
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



kifejezi az, ha nappal elviszik mind a jegyeket,
melyek ilyenkor három frankkal drágábbak,
mint este, midőn kaphatók. A Deli/ára azonban

még mindég nem kaphatók ..." (Fővárosi
Lapok, 1870. V. 15. 443. I. 104. sz.)

Szerdahelyi Kálmán 187o-es párizsi
tarmulmányútja után - a tapasztalatok
hasznosítása révén színjátszásunk is
előbbre lépett a természetes játékstílus
meghonosítása terén. A hajdani Nemzeti
Szín-ház nézői pedig színháztörténeti
pillanatok részesei lehettek.

Szerdahelyi Kálmán párizsi levele

Páris, május 5-én 870.
Kedves Uram!
Bocsásson meg, ha levelemmel alkal-
matlankodom, de nem állhatom meg, hogy
azon benyomás egyrészét ne tudassam
önnel, melyet a Theater francais tegnapi
előadása reám tett. Azt hiszem kitalálja,
hogy oly előadásról szólok, mely némileg
önt is érdekli, t. i. Delila előadásáról,
melyet tegnap adtak huszonegyedszer s
melyet minden másodnap, sőt pénteken és
szombaton egymásután ismételnek.

A színház minden zugában tömve volt
és én már csak a Balcon harmadik sorában
kaptam helyet, noha elég jókor
gondoskodtam, a mi azt teszi, hogy nappal
váltva jegyet minden helyért 3 frankkal
többet fizettem, az az két jegyért 20
frankot, noha rendes ára este csak 14 frank
lett volna. Ezt csak azért említem föl, hogy
láthassa, mennyire kapósak a jegyek.

De szóljunk az előadásról:
A függöny fölmentekor azonnal meg-

lepett az a gyönyörű, s a darabhoz készült
ódon szabású díszlet és bútorzat, melynek
hátterében, nagy nyitott ablakon át
fölséges tengeri vidék látszik, a hold által
bűbájosan megvilágítva. Lafontaine játszta
Sertoriust, Croisette, egy gyönyörű szőke
fiatal színésznő Márthát. Az egész első
csaknem a hír-lap olvasásig, háttal a
közönségnek, a vidékben gyönyörködve
játszták. -- Azt nem is kell mondanom,
hogy nagyon kedvesen. Merne valaki
nálunk, csaknem 10 percig háttal fordulva
játszani, no hiszen lenne annak drága
dolga a kritika részéről, pedig hát nagyon
természetes, hogy egy háttéri vidék-ben
nem lehet a közönség felé fordulva
gyönyörködni.

Általában a Francais előadásaiban -
sokkal inkább mint valaha - azt tapasz-
talom, hogy legfőbb törekvésük a ter-

mészetesség elsajátítása; nem kiabálnak itt
az emberek minden igaz ok nélkül, nem
handabandáznak kézzel lábbal, ha-nem
beszélnek, cselekszenek úgy, mint
hasonló körülmények közt az életben
szokás. Azt is megjegyeztem, hogy
minden jelenetben azon színész játékát
engedik kiemelkedni, aki abban legfőbb
tényező; nem úgy van tehát mint nálunk
is, hogy a főszereplő - kevés kivétellel -
nem tudja magát a helyzetnek alárendelni,
hanem folyvást magán akarja tartani a
figyelmet, a mi aztán a többiek játékának
hatását csökkenti, a közönség figyelme
meglevén oszolva.

Andrét Febore játszta, nyugalommal -
csupán az izgatottság némi jelét mutatva -
az első felvonásban; természetes
elfogultsággal, fokozódó szerelem-re
lobbanással, mely elkábulással végződött,
a másodikban; kimerülten csak egy egy
fellobbanással, de a hűtlenség
megtudásakor kellő kitöréssel (de nem a
mi fajtánkkal) a harmadikban; a legutolsó
jelenetben pedig oly elkeseredettséggel,
mint mikor az ember már maga sem tudja
mit csinál, különösen szép volt
meghalása: a mint a dalt hallja, a sziklára
rohan, Carnioli utánna, André szívéhez
kap és egy szó nélkül össze-roskad,
Carnioli is a szikláról kiáltja „Canaglia" !
és ott is végzi a darabot.

