
ért agresszió. Az Apát játszó Vajda
László egy nyafogó, puhány, önző lum-
penfigurát teremt, akiről sugárzik a tom-
paság, a fiával való kapcsolatteremtés
képtelensége. Az Anya villanásnyi szere-
pében Csomós Mari megdöbbentő képet
mutat fel egy elbutult, alkoholista nőről.

Az udvar látogatói közt elsőként a
Sráccal együtt érkező Haver jelenik meg,
aki Vajdai Vilmos alakításában egy szo-
ciológiai pontossággal kidolgozott jellem.
A Varga Zoltán szerepformálásában
megjelenő keménységgel és szeretet-
éhséggel ellentétben - laza, könnyed, fe-
lelőtlenebb és irányíthatóbb.. A két rend-
őrt Ujlaki Dénes és Eperjes Károly
játssza, mindketten kitűnően, a korlátol-
tabb hálásabb szerepében Eperjesről ordít
a tanulásvágy, lépését mindig a Törzséhez
igazítja. A tanácsi Előadónő Ronyecz
Mária. Epizódszerepében komikus és
egyben kiábrándító képet fest a
hivatalnokról, aki sehol sem az embert,
hanem a lakost, az ügyfelet stb. látja. A
Tanárhoz érkező két tanítvány Zsíros
Ágnes és Szalai Krisztina. Felvil-
lanásukkal ugyancsak pontosan illesz-
kednek az előadás világába; főként a Zsí-
ros Ágnes-féle Csitri hanyagsága, hánya-
vetisége, a fiúkkal való kacérkodása elta-
lált alakítás.

A Csirkefej „nem éppen szeretni való
darab" - mondja a drámához írott előszó-
ban a dramaturg, Fodor Géza. Ezen a

műbeli világon sem megrendülni, sem
mulatni nem tudunk, meggátolja azt a
dráma tragikumát behálózó irónia. Ennek
szerepe rokon azzal a József Attila-i
figyelmeztetéssel, amivel a költő a Téli
éjszakát indítja, s amiről így vallott:
„Azért figyelmeztetek jó előre minden-
kit, mielőtt megmutatnám neki a téli
éjszaka valódi képét: vigyázz! légy
fegyelmezett, mert azt a világot, amit
most látni fogsz, csak így tudod meg-
érteni és elfogadni. E nélkül a fegyelme-
zettség nélküle zűrös kietlen világ olyan
zagyva értelmet kelt, amitől meg kell
bolondulni." (Bányai László:
Négyszemközt A.-val. Bp., 1943, 186.)
Spiró György nem előre és direkt módon
figyelmeztet. (Ő a mű folyamán mindvé-
gig és közvetetten jelzi a távolságtartás
szükségességét és kényszerét. Ez a jelzett
analógia azonban csak akkor igaz, ha az
irónia képes betölteni ezt a figyelmeztető
funkciót, és akkor, ha nem Wittgenstein-
nek van igaza, aki szerint az irónia csak
„tragikomikus fikció".

Spiró György: Csirkefej (katona József
Színház)

Diszlettervező: Khell Csörsz m. v. Jelmezter-
vező: Füzi Sári m. v. Dramaturg: Fodor Géza.
Rendezte: Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Gobbi Hilda, Papp Zoltán,
Bodnár Erika., Vajda László, Csomós Mari.
Varga Zoltán, Vajdai Vilmos, Ujlaki Dénes,
Eperjes Károly, Ronyecz Mária, Zsíros
Ágnes m. v., Szalai Krisztina f. h.

BÉCSY TAMÁS

A kimúlt Kék róka

Herczeg Ferenc és utókora

Talán Herczeg Ferenc volt a legsikere-
sebb magyar író. Mindent elért és meg-
kapott, ami írónak csak juthat; képviselő-
séget, az Akadémia, majd a két világhá-
ború közti ,felsőház tagságát; irodalmi
társaságoknak és jelentős hivataloknak
volt elnöke, még diplomáciai feladatok-
kal is megbízták. Volt bőven pénze házra,
villákra, jachtra. Művei számtalan kiadást
értek meg, az övé volt Európa csaknem
valamennyi színpada, sőt: igen széles
körű és nagy hatású folyóirat is a
rendelkezésére állt.

A legfeltűnőbb azonban az, hogy min-
den kritika dicsérte; többször és gyakran
azok is, akik néha csipkedték. Nem volt a
századforduló óta kritikus, aki ne írt
volna róla. Osvát Ernő és Ady Endre
csakúgy dicsérte, mint Alexander Bernát
és Kosztolányi Dezső vagy Ambrus Zol-
tán és Bródy Sándor. Ha úgy tűnt, Buda-
pesten megbukott valamelyik darabja, hát
vidéken lett siker, mint például a mil-
lenniumra írott Notrthy háza. Es hiába
fedték fel célzásokkal vagy nyíltan Csiky
Gergely. Ibsen, netán Schiller szellemét
vagy megoldásainak átvételét műveivel
kapcsolatban, ezek éppúgy nem ártottak
neki, mint a párbajok vagy a botrány az
Ocskay brigadéros körül. Sőt, mindezek-
kel csak növelte hírnevét. A ritkán
elhangzó bíráló szavak - mint például
Ignotusé vagy Keszler Józsefé - csak
észre nem vett, meg nem hallott, diszhar-
móniát nem okozó hangok voltak a dics-
himnuszok mellett.

Ez a tény manapság elsősorban a kriti-
kusokat figyelmeztetheti; illetve azon
színházakat, amelyek a közönségsikert
minden további nélkül a művészi értékkel
azonosítják. A figyelmeztetés: vajon
valójában olyan jó-e egy író, netán
valóban oly kitűnő-e egy színház, mint
amilyennek az adott időszakban látszik?
Mert úgy tűnik, minden korban vannak
írók, akik pontosan eltalálják, milyen jel-
leg, milyen hangulat, melyik- a felszínen
megpiszkált - problémakör számíthat akár
a nagyközönségnél sikerre, akár egy
hangadó avagy véleményalakító réteg
számára - művészeten kívüli okokból -
jelentősnek.

Apa és Anya: Vajda László és Csomós Mari (lklády László felvételei)



Az időnként elhangzó kritikai észrevé-
telek voltaképp megfejtették Herczeg
Ferenc sikerének, maradéktalan el-
ismertségének a „titkát". Csak épp nem
terjedt el a megfejtés végeredménye.

A siker titkának megfejtése egyben
magyarázza azt is, hogy a lényeges észre-
vételek miért nem álltak össze véle-
ménnyé, hitelt érdemlő szavakká. Ebbe
persze az is belejátszott, hogy akik igaz
megjegyzéseket tettek egyszer, ugyan-
azok magasztalták is másszor és több-
ször. Erre is, a hiteles megjegyzés elsik-
kadására is jellemző két idézet Sebestyén
Károlytól. 1899-ben ezt írta: „Irtózik a
mélységektől, mint közönsége." (Idézi
Nagy Péter: Drámai arcélek. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 1978, 52.) Az a
közönség, aki ezt a mondatot elolvasta,
nyilván nem hitte önmagáról, hogy irtó-
zik a mélységektől, s hogy amit Herczeg
Ferencben csodált, az nem mélység. Ám
ugyanez a Sebestyén Károly az 1919-es
Dramaturgia című könyvében már mást
mondott: „... az Ocskay brigadérosban, a
Bizáncban, az Árva László királyban
háromszor is feljutott olyan magas csú-
csokra, ahová drámánk eddig csak
nagyon ritkán emelkedett fel." (Sebes-
tyén Károly: Dramaturgia. Athenaeum
Irodalmi és Nyomdai R. Társulat, 1919,
293.) Ha Ignotus vagy más néha és mint-
egy mellékesen még dramaturgiai kész-
ségeit is kétségbe vonta - joggal, mint
látni fogjuk! -, ha megfogalmazták azt is,
hogy amit a franciáktól átvett és megta-
nult, az nála csak utánzat, látszat, írói
másolat, ebbéli ügyességét jóformán
mindenki elismeri, egészen a mai napig.

A sikert, az elismertséget egyrészt -
noha nem egyedül - az eredményezte,
hogy tudta, milyen emberi magatartás,
milyen férfiúi és női viselkedés, milyen
attitűd az ideálja, és mi az eszményképe,
életeszménye annak a közönségnek,
amely a századforduló körül színházba
járt. 1937-ben fogalmazta ezt meg
Schöpflin Aladár: Herczeg Ferenc férfi
alakjaiban „ismerte fel az úri osztály a
maga ideális férfitípusát, a férfiak szeret-
tek hasonlítani hozzájuk, a nők ilyen fér-
fiakat kívántak maguknak". (Schöpflin
Aladár: A magyar irodalom története a
XX. században. Grill Károly Könyvkiadó
Vállalat, 1937, 49.) Vígjátékainak „ele-
gáns mondainitása" éppoly vonzó volt,
miként az, hogy „egy gondtalanított,
jómódú úri osztály alakjai játszanak a
színpadon, a párbeszéd elmés eleganciá-
jával, elegánsan könnyű erkölcsökkel".
(Schöpflin Aladár: I. m. 157.) Herczeg

Ferenc persze tudta, hogy az akkoriban
színházba járó közönségnek több dolog
nem tetszik a maga körüli világban. De
csak „nem tetszik", és ezért lényegében
még ezekkel a „nem tetszik" dolgokkal
együtt is minden rendben van, mégis úgy
jó minden, ahogyan van. Megmutatta hát
a sötétebb vonásokat, a svihákságot, a
korrupciót és protekciót, a Bizáncban a
„bizantinizmust". Enyhén bírálta az
arisztokráciát is, de csak annyira és
annyiban, amennyire és amennyiben azt
a dzsentri és a gazdag polgár tette; akik
egyébként az arisztokraták közé
szerettek volna tartozni. Herczeg
„bíráló" szavai az általános társadalmi,
pontosabban: társasági lég-körben, a
problémákhoz való felszínes viszonyból
fakadó, de „az egyébként minden
rendben van" hangulatától befolyásolva
„lelkiismeretes realizmusnak", az
előkelő társaság hiteles rajzának
látszottak a korabeli kritika szemében.
Pedig ami Herczeg Ferenc bírálatát
illeti, az minden volt, csak igazi bírálat
nem, hiszen ami kritikának vagy
negatívumnak tűnik, az is vonzó és egy
eszménykép tartozéka.

