötélnek: a Víg-
színház, a Belvárosi Színház, sőt, Bárdos Artúr
Nagymező utcai Művész Színháza is elő-elővett
egy-egy zenés darabot.

Operettek mellett néhány prózai produkcióból
állta műsor. A vígjátékokat az Andrássy úti Szín-
ház rendezője, Vaszary János (Muráti Lili férje)
szállította (Házasság), a kasszasikert is jelentő
kortárs külföldi és magyar, színiirodalmat az
amerikai Emmet Lavery ( A z Úrkatonái) és Zilahy
Lajos ( A s z ű z és a gödölye) darabja képviselte. A
Wertheimer-igazgatásnak emellett sikerült ki-
emelkedő jelentőségű, művészi élményt adó elő-
adásokat is létrehoznia. Az 1935-36-os évadban
az Izabella téren mutatták be Heltai Jenő A néma
leventéjét Törzs Jenő és Bajor Gizi főszerep-
lésével, az 1937-38-os évadban pedig Shakes-
peare I I I . Richárdja-Törzs Jenővel a címszerep-
ben - varázsolt különleges pillanatokat a Magyar
Színház színpadára. Bár e két utóbbi előadás
elütött a színház műsorától, a századik előadást
is maguk mögött hagyva, hatalmas közönségsi-
kert arattak. Mindkettőt a Nemzeti Színház volt
igazgatója, Hevesi Sándor rendezte, aki 1933-tól
haláláig a Magyar Színház főrendezője volt.

Wertheimer másik színházában, az Andrássy
úton 1934 januárjában az addigi, bevált kabaré-
műsort egész estét betöltő vígjátékokkal váltották
fel, majd a társulat 1937-ben az Andrássy útról
átköltözött a hajdani Kristálypalotába, és
Andrássy Színház néven játszott tovább. A két
színház működése egymásra épült, a kisebbik
színház sikerei rendszeresen átkerültek a na-
gyobbikba. A társulat magját Törzs Jenő, Pethes
Ferenc és Bilicsi Tivadar alkotta. Mellettük feltűnt
egy-egy évad ra - vagy csak egy-egy produkcióra -
szóló szerződéssel Gombaszögi Ella, Kabos

Gyula, Mály Gerő, Makay Margit, Honthy Hanna,
Latabár Kálmán, Rökk Marika, Ráday Imre és
Turay Ida is.

A Wertheimer-színházak virágzását 1939-ben
„A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának
hatályosabb biztosításáról" szóló, 1938: XV. tör-
vény-az első zsidótörvény - és a nyomába lépő
intézkedések szakították meg. Ezek alapján a
színházak korlátolt felelősségű társaságok vagy
részvénytársaságok számára kiadott működési
engedélyeit a színművészeti kamarai tagságért
folyamodni köteles igazgatók nevére írták át. Bár
Wertheimert majd csak 1944 áprilisában, az utol-
só nagy kizárási hullám idején törölték a kamara
tagjai közül, a Magyar Színház engedélyét az
addigi társigazgató, Bródy Pál kérte és kapta
meg. Wertheimernek 1939 után még két évig
sikerült megtartania a színházai feletti tényleges
ellenőrzést, mert Bródy után még ketten adták a
nevüket ahhoz, hogy továbbra is igazgathassa
színházait. 1940. március elsejétől szeptember
elsejéig Losonczy Dezső, az Andrássy Színház
karmestere, utána pedig egy évadra Csathó Kál-
mán, a népszerű és sikeres író, a Nemzeti Szín-
ház volt főrendezője biztosította a színházakat a
tulajdonos számára. Őket kettőjüket az igazgatói
engedélyeket véleményező Színművészeti Ka-
mara is elfogadta - 1941-ig. Az 1941 augusztu-
sában kiadott, 6.020/1941. M. E. számú kor-
mányrendelet azonban már arra kötelezte a bu-
dapesti színházépületek tulajdonosait, hogy
színházaikat az azokra pályázó és a fővárostól
koncessziót nyerő színigazgatóknak adják bérbe.
Wertheimer kénytelen volt az 1941--42-es évad-
tól a Magyar Színházat Bánky Róbertnek, az
Andrássy Színházat pedig Vaszary Jánosnak
átengedni. A két új igazgató csak a kamara
bizalmát élvezte, a színháztulajdonosokét már
nem. Bár a Magyar Színház tulajdonosa a
Színház-Ingatlan Részvénytársaság, az Andrássy
Színházé pedig az 1943-ban felszámolt
Wertheimer Orfeum Részvénytársaság
jogutódjaként alakított Szín-házpalota
Részvénytársaság maradt, Wertheimer ekkor
mindkét színházát elvesztette.

Új idők - régi és új szereplők

„Megnyílik négy budapesti színház"- hirdette a
Szabadság 1945. január 28-i száma. A lap az
Andrássy Színház, a Magyar Színház, a Fővárosi
Operett Színház és a Nemzeti Kamaraszínház
közeli megnyitását adta hírül.

Az ostrom után roppant gyorsan fel- és újjá-
éledt a főváros színházi élete, hiszen a színészek
élni és játszani akartak, a színházvezetők és vál-
lalkozók pedig újjászervezni színházaikat. A szín-
házi világ háború előtti és háború alatti alkotói-
nak és szervezőinek egy része ekkor már nem élt,

külföldön volt, visszavonult, illetve hosszú évek
elhallgattatása után éppenséggel színre kívánt
lépni. Az újjászerveződés a háború előtti gazda-
sági formák szerint zajlott, a színházak- a koráb-
ban is állami támogatottságú Nemzeti Színház és
Operaház, illetve a fővárosi tulajdonú Városi
Színház kivételével -továbbra is magánvállalko-
zások maradtak A színházalakítás hatósági kere-
tei azonban jobban hasonlítottak az 1941 utáni-
akra, minta század első felének a magánszínhá-
zakat alig korlátozó rendelkezéseire. A színházak
működését az első hónapokban a Budapesti
Nemzeti Bizottság, később - akárcsak régen - a
főváros polgármestere, illetve a megfelelő tanácsi
ügyosztály engedélyezte. Akik azonban azt hitték,
hogy az 1940-es évek kényszerítő rendelkezései
után visszatért a szabad színházalapítás kora,
azok nagyon gyorsan csalódtak. Wertheimer
Elemér február végén jelentkezett Csorba
Jánosnál, a főváros polgármesterénél, aki 1945.
január 21-től Május 16-ig viselte e tisztet.
Wertheimer a terjengő hírektől megriadva a maga
tulajdonosi voltát hangoztatta, és kérte a szín-
házai feletti rendelkezési jog elismerését.

