
Népszínmű hencegőkrő l

1887-ben mutatták be az alig négyéves
prágai Nemzeti Színházban az első cseh
realista drámát, Stroupeznicky Hencegők
című művét. A darab vígjátéki szituációk
sorozatán át igen komoly, sőt tragikus
kérdéseket vet föl. Nevezetesen, hogy egy
adott faluközösséget miként boríthat föl az
önzés, a hamis nagyravágyás, az egyéni
érvényesülés hajszolása. Stroupeznicky
színpadán durva, kegyetlen, önzésükben
családjukat is tragikus helyzetbe taszító,
goromba és erőszakos emberek lépnek föl.
A mű középpontjában két ember, a falu
bírájának és első tanácsosának
nevetségesen szörnyű viadala áll,
megtűzdelve természetesen romantikus
szerelmi történettel és egy gyújtogatási
krimivel is.

Az író igen ügyes formát talált ennek a
keserű viadalnak a bemutatásához: a
népmesék dramaturgiáját. Ennek értelmé-
ben a valószerű mindig kegyetlen, a meg-
oldás pedig valószerűtlenül szép és ki-
egyensúlyozott. Ez a meseszövés még
csak inkább aláhúzza a darab kiábrán-
dultságát. Kiemeli az egyéni összecsapá-
sok abszurditását, a negatív előjelű idillt
is idézőjelbe teszi. S ha a színpadon azt
látjuk, miként próbálnak hamis vádakkal
emberi jogaitól is megfosztani egy sze-
gény, leszerelt katonát, hogyan igyekez-
nek elszakítani egymástól a falusi Romeót
és Júliát, hogyan aláznak meg nyomorgó
embereket - akkor e dramaturgia szerint
nem lehet kétséges, mit jelent, ha a sze-
gény volt katonából a falu egyik tiszt-
ségviselője lesz, mert a vádak összedől-
nek, ha a szerelmesek megmenekülnek a
haláltól és egymáséi lesznek, mert győz a
furfang, ha a nyomorgó emberek együtt
ünnepelnek a hirtelen megjavult
gazdagokkal. A kép egyértelmű. Az író
hite ahhoz nem elég, hogy elkendőzze a
tapasztalt szörnyűségeket - ahhoz igen,
hogy vígjátéki vagy inkább tragikomikus
szituációkban oldja föl. Ahhoz nem elég,
hogy hagyja megoldódni, megjavulni az
önző világot - ahhoz igen, hogy legalább a
népmesei kiutat meghagyja. Reméli,
értjük a jelzéseit, és együtt keseredünk el
a végső megoldáson.

A korabeli kritika értette a szerzőt. Le is
pocskondiázta, az előadás botrányt szított.
A mostani előadás - melyet ünnepi
felújításnak szántak - valószínűleg nem
kavar fel ilyen szélsőséges érzelmeket.

Josef Svoboda színpadképe remek út-
baigazítást ad az előadáshoz. A színpad
hátsó félkörén sötétkék bársonyfüggöny.

Erre a horizontra - mint a gyerekek
papírkivágásai -- egy falusi táj kontúrjait
leképző papírhorizontot eresztenek rá. Így
látjuk a házakat, a dombokat, a temp-
lomtornyot - s ami a kontúrkivágás alatt
marad, a függöny, mindenféle járásra
lehetőséget ad. Benn a színpadon csak
néhány bútordarab, árván elhelyezett
ajtószárny jelzi, hol vagyunk. A kép
kitűnő. Idézőjelbe tett naturalizmus. Ebben
a térben és látványban szabadon
érvényesülhet a játék költőisége, fantá-
ziánkat megmozdítja a tudatos naivitású
„díszlet". Úgy köt meg, hogy egyszersmind
tovább is lendít: konkrét térként éppúgy
funkcionálhat, mint egy lírai groteszk játék
színhelyeként.

Miroslav Machaček rendezése azonban
sem ezt a remek sugallatú teret, sem a
darab valódi jelentését nem aknázza ki
eléggé. Zenekar fogad a szín-padon, az
egyes figuráknak nincs sok közük
egymáshoz, önálló életet élnek.
Megítélésem szerint a színészek egy világ
karikatúrája helyett az egyes alakok gúny-
rajzát játsszák el - nem is rosszul. Csak így
az egész nem szól egyébről, mint arról,
hogy vannak még hencegő, önző,
szűklátókörű emberek, akik ettől állandóan
különböző nevetni való kalamajkákba
keverednek, de akik azért képesek
megjavulni, csak szóljon a zene, és éne-
keljünk együtt. B. G.