A mai kritika számára azért figyelmez-
tetők a Herczeg Ferenc darabjairól írott
egykori kritikák, mert jelzik: egy általá-
nos hangulatban vagy akár a véleményal-
kotók hangulata következtében bizony
még az egyébként jó szemű kritikus is
rosszul láthat.

A siker titkaihoz tartozott még, hogy
minden darabjában volt valami nyíltabb
vagy rejtettebb célzás az éppen aktuális
társadalmi vagy politikai eseményekre;
vagyis arra, ami közönségét a színházon
kívül is foglalkoztatta. Az ebből fakadó
sematizmust, néha bárgyú allegorikussá-
got vagy az éppen aktuálisan politizáló
tendenciát az akkori kritika bizony nem
vetette a szemére. Néha még azt is meg-
jegyezték, hogy alakjaira akkor is ponto-
san rá lehet ismerni a valóságban, ha
mint a Bizánc kapcsán írtak erről - több
konkrét, valóságos emberből gyúrta is
össze őket.

Molnár Ferenc, akivel minden való-
színűség szerint lelke mélyén mindig
versenyzett - s akiről még lesz szó -, első-
sorban a színpadi hatás előállításának a
titkát tudta. Vagyis, hogy szinte bármiből
- például a citrom szóból a Játék a kas-
télyban című darabban - miként lehet
igen nagy hatást, nevetést, tapsot kivál-
tani, máskor szomorúságot, csendesen
szipogó, jóleső sírást. Herczeg Ferenc
nem ezt tudta; ennél - a pillanatnyi, de

csak a pillanatnyi siker kiváltása szem-
pontjából talán - fontosabbat tudott.
Tudta, mi a vágyott-kívánt ideál; ismerte
a példaként szolgálható attitűdöket,
viselkedéseket, azokat a helyzeteket és
életeseményeket, amelyekkel kapcsolat-
ban közönsége elementárisan érezte:
ebbe, ilyenbe, erre vágyódik. Nem raj-
zolta meg mélyen, nemcsak azért, mert
nemis lett volna képes rá, de nemis töre-
kedett rá, hiszen a valós rajzra, az igaz
képre már nem lehet ráismerni azzal a
boldog érzéssel, hogy erre vágyódom.
Azt a megjelenésformát láttatta, amely-
ből egyszerre és azonnal felismerhető
volt a vágyott attitűd, az ideál, az esz-
mény, és amelyből áradt az a hangulat,
amiben élni szerettek volna.

Minden bizonnyal igaz az a megállapí-
tás, hogy - hiába élt és írt a két világhá-
ború között is - mégis a századforduló,
illetve az első világháború előtti idők
írója. Legalábbis ekkor alapozódott meg a
felszabadulásig tartó hírneve, nagy író
mivoltának legendája.

Bár ehhez nyilván hozzájárult, hogy
Trianon után azonnal megírta A fekete
lovast, amelyben az éppen aktuális témát
a 48-as szabadságharc eredményeibe
ágyazta, amivel a hatás csak fokozódott. s
megírta a Baba-hu című, igazán bár-
gyúnak nevezhető allegóriáját, ugyan-
csak Trianonról. És 1922-ben persze
hogy ismét aktuális témát írt, A költő és a
halál címmel, Petőfiről, a centenáriumra.

Ezzel az egyfelvonásossal érdemes egy
kissé részletesebben foglalkozni. Ha egy
drámaíró költőt, festőt, zenészt vagy
bármily művészt ír meg, szinte egészen
bizonyosak lehetünk, hogy abban saját
magát írja meg; legalábbis önmagából
azt, amit a legfontosabbnak tart.

A cselekmény egy székely faluban ját-
szódik azon a napon, amikor Petőfi el-
indul Segesvárra. (Trianon még nincs
messze, az első mondatok egyike, amely
ebben a székely faluban elhangzik: „Ezer
esztendővel a honfoglalás után megint
nincs hazája a népnek.") A Gazdánál
nemcsak Petőfi szállt meg, hanem egy
Récsey nevű úr is, akit Herczeg Ferenc
Konziliárius, azaz Tanácsos néven szere-
peltet. Ő ad majd tanácsot Petőfinek.
Récseyvel itt van húga, a Bárónő is.

Az egyfelvonásos Petőfi-képe ilyen
mondatokból rajzolódik ki: „Vérbe, a
legyilkolt magyarság kifolyt vérébe már-
tom a tollamat - olyan szörnyű éneket
mondok: hogy szégyen és őrjöngő fájda-
lom tépi szét az emberiség szívét!";



„A költő a vonuló felhő, aki könnyeivel
itatja a földet"; „Én vagyok a nagy lárma-
harang! Én kondítottam a fölkelő nap
elé..." Jellemző, milyen bombasztikusan
sematikussá fordítja le Petőfi versei-nek
szavait is: „A költő legyen lángoszlop,
amely a népet a szabadság ígéret-földjére
vezeti (...) A költő éneke legyen az
emberiség imája, amely a sötét földről a
csillagos egek felé kiált." s még egy
jellemző mondat: „Ha az én agyvelőmet
szétloccsantja egy ellenséges golyó,
akkor atomjai nem a földre, hanem
emberi szívekbe hullanak, és a megter-
mékenyült szívek oly pazar virágzásnak
indulnak, hogy száz esztendő múlva is
illatos lesz tőlük az ország."

Ezek a bombasztikus, elképesztően
sematikus szavak épp azért árulkodók,
mert efféle gondolatok egy viszonylag
tisztességes költő esetében is legfeljebb -
művészileg - a versekben jelenhetnek
meg, s nem életbeli helyzetekben elpu-
fogtatva. Ha egy drámaíró mégis elsza-
valtatja egy költővel, gyanúnk lehet, hogy
az önmagával kapcsolatos gondolatai
fogalmazódnak meg. Amit Petőfi szájába
adott, talán önmagáról hitte, vagy
titokban azt szerette volna, hogy önma-

gával kapcsolatban legyenek igazak.

De ez a dolgoknak csak az egyik oldala.
A másik a Konziliárius, a Tanácsadó. Az
Egy gondolat bánt engemet című vers ürü-
gyén indul el akciója, hogy rábeszélje
Petőfit, meneküljön, ne keresse a halált.
A költő válaszai között itt is találunk jel-
lemző mondatokat: „Lealázó rabság volna
a férfi élete, ha nem dobhatná oda egy
szent cél kedvéért!" A Konziliárius
Goethével példálózik - no hisz, jóval,
amennyire a valódi Petőfi szerette Goe-
thét -, aki nem azzal tett szolgálatot
népének, hogy huszonhat éves korában
agyonlövette magát a csatában. Rábeszélő
szavai Herczeg Ferenc másik arculatát,
nem az önértéktudat iszonyatos
elefantizmusát, hanem a valódi dinamiz-
musait nyilvánítják ki. „Az alkotó legyen
neutrális az élettel szemben, emelkedjék
csillagok magasságába a harcoló emberek
fölé"; „Sokan a fiatalok közül ma meg
vannak győződve arról, hogy nem lehet
túlélni a szabadságot. Az öregek már tud-
ják: mindent túl lehet élni, kivéve egyet: a
halált." A Konziliárius is forradalmár
volt, amit nem ő tagadott meg, lévén,
hogy a forradalom tagadta meg őt. „Mert
a forradalom: az ifjúság. A forradalom: az
ifjúság lázadása a vénség gondolata
ellen." A hősi önfeláldozás pedig „El-
hamarkodás - semmi egyéb!" Herczeg

Ferenc benső világának másik, az élet
gyakorlati dolgaiban őt vezérlő dinamiz-
musai a Konziliárius szavaiban rejlenek;
a mindent túlélni akaró vágyban és
abban: „Főleg azokat sajnálom - mondja -
, akik régen a gyöp alatt fognak feküdni,
midőn a többiek a terített asztalhoz
ülnek."

