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SCHILLER: A KÉT PICCOLOMINI. WALLEN8TEIN HALALA
Úgy látszik, háborúnak és bizonyos tisztulásnak kellett jönnie,
amíg odaértünk, hogy majdnem valamennyi komoly prózai szín
házunkban klasszikus és félklasszikus darabok felújításáról lehet
írnunk. S ezek között is a legsúlyosabb és a színházra valódi fel
adatot rakó mű a schilleri trilógia. A Nemzeti Színház a legigazibb
békében, néhány évtizeddel ezelőtt már megbirkózctt egyszer ezzel
a feladattal. Ennek az előadásnak közönségsíkerét most nem áll
módunkban ellenőrizni. Most azonban előadásról előadásra tapass
talnunk kell, hogy minden két estét betöltő schilleri mutatványt
zsufolt ház szerongott végig és a közönség nem elnyűve, kedvetle
nül, valami muszáj kötelesség perfektuálásának mártiri mcsolyával
hagyta el a szinházat, hanem felvillanyozódott, a költői rnű hangula
tában továbbra is benne élt és az első, rövidebb estén szinte nem
is akarta binni, hogy már vége is van az előadásnak. Még több
felvonást várt, szívesen időzött volna a színház álomvilágában,
ahol a legsúlyosabb és tragikumban valóban marcangoló élmények
ben volt része.

A színház nézőit magával ragadta a háromszáz év előtti emberi
sorsok történelmi atmoszféranyomása s úgylátszik, ez a költötleg
átízzitott tragikum szinte vígaszul szelgálhatott azzal a tragikummal
szemben, amelyet napjaink embere él át mindennapjaiban, ha a
részvét elviszi gondolatban a világ összes vérző tájai felé, ahol az
emberiség legnagyobb harca folyik időleges földi megváltásáért.
Egyszóval, amíg a béke könnyebb éveiben jóformán csak a könnyű

eledel jászla vonzott vendégeket, a háború megérlelt minket s ami
több, Budapest széles rétegeit, hogy Sehillert, Grillparzert élvez
zük s a bájosan felelőtlen Hermann Bahrnál ráncolluk inkább
szemöldökünket, mintha valami nem egészen rendes, napjainkboa
illő eledellel csitítanánk éhségünket. Az erdélyi irodalom húszéves
hőskorában is láttunk ilyesmit. Mikor a legmélyebb kétségbeesés
verméből kinyujtván nyakunkat alig láttunk biztató sugarat a
szűkreszabott ellenséges horizonton, akkor mondta el legsúlyosabb
mondanivalóit néhány erdélyi író és a gyötrő történelmi tragikum
sebeinek feszegetése mégis enyhületet hozott a jelenkor szenvedé
sei között.

Avendégrendező Meissner színpadi beállítása szűkremarkolt

nagyvonalúságra törekedett. Megéreztetett velünk valamit abból az
építészeti irányból, amely ma Németországban hatalmasfalsikok
kal, puritán ajtó és ablakkeretekkel és szálfaszerűségében is w
mök, valódi súlyokat hordozó oszlopokkal egy északlan férfias, küs
delemre és támadásra berendezett, de szeretteinek, legyenek azok
asszonyok, vagy művészet, testi vagy szellemi javak, bevehetetlen
várat építő, értékkonzerváló otthont kíván teremteni és páthossa
éppen ebben a végletekig sűrített egyszerűségben és nagyvonalúság
ban csap a legmagasabbra. Tőlünk, magyaroktól, akikbe minden