E számunk szerző i :

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalmi Tanszékének
docense

BUDAI KATALIN
a Színháztörténeti Intézet ösztöndíjasa

ENYEDI SÁNDOR a
Színházi Intézet
tudományos főmunkatársa

FÖLDES ANNA újságiró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág
rovatvezetője

NÁDUDVARI ANNA író
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÓR ANNA irodalomtörténész
RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
SZÁNTÓ ERIKA dramaturg,

a Magyar Televízió munkatársa
SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és irodalom munkatársa

SZÁNTÓ ERIKA

Találkozás
Ruttkai bejön

Mielőtt Ruttkai megjelenik az Orfeusz
alászáll pesti színházbeli színpadán, már
mélyen benne járunk a williamsi világban.
Addigra már oxigénszegénynek érezzük a
levegőt, lassan erősödik bennünk a
légszomj, az amerikai Dél fullasztó
klímája már ránk telepedett. Eb-ben a
világban olyannyira lehetségesnek tűnik
minden, hogy észrevétetni magát csak a
majdnem lehetetlen, az irreális, a feltűnővé
torzult tudja.

"Általában, ami szörnyűség, az többnyire
igaz" - csacsogja ki egyszerű háziasszonyi
tapasztalatát egy kisfarmer felesége, Dolly,
miközben a még színre nem lépett
főhősnőről, Ladyról már elpletykálják a
következőket: olasz be-vándorló volt az
apja, mandolinnal és bársonyruhába
bújtatott majommal gyűjtött „művészi
produkciójáért" alamizsnát, tehát ő maga
jól ismeri a meg-bélyegzettséget, a
szegénységet, a világ kíméletlenségét.
Elpletykálják - s fontos ennek a szónak a
súlytalansága - hogy a Lady apja a
szeszcsempészet nem éppen törvényes
útján valamennyire mégiscsak
felkapaszkodott, szőlőlugasában „nigge-
reknek" szolgált itallal, és ezért a kör-nyék
tiszteletreméltó farmerei felgyújtották a
gyümölcsöst. A bájos hölgyek szemében
Lady alakját nemcsak az vonja be némi
izgalmas mázzal, hogy apja a lángok közt
lelte halálát, hanem az is, hogy a fiatal
lány akkoriban egy legendás hírű szerelmi
románc hősnője volt. Az igazi „csemege"
azonban egy máig megválaszolatlanul
maradt kérdés: „Né-ha szeretném tudni,
gyanítja-e Lady, hogy a férje, Jabe
Torrance volt akkor éjjel a Titokzatos
Banda vezére, mikor a Moon Lake partján,
a szőlejükben megégették az apját?" -
kérdezi Beulah, ez az első virágzáson már
túljutott tár-saságbeli hölgy. A válasz
csupa kéjes izgalom: „Te Beulah, az
emberben még a gondolatra is megfagy a
vér! Hát élhetett húsz éven át házasságban
olyan emberrel, akiről tudja, hogy az
égette meg az apját?"

Mielőtt Ruttkai megjelenik, megtudjuk
azt is, hogy a most már csak vegetáló,
halálosan beteg Jabe Torrance



arcok és maszkok

egyszerűen megvette magának a „talján
lányát", aki egyszerre vesztette el az apját,
létalapját, s még a szerelme is elhagyta,
hogy egy vagyonos lány után nézhessen -
egyszóval hiánytalanul előttünk állnak a
harsogó színekkel, erős kontúrokkal
megrajzolt díszletek: a „vérromantikus"

ízeket sem nélkülöző tűzhaláltól a külön
hálószobáról fecsegő legfrissebb
szóbeszédig.

Lady magasan gombolt fekete ballon-
kabátban, mint egy túlfegyelmezett is-
kolaigazgatónő lép be a Torrance-féle
árucsarnokba. Mozgása a faljárókéhoz
hasonlít, mint aki megtanulta, hogy
valóságos érintkezések nélkül keljen át a
tárgyak és emberek tömbjén. Mennyire
fegyelmezett, zárkózott és földönjáró ez az
asszony ebben a zabolátlanul gomolygó,
feltárulkozó és végletekben mozgó vi-
lágban... Első pillantásra ő maga a
nyugalom és a rend; a hisztérikusan
sivítozó, édelgő asszonyok közt akik nem
találnak emberi hangot a vele érkező beteg
férjjel - halk, alig hallható üdvöz-

lései, nyugodt, hűvös tekintete tűnik az
egyetlen kapaszkodónak, amely a hal-
doklót kivezetheti az élet kibírhatatlanul
fárasztó kavargásából.