Carnioli Bressan volt. Ön ismeri
Bressant s így szükségtelen többet
mondanom. Ő bezzeg eltalálta az első
felvonásban azt a hangot, a mit én nem
tudtam. Haragja alól mindig kiérzett a
végtelenül jószívű ragaszkodás André
iránt.

Javart játszta Leonorát ingerlő kacér-
sággal. Nálunk erre azt mondanák, hogy
egy grófné kacérsága soha sem oly feltűnő
modorban nyilatkozik, mint más
tisztességes halandóé, pedig ha meg-
gondolnák, hogy ő is csak asszony, még
pedig hővérű olasz asszony, kit a sértett
hiúság éppen úgy végletekre ragadhat,
mint bárki mást, nagyon természetesnek
fognák. találni, ha valaki Leonorát ily
világításban mutatná be. Ah! hogy volt
játszva az a jelenés, mikor Andréval
elhiteti, hogy csak őt szereti; szavain
keresztül látszott a csalfaság, melyről
tudta az ember, hogy csak egy elbódult
szerelmes hiheti el; hogy csimpaszkodott
nyakába, hogy csókolta kezeit, szóval a
csábítás, rábeszélés min-den mesterségét
elővette, hogy Andrét ismét elbolondítsa.
Nem volt hangjában egy igaz érzés sem,
mely a közönséget tévedésbe hozhatta
volna,

hogy „hátha csakugyan megtért". Kö-
vetkezetes volt elejétől végig. Kaczéran
kezdett, kaczéran végzett. Hát a 2-dik
felvonásban, az éjjeli jelenetben! Azt
hittem kiugrom a bőrömből örömömben.
Ennek hatását leírni meg sem kísértem; ezt
csak látni, érezni lehet de elmondani nem;
vagy ha igen, regényt kellene róla írni,
mert e jelenet egész regény. Szóval tán
többet fogok róla mondhatni; addig míg
haza megyek tán lecsillapodom; most még
nagyon lelke-sült vagyok s érzéseim
kifejezésére nem találok méltó szavakat.

Még a kis szerepek is pompásan voltak
betöltve : Kalisch herceget Seveste, Sora
Marquist Prudhon, a ladyt Lloyd, Giuliát
Tholer, Mariettát pedig Dinah Félix
játszta.

Ez utóbbit most válasszák meg Socie-
tairenek; ezzel pedig a Francaisban sok
van mondva. Csak azért említem meg,
hogy lássa a kis Mariettát is mily előkelő
színésznő játszta, azt is meg kell
jegyeznem azonban, hogy előkelőségét
annak köszönheti, hogy suobrette szere-
pekben kitűnő, pedig be nem szép
szegény.

Most veszem észre, hogy mindjárt
papírom végére jutok, s az előadás
részleteiről csaknem semmit sem írtam,
pedig hát tulajdonképpen azért kezdtem
írni. No, majd otthon.

Magamról csak annyit írhatok, hogy
nem kéjutazáson vagyok, mert annyit
dolgozom, futok, fáradok, mint egy
napszámos, meg egy fiaker ló összesen.
Ez nem panasz ám, mert örömest fáradok,
csakhogy aztán hasznát is vegyük. - Azt
ugyan még nem sokat tehettem, mert
Metternich már harmadnapja várat az
ajánló levélre, melyet a „Minister des
beaux Arts"-nak kellene írnia, e nélkül
pedig semmibe sem kezdhetek, mert e
nélkül a színházak organizátioja és
administratiojából vajmi keveset fognék
megtudni. Bezzeg másként volt a drezdai,
lipcsei, és berlini követségnél; ott azonnal
segítségemre voltak minden-ben, amit
kívántam; de aztán boldogultam is.

Ha valami rendelni valója van, lakásom:
36. rue Sainte Anna, Hotel des eats
generaux. Szép volna, ha a nélkül is írna;
levelét megkapom, mert itt maradok
legalább 10 napig, de 14-ig is.

Londonba nem mehetek, mert - kincs
nincs! Isten áldja! Tartsa meg barátsá-
gában tisztelő szolgáját Szerdahelyi Kál-
mánt.