30 V IGI LI A



északiságunk mellett több szorult a délies könnyedség szeretetéből

és a keleties pompa kedveléséből, kissé idegen ez a történelmi
stílus, de éppen eltérő voltával meg is bűvöl néha és kivívja eso
dálatunkat. Ebben a keretben, füstös, leegyszerűsített, szinte klasz
szicizált barokk oszlopok csak háttérben sejtődő árnyékában ját
szódott le a hatalmas mű. A színpad nyílását sokszor hatalmas
szímbólikus faliképek vag-y a Német-római Császárság Dániáig, az
Adriáig, Memelig és a Flandriáig terjedő térképei foglalták el.
Térképolvasáshoz és propagandához szokott szemünknek nem ide
gen szimbólumok s a darab megértését erősen elősegítették. Mert a
szereplö főhős ama Wallenstein tábornok volt, aki maga teremtett
hadsereget a Habsburg monarchia megmentésére, amikor a katóli
kus birodalom élethalál harcot folytatott az egyesült európai pro
testáns seregekkel. És ez a valóban nagy férfiú, akinek a császár
ság talán megmentését és fennmaradását köszönhette, akkora ha
talomra jutott, nagyravágyása oly tüzes sarkantyukkal mardosta lel
két, hogy mint hadi diktátor összeütközésbe jutott az alattvalói hű

séggel. A történelmi rejtély, hogy valóban áruló volt-e, vagy csak
az udvari intrikák kergették meghasonlásba és halálba, ma sem
dőlt el. Schillernek, a nagy költötörténésznek, vagy történész köl
tőnek azonban a történelmi és lélektani rejtély drámába szabott
kutatása egy remekmű megteremtésére adott alkalmat és ennek a
remekműnek eljátszására vállalkozott a Nemzeti Színház. Nézzük,
bogy felelhetett meg feladatának egy idegen és nyelvünket nem
értő rendező alapirányítása mellett?

A tolmácsolásra váró mű és a színpadi keret, mint emlitettük,
eg-yike a Iegmonumcntállsabbaknak és ebben a keretben jóformán
csupa férfi mozog, a kor leghatalmasabb hadserege, katonák és
vezérkar, zsoldosok és kalandorok, Európa majd minden népe ve
gyesen, eg-yetlen történelmi boszorkánytánc sodrásában izzva, tra
gikus életúton görögve a végzet felé. Kiss Ferenc Wallensteinje
hatalmas szikla alak, jovíalitásában szinte bizonyíték az árulás aljas
szándéka ellen. Ez már az öregedő, életútja delelőjén túljutott
Wallenstein. Kiss Ferenc egészen leegyszerűsítve játssza, minden
felesleges mozgás, színészi külsőség nélkül. És éppen ebben az
eszköztelenségben van néhány feledhetetlenü1 nagy pillanata a
színpadon, amikor az első nagy haditanácsban a császári követ je
lenlétében vezéreivel tanakodik. Ekkor érezzük, hogy ez az az em
ber, aki fiatalabb korában jóformán a semmiből grófi, hercegi ko
ronákat nyert, tartományokat és fejedelemségeket harácsolt össze,
hogy tragikus sorsában minden ellirt hatalmi grádics közelebb vi
gye végzetéhez. amikor szembe kell szállania császári urával, mert
már túlnőtt az alattvalóknak kiosztott hatalmi körön, valóban tragi
kus hős. Kiss Ferenc akkor volt igazán kitűnő szerepében, mikor ezt a
felröppenő katonai pályát egy-egy parancsoló, százezres hadsereget ösz
szetartani tudó: szemvillanással éreztetni tudta', Ilyenkor éppen keleti
fizikuma jött segítségére és eszünkbe jutott: az Ellák Attiláját szeret,
nénk tőle látni mielőbb, mert most érett meg rá. A XVII. század
eretnek mísztikusát, a horoszkóp rabját, a műkedvelő asztrológust
azonban nem éreztük benne eléggé hitelesnek. Vannak faji határok
és hál Istennek, Kiss Ferenc ezeket nem lépi át. A puszták fia
marad, aki legfeljebb feltekint szabad szemmel a csillagos égre és
megérzi, hogy itt az ideje, vagy hogy éppen lejárt. S ha jósok jön
nek hozzá baljós jeleikkel, elhessegeti őket, mínt szemtelen legye
ket, s csak egy arcrándulásán látszik, hogy a világ felfalására do
bogó szív öregkori görcsben rándult meg és a tölgyember megin-
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gott. Hún Wallenstein volt inkább Kiss Ferenc és ahol szerepével
találkozott, így volt igazán nagy, így magaslott ki a körülötte to
longó bábeli embersokaságból. A kis térre szorított női szereplők