Mélyen tisztelt Polgármester Űr!

Miután betegségem jelenleg ágyhoz köt, és en-
nélfogva legnagyobb sajnálatomra nem tudom
személyesen tiszteletemet tenni, méltóztassék
megengedni, hogy ez úton tegyem meg a kő-
vetkező bejelentést:

Alulírott a Magyar Színháznak és Andrássy
Színháznak a tulajdonosa vagyok, hosszú éveken
át pedig mindkét színháznak igazgatója voltam
mindaddig, amíg a 6020/1941 M. E. rendelet
értelmében kénytelen voltam színházaimat áten-
gedni azoknak, akiket erre a Színművészeti Ka-
mara javaslata alapján az akkori Polgármester
kijelölt. 3 1/2 évig ölbe tett kezekkel tűrni voltam
kénytelen, hogy a tulajdonomat képező színhá-
zaimmal, azok berendezési és felszerelési tárgya-
ival idegen emberek kontárkodtak minimális, ál-
taluk megállapított bérért. A német megszállás
óta azonban még azt sem fizették meg és végül a
Magyar Színház 30.000 pengővel, az Andrássy
Színház 20.000 pengővel maradt adós. Több-
mint 25 éve vagyok Budapesten színigazgató,
soha senkinek adósa nem maradtam és ezen idő
alatt öt teljesen tönkrement, csődbe jutott szín-
házat mentettem meg a pusztulástól. A Magyar
Színházat 10 évig igazgattam, az Andrássy Szín-
házat öt évig és mindkét színház az ország legní-
vósabb, legkitűnőbb színházai közé tartozott.

3 1/2 évig vártam, tűrtem, szenvedtem abban a
biztos reményben, hogy elkövetkezik a felsza-
badulás órája és vissza kapom jogtalanul, tör-
vényellenesen, erőszakkal elvett színházaimat.
Es amíg nekem ezen idő alatt, a legvirágzóbb
színházi konjunktúra idején, be kellett érnem a
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megélhetésre sem elegendő, általuk önkényesen
megállapított bérrel, addig azok, akiknek semmi
más érdemük nem volt, minta nyilaspárti tagság,
meggazdagodtak és vagyonokat gyűjtöttek.

Annál fájdalmasabban érint, hogy mosta várva
várt felszabadulás után ugyanazt akarják velem
csinálni, mint1941-ben.

Egyes lapközlemények szerint ugyanis a Nem-
zeti Bizottság ötös tanácsa kijelölte az új színigaz-
gatókat, többek között a tulajdonomat képező
színházakra is.

Úgy a Nemzeti Kormány, mint mélyen tisztelt
Polgármester Űr számos nyilatkozatából az él a
köztudatban, hogy a magántulajdon szentségét
respektálni kell! Teljesen érthetetlen előttem, ho-
gyan lehetséges, hogy ennek tudatában a Nem-
zeti Bizottság delegál igazgatókat a nélkül, hogy
az illetők színház épülettel vagy a bérleménnyel
rendelkeznének.

Nem vagyok hivatva arra, hogy saját magamról
véleményt nyilvánítsak, de egész pályám a
nyilvánosságelőtt folyt le és bátranmerem állítani,
hogy legalábbannyiérdememvanamagyar

színházi kultura fejlesztése terén mint bárkinek
azok közül, akiket aNemzeti Bizottság kijelölt.

Amennyiben tehát a nemzeti kormány és igen
tisztelt Polgármester Űr továbbra is fenttartja
korábbi nyilatkozatát, hogy a magántulajdon
minden körülmények közt tiszteletben tartandó,
van szerencsém bejelenteni, hogy színházaim
felett a rendelkezési jogot fenttartani kívánom és
arra kérem a Polgármester Urat, hogy a játszási
engedélyek kiadása előtt engemet meghallgatni
méltóztassék.
Őszinte nagyrabecsülésem kifejezése mellett,

maradok Polgármester Urnak

alázatos szolgája és tisztelője

Budapest, 1945 február21

Wertheimer Elemér
VI. Bajza ucca54

(2+1 f., autográf tintaírás. A 3., különálló f. hát-
oldalán az iktatószám: 220050/X1.-1945.)

Földényi Lászlóés TörzsJenőaMagyar Szín-
ház Az Úr katonái címűelőadásában (1935)