És az is Herczeg Ferenc világszemléle-
tére jellemző, hogy a Konziliárius húga, a
Bárónő Párizsba csábítja Petőfit. Hiszen
„az ön szívében Páris vére lüktet", de
sohasem volt Párizsban. És az asszonyo-
kat sem ismeri. Hiába írt a feleségéhez
gyönyörű verseket, „a feleségben senki
sem tanulja megismerni az asszonyt".
Mert az az asszony az igazi, aki a férfinak
„odaajándékozza a szívét, a lelkét, az
üdvösségét, a becsületét", és aki „új tör-
vényeket, új vallást szab magának", s így,
amit mások becstelenségnek mondanak,
„szeret fényként övezi bűnös homlokát".
A Bárónő tudja, hogy Petőfi szerelme
„úgy lobogja körül Júliát, mint egy tüzes
templom kupolája", hogy „halhatatlan
dalokból koronát font Júlia homlokára".
A Bárónő - vagy az író? - világszemléle-
tét nyilvánítja ki ez a kérdés is: „Júlia
szervében mi ad nagyobb értéket a
csillagdiadémnak: az, hogy öntől kapta,
vagy az, hogy el tud vele kápráztatni
más fér-fiakat?"

A század első két évtizedének magyar
drámái tele vannak olyan nőalakokkal,
akik épp azért vonzók, mert „bűnösök",
mert teli vannak őserejű - pontosabban:
ilyennek látszó - szenvedéllyel, a férfia-
kat megalázzák és szolgálják, vad élet-
harcokba hajszolják, mert csak a min-
denen átgázoló, mindenkit legyőző erős
férfit tudják fékezhetetlen szenvedéllyel -
pontosabban: hullámzó szeszéllyel -
szeretni. Herczeg Ferenc ezt a közönség-
igényt is eltalálta, noha jó modorúvá, ele-
gánsan beszélő társasági hölggyé változ-
tatta. De ez a nő még ebben a változatban
is magára értve mondja: „Az élet szólítja

önt - aranytrombitákkal az élet Párisba
szólítja önt", az az élet, amely „milyen
pazarul, milyen édesen tud ajándé-
kozni."

Herczeg Ferenc valószínűleg igen
nagy öntúlértékelésben élt, nemcsak azt
látta, hogy ő „írófejedelem", de azt is
hihette, hogy örök időkre fejedelme az
íróknak. Persze ebben nincs egyedül a
magyar irodalomban. Ám végül mégis a
Konziliáriusban és a Bárónőben megírt
dinamizmusok vezérelték. A terített asz-
tal mellett akart ülni, és azt az életet élni,
amely pazarul, édesen ajándékoz.

És ahhoz volt igazi tehetsége, nagyon
nagy tehetsége, hogy ezt hogyan lehet
elérni. Azt ugyanis többen tudták kartár-
sai közül, hogy miként lehet a nagykö-
zönséget szórakoztatni, megnevettetni,
elegáns életet felvonultatóan elandalí-
tani, a nézőtéren izgalmakat, feszültsé-
geket kiváltani. De azt már kevesebben
tudták, hogyan kell az őt támogató politi-
kusok bukását túlélni, minden új társa-
dalmi és politikai helyzetben megtalálni a
legmegfelelőbb magatartást ahhoz, hogy
elismertsége, sikere biztosítva legyen.
Kartársainak zöme azt nem tudta
ugyanis, hogy az abszolút elismertség-
hez, a rendíthetetlen sikerhez még az
abszolút sikeres irodalmi mű is kevés;
kell még hozzá a politikai és társasági
vezetőréteg támogatása, azok barátsága.
Mindehhez életbeli stratégia és taktika is
szükséges. Nemcsak ahhoz, hogy beke-
rüljön a politikai élet irányítóinak
körébe, de ahhoz is, hogy ott megmarad-
jon minden személyi és politikai változás
ellenére. Akár úgy is, hogy ideiglenesen
visszavonul, akár úgy, hogy támad, mikor
mivel tehet egy politikai nagyságnak
szolgálatot. Közben persze ügyelnie kel-
lett arra is, hogy ő mindig azt gondolja és
azt írja, amire a dzsentri és gazdag polgár,
az úgynevezett középosztály - az ő igazi
közönsége - vágyódik, hogy neki is az
legyen az ízlése, ami azoknak. Ezt a célt

Herczegi Ferenc: Kék róka (Radnóti Miklós Színpad). Zsíros Ágnes (Lencsi) és Kozák András (Pál)



nemcsak írásaival szolgálta, hanem év-
tizedekig fennmaradt lapjával, az Új
Időkkel. Hát persze hogy ott ült a terített
asztalnál, hát persze hogy fújt neki az élet
„aranytrombitája".

Herczeg Ferencnek ahhoz volt tehet-
sége, hogy miként lehet az életben ab-
szolút sikert elérni és azt megtartani.

Herczeg Ferenc a sikert elérendő taktikai
érzékének bizonysága az is, hogy jófor-
mán alig van darabja, amellyel kapcsolat-
ban ne emlegették volna - ne lehetne
említeni - valamely más drámaíró nevét.
Hogy sorban kiket, az a jellemző: Csiky
Gergelyt, Georges Ohnet-t, Labiche-t,
aztán Ibsent, Maeterlincket és G. B.
Shaw-t. Vagyis azokat, akiknek éppen
sikerük volt, illetve akikről a középosz-
tály éppen beszélt. Nem arról van szó
Ibsen, Maeterlinck és Shaw esetében sem,
mintha Herczeg Ferenc azokat az írói
megoldásmódokat, a náluk jelentkező
azon világra néző új szemszögeket vette
át, amelyekkel az új társadalmi vagy
egyéni problémákat meg lehetett látni,
vagy amelyekkel adekvátan ki lehetett
fejezni. Még arról sincs szó, hogy azokat
a drámaelméleti ismérveket adaptálta,
amelyeket például Ibsen újított fel és
módosított azon célból, hogy az „Isten
halálával" jellemzett világ életanyagából
valódi drámát lehessen írni. Ismét a
sikerről, az ő sikerét előkészítő tenden-
ciákról van szó, amelyeket ebben a
vonatkozásban is pontosan felismert.

A Kék rókát (a kritikák néha egybe
írták) 1917. január elején mutatták be,
akkor - mint Nagy Péter írja -, „Amikor
az agg Ferenc József halálával szinte sze-
mély szerint is sírba szállt a monarchia,
amikor a hadi események a félig látók
előtt is nyilvánvalóvá tették a központi
hatalmak egyre reménytelenebb helyzetét,
amikor az Egyesült Államok hadba lépése
ezt még a vakok előtt is láthatóvá tette -
akkor állt elő Herczeg az egész művelt
»magyar középosztályt« lázba hozó
problémával: »Járt-e Cecile a Török
utcában?«" (Nagy Péter: I. m. 68.)

A társadalmi-történelmi helyzet és a
darab belső világának iszonyatos össze
nem illőségét Kunfi Zsigmond tette csak
szóvá. De teljesen észrevétlenül ment el
mellette például Ambrus Zoltán és Kosz-
tolányi Dezső.

Ez annál is inkább furcsa, mert még a
kabaré is a háborúval és a nehéz belső

helyzettel foglalkozott. 1917 húsvétjára
az Érdekes Újság Húsvéti kabaré címen
kiadott mellékletében szinte alig van
kuplé, jelenet, bohózat stb., amelyben ne
lenne ott így vagy úgy a háború; a lisztért
való sorban állás, az élelmiszerek hami-
sítása, sőt a sztrájk is. (A szerzők többek
közt Emőd Tamás, Gábor Andor, Molnár
Ferenc, Nagy Endre stb.)

Hogy Herczeg Ferenc mennyire az
adott időben beszédtémaként szereplő
dolgokat vett be darabjaiba, arra nagyon
jellemző adatot találhatunk ebben a
Húsvéti kabaré című könyvecskében.
Karinthy Frigyes Gyula bácsi című jele-
netében Gyula bácsi és Csekélységem
beszélgetnek. Egyik részletében Cse-
kélységem ezt kérdezi: „Mit szól, Gyula
bácsi, ezekhez az aviatikusokhoz?"
(Húsvéti kabaré. Az Érdekes Újság Ingye-
nes Húsvéti Melléklete. Légrády Testvé-
rek Nyomása, 1917, 22.) Vagyis Trill báró
hobbyja nem véletlenül lett épp az aviati-
kusság, hiszen gyakran beszélhettek a
repülőkről, ha egy kabaréjelenetben is
szóba hozták. Persze tudta Herczeg
Ferenc 1917-ben, hogy háború van, de azt
is, hogy az ő közönségét nem érdekli a
lisztért való sorban állás és az ehhez
hasonló tények, mert szórakozni akar;
mert tudta, hogy az ő közönségének fon-
tosabb egy vágyott világ láttán a kikap-
csolódás, mint a valóság. De azt, amiről
beszéltek, az aviatikusokat, bevette da-
rabjába.

Az 1917-es bemutatón Ambrus Zoltán
„a válogatós férfi és a válogatós nő örök
szerelmi csatáját" (Ambrus Zoltán: Szín-
ház. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983,
388-89.) látta a darabban, amely annak
érdekében folyik, hogy „egészen megta-
lálhassák egymást": s cselekvésnek pedig
a tartózkodó és zárkózott, finom lelkek
„egyre izgatóbb érdekes leleplezését"
nevezte. Kosztolányi Dezső szerint a
házassági háromszög sokszor megírt
témáját Herczeg Ferenc „a lélektan felső
matézisével" írta meg. Emberinek és
visszafojtottan nemesnek minősítette azt
a jelenetet, amelyben Pál meghallván,
hogy felesége megcsalta, nem feleségé-
nek, hanem a házibarátnak tesz szemre-
hányást; az aviatikus rajza pedig „éles
megfigyelésről és kedves kedélyről ta-
núskodik". (Kosztolányi Dezső: Színházi
esték. I-II. kötet. Szépirodalmi Könyvki-
adó, 1978, I. 421-422.)