Ez az a pillanat, amely attól válik
drámailag telítetté, hogy nem megfelelni
próbál az előzményeknek, hanem rácáfol.
Ez a nyugodt, száraz-szigorú asszony, ez a
személytelen jelenség lenne a fortyogó
indulatokkal teli múlt hősnője? Ruttkai
rádöbbenti nézőit egy egyszerű igazságra:
a hétköznapok őrlőmalma nem teszi
lehetővé, hogy szüntelenül megéljük a
tragédiát, amelynek részesei vagyunk.

Lady belépése a színpadra sokkal inkább
a fáradtság súlyos köveit görgeti,
minthogy a kisülés előtti feszültség vil-
lámaival telítené a levegőt. Az első in-
gerült szóváltás, amely a bolt átrendezése
miatt támad, ugyancsak nem a mély-ről
feltörő indulatok színjátéka, sokkal inkább
„rutinlejátszás" az ezerszer végigpergett
lemez, amelyen válaszok és
viszontválaszok évek alatt kidolgozott
rituálét követnek. „Azt csinálsz, amit

akarsz. Tiéd a bolt" zárul le a „nyitány", s
inkább kopott ingerültség marad az
emeletre távozó Jabe után, mint a
tragédiák vészterhes légköre. Mennyi
önbizalom, elszánt igazságkeresés, belső
fegyelem s egy egész alakítás teljes
ívének biztonságos megérzése szükséges
ahhoz, hogy Ruttkai ilyen „lentről", ilyen
száraz-tárgyilagosan indítsa Lady
figuráját? Hogy merje így indítani...
Csakhogy Ruttkai Ladyjének hitele ettől
az elszánt hétköznapiságtól nemcsak a
dráma kiszabta három felvonásra szól:
megérteti a színpadi pillanatot meg-előző
esztendők keserves valószerűségét.
Amikor fentről a beteg botjának sürgető
kopogására Lady elindul a lépcsőn, már
tudom, hogy a napi kötelesség-teljesítés
parancsa felszívódott a vérébe, idegeibe
ivódott, már nem gondolkozik, nem érez,
csak cselekszik... Így telítődhet majd
igazsággal a dráma későbbi pillanata,
amikor Lady nem engedelmeskedik a
kopogásnak, amikor akarata a test
begyakorlott reflexével

Lukács Sándor és Ruttkai Éva Williams drámájában



szegül szembe. Az a józan természetes-
ség, ahogy Ruttkai ezt az utat először
megteszi, feltétele a későbbi, erőteljesebb
hatás létrejöttének.

Ruttkai - egyedül

Ruttkai fázósan kapkodó éjszakai tele-
fonja nem a feltárulkozás pillanata, Lady-
je még mindig inkább azonos az élet által
rárótt szereppel. Hangját nem a szen-
vedés, nem elfojtott érzések, hanem a ki-
merültség, álmatlanság s az éjszaka
kellemetlen hidege teszi karcossá. A sötét
üzletben meghúzódó gitáros fiú, Val nem
a kitárulkozás pillanataiban éri tetten.

Ruttkai Ladyjének sokáig, nagyon so-
káig nincs drámája. Nincsenek titkai, és
nincs lelke. Társat is csak az élet ter-
heinek cipeléséhez keres. Val mitikussá
díszített kígyóbőr dzsekijébe is úgy bújik,
mint aki nem hajlandó tudomásul venni
az író által kabátba rejtett szimbólumot.
Fázik. Egy agyonfáradt, éjjelre-nappalra
kisajátított asszony szeretne megmele-
gedni.

Ruttkai annyi költői alak, annyi szín-
padi repkedés után szerepét lehozza a
földre. Ezzel az elszánással akár a Nia-
gara fölött lehetne halálugrást végezni: ha
valami makacsul tartja magát Tennessee
Williamsszel kapcsolatban hát az a költői
lebegés kötelező volta.