Wertheimer levele néhány napot késett. A buda-
pesti színházak 1945. tavaszi átszervezése
ugyanis január vége és február közepe között
lezajlott. A levélben említett új színházigénylők
első fellépéséről ugyan mára Szabadság januári
cikke is tudósított, amikor hírül adta, hogy meg-
alakult a Színügyek Előkészítő Bizottsága és a
vele együttműködő, a színházak műsorát össze-
állító Műsorbizottság. A két bizottság tagjainak
nevét a lap nem említette. Egy január 30-án kelt
polgármesteri rendelet azonban a Magyar Művé-
szek Szabadszervezete Színházi Osztályának
adott megbízást a színházi szakma dolgozóinak
összeírására, összekeresésére, s a Színházi Osz-
tály vezetőiként Gobbi Hildát, Major Tamást,
Lehotay Árpádat és Várkonyi Zoltánt .nevezte
meg. A Szabadság 1945. február 15-i, Ötös Bi-
zottság a színházak élén című cikke már arról írt,
hogy létrejött - valószínűleg az Előkészítő Bizott-
ságból és az említett Színházi Osztályból - az az
Ötös Bizottság, amelynek tagjaiként ez a híradás
Both Bélát, Gobbi Hildát, Várkonyi Zoltánt, Major
Tamást és Oláh Gusztávot sorolta fel. A Wert-
heimer által említett, a színházak felosztását elő-
készítő Ötös Bizottság javaslatot tett a Budapesti
Nemzeti Bizottságnak a színházi szakma reform-
jára, és azonnal szét is osztotta az ostrom után
használható színházépületeket. A döntő szem-
pont a színházvezető személye volt. Ezt a javas-
latot Oláh Gusztáv nem írta alá, úgy tűnik, ő is,
akárcsak Lehotay, a későbbiekben kimaradt a
fővárosi színházak elosztását irányító szerveze-
tekből. A tervezet a Magyar Színház épületét az
Operaház, a Nemzeti Színház és a Népopera (más
néven Városi Színház, ma Erkel Színház) kama-
raszínházaként jelölte meg, így itt önálló együttest
nem terveztek. Az Andrássy Színház Szabad
Színház néven szerepelt, Várkonyi Zoltán igazga-
tásával. Both Béla a Magyar Demokratikus Ifjú-
sági Szövetség (MADISZ) kezelésébe adandó,
Erzsébet körúti Royal Színházat (ma Madách
Színház) vezette volna Ifjúság Színháza néven, de
ezt az épületet március elején elcserélte az Erzsé-
betvárosi Színházra (volt Városligeti Színkör). A
Budapesti Nemzeti Bizottság (a négy párt és a
szakszervezetek képviselőiből álló) öttagú bizott-
sága 1945. február 16-án e javaslatot megfontol-
va adta ki az 1944-45-ös csonka és az 1945-46-
os teljes évadra a színigazgatói engedélyeket. A
Magyar Színház igazgatójáról ekkor nem döntöt-
tek, illetve hagyták, hogy a Nemzeti Színház Ma-
jor Tamás vezette társulata, amely a romos Blaha
Lujza téri épület helyett jobbat keresett, első
bemutatóját az Izabella téren tartsa, és itt
játsszon júniusig. A kialakult helyzetet kodifikálta
a
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Budapesti Nemzeti Bizottság Ötös Bizottságának
március 5-i határozata, amely kötelezte a szín-
házépületek tulajdonosait, hogy a már kiadott
engedélyek birtokosaival kössenek bérleti szer-
ződést. Ez a határozat a Magyar Művészeti Ta-
nács kebelén belül működő Színművészeti
Szak-tanács javaslatára született, mely ekkor
azonos volt a színházak reformját kidolgozó
Ötös Bizottsággal.

Az ügyintézés a polgármesteri hivatal
színházakkal is foglalkozó XI. ügyosztályán és
a Nemzeti Bizottságban lassabban haladt, mint
a szín-házi élet újjászervezése. A hivatal
március 9-én Wertheimer beadványával
kapcsolatban állás-foglalást kért a Nemzeti
Bizottságtól, de erre csak március 28-i
keltezésű válasz érkezett: az érdekelt
színigazgatók és Wertheimer Elemér keresik a
békés megegyezés lehetőségét. Hogy ekkor
létrejött-e megegyezés vagy nem, és ha igen,
akkor mit tartalmazott, illetve hogy a Magyar
Színház épületével kapcsolatban
az „érdekelt színigazgatón" Major
Tamást vagy Both Bélát kell-e érte-
ni, azt egyelőre nem tudjuk. A XI.
ügyosztály április 20-án lezárta a
Wertheimer-ügyet.

A legtöbb frissen kinevezett
igazgató áprilisra rendezte újjá vagy
szervezte meg társulatát, javíttatta
ki az ostromkárokat, és kezdhette
meg a rendszeres elő-adásokat. A
Nemzeti Bizottság februári
rendelkezéséhez képest ekkorra
azonban egy kissé módosult a
színházi helyzet. Várkonyi április
elsején Művész Színház néven az
Andrássy Színház épületében nyi-
tott színházat. Both Béla társulata
Szabad Színház néven játszott a
volt Erzsébetvárosi Színházban, s
innen július 21-én beköltöztek a
Magyar Színházba.

Az 1945 áprilisában irattárba utalt
Wertheimer-ügyet két hónap múlva
újra elő kellett venni. Wertheimer
levele most is a főváros
polgármesterének szólt, aki ekkor
Vas Zoltán volt.

Mélyen tisztelt Polgármester Ur!

Még 1945 február 21.-én. a
220050/X1. iktatószám alatt bead-
vánnyal fordultam Budapest akkori
polgármesteréhez és abban, mint a
Magyar Színház és Andrássy
Színház tulajdonosa arra kértem,
hogy színházaimmal, amelyeket
1941.-ig amig a Bárdossy-kormány
erőszakosan el nem

vette tőlem hosszú évekig én vezettem, ismét
szabadon rendelkezhessem. Beadványomra vá-
laszt máig nem kaptam. Ellenben a Nemzeti Bi-
zottság ötös tanácsa az engedélyeket - legna-
gyobb meglepetésemre - teljesen érthetetlenül
nem nekem a színház jogos tulajdonosának, ha-
nem másoknak adta meg 1946 június 30.-ig.

Nem nekem adta, akitől a működési engedélyt
1941-ben megvonták már, nem nekem, akit a VII.
ker. rendőrség a zsidó-törvény kijátszása és be
nem tartása miatt jogerősen elitélt, nem nekem,
akit az Értelmiségi Kormánybiztos ugyanebből az
okból az Ügyészségen föl is jelentett. Olyanoknak

Egy csók és más semmi: Honthy Hanna és
Törzs Jenő a Magyar Színház előadásában

adta az engedélyt, akik 1944-ben is zavartalanul
működtek még

Ezzel a rendelettel, amely tökéletes mása a
Bárdossy-féle rendeletnek, óriási sérelem esett
rajtam. En nem azért fektettem be fáradságos,
küzdelmes, hosszú munka minden eredményét,
a magam és családom egész vagyonát
színházaimba, hogy azokat másoknak bérbe
adjam, hanem kizárólag azért, hogy magam
igazgassam és vezessem őket és a felszabadulás
után tovább folytassam azt a művészi munkát,
amelyet - sokszor a legnagyobb nehézségek és
a legsúlyosabb áldozatok árán is - éveken át
végeztem.