Az 1926-os felújításkor Harsányi Kál-
mán a darab etikai léhaságait kifogásolta.
Cecile ugyanis már eleve azzal a vággyal
ment feleségül Pálhoz, hogy Sándor sze-

retője legyen. Sándort sem tartja etikus
embernek, mert ő „lehűti vágyait egy
kitartott nőcske karjaiban", ám mégis ő
ítéli „bukott nőnek" Cecile-t „a gyanú
első fölvillanására". Noha „lélekrajzuk,
jellemeik elemzése kitűnő", mégis „a
könnyed léhaság úgy viszonylik ahhoz a
miazmás levegőhöz, amely ezek körül az
alakok körül terjeng, mint az illat a szag-
hoz". (Harsányi Kálmán: Színházi esték.
Győző Andor kiadása, 1928, 218-220.)

A darabot 1937-ben ismét felújították.
(Cecile-t ekkor játszotta Bajor Gizi; Var-
sányi Irén, illetve Cs. Aczél Ilona után.)
Kárpáti Aurél ekkor ezt mondta: „Ami
pedig a Kékróka »problematikáját« illeti,
valljuk meg, hogy az a kérdés: járt-e
Cecile a Török utcában vagy sem? - ma
már sokkal kevésbé izgató, mint húsz év
előtt volt." (Kárpáti Aurél: Színház. Gon-
dolat, 1959, 279.)

A darab technikáját mindenki dicséri.
Ambrus Zoltán így lelkesedett: „erő, fris-
seség, pazar és gyújtó elmésség dolgában
a Kékróka minden eddig írt színművét
meghaladja". (Ambrus Zoltán: I. m. 389.)
Kosztolányi Dezső „könnyed és elegáns
színjátéknak" tartja (Kosztolányi Dezső:
I. m. 422.), bár azt is megjegyzi, hogy
alakjai marionettfigurák. Harsányi Kál-
mán erről a neki „a legkevésbé sem
rokonszenves" darabról mint „a legkon-
centráltabb művészi erővel és legvirtuó-
zabban fölépített"-ről emlékezik meg.
(Harsányi Kálmán: I. m. 219.) Bisztray
Gyula az 1937-es felújításkor úgy minősí-
tette, hogy „Herczeg Ferenc írásművé-
szete talán minden színpadi munkája
között legteljesebben, fölényesen, kris-
tálytisztán tündököl". (Bisztray Gyula:
Színházi esték. Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, 1942, 199.)

A darab dramaturgiai vagy drámatech-
nikai fogyatékosságait mégis felemleget-
ték, igaz, meglehetősen mellékesen. Kár-
páti Aurél 1937-es kritikájának első mon-
datában „bravúros ügyességgel és rugal-
massággal" megírt darabnak látja; noha
mellékesen ő is tesz megjegyzést a drama-
turgiai hibákról, mint ahogy az eredeti
bemutató alkalmából Ambrus Zoltán is.
Ezeket később idézzük.

A darabnak egyáltalán nincs olyan
kitűnő dramaturgiája, mint mondják, s
egyáltalán nem „virtuóz". A Kék róka
technikai fogyatékosságait kétségkívül
Molnár Ferenc nevének említésével kell
kezdenünk; de talán konkrétabban, mint
ahogy Kárpáti Aurél tette, aki szerint
Herczeg Ferenc versenyzett „Molnár
Ferenccel, mondván: ilyen divatos sze-



relmi komédiát én is tudok csinálni, ha
éppen akarok". (Kárpáti Aurél: I. m.
279.)

A Kék róka nem bármely Molnár
Ferenc-darabra, hanem Az ördögre rímel.
Az persze még nem jelentene hasonlósá-
got, hogy egy asszony megcsalja az urát,
elválik tőle, és máshoz megy feleségül,
mint akivel megcsalta. A két művilág
azonban közelebbről nézve annyira
hasonló, hogy az lehet a benyomásunk,
mintha „válaszként" írta volna Az
ördögre. Mindkettőben két ember régen
kialakult szerelmének az eltitkolásáról
vagy a tudattalanba való lenyomásáról
van szó, amelynek, mindkettőben, oka a
nő házassága. Jolán és János, illetve
Cecile és Sándor még Jolán, illetve Cecile
házassága előtt megszerette egy-mást. A
házasság mindkettőben körülbelül hat
évvel ezelőtt köttetett. A nők sokkal
inkább szerelmesükhöz valók, mint
férjükhöz. A szerelmek most lobbannak
újjá, s végre-végre ők házasodhatnak
össze. Az ördögben János utolsó szavai:
,,...menyasszonyom!" A párok történe-
tében az a fordulópont, hogy feltűnik a
két nő mellett egy harmadik férfi, akivel a
nő megcsalja vagy megcsalni készül -
egyikben sem igazán a férjet, hanem -
szerelmesét. Mindkettőben van egy
leleplező „próba", amely csak látszólag
különbözik. Az Ördög azt mondja János-
nak, hogy egy nap alatt elcsábítja Jolánt, s
ezt azért közli, hogy Jánosban felszítsa a
szerelmet, illetőleg hogy próbát állítson
föl, amelyben Jolán előtt bebizonyoso-
dik, János szereti őt. (Ez a köpeny alatti
„ruhátlanság" csapdája Jolánék estélyén.)
Sándor pedig Trill bárót veti alá a
próbának, amelynek során Cecile előtt az
lepleződik le, hogy ő is csak egy futó
kaland volt ennek a végtelenül ostoba és
szépfiú Trillnek az életében, hogy az
aviatikus egyáltalán nem szereti őt. A
próbát az Ördög is, Sándor is előre elter-
vezi, s félig-meddig Jolán, illetve Cecile
tudomására hozza. (Az az alak, aki
valami lényegeset, néha a cselekmény
egészét vagy legfontosabb fordulópont-
jait előre eltervezi, s aztán végre is hajtja,
igen gyakori Molnár Ferencnél: például a
Játéka kastélyban, az Egy, kettő, három,
illetve az Olympia stb.) János is, Sándor is
a családnál naponként megjelenő barát; a
csábító - az Ördög és Trill - meghívása az
estélyre, illetve a vacsorára csak bizonyos
zavarok után történik meg. Amikor az
Ördög elültette Jánosban a gyanút,
miszerint Jolán egy nap alatt az ő szere-
tője lesz, megjósolja azt is, hogy állandó

g
b
n
g
»
ü
a
T
J
b
C
n
h
k
l
K
E
f
h
n
n
J
t

a
m
v
h
s
a
v
Ö
h
d
r
t

M
J
b
r
J
e
h
v
v
f

K
ozák András (Pál) és Takács Katalin (Cecile) a Kék rókában
yanú támad Jánosban: „És minden órá-
an, amiről nem tudod, hogy hol töltötte,
álam volt! A ligetben látsz egy lefüg-
önyzött kocsit. Megdobban a szíved:
Kik ülnek ebben?« Tudod, kik? Mi
lünk majd benne": vagyis azt jósolja,
mi a Kék rókában történik, ahol Sándor
rill autójában véli felfedezni Cecile-t.

ánosnak és Sándornak mindkét darab-
an azonos jellegű szeretője van, Selyem
inka, illetőleg Riki. A férfiban egyaránt
ői eszményképként él szerelmesük, aki
a elbukik, piszkossá, undorítóvá, mocs-
ossá válik az egész világ. Nincs közvet-
en hasonlóság Az ördög Elza-alakja és a
ék róka Lencsije között; Molnár Ferenc
lzával nem is vigasztalja meg Lászlót, a

érjet. Ám az Ördög arra tanítja Elzát,
ogy „....neki kell menni a küzdelem-
ek! Támadni kell! (...) Szemébe kell
ézni annak az asszonynak!" (Tudniillik
olánnak), amit Herczeg Ferenc meg is
étet Lencsivel.

Nos, a teljesen hasonló témából és az
zonos mozzanatokból úgy tűnik,
intha Herczeg Ferenc versenyre kel-

én Molnár Ferenccel azt mondta volna,
ogy ezt a témát meg tudja írni, a
zerelmet tudatossá képes ő lobbantani,

párokat össze tudja hozni egy olyan
alószínűtlen alak nélkül is, akit riválisa
rdögnek keresztelt; vagyis anélkül,

ogy szüksége lenne egy „ördögi" tulaj-
onságokkal és „ördögi" mindentudással
endelkező alakra. Ha ezt gondolta,
évedett.

A végcél mindkét esetben a házasság; s
olnár Ferenc ezt érzékeltette meg

ános már idézett utolsó szavával. Azon-
an nőalakja, pontosabban ő, nem
agaszkodott a társasági konvenciókhoz.
olán a mű végén anélkül, hogy férjétől
lvált volna, berohan János műtermébe,
ogy végre-végre összeboruljon a férfi-
al. Herczeg Ferenc a „katasztrófa",
agyis Cecile csalásának kiderülése után a
érjjel, aki „tiszteletre méltó baráttá"

alakul át, kísérteti el a házát elhagyó
Cecile-t - ahogyan azt akkoriban a társa-
sági illem és szokásrendszer megkívánta -
nem szállodába, nem önálló lakásba,
hanem Erna nénihez. A tisztességes
úriasszony az illem szerint nem omlik
azonnal szeretője karjába; és az elvált
asszony nem lakhat egyedül.