A halálugrás sikerül. Sikerül, hiszen - s
ezt itt, egy gondolatsor közepén
szeretném kimondani - színészi pályájá-
nak egyik, hosszú évek óta várt remekét

hozta létre. S a siker azt is jelenti, hogy
meg tudta tisztítani a darabot attól a
ragacsos érzelmességtől, amely Williams
műveire vagy az évtizedek alatt tapadt,
vagy az idő múlásával szembeszökővé
vált. A beteg, életre képtelen, gyó-
gyíthatatlanul sérült lelkek kötelező előz-
ményismereteivel mit sem törődve Rutt-
kai egy erős, elpusztíthatatlan nőalakot
formái, ép, egészséges embert, aki
nemcsak felőrlődik a napi kötelesség-
teljesítésben, akit nemcsak halálosan ki-
merít a szüntelen készenlét, hanem ez az,
ami össze is tartja és élni is segíti. Ebben a
felfogásban a cukrászda megnyitójához
való ragaszkodás nem egy vergődő lélek
beteges mániája, hanem „az élet megy
tovább" józansága, az elpusztíthatatlan
élniakarás és örömvágy tárgyiasulása.

Val és Lady első jelenete csupa váltás, s
mégis tökéletes, kiérlelt egysége egy
mélyen megértett személyiség különböző
megnyilvánulásainak.

A bizalmatlanság nyomában felébredő
őszinte érdeklődés, amellyel az asszony
Val felé fordul, egy hisztérikus, el-
csigázott telefonbeszélgetés időbeli kö-
zelségétől különös jelentést kap. Ennek
az asszonynak a legkisebb kapaszkodó
elég, hogy kiküzdje magát erőtlen pilla-
natai mélyéről. Egy másik ember közel-
sége elég...

S itt álljunk meg egy pillanatra. Ruttkai,
aki jól ismeri, hiszen Ziliától ki tudná
felsorolni, hányszor próbálta ki női
varázsának színpadi ellenállhatatlanságát,
elveszi, kivonja ebből a szituációból női

vonzását. Sőt, Ladyje arról akarja meg-
győzni a fiút visszafogott, ironikus tá-
volságtartásával, hogy túl van az élet
efféle „ügyein, hogy segítségre, támaszra
van szüksége, s viszonzásul nem ajánl
mást, mint emberi jóindulattal átszőtt
üzleti kapcsolatot.

A fiú szélben alvó madárról mesél, s
egy józan felnőtt hallgatja...

Az első felvonás végén Ruttkai Ladyje
olyan kikezdhetetlenül, megbont-
hatatlanul bezárult embernek látszik, akin
nincs az a szenvedés, amely rést tudna
ütni. A szenvedések utáni gyógyulásnak
ez is egy lehetséges formája - a
személyiség eredeti állapotát tökéletesen
befedő kéreg.

A boldogságban rejlő kockázat

Ruttkai Éva alakításának csúcspontja
Daviddal, volt szerelmével való találko-
zása. Ez a kéreg felszakadásának pillanata,
a végleges és végzetes kilépés a
mindennapiság menedékéből. Itt - ebben a
színpadi szituációban - összekapcsolódik a
valamikori, a tizennyolc esztendős Lady,
akit szerettek, és aki szeretett, akit
elhagytak, és akit megvásárolt feleségnek
egy férfi - s mai, a fáradt, de acélkemény,
az érzések luxusától magát megtartóztató,
józan asszony, aki a férje halála után majd
elrendezi maga körül a dolgokat, s talán
még új életet is kezdhet.

Ennek a két, egymástól rettenetes erővel
távol tartott életnek az összekapcsolódása,
egyetlen személyiséggé olvadása - ez a
dráma. Ruttkai pontosan érzi, hogy ez az,
ami a műben elpusztíthatatlan és
kopásálló: a folytonosság drámai születése.

Egy ember teljes életútja a boldogságtól
a szenvedések véget nem érő poklain át az
újra- s mindig újrakezdésekig - ez diktálja
Ruttkainak ennek a jelenetnek a
hangsúlyait és szinte mozdulatlanságokból
épülő koreográfiáját. Alig vannak
mozdulatai, alig emeli fel a hang-ját.