közül és magasan az összes többiek fölött Tőkés Anna volt méltó
partnere. A ~ nősténytigris, amint prédáért és a párjáért üvölt.
Ugyanaz az öntvény mint Kiss Ferenc, csak nagy erényeiben és
elvétéseiben is sokkalta ösztönösebb. Olyan tragika, hogy egy sza
vára hátunkon végigfut a hideg. És még alig kapta meg a neki
járó nagy szerepeket. A népes férfi galériából hibátlan talán csak
Hosszú Zoltán balkánszéli Isolanija volt, éppen félparaszti jovialí
tásában volt jó s a tájszólásos beszéd sem ártott alakítása eredeti
ségének. Lehotay méltón képviselte a keret nagyvonalúan egyszerű

stílusát, de míntha kissé fakó és álmos lett volna Piccolornini sze
repében. Annak az embernek, aki Wallensteint ledöntötte, még ha
császári urát szolgáló megfontolt valaki is, valamilyen irányban
több karakterisztikumot kellett volna elárulnia. Igy olyan volt II

sürgő forgó intrikus hadban, mint egy mai állami tisztviselő, aki
nem mer politikai dolgokban színt vallani. A XVI. században még
egy Piccolomini is nagyobb egyéniség volt. Az ellenkező végletbe
esett Ungváry ifjú Piccolominije. Tüzes, Schiller-korabelien ro
mantikus ízzású és ideálista. Alapanyagában tehát szinte rászüle
tett 'a szerepre. De a színház azért színház, hogy ott a szinész min
den szaván uralkodjék. Meglehet, hogy ez a Schiller által kiíun
dált ifjú, ha ugyanaz történik vele az életben, mint a darabban,
ugyanígy jajongott, üvöltözött és visitozott volna. Azonban éppen
azt vártuk volna tőle, mint színpadí hőstöl, hogy kevesebb gerje
delemmel és több színészi ökonómiával, kevesebb mozgással és
több belülről jövő egészen halk jelzéssel formálja meg alakjait. A
színpadon kellenek ellentét-párok, de ebben a Piccolomini párosban
Lehotay túlzottan lefojtott és egyénietlen, Ungvary pedig szertele
nül túlhabzó volt. Szebb lett volna apa és fiú közölt egy nérnább,
kiegyensúlyozottabb, szívósabb harc, ahol mégis érezhettük volna,
hogy egy törzsnek gyümölcsei. Jávor Illo]a, Kovács Károly Butlere
és Major Tamás császári követe emelkedtek még ki az előadásból,

amelyben ez a három, a közönség szeretetében nagyranőtt, de rnes
terségi tudásban és mérsékletben, igazi átélésben néha még inga
dozó színészünk elindult a nagyvonalú alakítani tudás útján, Éppen
az idén látjuk örömmel, hogyasúlyosodó feladatok miképpen ér
lelik őket. Valóban feladatok nélkül nagy színész generáclót fel
nevelni nem lehet. Egressy is felujjongott, mikor a Bánk bán poro
sodó pédányát megtalálta. A közönség klasszikus darabok iránti
felébredő hajlamát is azért dicsérjük, mert szinészeink fejlődésé

hez szolgáltatnak eme kedvtelésükkel soha később vissza riem térő
alkalmat.