A társasági illemhez és szokásokhoz
való ragaszkodásnak - amihez Herczeg
Ferenc nézői kötötték magukat - egy
újabb, de teljesen felesleges felvonás lett
a következménye. Már az első, 1917-es
bemutató után megjegyezte Ambrus
Zoltán: „Akiknek figyelmét hamar kifá-
raszthatja a lelki élményekről való beszá-
molás, sokallhatják a harmadik felvonás
»pszichológiáját« és »filozófiáját«."
(Ambrus Zoltán: I. m. 389.) Kárpáti
Aurél azt írta, hogy a harmadik felvonás
„Erkölcsi magyarázkodással túlterhelt,
mesterségesen ragasztott utójátéknak
hat." (Kárpáti Aurél: I. m. 279.) Nyilván
az, s nem is lehet másként.

Cecile és Sándor számára azután, hogy
az asszony otthagyta férje házát, nincs
több cselekvéslehetőség, csak kettejük
összeborulása, végső egymásra találása.
Ami Molnár Ferencnél azonnal meg is
történik. Nem így a Kék rókában. Az úri
modor, a társasági szokások ezt nem
engedik, hiába írja elő a dramaturgia. Az
illem szerint előbb a válásnak kell bekö-
vetkeznie, aztán még egy kis időnek is el
kell telnie, hogy az összeborulás megtör-
ténhessék, de még ekkor is csak egy
„apróság", egy „formaság", az anya-
könyvvezetőnél tett látogatás után. Es
mivel Herczeg Ferenc azt akarta prezen-
tálni, ami az ő közönsége számára volt
elfogadható, sőt kötelező erejű illem és
szokás, hát nem viheti szerelmeseit
azonnal egymás karjába. Ám mégis össze
kell hozni őket a végén. A társasági illem-
hez és szokásokhoz való ragaszkodás
kényszeréből megírt fölösleges felvonás-
ban nyilván nem lehet csak annyit lát-



tatni, hogy Cecile és Sándor találkoznak,
és elrohannak az anyakönyvvezetőhöz.
Valamivel ki kell tölteni a III. felvonást.
Megírja hát az életképet Lencsi és Pál
házasságáról, és teletömi „lelki élmé-
nyekről való beszámolókkal" és „erkölcsi
magyarázkodásokkal". mi itt elhangzik,
azt lényegében tudjuk, csak legfeljebb új
adatokat hallunk Cecile és Sándor
múltjából.

Ez a III. felvonás olyan dramaturgiai
hiba, amit Molnár Ferenc sohasem köve-
tett volna el. s Herczeg Ferenc is azért
követte el, mert ő is vallotta-átélte - leg-
alábbis mint író - a saját közönségének
társasági illem- és szokásrendszerét, és
ez kényszerített rá egy dramaturgiailag,
az eddigi viszonyrendszer eseményeinek
szempontjából teljesen felesleges III. fel-
vonást.

Ám nem bizonyos, hogy ez a III. fel-
vonás az adott korabeli közönségnek is
felesleges volt; és nemcsak az illem meg
a szokások miatt. Herczeg Ferenc egy-
kori sikerének titkához lényegében tar-
tozott hozzá az is - az összes darabjában
ezt tette -, hogy alakjaival mindent
kimondatott, abszolút pontosan megfo-
galmazva. Ez összefügg a felszín és mély-
ség kérdéseivel, a világhoz való egy
bizonyos viszony tartalmával is.

Ha egy író a helyzetekkel, az alakok
benső világával kapcsolatban mindent
pontosan megfogalmazva kimondat,
akkor minden dolgot akarva-akaratlanul
leegyszerűsít - helyzetet, alakjai benső
világát, a megfogalmazott valóság egész
arculatát -, s tudva vagy nem tudva a
problémakört közel hozza a felszínhez.
Nyilván nem azt akarjuk mondani, hogy
egy kérdéskörnek a mélységben való
megláttatása egyenlő a „bizonytalan", a
„hézagos" vagy akár csak a metaforikus
megfogalmazásokkal. De az bizonyos,
hogy a pontos megfogalmazás éppen
pontossága miatt egyértelműsít, és ezzel
egyszerűsít; és az is bizonyos, hogy ez a
megoldás a felszínhez vagy a látszathoz
közelít mindent.

A témának, a helyzeteknek, az alakok
benső világának stb. a mélységben való
megmutatása - éppen, mert nem pontos
megfogalmazottságokban prezentálódik -
gyakran nyugtalanító lehet, akár az egész
társadalomnak, akár egy osztály, réteg,
csoport számára. Korántsem érdeke
mindig mindenkinek, hogy meg-lássa, mi
van az emberek, a társadalmi-történelmi
folyamatok és dinamizmusok mélyén. s
ezzel Herczeg Ferenc közönsége is így
volt. Persze nem arról van szó,

hogy egy-egy adott konkrétumnak, pél-
dául a férfi és a nő lelke mélyén lappangó
szerelemnek az összetett, a hiteles meg-
látását hárította el a társadalmi érdek.
Hanem egyáltalán, bárminek a felszíne
mögötti lényegét, ennek a meglátását és
megláttatását. A maga valóságában, a
mélyben szinte az összes társadalmi kér-
dés nyugtalanító volt 1917-ben, el-
lentmondásokkal és ellentétekkel telin
zavaró, az úgynevezett középosztálynak.
A dzsentri és a gazdag polgár épp azt sze-
rette látni, hallani és átélni, hogy minden
bizonyos, ha vannak is zavaró és nyugta-
lanító vagy privátim idegesítő kérdések,
ha „vannak is hibák", azért minden mégis
jól van, minden rendben van, az élet
szép, boldog és elegáns. s mindenek el-
lenére az egész rend és az élet biztos
alapokon nyugszik. És ennek a meg-
érzékítéséhez kellett Herczeg Ferencnek
pályája kezdetétől mindent pontosan
megfogalmaznia, alakjaival bármiféle
dolgot egyértelműen kimondatnia, a pre-
zentált világot átvilágítania.

Úgyanis első darabjaitól kezdve egyér-
telmű pontossággal megfogalmazott
mondatokat adott alakjainak a szájába;
alakjaival és helyzeteivel kapcsolatban
semmi nem maradt homályban, mindent
átvilágított. De így nem az összetettséget
mutatta meg, hanem azokat a vélemé-
nyeket, világhoz való viszonyokat, a
helyzeteknek és az alakoknak azokat az
összetevőit, amelyek a felszínen a leg-
egyértelműbbek. Ám - és itt van a való-
ság félelmetes elcsúsztatása - ezekkel az
attitűdökkel, magatartásokkal stb. kap-
csolatos legmarkánsabb jegyek és jellem-
zők - különösen, ha társadalmi és nem
egyéni-privát dinamizmusokhoz kapcso-
lódtak - nem a valóságos jegyek és jel-
lemzők voltak, hanem azok váltak mar-
kánsan megmutatott jegyekké és jellem-
zőkké, pontosan megfogalmazott mon-
datokban és attitűdökben, amelyek vágy-
ként éltek az adott közönségben. Azok,
amikről Schöpflin Aladár tett említést;
vagyis amilyen helyzetekben, amilyen
életesetek között és amilyen attitűdöket
szerettek volna élni.

A pontosan megfogalmazott monda-
tok, a teljesen átvilágított alakok és hely-
zetek a világnak egy biztos, kiismerhető
arculatot kölcsönöztek; a valóságra
olyan maszkot vagy fátylat raktak, ame-
lyekre a vágyott-óhajtott kép rajzolódott
föl. Olyan vágykép azonban, amely meg-
jelenésmódjában pontosan magán viselte
az akkori társasági szokásokat, az adott
illemet és konvenciórendszert. A

korabeli néző számára ezért valóságos-
nak, hitelesnek is hatott. Sőt, mint utal-
tunk rá, a kritikusokkal is elhitette, hogy
ez az előkelő társaság hiteles rajza, hogy
ez „lelkiismeretes realizmus". Pedig csak
olyan vágykép volt, amelybe mindenki
bevitte, magával vitte a társasági szoká-
sokat, a jó modort és az illemet.