Idestova harminc év óta vagyok budapesti
színigazgató. Ezalatt az idő alatt öt tönkrement,
csődbejutott színházat mentettem meg az el-
pusztulástól és - ami a színházi világban majd-
nem példa nélkül való eset - soha senkinek
adósa nem maradtam. A Magyar Színházat a
legnagyobb dekonjunktúra alatt vettem át és tíz

évig igazgattam. Az Andrássy /je-
lenleg Művész Színházat/ öt évig.
Nem vitatható, kőztudomásu tény az,
hogy ezalatt az idő alatt mindkét
színház az ország legkitűnőbb és
legnívósabb színházai közé tarto-
zott.

Az üldöztetés évei alatt 1941-től
1945-ig tűrtem, szenvedtem és
vártam abban a biztos reményben és
megingathatatlan meggyőződésben,
hogy üt a felszabadulás órája és
jogtalanul, törvényellenesen elvett
színházaimat végre visszakapom.

1945-ben sajnos, megismétlődőtt
az, ami 1941-ben történt velem.

Nem azén föladatom, hogy saját
magamról és eddigi kulturális és
művészi munkámról véleményt
mondjak, de egész pályafutásom a
nyilvánosság előtt folyt le és ma
mindenki tudja már, hogy sem az
elmúlt rezsim, sem a ma színházai
nem produkáltak olyan művészi,
értékes előadásokat még, vagy
legalább is nagyon keveset, ami-
lyenekben színházaim az én veze-
tésem alatt bővelkedtek.

Mélyen tisztelt Polgármester Ur!
Mivel tudomásomra jutott, hogy

színházaim jelenlegi engedélyesei
1946 június 30.-ával lejáró
engedélyüket már most további két
évvel meg akarják hosszabbíttatni és
ezzel végleg meg akar-nak fosztani
attól a lehetőségtől, hogy saját
tulajdonomat képező
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színházaim élére visszakerüljek, mély tisztelettel
arra kérem Polgármester Urat, hogy mielőtt eb-
ben a kérdésben döntene, előbb hallgasson meg
engem, színházaimat pedig legkésőbben a jelen-
leg érvényben levő engedélyek lejárása után is-
mét rendelkezésemre bocsássa, vagyis az enge-
délyeket nekem adja meg.

Kérésem teljesítése annál indokoltabb, mert
tudtommal ugy a Kormány, mint Polgármester Ur
is a magántulajdon elvének az alapján áll.
Mégiscsak furcsa volna, hogy szinházaimat min-
denki igazgathatja csak éppen én nem, holott erre
minden tekintetben legjogosultabb és leghi-
vatottabbvagyok.

Bízom Polgármester Ur közismert igazság-
szeretetében és bizton remélem, hogy jogos ké-
résemet meghallgatja.

Polgármester Urnak vagyok

igaztisztelője
Budapest, 1945 julius 24.

Wertheímer Elemér
VI. Bajza-u. 54.

(1 f. gépirat kézírásos aláírással, az aláírás nem
Wertheimer Elemer kezétől származik. A 2. f.
hátoldalán ikatószám: 222980.)

Wertheimer kérvényét Kővágó József alpolgár-
mester a Budapesti Nemzeti Bizottságnak és a
Magyar Művészeti Tanácsnak - lényegében a
koncessziókat hivatalból véleményező Színmű-
vészeti Szaktanácsnak - egyaránt átküldte. Az
előbbitől (ez az átirat augusztus 4-én született)
azokról a szempontokról kért tájékoztatást, ame-
lyek alapján a Nemzeti Bizottság Várkonyi Zoltánt
és Both Bélát a két színház élére kinevezte. Íme, a
Nemzeti Bizottság válasza:

2234/1945. B.N.B.

Alpolgármester Ur!

222.980/1945.-1X. számu megkeresésére tiszte-
lettel közöljük, hogy a Magyar és a Művész
Színház koncesszióját a Budapesti Nemzeti Bi-
zottság működésének első idejében Bóth Bélának
illetőleg Várkonyi Zoltánnak a következő indokok
alapjánadtaki:

1./ Különösen azostrom utáni időkben szükség
volt, hogy a kulturális intézmények mielőbb
megkezdhessék munkájukat. Fentnevezettek min-
den tekintetben alkalmasnak bizonyultak arra,
hogy a szinházakban ujramegindítják a munkát.

2./ Tekintettel a forradalmi időkre, a tulajdon-
jognak ideiglenes figyelmenkivűl hagyásával a
Budapesti Nemzeti Bizottság elsőrendű szem-
pontja volt, hogy politikailag megbizható olyan
egyéneket bizzon meg az ezen fontos kulturális
intézmények vezetésével, akik nemcsak megbiz-

hatók, de tőlük a demokráciaujjáalakitásapozitiv
eredményeket és teljesítményeketvárhat.

A fenti szempontokra szavatosságot az első
időkben Várkonyi Zoltán és Bóth Béla személyi-
sége feltétlenül nyujtott a Budapesti Nemzeti Bi-
zottságnak, mindazonáltal nem lehetetlen, hogy
Alpolgármester Ur Wertheimer Elemér szemé-
lyérevonatkozóan ugyanerről fog meggyőződni.

Budapest, 1945. augusztus 24.
RostaLászló

BudapestiNemzeti Bizottság
Titkársága

Bajor Gizi és Törzs JenőA némaleventében
(Magyar Színház, 1936)

Kővágó József Urnak,
Budapestszékesfőváros Alpolgármestere,
BUDAPEST

(1 f., gépirat autográf aláírással, a Budapesti
Nemzeti Bizottság körpecsétjével. Hátoldalon az
iktatószám: 223886.)
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A Színművészeti Szaktanácshoz küldött átirat
már azt is érezteti, hogy a Budapesti Nemzeti
Bizottság válasza nem volt maradéktalanul meg-
győző:

Budapest székesfőváros polgármestere
Előadói ív

223.886/1945. -XI.
Tárgy: A Magyar és Müvész Színház koncesszi-
óinak ügye.