Ú) MAGYAR SZIHHÁZ
GRILLPARZER: MEDEA

Az újonnan szervezett társulatú Magyar Színház nagy vállalkozáara
adta magát Grtllparzer legrobbanóbb tragédiáj ának felújításával.
Indokolta ezt Gr íllparzer másfélszázados születési évfordulója, és
még inkább Peéry Piri virtuális szerepkészsége, amelyet a Nem
zetí Színház nem használhat ki, mert az igazgató felesége régi házi
törvény alapján nem játszhatik a nemzet első színházában. Az új
Magyar Színház tehát kapott egy nagyszerű szinésznőt, akit egy
alig összeforrott társulatban kellett felléptetnie. mint a Duse és
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egyéb stag'g-ionék korában, ahol a főhősnő körül rendesen csak má
sodik vonalú szinészek kaptak helyet. Naturalista darabok, Nóra és
a Kaméliás hölgy is inkább elbírják ezt asztárrendszert, Grill
parzer kései klasszicizmusa azonban a zene városában és az opera
bölcsőjében született s rája sokkalta érvényesebbek a Gesammt
kunst törvényei, mint későbbi korok darabjaira, ahol a Salviniak,
Dusék vag-y Sarah Bernhardtok önálló prózai áriakkal érték el a
tomboló sikert. Peéry Piri annyira modern szinésznő, hogy hozzá
közelebb áll a klaszicizmus, mint a közbeeső kor elpolgáriasult mü
vészetének csillagai. Mint hatalmas membrán állt belé az előadás

közepébe és habzó szuggesztív erővel, a maga feladatát megtízsze
rezve szinte rendezője, dirigense, statisztavezetője és főszólamvivője

lett az előadásnak. Egész játékstílusán megérzett, hogy a darabot
az Izabella-téren játssza különböző pesti és vidéki szinházak még
össze nem forrott együttesében és ma, 1941-ben. (Erős meggyőző

désem, hogy a kolozsvári Nemzeti Szinház több tradíciót lehelő fa
lai között klasszikusabb Medeát lát majd a közönség tőle, mint
Budapest egyik periferikus színházában, ahol még kísért a Tokaji
asszú eltörött üvegének fenekéről is némi kis beszáradt borszag és
II Gyergyói bál konfettijeit sem seperhették ki teljesen a színpad
rejtettebb zugaiból.) Ebben a környezetben müvészí ösztönösséggel
olyan Medeát formált ki a vendégművésznő, amely leginkább volt
alkalmas arra. hog-y feltépje a közöny kapcsait a bécsi klasszikus
rnűvéről, Peéry Piri Medeája vérzően mai idegiény volt, a faj
teória áldozata. A mithikus mondát, - amely szerint Jázon Kolchís
ban, hog-y meg-nyerhesse az aranygyapjut, elcsábítja a barbár ki
rálylányt, meghasonlásba kergeti családjával és aztán saját hazá
jába visszatérve, a faji gyűlölet prédájául engedi, gyerekeitől meg
fosztja és elüldözi, - véresen aktuális eleven drámaként láttuk vi
szont. Peéry Piri csak szerepe intonálásánál vezetett át néhány
stilizált mozdulattal az antik légkörbe és aztán időtlen tragédiát
játszott vészesen víharozva, féktelenül, szinte Shakespeare túlzott
és mégis igazi ember-monstrumaínak példájára, Grillparzer volt
Ilkkom költő, hogy belőle a shakespearei béklyótlanság, a roman
tikus túlzás, a naturalista vonások előtérbe hozása és hangsúlyo
zása, a maivá transzponálás mellett is kitéljen egy igazi tragédia
és Peéry Piri, aki nem kaphatta meg egy klasszikusra hangolt elő