A III. felvonásban mindent megtudunk
Cecile és Sándor múltbeli kapcsolatáról
és szerelméről; a hat évvel ez-előtti
találkozásukat a Margitszigeten, amikor
- ha azt mondja Sándor Cecilenek, aki
akkor már Pál menyasszonya volt, hogy
„Gyere velem!" - Cecile „bizony isten"
faképnél hagyta volna vőlegényét, és
vele ment volna, nem kérdezve, hová;
hogy ő Sándorral és Pállal kapcsolatban
mindig úgy érezte, az ura és a jó barátja
elcserélték szerepüket; hogy ha Cecile
magcsalt volna valakit, akkor Sándort és
nem a férjét csalta volna meg; hogy
tisztességes asszony korában is az volt
az álma - de csak a legmerészebb álma! -
, hogy Sándor kedvese legyen; hogy
Cecile tudja, Rikit csak azért választotta
Sándor a szeretőjéül, mert Cecile-re
hasonlított, és úgy öltözködött, mint ő; s
még azt is megtudjuk, hogy Cecile és
Sándor mindig, minden időben pontosan
tudott egymásról mindent. Ám a lelki
élményekről való beszámolások az er-
kölcsi kimagyarázkodások révén a kora-
beli néző - a későbbi felújításoké is -
többszörösen megnyugodhatott. Mindent
megtudott, minden tökéletesen
átvilágítva állt előtte, megláthatta, nincs
itt semmiféle illemsértő, szokásellenes
dolog. Minden múltbeli helyzet egyér-
telmű, bizonytalanságok nélküli, tiszta
és illendő. Ezáltal nincs semmi szokat-
lan, váratlan, nincs bizonytalanság,
semmi nyugtalanító ezzel a szerelemmel
kapcsolatban; olyan, ami más természetű
- társadalmi és/vagy politikai stb. -
bizonytalanságokkal és nyugtalanító té-
nyezőkkel léphetett volna érintkezésbe a
benső világban, ennek rejtett útjain. A
korabeli néző minden tekintetben nyu-
godt és boldog maradhatott.

mint említettük, a III. felvonás dra-
maturgiailag felesleges; méghozzá két
oknál fogva is. Felesleges, hiszen lényegé-
ben tudtuk már mindezt az I. és II. fel-
vonásból, amit most pontosan meg is
fogalmaznak adatokkal és múltbeli hely-
zetekre való utalásokkal A pontos, sem-
mi homályt nem hagyó átvilágításra csak
akkor van szükség, ha a csak lényegében
való tudás azért nem elég, mert „csak"
ennyi nyugtalanító és zavart keltő;



és azért is felesleges ez a felvonás -
másodszor -, mert megfelelő dramatur-
giai ügyességgel még az itt felemlített
helyzeteket és belső állapotokat is el
lehetett volna mondatni az I. vagy a II.
felvonásban. Semmiféle lélektani vagy
dramaturgiai ok nincs a III. felvonásra;
Cecile és Sándor azonnali összeborulását
a II. felvonás végén csak a társasági
konvenció és a szokásrendszer gátolja.

Molnár Ferenc, aki a színi hatás előál-
lításának a titkát a legmagasabb fokon
tudta, soha nem írt fölösleges III. fel-
vonást. Herczeg Ferenc, akinél pszicho-
lógia, valóság és dramaturgia egyenlő a tár-
sasági szokásokkal és az akkori illemmel,
megírta a fölösleges III. felvonást.

De ebben a virtuóznak minősített
darabban más dramaturgiai hibákat is
elkövetett. Először említsük, amire már
Kárpáti Aurél célzott: „vajon ki ette meg a
ráchalat, amely elől háziak és vendégek
egykép megszöktek?" A kérdést termé-
szetesen a dramaturgia teszi indokolttá.
A „ráchal komáromi módra" annyira be
van exponálva az I. és a II. felvonásban,
hogy csak egy igazán jó író a probléma-
körnek a mélységben való bemutatása
során feledkezhet meg a vacsoráról, és
felejtetheti el a befogadóval a halat. Az
meg aztán a legnevetségesebb öngól,
amivel ezt a kérdést eliminálni akarja. A
III. felvonás végén, több hónap múlva,
Cecile és Sándor egymásra találása után
Lencsi ezzel jön be: „Kész a ráchal."
Mintha Cecile és Sándor szerelmét
„szimbolizálná", amely ekkor végre épp-
úgy „kész", mint a ráchal.

Az alakok rajzának ezen a felszínes
szintjén alapvető dramaturgiai hibává
válik, hogy a férjjel, Pállal egyáltalán nem
tud mit kezdeni abban a helyzetben,
amely Cecile és Sándor között alakul ki
az I. felvonásban, a vád vagy a gyanú első
mondatai után. Nemcsak azt nehéz
elhinni, hogy Pálnak a leghalványabb
fogalma sincs, miről van szó a másik
kettő között, de az már mindenképpen
igen nagy dramaturgiai hiba és lélektani
bukfenc, hogy Pál csak és kizárólag Sán-
dorra figyel. Úgyanis minden szava,
megjegyzése az ő viselkedésére vonatko-
zik. Molnár Ferenc sohasem írt meg
olyan alakot, aki csak egy helyzet tény-
szerűsége miatt - hisz férjre szükség van
- kerül a darabba, aki az egyik lényeges
helyzetben úgy van jelen, hogy éppen
csak ott van.

A darab kritikái, a Herczeg Ferencről
szóló írások a „Járt-e Cecile a Török
utcában?" kérdést mint a darab
kulcskérdését,

sőt mint „problematikáját" említik. Pedig a
kérdés teljesen jogosulatlan; a „problema-
tika" pedig - mint Az ördögben - a rejtett,
titkolt, elfojtott szerelem lángra lobban-
tása, tudatossá alakulása egy megcsalás
következtében. Vagyis a csalás a Török
utcában csak „lélektani" segítőeszköz. De
ezzé is csak akkor válik, ha a nézőkben is
eleven az a szokás- és normarendszer,
amely áthatja a darabot.

Cecile ugyanis egészen bizonyosan járta
Török utcában, és egészen bizonyosan
szeretője volt a bárónak. Ez a darabból is
egyértelmű, és nemcsak az dönti el -
gyakran emlegették -, hogy miképp
játssza el a színésznő.

Pál és Sándor beszélgetéséből meg-
tudjuk, hogy Sándor ma felkereste Trill

bárót, de az nem fogadta. Ám a kaszinói
inas épp akkor hozott Trillnek két sze-
mélyre való ebédet és jégbe hűtött, Cha-
teau Ira márkájú pezsgőt. Sándor még azt
is elmondja, hogy most, idejövet nem
messze a háztól meglátta Trill éppen
elromlott autóját, amit a sofőr javított. A
kocsiban ülő párocskát nem látta ponto-
san, csak azt, hogy a hölgy lábán fehér
selyembetétes lakkcipő van. Es Cecile
azonnal megjelenik, lábán a fehér betétes
lakkcipővel. Sándorban természetesen
azonnal feltámad a gyanú, sőt bizonyosra
veszi, hogy Cecile ült az autóban, ami
bizonyosság arra is, hogy Cecile volt
Trillnél, amikor az nem fogadta őt. s
ettől kezdve a saját, Cecile csalása miatt
feltámadt érzéseiről beszél. „A világ sze-

Cecile és Sándor: Takács Katalin és Nagy Sándor Tamás (MTI-fotó)



métdomb - ez az igazság. Csupa mocsok,
bűz, rothadás, undorító!" Cecile szóba
hozza Rikit, Sándor szeretőjét, akihez
most, ezzel a lelki bánattal majd elrohan,
és „Hűtött pezsgőt fog rendelni a bajára".
Mire Sándor „(gonoszul)" rávágja: „Cha-
teau Irát! Chateau Irát!" Cecile belépése
óta egy szó sem esett Trillről, s az is előbb
hangzott el, hogy az inas ma délben
ugyanilyen márkájú pezsgőt vitt a báró
lakására. s mégis, Cecile ettől a pillanattól
kezdve tudja, hogy Sándor miről is
beszél egyáltalán; hogy gyanít valamit,
hogy tudhatja, ma ő Trillnél volt. Ha
ugyanis Cecile és Trill valóban másfél
hónappal ezelőtt látták egymást utoljára -
miként Trill a II. felvonásban állítja -,
képtelenség, hogy Cecile pusztán abból
és annyiból, amit és amennyit belépése
után hallhatott, tudhatta, miről beszél
Sándor, és arra gondolhasson, hogy Sán-
dor rájött, ma ő Trillnél volt. Mert ettől
kezdve egyértelmű, miszerint Cecile ezt
realizálta Sándor szavaiból. mikor a férfi
ezt mondja: „Kíméljük a nőt akkor is,
mikor térdig gázol a gyalázatban", Cecile
csak úgy vonatkoztathatja ezt magára, ha
csakugyan a Török utcából jött haza.
Rikit, Sándor szeretőjét, mint említettük,
Cecile hozza szóba. Sándor most idézett
szavai után Cecile olyan mondatot mond
- és épp Sándornak -, aminek a tartalma
csak akkor juthat eszébe, ha épp a
légyottról jön. „Meg-mondjam, mi a
gyalázat? - kérdi. - A gyalázat az, ami a
másé. (Vagyis az ő csalása Trill-lel, B. T.)
mi a magáé (vagyis a Rikivel való
viszonya, B. T.) - az soha-sem
gyalázatos."

Summázva: mindabból, ami belépése után elhangzott,

Cecilecsakakkor érthettemeg,mirőlbeszélSándor,ésakkor

mondhatja azokat, amiket mond, ha a
napot valóban a Török utcában töltötte.
Semmi más ok, motívum stb. nincs, ami
miatt Cecile megérthetné, miről beszél
Sándor. Hiszen Pál sem érti, pedig ő
aztán tudja, miket mondott előzőleg
Sándor. Sándor éppen most jött meg
Svájcból; vagyis Cecile nem tudhatja, mi
baja Sándornak; és miért vágja oda dühö-
sen éppen azt a pezsgőmárkanevet; és
egyáltalán nem tudhatná, hogy őt Trilllel
való csalással vádolja, ha nem lett volna
a Török utcában. De Cecile azonnal
megérti, miről van szó.

A híres kérdésre adandó válasz tehát
megítélésünk szerint a darabból egyér-
telmű. s az is teljesen nyilvánvaló, hogy
nem a csalás vagy a nem-csalás a „prob-
léma". Ez ugyanis a szerelem tudatosí-

tása és a két szerelmes egymásra találása,
amihez a csalás csak „katalizátor".