Átirat:
A Magyar Müvészeti Tanács Szinmüvészeti

Szaktanácsának,
Budapest.

V, Nádor-u. 32. I. em.

A Budapesti Nemzeti Bizottság Both Bélának a
Szabad Szinház helyiségére szinháznyitási enge-
délyt adott.

A Magyar Müvészeti Tanács Szinmüvészeti
Szaktanácsa hozzám intézett átiratában nevezet-
tek koncesszióinak 1948. szeptember hó 1.-ig
való meghosszabbítását javasolta. Ezt követően
Both Béla élőszóval előadta azon kérését, hogy
meghosszabbított koncesszióját ne a Szabad
Szinház, hanem a Nemzeti Színház saját
épületé-be való visszaköltözése folytán
felszabadult Ma-

gyar Szinház helyiségére adjam ki, annál is in-
kább, mert időközben a Nemzeti Bizottság egyik
régebbi határozata alapján a Magyar Szinház he-
lyiségébe tette át működését.

Egyidejüleg Wertheimer Elemér, mint a Ma-
gyar Szinház és a Művész Szinház helyiségének
tulajdonosa azzal a kérelemmel fordult hozzám,
hogy a Budapesti Nemzeti Bizottság által a Ma-
gyar és Müvész Szinház jelenlegi engedélyesei-
nek kiadott koncessziókat azok lejárta után ne
hosszabbitsam meg, hanem a Nemzeti Bizottság
által Both Bélának és Várkonyi Zoltánnak kiadott
koncessziók lejárta után mindkét szinház kon-
cesszióját régi érdemeire, valamint a
felszabadúlást megelőzően elszenvedett
üldöztetésére tekintettel, mint szóbanforgó
szinházhelyiségek felett egyébként is rendelkezni
jogosult tulajdonos-nak, neki adjam ki.

Fentiekre való tekintettel a szóbanforgó kon-
cessziókat meghosszabbitó véghatározatom ki-
adása előtt felkértem a Nemzeti Bizottságot,
hogy tájékoztasson arról, melyek azok a szem-
pontok, amelyek mérlegelése utána Wertheimer
Elemér tulajdonában lévő szinházak élére annak-
idején Both Bélát és Várkonyi Zoltánt állitotta.

Tekintettel arra, hogy a Budapesti Nemzeti
Bizottság főtitkárságától 2.234/1945. B.N.B.
szám alatt kézhez vett tájékoztatás nem tartalmaz

olyan megállapításokat, amelyek Wertheimer
Elemér személyének minden további nélkül való
mellőzését indokolnák, ezért mielőtt a szóban-
forgó szinházak, koncesszióinak ügyét eldöntő
véghatározatomat kiadnám, felkérem a Szinmü-
vészeti Szaktanácsot, sziveskedjék sürgősen ér-
tesiteni arról, hogy a Both Béla és Várkonyi Zol-
tán érdekében tett javaslata alkalmával tudomása
volt-e arról, hogy a szóbanforgó szinházak kon-
cesszióira Wertheimer Elemér, minta helyiségek
tulajdonosa is igényt támasztott és a Both Béla
érdekében a Szabad Szinház helyiségére tett ja-
vaslatát a Magyar Szinház helyiségére is fenn
kivánja-e tartani.

Budapest, 1945. szeptember 17.
A pogármester megbizásából:

/Dr. Bagothay/ fogalmazó, előadó.
/Dr. Némethy Károly/ tanácsnok.

(2 f., gépirat autográf aláírással.)

A Magyar Színház jubileumi előadása: Ill. Ri-
chárd. A képen: Hevesi Sándor és Törzs Jenő
( 1937 )
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Arra, hogy a polgármesteri hivatal átiratai mögött
nem csak Wertheimer szívóssága és az alapos,
tiszta ügyintézés szándéka húzódott meg, az is
utal, hogy a Budapesti Nemzeti Bizottság 1945.
május 14-i ülésén szóba került a Művészeti Tanács
átszervezése, s a jegyzőkönyvbe bekerültek a
következő, a budapesti színházpolitikát jellemző
mondatok is: „Több helyről nyilvánítottak véleményt
ebben a tekintetben és ezeken a helye-ken a
legnagyobb mértékig meg vannak botránkozva
amiatt, hogy a Művészeti Tanácsnak ki van
szolgáltatva Budapest minden színháza... és
minden színháznál előfordult az, hogy az a színész,
aki a Művészeti Tanács tagja, dönt afelett, hogy ki
legyen a színház igazgatója." Ennek ellenére a
Nemzeti Bizottság az átalakítást levette a
napirendről. Wertheimer ügyében a polgármes-
ternek küldött és a Művészeti Tanács által jegyzett
válaszlevél az egyik dokumentuma annak, hogy a
Színművészeti Szaktanács közel egy évig küzdött
azért, hogy Wertheimerrel szemben a politikai céh
két beltagját juttassa színházhoz, majd erősíttesse
meg helyén.