adás összjátékbeli összecsendüléseit, a partnerektől is függő csen
des vibrálásban jelentőssé váló lélekrajz egészen kifinomult üte
meit, magára vette az egész előadás súlyát és bár sohasem igye
kezett elnyomni semmit, diadalmas magánszámot formált az ötfel
vonasos tragédiából. Alakítasán megérzett, hogy a páholyok közön
ségétől (vajjon jelent-e ez ma sokszor igazi értékelést?) a karzati
helyek látogatóiig, avagy fordítva éppen ebben az esetben, egyéni
sége erejével mindenkihez döbbenetes közelségbe akarta hozni
Medeát. Anya és feleség volt, aki harcol gyermekeiért és harcol
gyermekeinek apjáért. A klasszikus álarc néha lesiklott róla, egy
egy két lábra támaszkodó nősténytigris állásban a végsőkig meg
hajszolt anya volt csupán, aki a tíz körmével, tépő karmaival, örü,
letig megfeszített erejével nekimegy ha kell felfegyverzett férfiak
nak is a kölykeiért. Az örök kirúgott, becsapott s végső leszámolás
ra megérett nőstény volt, mindegy hogy a mithosz görög világából
való-e, vagy a külváros proletárudvaráról, hogy bűvös szerekkel,
"agy vitriollal, zsíros szódával kiván-e ölni, mikor benne mindent
megöltek. S nem tudom, hogya nekünk magyaroknak mindig kíssé
nyálkásnak tetsző és cseppet vértelen osztrák ihletésü klasszici-
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záló tragédia nem nyert-e nagyon is sokat érdekességben, erőben,

drámai izzásban azzal, amit ez a nagy egyéniség hozzá adott, még
ha szét is robbantotta kissé az álklassziclzmus stilizáltan merer
vonalait. Meg kellett figyelni a közönséget, Akkor kapta a legtöbb
és leglelkesültebb tapsokat. amikor a klasszicizmus szabályos pánt
jai lepattantak viharzó szenvedélyének robbanásától. S amikor
gyermekeinek halála után a néma fájdalom már csak kitörésnélküli
tragikus beteljesedettséggel ömlött el vonásain, a közönség nem
tudta követni a katharzis útjain. Már pedig a jó szinjátszásnak
nemcsak író, rendező és szin ész, hanem igazi közönség is egyen
értékű velejárója. A ·színház akusztikajába az ezerfejű nézőtéri

szörnyeteget is bele kell kalkulálni és ha onnan nincs kellő rezo
nancia, a szinészt sem lehet teljes mértékben felelősségre vonni. A
zseniális magánszám mellett a darabhoz különböző értékű szerep
lők nyujtottak kissé heterogén keretet. A tökéleteset legjobban
Halassy Mariska közelitette meg. Ö a régi szavaló stílus ernlékét
ébresztgette bennünk és gyönyörű beszédével, nemesen egyszerű

kiállásával egy kolozsvári vagy nemzetiszínházbeli Medea
előadás nagy értéke lehetett volna. Igy néha disszonanciát
szült hol a maga, hol társai rovására. Pesti szerzödtetése
mindenesetre nagy nyeresége színházi életünknek. Földényi
néhány mozdulata, tiszta beszéde és .hajlékony stílusérzéke
került leginkább összhangba a Iöszereplő játékával. Öket
kellett volna stílusban minden szeraplőnek követnie s egy
erős rendezői kéz ebbe a vonalba állíthatta volna az egész tragé
díát, Perényi László és Simor Erzsi a mindentját szó, filmeken csi
szolt és koptatott színészek hideg rutinjával vetették belé magukat
a klasszikus óceánba, amely úgy habzott a főszereplő körül, mintha
Trója falai dőltek volna belé égve, sisteregve a tengerbe, ha olyan
közel lettek volna a falak a tengerhez. S ők ketten mégis olyan
hibátlan pepionokban lengtek, mint a Floridai strand magasugró
urai és hölgyei, akiket lassított felvételekben és visszafelé ugorva
is lepergetnek, amint kiszállva a habokból visszalendülnek egy
pallóra. ahol akár a szépségverseny zsürije elé is állhatnának
azonnal, mert már ismét szarazok. Nos, hogy úgy mondjuk, nem
vizezték be peplonjukat a klasszikus tenger hullámaival, de a mai
izzás ú szenvedély verítékével sem. Viszont ők mozogtak a legsza
bályesabban. Valóban már-már hollywoodi tökéllyel. S nem is
voltak rosszak. Csak éppen pontosan háromféle stílusra szakadt a
háromféle színjátszás miatt az előadás, amelynek vezérszólama
mégis a legnagyobb érdeklődést érdemelte volna meg' a közönség.
től, mert Medeája maian bár, de igazán meggyötört és megrendi
tett, tehát elérte a klasszikus tragédiairók szinpadi céljait.