„Valamit mondani akarok, amit még
sosem mondtam el eddig" - szól Lady
David után, miután kiutasította. Ahogy
utánalép, érzem a mozdulat feszültségét.
Hány év, hány nap, hány perc van mögöt-
te, amikor nem tette meg ezt a mozdulatot?
A hangja rekedtes, mint akinek fáj a
beszéd. Hány esztendő hallgatása
fulladozik benne? Mi őrizte meg ezt a
valamikori árulásba semmisült szerelmet
ilyen felidézhetően? Mint akiből az akkor
benne rekedt érzések és indulatok

Val (Lukács Sándor) és Lady (Ruttkai Éva) az egymásra találás pillanatában (Iklády László felvételei)



színháztörténet
törnének elő, mintha nem lett volna az a
húsz esztendő, mintha minden-minden újra
kezdődhetne.

Lady és Val kapcsolata ebből a talál-
kozásból szikrázik elő, de ez az ok-okozati
összefüggés csak látszólagos. Ruttkai
mintha máshol keresné a darab hang-
súlyait. Alakításában fontosabb helyet
foglal el Lady lassú feloldódása, Vallal
való emberi kapcsolatának bensőséges
boldogsága, amely kikezdi sértetlenségét.
A húsz évvel ezelőtti drámát csak látszólag
robbantja ki a véletlen találkozás.
Valójában Lady védekezési mechaniz-
musának kihagyásáról van már szó. Val
akaratlanul is kikezdte a mindennapiságot,
a reménytelen, sivár kötelességteljesítés
adta védettséget. De az iránta fel-lobbanó
görcsös szerelem is csak következmény: ez
az asszony kicsöppent a maga kérges
védettségéből, s pontosan tudja, oda már
nincs visszamenekülés. A szerelem az újra
megismert emberi bensőség, az újra
megízlelt valódi élet szinte egyidőben
felnyíló és bezáruló lehetősége.

Csakhogy Ruttkai Lady tudja, azért az
ember nem elpusztíthatatlan. Egy élet
erőfeszítése kell, míg érző-élő lény-hő]
kérgessé és védetté válik. Ha valami újra
csupasszá és élővé teszi, a kéreg többé nem
növi körül. Elpusztítható.

Ruttkai tudja, Lady életében az igazi
szerelem, az igazi lehetőség messze van, a
múltban. Ezért teszi az előadás lényegévé a
Daviddel való találkozást. Meg-döbbentő,
mennyire egyedül van ebben a jelenetben.
Nem a férfival teremt kapcsolatot, hanem
valamikori énjével. Alig néz a másikra, s
amikor felé fordul, szeme akkor is mintha
a semmin ha-tolna át. Nem a szerelme
tárgyát keresi, hanem a szerelmet. Az
érzést, amellyel ő tudott lobogni. A múltat
kutatja, amikor még kéreg nélkül élt.

Tartozom egy vallomással: gyakran
játszom mostanában színházban egy tisz-
teletlen játékot. Ha nagy, ismert színé-
szeink közül van valaki a színpadon, egy
pillanatra lehunyom a szemem, s előre
hallom, szinte lekottázhatóan egy-egy szép
szárnyaló mondatának hangsúlyait. Aztán a
mondatot kiszűröm, s marad a hangsúly.
Amely vándorol előadásról előadásra,
egyik figurából a másikba... Kiürülve,
érzelmi jelentését elveszítve.. .

Ruttkai Éva Ladyje úgy szólalt meg a
színpadon, mint egy soha nem ismert
ember megrendítően ott és akkor kiszakadó
vallomása.

ENYEDI SANDOR

Színháztörténeti pillanat

„A hatvanas években, a pesti Nemzeti Színház
színpadán egy fiatal magyar színész egész
nagy jelenetét a közönségnek háttal fordulva
játszotta végig. Egyetlen mozdulata,
arcrándulása sem volt a közönség számára;
egész lelkével, művészetének minden segéd-
eszközével a szerepe felé fordult. Valóságos
merénylet volt ez abban az időben, amikor
minden színész -- még a lázongó lelkű
Coriolanus is - kötelességének tartotta, hogy
lojálisan a lámpák elé álljon, és onnan
deklamálja belé a közönségbe mondókáját.
Am a merénylet sikerült, és ez időtől van helye
a természetességnek a magyar színpadokon. Ez
a fiatal színész Szerdahelyi Kálmán volt.