T.
Polgármesteri Xl. Ügyosztály!
Budapest

A MMT. [Magyar Művészeti Tanács] annakidején a
Budapesti Nemzeti Bizottságnál és Budapest
Székesfőváros Polgármesterénél megindokolta a
Magyar és a Müvész Szinház koncessziójának
meghosszabbitására tett javaslatát. Both Béla
/Magyar Szinház/ és Várkonyi Zoltán /Művész
Szinház/ ugy müvészileg, mint politikailag meg-
felelnek a demokratikus Magyarország célkitű-
zéseinek. Mindketten fiatalszellemü müvészek, akik
aktív részesei voltak a demokratikus szellemű
müvészetért folytatott nehéz harcnak és 1944.
március 19.-e előtt és utána még fokozottabb
erővel vettek részt a tragikussorsu Horváth Árpád
mellett, Major Tamás vezetése alatta Füg-
getlenségi Front munkájában, s előkészitették a
magyar szinházi világ uj szellemben való átala-
kitását. A magyar szinházi élet ujjáépitését erélyes
kézzel folytatták a felszabadulás után, résztvettek a
Szinészszakszervezet és a MMT életrehivásában.
Megfeszitett munkával és óriási költséggel a
legteljesebb bizonytalanságban elinditották
szinházi üzemüket április első napjaiban, amikor
mások, számukra egyelőre még nem mutatkozott
üzletnek a szinház, háttérben maradtak. Ok
azonban épitettek és hatalmas lépéssel vitték
előbbre azujjáépitést, kenyeret ad-

Szakáts Zoltán és Makay Margit A szűz és a
gödölye magyar színházbeli előadásában
(1937)
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tak művészeknek és munkásoknak, s két három
más színházzal együtt bizonyságot tettek a nem-
zet és művészeinek élniakarásáról. Várkonyi Zol-
tán és Both Béla is szinész és rendező lévén
biztosítékot nyujthattak, hogy szinházukat nem
üzleti, hanem müvészi szempontok szerint veze-
tik. Both előbb mint sziniakadémiai tanár, nemzeti
szinházi rendező, később mint a szegedi szinház
igazgatója végzett komoly kulturmunkát, Várkonyi
Zoltán Pűnkösti Andor mellett mint az 1944
márciusában demokratikus szelleme miatt betiltott
Madách Szinház szinésze és rendezője, Moliére
forditó, szinházi szakcikkiró dolgozott, amig
március 19.-én önként ki nem lépett a
szinészkamarából. Nem egy régi világ folytatói,
hanem ujszellemü fiatalok, akik végre a szabad-
ság levegőjében megvalósithatják terveiket. Both
szinháza e percben Shawt, Várkonyi Cocteaut
játszik, és remény van arra, hogyha programm-
jukat kifejthetik, hozzájárulnak a magyar szinházi
kultura felemeléséhez. A MMT nem óhajtja mások
érdemeit lebecsülni, csak mindenkor fenntartja a

jogot, hogy több pályázó vagy jelölt közül a
müvészileg alkalmasabbat ajánl-ja. Ezek a
koncessziómeghosszabbitás ajánlásának
müvészi indokai.

Gazdaságilag alátámasztja az a tény, hogy a
legsulyosabb színházi dekonjunkturában, saját
erőből ujjáépitett szinházépületben, nagy
berúházásokkal a koncesszió rövid tartama alatt
veszteségeiket be nem hozhatják, és
számitásukat meg nem találhatják. Nem lenne

igazságos az, hogy akik a legnehezebb
helyzetben sulyos áldozatokkal fenntartanak egy
szinhzzat, akkor, ami-kor a viszonyok majd

normalizálódnak, a sem-miből teremtett egészet
és készet másnak kényszerüljenek átadni, ha erre

müvészileg semmi ok nincs. Ez a MMT utólagos

és ismételt indokolása a Budapest Polgármestere

és müvészeti ügyosztálya részéről annak idején

már megadott koncessziómeghosszabbitás körül

felmerült kérdésekre. A MMT fiatal és kipróbált
müvészeket óhajtott előnyben részesiteni a két
szinházépület régi tulajdonosaival szemben,
akikkel, mivel az illetők háztulajdonosok, Both
Béla és Várkonyi Zoltán szabályos lakbérleti és
használati szerződést kötöttek, a tulajdonjog teljes
tiszteletbentartásával. Egy szinház vezetése
elsősorban müvészi kérdés és a MMT ennek
szem előtt tartásával hozta meg döntését. Kérjük
tehát az illetékes hatóságot, sziveskedjenek a
koncessziómeghosszabbitásról szóló okiratot a
Magyar Szinháznál Both Béla, a Müvész

Szinháznál Várkonyi Zoltán nevére ugyanolyan
időtartammal kiadni, mint az már a Vigszinháznál
és a Belvárosi Színháznál történt.
Teljes tisztelettel

Major Tamás
Gobbi Hilda

(2 f., gépirat autográf aláírásokkal, dátum nélkül, a
Magyar Művészeti Tanács körpecsétjével. Az irat
hátoldalán található iktatópecséten a hivatalba
érkezés dátuma: 1945. okt. 2., az iktatószám:
224302.)

Budapest székesfőváros polgármestere október
9-én kelt 224303/1945.-XI. számú véghatároza-
tában elutasította Wertheimer kérelmét. Az egy-
kori színigazgató természetesen fellebbezett.
1945. október 29-én kelt beadványát a polgár-
mesteri hivatal november 6-án továbbította a
másodfokú hatóságnak, a belügyminisztérium-
nak.

Magyar Belügyminisztérium
Szám: 365.85411946.
Tárgy: A Magyar és a volt Andrássy, jelenleg
Müvész Szinház koncessziója tárgyában hozott
elsőfoku határozat elleni fellebbezés.

Budapest Székesfőváros Polgármesterének

Budapest

A Magyar és a volt Andrássy Színház, jelenleg
Müvész Szinház koncessziójának ügyében ho-
zott 224.303/1945.-XI. számu elsőfoku határo-
zata ellen Wertheimer Elemér szinigazgató által a
törvényes határidőn belül benyujtott
224.860/1945.-XI. számu fellebbezése tárgyában
az alábbi

véghatározatot
hoztam.

Wertheimer Elemér szinigazgató budapesti /VI.
Bajza -u. 54./ lakos fellebbezését elutasitom és
Budapest Székesfőváros Polgármestere
224.303/1945.-XI. számu határozatát teljes egé-
szében helyben hagyom.

Indokolás.