NEMZETI KAMARA SZINHÁZ
HERMANN BAHR: KONCERT

A harmadik német darab is osztrák, a békeidők szellemes csevegő

jének Európaszerte játszott kamarajátéka. Az az érdekes benne, hogy
míg a tragédiaíró Schiller és Grillparzer ma élőbbek mint valaha,
ez a Bahr a maga felelőtlenül csevegő 'alakjaival, semmitmondó cse
lekményével, a "boldog béke" életének interpretálásával nyugtala
nítóan idegenné vált tőlünk, s mint a magyar exportdrámák nagy
része, ez is hamarabb öregedett, mint vártuk volna. Hisz olyan
szellemes, olyan kedves alkotás, minden a helyén van benne, csak
éppen a világ zúdult ki tengelyéből körülötte. Németh Antal rende-
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zése érezteti is ezt az "elmultságot". Medeát könnyebb volna mai
ruhákban eljátszani, mint ezt az harminchároméves Koncértet.
Stilizált hát a színpad és stilizálnak a szeraplők is: Timár és Ma
kay [ól, Uray és Dayka kevésbbé sikerülten. Azaz, hogy a maguk
nemében mindnyájan nagyon jót adnak. Csak éppen olyasféle el
lentétpárra vannak beállítva, mint a Wallensteinben az öreg és az
if.jú Piccolornini. Van két házaspár, az egyikben az asszonyokos,
a másikban a férfi. Acsacskák, bohók, felelőtlenek meg akarják
csalni a komolyakat s a komolyak összeszövetkeznek acsacskák
kiábránduláara váró ballépésének megakadályozására. Nos, amíg
il komolyak Timár és Makay vannak a színpadon, hajszálfinom
kamarajátékot produkálnak. Ekkor jönnek acsacskák, elbohóckod
nak előttünk szinte klaunszerű túlzásaikkal s már lerontják egy
kissé akamarajáték elsőfelvonásbeli sikerét. S ez így a végtelen
ségig. Ha a színpadon negyedóránál tovább egyféle stílus érvénye
sül, megszokjuk, atmoszférája támad és a siker szaga tölti be a
nézőteret. De azután az akció nem a színpadi cselekményben nyil
vánul az amúgyis eseménytelen darabban, hanem a stílusok közel.
harcává fajul. Az egyenként mind kitűnő, vagy legalább is jót
nyújtó szinészek elvéreznek az egymás stílusának agyonverésében
és ezzel együtt vérzik el a darab is, az első felvonás végén elérvén
csúcspontját.