Az „érdemes-e előadni ezt a darabot"
kérdés helyett tegyük fel az adekvátab-
bat: el lehet-e ma játszani?

A III. felvonás fölöslegességéről szól-
ván említenünk kellett, hogy ennek meg-
írását az 1917-es közönség, a középosz-
tály társasági szokásrendje, illemtana és
normarendszere, illetve az ehhez való
írói igazodás írta elő. Nos, úgy véljük, ez
a konvenciórendszer az egész darabot
teljes mértékben áthatja. A „Járt-e Cecile
a Török utcában?" kérdés - noha nem
kulcsproblémája a darabnak, csak a téma
„katalizátora" - akkor érdekes, és akkor
válik bizonytalanná a rá adható válasz is,
ha az az értékrenddel van összefüggés-
ben. Ha a „tisztességes asszony" eleve-
nen élő társasági típus, és akár negatív
értelmű megítéléséhez, akár vonzóvá,
„izgalmassá" változásához az erre a kér-
désre adott válasz bőven hozzájárul;
vagyis ha a házasságtörés nem pletyka-
szinten érdekes, hanem ha elevenen élő
társasági illemszabályokat hág át. Ekkor
vagy „miazmás levegőt", léha erkölcsisé-
get hordoz a darab világa, vagy - ugyan-
csak a társasági szabályok megtörése
miatt - teszi vonzóvá „érzékien érde-
kessé" Cecile alakját. Ma a házasságtörés
nem „könnyed léhaság", és nem is tesz
egyetlen nőhöz sem hozzá e nélkül nem
létező vonzó, érzékien izgató vonásokat.
Arra pedig szinte semmi lehetőség nincs,
hogy pusztán maga az előadás teremtse
meg azt a társadalmi és társasági légkört,
ami ma a nézők befogadói hálózatából
teljes mértékben hiányzik, s így plántálja
be az előadás nézőibe azt az értékrendet,
amely a „Járt-e Cecile a Török utcában?"
kérdésre adandó válasz bizonyosságának
vagy bizonytalanságának a hullámozta-
tása révén feszültségeket, izgalmakat
vált ki. Az erre a kérdésre adandó válasz
csak akkor érdekes vagy „izgalmas", ha
azzal a világhoz való viszonnyal, azzal az
élő-eleven értékrendszerrel és azzal a
társasági normarendszerrel van szoros
összefüggésben, amely eltöltötte az
1917-es, majd a későbbi felújítások
közönségét. Az ezen befogadói hálózat
tartalmainak a hiányában sem a híres
kérdés, sem ez az egész világszerűség
nem érdekes.

Maga az előadás nem is törekszik arra,
hogy azt a szokásrendet, illemrendszert
és konvenciókat a prezentációban meg-
valósítsa. Ez már a ruházatokból is kide-
rül. Csak két példát említünk. Az illem-
nek az öltözködésben kifejeződő norma-
rendszere egyszerűen képtelenségnek
minősítette volna, hogy a férfiak három
teljesen különböző szabású és más és
más alkalmakra való öltözetben jelenje-
nek meg egy privát vacsorán: hogy pél-
dául valaki frakkot húzzon egy ötszemé-
lyes, privát vacsorára. Pláne egy báró.
(Ilyen alkalomra szmokingot kellett vol-
na felvenni.) Az öltözködésbeli jó ízlés és
szokás ugyancsak teljesen kizárta, hogy
délután - amikor a III. felvonás játszódik -
egy tisztességes úriasszony váll nélküli
estélyi ruhát vegyen fel; bármily gyö-
nyörű lett légyen is a válla.

De ezekhez a társasági szokásokhoz
tartozott a járásmód és a gesztikuláció
diszkrét visszafogottsága. A társasági
illem semmiképp nem engedte meg a
szélesre táruló kéz- és karmozdulatokat, a
fejnek-testnek akár indulatokból követ-
kező dobálását; egyáltalán, a „koordiná-
latlan" mozgást. A test bármily részével
elvégezhető mozgásoknak éppoly diszk-
réteknek kellett lenniök, mint a beszéd-
nek, az érzelemkinyilvánításoknak és a
hangerőnek. Hogy az akkori illemrend-
szerből fakadó szokásokhoz illeszkedő
testmozgások és beszédtónus mennyire
hozzátartoznak a darab világához és
annak hatásához, arra legyen példa, hogy
összehasonlíthatatlanul erősebb és ha-
tásosabb Trill megleckéztetése - az a
bizonyos „próba" Xénia nagyhercegnő-
vel -, ha csendesen csevegve, elegáns
diszkrétséggel folyik, mint ha izgatott
járásokkal, dühödten és kiabálva, mint
ahogyan Nagy Sándor Tamás eljátssza.
Az úgynevezett jó társaság társasági
együttléte - vagyis nem akkor, amikor
csak a családtagok voltak jelen - egysze-
rűen nem tűrte el a hányaveti, „szétszórt"
mozgást, a kiabálást és a nagy hangerőt.
A nők sem „vonultak", ugyancsak „diszk-
réten" jártak, vagyis a testnek sem felső,
sem alsó része nem mozdulhatott el a
függőleges tengelytől jobbra vagy balra.
A társalgás könnyed volt és elegáns. (A
múlt században, amikor felépült a Nép-
színház, az oda szerződtetett színészek-
kel addig nem is játszattak „francia társal-
gási darabot", amíg meg nem tanulták a
hozzá illő viselkedést.)

A mai életből mindezek szerencsére
annyira eltűntek - az persze más kérdés,
hogy semmiféle illemszabály nem lépett



a helyükbe -, hogy mindezeknek hiánya
az előadásban a mai nézők zömé-nek a
számára voltaképp fel sem tűnhet.
Csakhogy így az előadás levegője,
atmoszférája nem tud létrejönni, de még
az alakok hiteles benső világa sem. s
éppen ez kérdőjelezi meg a Kék róka mai
előadásának lehetségességét. Nem
győzzük ugyanis hangsúlyozni, hogy a
darabnak mind a benső világához, mind
hatásához olyannyira szervesen tartozik
hozzá az a társasági légkör és
normarendszer, amelyet a középosztály
teremtett meg, hogy e nélkül a darab
világa jószerével teljesen kiürül.
Ugyanis ez van benne. Es ez a
normarendszer összehasonlíthatatlanul
fontosabb itt, mint Molnár Ferenc
bármely darabjának esetében. Az illem,
a viselkedés, a szokásrendszer stb.
Molnár Ferencnél stílus, Herczeg
Ferencnél tartalom. Hiszen éppen az
alapozta és teremtette meg óriási sike-
reit, hogy telibe találva tartalommá tette
ezeket a konvenciókat.

Mi marad hát a Kék róka mai elő-adása
számára megvalósítási, prezentációs
lehetőségként? Az első pillanatban
feltámadó ötlet, hogy a pszichológiailag
hiteles eljátszás. De ha feltesszük a
kérdést, mi is itta „pszichológia", akkor
megint csak a társasági illembe, szokás-
és normarendszerekbe ütközünk. Hiszen
csak a korabeli szokások váltak itt oly
„lelki" tényezőkké, amelyek meggátolták
Cecile-t, hogy Sándor karján hagyja el
férje házát; és ugyancsak a tár-sasági
illemszabályok váltak pszichológiai,
lelki mozgatóerőkké és fékekké azon a
bizonyos margitszigeti estén, amikor
Cecile még mint menyasszonya csak
Pálnak, nem rohant el Sándorral. s el
lehet-e ezeket a társasági konvenciókat
mint lelki dinamizmusokat ma játszani?
El lehet-e ma játszani az említett
társasági konvencióknak „pszichológiát"
előíró háttere nélkül valódi pszichológiai
hitelességgel Cecile azon mondatait,
amelyek egyszer erősítik, másszor
gyengítik azt a gyanút, járt-e Trillnél. Es
miként lehet megteremteni ma azon férfi
benső világának hitelességét, aki jár,
állandóan jár szerelme házához, a
férjnek jó barátja, és még sincs igazán
fogalma arról, csak mikor a csalás
megtörténik, hogy szereti az asszonyt.
Es hogyan lehet elhinni róla ma, hogy az
egész világot tartja szemét-dombnak,
csupa mocsoknak, rothadás-nak, bűznek
csak azért, mert az asszony másnak lett a
szeretője.

Ha az adott konvenciórendszert el-
játsszák, akkor épp az alakítások marad-
nak ma hitel nélküliek, éppen, mert nem
valódi pszichológiai dinamizmusok je-
lennek meg, hanem az a belső viselkedés,
amit a korabeli társasági normarendszer
tett benső viselkedéssé, „pszichológiá-
vá". Ennek a prezentációja pedig ma tel-
jesen idegenné tenné a darab világát.