"
-

olvassuk Újházi Ede Régi színészekről

címmel 1908-ban meg-jelent könyvében.
A jelenség megragadása tökéletes:
Szerdahelyi Kálmán, az imponáló
külsővel, csodálatos hanggal rendelkező
magyar színész, aki mint a francia
vígjátékok dédelgetett szalonhőse vált
ismertté a múlt század ötvenes-hatvanas
éveiben, valóságos forradalmat váltott ki a
színpadon. Amiben viszont az idős, nem
kevésbé híres Újházi Ede memóriája
tévedett, az az időpont. A fent jelzett
jelenség nem a „hatvanas években"

győzedelmeskedett, hanem a hetvenes
évek elején, pontosabban Szerdahelyi
Kálmán 1870-es külföldi tanulmányútja
után. Mivel Szerdahelyi Kálmán
meglehetősen fiatalon, negyvenhárom
éves korában, 1872-ben meghalt, az idő-
pontot közelebbről is meghatározhatjuk :
az 1870-1972 közötti másfél év alatt vitte
győzelemre a természetes játékstílus eme
a magyar színpadon szokatlan - ismérveit.
Szerdahelyi Kálmán 1862-ben már
megfordult Párizsban, de akkori
tanulmányútja inkább csak az
ismeretszerzést, a tapasztalatgyűjtést szol-
gálta, a tudatos következtetések levoná-
sára, a jelenségek közötti mélyebb
összefüggések felismerésére az 1870-ben
sorra kerülő utazás nyomán nyílt alkalom.
A Fővárosi Lapokban tárcacikkek-ben
számolt be a külföldi: drezdai, berlini,
lipcsei és párizsi tapasztalatairól. A
tárcacikkeket bevezető szerkesztői meg-
jegyzésekben olvassuk : „Szerdahelyi Kál-
mánt - mint tudva van - a külföldi

jobb színházak belszervezetének
tanulmányozása végett s a személyzet
kiegészítésére vonatkozó fontos utasításokkal
küldé ki az igazgatóság. Útjának célja és
eredményei köz-érdekűek, minél fogva
jelentéseiből koron-kint közleni fogunk egyet-
mást. Szerk."

Színháztörténeti szempontból sem ér-
dektelen, hogy mit látott Szerdahelyi
külföldi tanulmányútján, milyennek látta a
neves német színházakat és milyennek a
párizsi színházi életet. Szorgalmasan
látogatta az előadásokat, feljegyzéseket
készített, s a nem kevés elfoglaltsága
mellett sűrűn küldte haza írásba foglalt
észrevételeit. A Fővárosi Lapokban öt
tárcacikke jelent meg, de ezek mellett nem
érdektelenek azok a levelek, amelyeket
magánszemélyekhez intézett, s
amelyekben ugyancsak szín-házi
élményeiről számolt be. Az itt közölt
levelet Kolozsvárra küldte - ma már
nehezen állapítható meg, hogy ki volt a
címzett, talán a Kendeffy család
valamelyik tagja. A címzett személye
azonban ezúttal kevésbé fontos. Fontosabb
maga az észrevétel, a tapasztalás. E levél
csakúgy, mint a közölt cikksorozat -
kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy
Szerdahely Kálmán a modern magyar
színjátszás úttörője volt. A tudatos, mindig
tanuló színészek közé tartozott, aki
hazatérve először éppen saját
szerepformálásai során érvénye-sítette az
előttünk járó, korszerűbb szín-házak
szakmai tapasztalatait. Figyelemre méltó a
kritikus szemlélet: azt is meg-írja, amivel
elégedetlen, ami egyik-másik előadáson
kielégületlenül hagyta, de a hangsúlyt
mindig az előremutató jelenségek
feljegyzésére helyezi. Idézzünk a Fővárosi
Lapokból: „A »Théâtre français« előadásai
most is kitűnőek. Első este
3 kisebb művet láttam benne ... A harmadik »L
'Aventuriere« Augiertől, nem valami sikerült
mű, de a színészek magasra emelik. Nem látszik
e művészeken semmi mesterkéltség; oly
természetesen folyt minden, hogy engem is - a
színészt
csodálatba ringatnak. A játékon kívül a
kiállítás is igen elősegíti a hatást ... - Láttam a

»Françaisban« a Delilát is Feuillettől. Május
4-dikén adták elő 21.-szer, s minden héten
háromszor-négyszer ismétlik. Pedig e művet
már elkoptatták más színházakban; hanem
mivel itt jobban adják, mint máshol: egészen új
ingere van. Valóban előadása remek. Mennyi
hatás, minden hatásvadászat nélkül ! A
nézőtéren e hatás csupán az arcok kellemes,
elégült kifejezésében ismerhető fel, mert itt nem
tapsol senki hanem a köztetszést eléggé