A fellebbezéssel élő fél azt adja elő, hogy ő a
Budapest Székesfőváros Polgármesterétől a fen-
ti szinházak koncesszióját nem is kérte, hanem
csak olyan írányu kérelmet terjesztett elő az
elsőfoku hatósághoz, hogy fenti szinházak kon-
cesszióit 1946. junius 30.-a után ne hosszab-
bítsák meg és a szinház helyiségeket a fellebbe-
zéssel élő félnek, mint azok tényleges tulajdono-
sának, bocsássák rendelkezésére. Eszerint kérel-
me oda irányult, hogy a tulajdonjogából kifolyó
korlátlan rendelkezési jogának szabad folyás en-
gedtessék.

A szinházi koncesszió odaitélésénél azonban
nem az a ténykörülmény vizsgálandó, hogy a
koncesszióhoz fűződő szinház helyiség, mint in-
gatlan vagyontest kinek a tulajdonát képezi, ha-

nem a kérelmezők müvészi készsége, rátermett-
sége, a szinházl pályán elért eddigi eredményei,
továbbá nemzeti és erkölcsi megbizhatóság a
vizsgálandó ténykörülmények.
Azon ténykőrülménynek az eldöntésére, hogy

egy szinjátszásra is alkalmas ingatlan telekköny-
vi és tényleges tulajdonosa köteles-e türni a
túlajdonjogában rejlő, tulajdonnal való korlátlan
rendelkezési jognak ilyen természetű korlátozá-
sát, nem a közigazgatási hatóság, hanem az ille-
tékes biróság van hivatva.
Az elsőfokon eljárt hatóság határozatának

meghozatalánál jogszabálysértést nem észlel-
tem, de ennek fennforgását fellebbezéssel élő fél
sem állította, eonélfogva rendelkező rész szerint
kellett határoznpm.
Erről Budapest Székesfőváros Polgármester

Urat az iratok kapcsán azzal értesitem, hogy ha-
tározatomat az érdekeltekkel közölni szives-
kedjék.

Budapest, 1946. évi január hó 22.

A kiadmány hiteléül:
[olvashatatlan aláírás]

A miniszter rendeletéből:

dr. Szent-Iványi József
miniszteri tanácsos.

(2 f., gépiratos,. hitelesített iratmásolat.)

A történet vége

Az 1945. februári döntéseket követően, azok kö-
vetkeztében a volt Wertheimer-színházak sorsa
kétfelé ágazott. Várkonyi Zoltán Művész Színháza
lett szinte az egyetlen olyan budapesti társulat,
amely - átvészelve az inflációt is - igazgatóváltás
és művészi stílustörés nélkül fenn tudott marad-ni
egészen az 1948-49-es évad végéig. Várkonyi -
ez nyilatkozataiból és színháza műsorából is
kirajzolódik -, hajszálpontosan látta, melyek
színházvezetői, műsoralakítási lehetőségei.
Tudta, mi az, ami eltartja színházát, és mi az,
ami egyúttal művészi hitelét is emeli. „Művész
Szín-házat" alkotott, Cocteau (Rettenetes
szülők), Anouilh (Poggyász nélkül, Euridike),
Giraudoux (Trójában nem lesz háború),
Shakespeare (A makrancos hölgy), Pirandello

(Az ember, az állat és az erény), Arthur Miller

(Édes fiaim) alkotásai szerepeltek műsorán.
Mellettük bemutatott Vaszary Gábor-vígjátékot
(A meztelen lány), játszották Agathe Christie Tíz

kicsi négerét, Kesselring Arzén és levenduláját

és Zerkovitz Béla operettjét a Csókos asszonyt.
Az irodalmi igényesség és stílusbeli
összehangoltság, a
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könnyedebb hangvételű műveket egyaránt átható
színjátszói és rendezői igényesség segítette át
Várkonyi színházát az 1945 őszétől 1949 tava-
száig tartó évadokon, s máig legendaként élteti
emlékét.

Az 1945 és 1948 nyara közötti három évben a
Magyar Színház sorsa zaklatottan alakult. Both
Béla társulata az Izabella téren egy év alatt szinte
minden lehetőséget kipróbált. A fennmaradás
érdekében színre vitték az 1930-as évek egyik
operettsikerét (Csodabár), bemutattak politikai
kabarét (Ami a lapokból kimaradt), revüoperettet
(Amíg egy sztár eljut odáig...), és felújították A
víg özvegyet. A Csodabár főszerepeire - a társulat
állandó tagjai (Horváth Tivadar, Kállai Ferenc,
Soós Lajos, Gellért Lajos, Görbe János, Pártos
Géza) mellé - Honthy Hannát és Jávor Pált
szerződtette Both Béla. A Városligetben játszott
műsorból (Toller: Géprombolók, G. B. Shaw:
BIanco Posnet elárultatása, Brecht: Koldusope-
ra) csak a két utóbbi került fel az Izabella téri
játékrendre. A társulat repertoárjának kudarcát
csak a Wertheimer-korszak egyik forró sikeré-nek,
A néma leventének felújítása törte meg.
Vendégként Zilia szerepére Bajor Gizi, Beppóéra
Bilicsi Tivadar tért ide vissza, Agárdi Pétert pedig
Tímár József alakította.

Both Béla 1946 augusztusának elején bejelen-
tette fizetésképtelenségét és lemondását. Több
felbukkanó, majd visszalépő pályázó (Egri István,
Greguss Zoltán) után a Magyar Színház
koncesszióját Sárosi Ferenc - a színházak körül
addig ismeretlen - vállalkozó kapta meg.

A Sárosi-igazgatás Békeffy István és Stella
Adorján Janika című vígjátékával nyitotta az 1946-
47-es évadot. (A darabból 1949-ben film készült
Turay Ida és Szabó Sándor főszerep-lésével.) Az
új koncessziótulajdonosnak azonban nem volt
pénzügyi fedezete arra, hogy a Janika költségein
kívül a színház egyéb kiadásaira is teljen. Sárosi
1947 tavaszán már távozott is a Magyar
Színházból, neve más színházi vállalkozásban nem
is bukkan fel. A gazdátlanul álló épületben május-
júniusban a Nemzeti Színház játszott.