MADÁCH SZINHÁZ
BABAY JÓZSEF: KöRTANC

Egy házhan megölnek valakit és mindenki gyanus. A többit már
ismerjük. A Madách szlnház kis színpada nem túlzottan alkalmas
tízképes darab előadására, de figyelemreméltó alakítások tarkítják
a nehezen játszható darab előadását. Bulla Elma csodákat varázsol
szervetlen és illogikus szerepe összekovácsolásában. Mikor a darab
alkalmat nyujt rá, megdöbbent egy-egy rezzenésével vagy hang
súlyáva]. Csak ne kellene annyit futkosnia az emeletek között. j;;s
ne kellene ravasz közönségsikerre áhítozó szerzők művei között
annyit futkosnia, amíg egy-egy igazán hozzáméltó nagy szerophez
hozzájut. Szomorú bizonyítvány mai drámairodalmunkra, hogy
nincs írónk, aki ehhez 'a színésznőhöz felérjen. azaz hozzá méltó
feladat elé állítsa. S ha nincs, miért nem játszatják klasszikus
szerepben? Bernhardt Shaw ma már szinte klasszikus és Szent
.Iohannájának miliője klasszikus hajlamú szinésznőt igényel. Bulla
ebben volt a legnagyobb. Klasszikust kellene játszania. Avagy ta
lán nincs a magánszínházakban olyan rendező, aki magánszínbázi
használatra, életre tud galvanizálni egy-egy klasszikus alkotást?
A nemzetiszinházbeli különítmény, Várkonyi, Tapolesay és f'áy
kiss magával hozta a jó iskola összes mesterségbeli tudását és így
kellő sikere is van. Nagyon jó az annyira elhanyagolt Balö, hogy
szinte recsegnek aberozsdásodástól állkapcsai, amikor megszólal.
Ebben a szinészben még mindig hiszünk. Csak az igazgatók nem
hisznek. Sennyey Vera humoros szerepben lép fel és mint finom
társalgási komika nagy örömre szolgál. Van az arcában valami,
ami erre a szerepkörre teszi alkalmassá. Nemsokára kitűnően fogjz.
helyettesíten i az érettebbkorabeli Góthnét, aki művészileg szintén
mint kpmik a virágzott ki a fiatalkorú porcellánbabaságból, Ezt kell
csinálnia, mert ezen a síkon jelenleg vetélytárs nélkül áll és így az
első vonalba emelkedhet. Ugyanazokat a lehetőségeket rejtegeti,
mint Mészáros Giza és Góthné: a szalénok átfutó, hebehurgya,
könnyűvérű asszonyát kapásból eleveníti meg előttünk.
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VIGSZINHÁZ
SZILAGYl LASZLó: CECILIA

Szilágyi László első zenétlen librettóját, azaz vígjátékát szemforgató
farizeizmussal fogadta a kritika egyik része. Operettszerző, gon
dolták, el lehet verni rajta a port. Nos, először is Szilágyi László
már librettista korában is eléggé épkézláb vígjátékszövegeket írt.
Azután pedig, ha a Ceciliát összehasonlítjuk a Vígszínház ezidei
vígjátékalkotásaival, egyáltalán nem látszik olyan szembetűnőnek

a nivókülönbség. Ugyanabban a vértelen, kortalan, szagtalan és íz
telen vígjátékmiliőben játszódik a Cecilia is, mint a többi idei víg
játéka a színháznak, abban a miliőben, amelyben a realitásoktól
függetlenül sok minden megtörténhetik ami szükséges, hogy a já
ték "víg" is lehessen. Szilágyi Lászlóban pedig van igyekezet, hogy
ezt a játékot, amely úgyis semmiség és csak a szórakozást szolgálja,
akár operettből vett vaskosabb humorral is táplálja. Mint őszinte

embert, ezért csak dicséret illeti. És még inkább dicséret illeti
azért, mert Fedák Sárinak, korunk legnagyobb színpadi varázslójá
nak nyujt alkalmat a komédiázásra. Igy hát ez olyan Fedák darab,
amilyen a híres viharos egyenlítőtől kezdve az operettekig majd
minden évben szemünk elé kerül és gyönyörködhetünk általa a
legvérböbb mai színpadi zseninkben: Fedákban, Őérette pedig
annyi mindent megbocsájt mindenki, aki őszinte ember, szereti a
színházat és nem nagyképű. Fedák megint utolérhetetlen a maga
területén a komédiázásban, s mint egykor Hegedűs Gyula, most
Ajtay került melléje őrültséget szimuláló tönkrement francia her
cegével. Ritka színpadi mutatvány, amit csinálnak, érthető tehát
nagy-nagy közönség sikerük.
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