
Ugyanennek a programnak a 
jegyében került a „Csíkos” 
könyvek közé Krúdy Gyula 
Primadonna című kisregénye, 
vagyis „regényes története” a 
múlt század nagy primadonná
járól, Pálmay Ilkáról, „aki 
meghódította a világot". A kar
riertörténetek mindig nagyon 
jellemzőek egy korra. Nem vé
letlen, hogy egy adott környe
zetben ki hogyan, milyen áldo
zatok árán emelkedik ki, és mit 
jelent ez a fölemelkedés. Pál
may Ilka még egy olyan ország
ban lép színipályára, ahol a 
jobb családok kitagadással fe
nyegetik lányaikat, ha ilyesmi
re gondolni is mernek, de aztán 
a siker fényében már eszük 
ágába sincs beváltani ígéretü
ket. A színésznő ugyanis kívül 
áll az úri társaságon, ám a szí
nésznőből lett primadonna ér

tékét mi sem szimbolizálja job
ban, mint az, hogy a kor legün- 
nepeltebb színpadi csillagai 
nem csupán arisztokrata mó
don éltek, hanem törvényes há
zasságok útján váltak valódi 
arisztokratákká. Az út mérföld
köveit a férfiak jelzik. A kis Il
kát pályája elején még Sziglige
ti Ede részeges színész fia ver
te, ha nem volt vele megeléged
ve, pályája végén pedig mint 
Kinsky gróf, akkor még titkos 
hitvese előtt maga a trónörökös 
térdelt meghallgatást esedezve.

Az időpont véletlen, de a 
tendencia egyáltalán nem az, 
hogy az „így élt” sorozatban 
szinte a Krúdy-regénnyel egy 
időben jelent meg Karcsai Kul
csár István könyve Blaha Luj
záról. Pálmay Ilka idősebb pá
lyatársa, példaképe és vetély- 
társa meglehetősen hasonló 
életpályát futott be, mint az 
előző mű hőse, és ha megvizs
gáljuk a magyar színpad csilla
gait, Schodelnétól Bajor Giziig 
ezek a jegyek bizonyos mérté
kig mindenütt kimutathatóak. 
A pálya megindításához szük
ség van egy férfi támogatóra, 
legtöbbször a férjre, aki, mint 
egy kiégett inditórakéta válik le 
majd a karrier pályái maga
sabb szintjén a nőről, miután 
teljesítette feladatát. A karrier 
a magasabb társadalmi körök
be való bekerüléssel stabilizá
lódik, kezdetben ez minden
képpen középnemesi vagy fő
nemesi barátot, férjet jelent, 
később a férj már lehet jómódú 
polgár vagy akár iró, esetleg 
művész is. Karcsai Kulcsár Ist
ván mindenesetre igyekszik pár 
vonással felvázolni ezt a hátte
ret, persze úgy, hogy ne kopjon 
meg a magyar színháztörténet 
egyedülálló csillagának legen
dája sem . . .

Változatos program, mond
hatjuk összefoglalóként, főként 
humán érdeklődésű lányok
nak, tehetjük hozzá, bár azt is 
tudjuk, ma már nem annyira 
élesen elhatárolható a két nem 
irodalmi ízlése sem. Minden
esetre örömmel konstatálhat
juk, hogy valamiféle értékmen
tés folyik a különböző kulturá
lis javak megőrzésében. Az is 
egyértelmű, hogy a kulturális 
értékeket nem csupán a remek
művek közvetíthetik, hanem 
nagyon sok csatornán, sokféle 
koncentrációban eljuthat a fo
gyasztóhoz.
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