A vállalkozó-igazgató nélkül maradt színházat
a főváros polgármesteri hivatala az általa fenn-
tartott Városi Színházon keresztül - melynek
igazgatója Gáspár Margit volt - bérbe vette,
egyelőre 1947. október elsejétől 1948. augusztus
31-ig. Wertheimerék az egyezséget az
224570/1947.-XI. számú polgármesteri határozat
és a kapcsolódó, 1947. október 25-én kelt bérleti
szerződés szerint a Városi Színházzal, illetve
annak igazgatójával kötötték. Mivel a döntés a
fővárosi bérletről jóval a színházi évadkezdet után
történt, azért, hogy az új vezetés meg-
szervezhesse társulatát, és előkészíthesse első
bemutatóját, 1947. október 25-től 1947 decem-
berének végéig a Magyar Színházban ismét a
Nemzeti Színház társulata játszott.

A rövid évadban az Izabella téri színház Hervé
Lilaét (Bajor Gizi és Sárdy János főszereplésével)
és a Strauss-család zenéjéből összeválogatott
muzsikájú Tavaszi hangok című operettet ját-
szotta - hatalmas sikerrel. Igy Budapest polgár-
mestere 1948 áprilisában úgy határozott, hogy az
Izabella téri épületet ugyanebben a bérleti
konstrukcióban a következő évadra is igénybe
veszi. Erre azonban már nem került sor. A Gaz-
dasági Főtanács 1948. július 15-i ülésén úgy
döntött, hogy az 1948-49-es évadban a Magyar
Színház mára Nemzeti Színház Kamaraszínháza-
ként működjék. A tulajdonos részére fizetendő
bérről és a bérleti feltételekről a Főtanács
egyelőre nem határozott. A döntésről tizenkét
nappal később értesítették a Magyar Színház
igazgatóját, augusztus 17-én pedig Wertheimer
Elemért is. Wertheimer - ha már színházát eddig
vissza nem kapta - legalább a pontosan és
bőkezűen fizető fővároshoz ragaszkodott. Arra
hivatkozva azonban, hogy az 1948-49-es évadra a
főváros csak bérleti ajánlatot tett, de szerződést
még nem kötöttek, a polgármesteri hivatal
elutasította tiltakozását. November 13-án a
Nemzeti Színház társulata megtartotta első be-
mutatóját a frissen birtokba vett, új kamara-
színházban.

Az utolsó nyom, amelyen a Magyar Színház
ügyében Wertheimer Elemér neve és aláírása
felbukkan: levél a Városi Színház igazgatóságá-
hoz. 1948. november 8-án íródott. A levélben - bár
a Színház-Ingatlan Részvénytársaság és a Városi
Színház közötti szerződés augusztus 31-én lejárt -
Wertheimer kéréssel fordult a Városi Színházhoz.
Arra kérte az igazgatóságot, hogy mivel a Nemzeti
Színház, illetve Kamaraszínháza mindeddig a
tulajdonos részvénytársasággal el nem számolt,
vele szerződést nem kötött, sem bért nem fizetett,
a Városi Színház gondoskodjék arról, hogy az
előző, fővárosi szerződés alapján - a színház
albérletbe adása esetére is - biztosított épületbért
a Színház-Ingatlan Rész-vénytársaság megkapja.
Annál is inkább, mert a társaság az ingatlan után
fizetendő adótartozása i t - bevételek hiányában -
rendezni nem tudja. Emellett pedig az Izabella tér
6. szám alatti házban található díszletraktár bérét
is rendezzék, mert egyelőre ezt is a társaság
fizeti. Mindebből úgy tűnik, Wertheimer nem vette
tudomásul, hogy a Magyar Színházat a Gazdasági
Főtanács egy évvel korábban államosította, minta
többit.

A történethez hozzátartozik az is, hogy a közölt
iratokon kívül a Magyar Színház visszaszerzésé-
nek kísérleteiről nem találtunk 1946 januárja után
született dokumentumot. Így - mivel az épületek
tulajdonjoga 1949-ig, a színházak államosításáig
a Wertheimer-vállalkozásoké maradt - egyelőre
arra sem tudunk magyarázatot adni, hogy a
Magyar Színház 1946-os, nyár végi csődje és a
fővárosi bérlet létrejötte közti zűrza-

varos időszakban Wertheimer vajon miért nem kért
koncessziót az Izabella téri színházra.

Közvetett adatok arra is utalnak, hogy
Wertheimerék 1945 nyarán, de legkésőbb egy év
múlva megegyeztek Várkonyival, legalábbis a
Paulay Ede utcai színház épületbéréről. Annyit
biztosan tudunk, hogy 1946 júliusának végétől a
jegyeladásból és a ruhatári bevételből származó
bruttó jövedelem hat százalékát kapták; a forint
bevezetése után ez nem is volt aprópénz. Az
1946. július 29. és augusztus 5. közötti hét napra
fizetett bérleti díj például 681 forint 80 fillér volt. A
számítási kulcs 1947 márciusától öt százalékra
csökkent, az ez alapján számított házbért azonban
a Művész Színház 1949-ig fizette. Azok a
dokumentumok, amelyek a még nyitott kérdésekre
választ adhatnának, egyelőre nem bukkantak fel
sem a főváros közgyűjteményeiben, sem
magángyűjtemények iratai között.

Tudomásunk szerint Wertheimer Elemér 1968-
ban, hetvenkilenc évesen, New Yorkban halt meg.
1948 utáni magyarországi pályájáról, arról, hogy
pontosan mikor távozott az országból, valamint
egyesült államokbeli tevékenységéről egyelőre
nem sikerült adatot találni. A Színház- és
Filmművészeti Szövetség 1950. május 23-i
vezetőségi ülésének jegyzőkönyve szerint 1950-
ben még bizonyosan Magyarországon élt.

A Wertheimer-színházak háború utáni sorsáról szöveg-
hűen közölt iratok Budapest Főváros Levéltárában ta-
lálhatók (Polgármesteri ügyosztályok központi iratai
XXI. 508. c., XI.-3010/1949.). A kutatáshoz a szöveg-
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