Persze egészen valószínű, hogy más
eljátszási lehetőség is lenne, de a Radnóti
Miklós Színpad előadásán az villan föl
mint eljátszási lehetőség, ami Kozák
András alakításában szunnyad. Ő ugyan-
is egy kissé eltávolította magától az udva-
rias. a mindent megértő, az őt elhagyó
asszonyt új lakásába azonnal és békésen
elkísérő férjet, méghozzá az enyhe öniró-
nia irályába. Kozák András, a mai szí-
nész tudja, hogy milyen múltbeli alakot
játszik, s mintha Brechtet követné, alakí-
tásában megmutatja Pálról való vélemé-
nyét is. A férj alakja ettől lesz finoman és
enyhén humoros - vagyis nem „röhög-
teti" és nem karikírozza ki -; és ezzel
marad, ezzel a diszkrét öniróniával vala-
miképpen a darab jellegén, vagyis a
„diszkrét modor" világán belül. Ebben az
önironikus, az alakot magától kissé eltá-
volító előadásmódban megjelenik ugyan
a „szórakozott" professzornak és annak a
tudósnak a gondolatilag ma már közhely-
alakja, aki nem a valóságban, hanem
tudományában - itt az édesvízi hidrák
közt -. éli életét. Az alakításban azonban
éppen hogy nem válik közhellyé az, ami
megfogalmazva a tudós közhelyképe. s
ugyancsak az eltávolítás, az önirónia
miatt nem közhely.

Úgy tűnik tehát, hogy a Kék róka mai
egyik eljátszási módja lehetne az enyhe
önirónia - ha már mindenképp rászánják
magukat előadására -, de ennek az egész
világszerűségnek a finom öniróniával
való megjelenítése, eljátszása. A harsány
„kiröhögtetésért" vagy egy karikatúra-
szerű torzkép megmutatásáért nem len-
ne értelme eljátszani.

Kozák Andráson kívül azonban min-
denki komollyá akarja formálni az adott
alakot. Takács Katalin Cecile-alakításá-
ban ez a komollyá vált alakításmód
ugyan nem feltűnő, mert kétségkívül ele-
gánsan és finoman játssza Cecile-t, ha ez
az elegancia már nem ahhoz a konven-
cióhoz, illemrendszerhez és szokások-
hoz igazodik is, ami Herczeg Ferenc ori-
ginál közönségéé volt. (A Hl. felvonás-
beli ruhájának az akkori öltözködési elő-
írásoktól abszolút eltérő volta - délután a
vállat szabadon hagyó estélyi ruha -

bármily szép és szép benne ő is, komoly
hiba, ami azonban nem őt terheli. A kék-
róka kepp színéről, ami itt homok- vagy
világos mogyorószínűvé változott, már
nem is beszélve. Bár lehet, hogy csak a
rossz világítás miatt lesz ilyen a színe.)

Takács Katalin alakításában a benső-
séges szerelem megjelenítésévé válnak a
III. felvonásban kibeszélt „lelki élmé-
nyek" és „erkölcsi magyarázkodások".
Ám amikor ennek a konvenció és szokás-
rend vezérelte Cecile-nek bensőséges
szerelme a néző benső világában a mai
valósággal találkozik, életidegenné, tel-
jesen ismeretlenné válik, de nem Takács
Katalin alakítása, hanem a darabbeli
világnak a mai világgal való összeegyez-
tethetetlensége miatt.

Nagy Sándor Tamás alakítása azért
nem illő sem a darab világához, sem a
többiek játékmódjához, de az alakítás két
rétege egymáshoz sem, mert komolyan
átélve, komoly alakításban egy dühödt,
majd türelmetlen mai huszonévessé for-
málja Sándor alakját; mintha nem vígjá-
tékot, hanem súlyos drámát játszana.
Persze, a mai ifjúnak csak a külső, testi
mozgásában megjelenő zabolátlanságát
lehet megjeleníteni itt: azt, hogy ma
nincs semmiféle viselkedésbeli szabály.
A mai huszonévesek benső világát
viszont képtelenség a Herczeg Ferenc
által megírt Sándor megnyilvánulásmód-
jai mögé odakerekíteni. Külsőleg ezért
mai huszonéves, belsőleg valamiféle idő-
szakhoz-korhoz nem kötött kamaszatti-
tűdöt formál meg. S ezért nem illik össze
a külső és a belső; és az egész alakítás a
többiek által megformáltak mellé.

Lencsit Zsíros Ágnes játssza, de nem
önmagától eltávolított finom öniróniá-
val, hanem túlzott karikatúrával, ami
még ráadásul hiteles-reálisnak kívánna
látszani. Az első felvonásban „színpadia-
san" kislányos; a végén Cecile-hez
külsőleg hasonlítani kívánó Lencsit
formál meg. Aki végképp nem illik
alakításánál fogva sem ebbe a darabba,
sem az elő-adásba, az Trill báró.
Kelemen Csaba még a leghalványabb
lehetőségét sem hiteti el annak, hogy
Cecile akár csak egyetlenegy szó szerinti
pillanatra is komolyan vehesse mint férfi
partnert.

Látható, ennek a darabnak a mai
előadásáról éppen jellege-minéműsége
miatt alig-alig lehet valamit is írni. Ennek
legfőbb okát említettük az iméntiekben:
az alakokat nem hiteles pszichológiával
írta meg Herczeg Ferenc. Mert mindaz,
ami lelki, pszichológiai, a benső világban



élő motívumrendszer lenne, az itta tette-
ket, a viselkedéseket, a viszonyokat a
bensőből szabályozó konvenciórend-
szerrel azonos. s ahhoz, hogy a bensővé
vált szokásrendszerből fakadó viszony-
változások tartalmilag is hiteleseknek
legyenek minősíthetők, ugyanez volna
szükséges a befogadó részéről is; vagyis
az, hogy a nézők befogadói hálózatában
ugyanaz a szokás- és illemrendszer,
ugyanaz a társasági konvenció éljen, és
ezek legyenek azonosak a belső mozga-
tóerőkkel.

A Kék róka kimúlt; világa ma már mint
vágykép sem él.

Herczeg Ferenc: Kék róka (Radnóti Miklós
Színpad)

Díszlet: Makai Péter. Jelmez: Tordai Hajnal.
Rendezte: Bencze Zsuzsa.

Szereplők: Kozák András m. v., Takács
Katalin, Nagy Sándor Tamás, Kelemen
Csaba, Zsíros Ágnes.

E számunk szerzői

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalmi Tanszékének egye
temi tanára

BÉRCZES LÁSZLÓ
középiskolai tanár

BŐGEL JÓZSEF
a Művelődési Minisztérium főmunkatárs

EÖRSI ISTVÁN
író

FORGÁCH ANDRÁS
dramaturg

GEROLD LÁSZLÓ
újságíró, az újvidéki Magyar Szó munka
társa

KIRÁLY NINA
színháztörténész

NÁNAY ISTVÁN
újságíró, a Színház munkatársa

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszék ad
junktusa

RADICS MELINDA
egyetemi hallgató

REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS
újságíró, a Filmvilág munkatársa

SAJÓ ANDRÁS
író

NÁNAY ISTVÁN

Öncélú ötletek színháza

A Szentivánéji álom
Egerben és Szolnokon

Ezt a kritikát még a nyáron meg kellett
volna írnom az Agria Játékok produkció-
járól. Én azonban húztam-halasztottam a
munkát, reménykedve vártam a mű
szolnoki reprízét. Abban bíztam, hogy az
egri előadás csupán a nyári produkciókra
oly gyakran jellemző hevenyészettség
miatt volt zavaros, és a kőszínházi felújí-
tásban helyére kerülnek az egymással
perelő különböző ötletek, világosan ki-
derül a rendezői szándék. Csalódnom
kellett. Csizmadia Tibor Szentivánéji
álomja Szolnokon is az maradt, ami
Egerben volt: önállósult, öncélú, de
„érdekes" ötletek kusza halmaza. Egy
sikerületlen előadásra tulajdonképpen
nem is igen kellene szót vesztegetni, ha
nem lehetne és kellene mélyebb és távo-
labbra mutató konzekvenciákat levonni
belőle.

Mint tudjuk: a színjátékmű nem a dráma
illusztratív interpretációja, hanem önálló
művészeti ág saját esztétikai tulajdon-
ságokkal bíró produktuma; a dráma
műnemi jellegzetességeit át kell fordítani
egy más művészet nyelvére, s ami a
drámában megfogalmazódik, azt egy
másik művészeti ág szabályszerűségei
szerint újra kell fogalmazni. Ezért a szín-
házművészet alkotóinak jogos törekvése,
hogy kialakítsák a csak erre a művészeti
ágra vonatkoztatható és érvényes speciá-
lis formanyelvet, jelrendszert, kifejezés-
eszköztárt. E törekvésben nagy szerepet
kap a látvány a maga komplexitásában,
illetve a kísérőzene. Ezek segítségével
olyan asszociációs mező hozható létre,
amelyben egy adott drámai mű világa
megőrizve-meghaladva transzponálható
egy másik világba, az előadás korának
világába. Ennek a folyamatnak alapköve-
telménye a következetesség, amelynek
egyrészt abban kell megnyilvánulnia,
hogy a színjátékmű mondandóját kife-
jező művészi jelek nem kerülhetnek el-
lentétbe a drámai közléssel, másrészt
abban, hogy e jeleknek a színjátékművön
belül is egységben kell lenniük. E kettős
követelmény teljesülése szükséges, de

természetesen nem elégséges feltétele a
színjáték-műalkotás létrejöttének. (A
Katona József Színház Ascher Tamás
rendezte Három nővér-előadása tökéletes
példája a műalkotássá válás ezen
folyamatának.)

Úgyanakkor a színházi alkotókat -
akárcsak más művészetek képviselőit -
egy másfajta, hol külső, hol belső köve-
telmény is sarkallja: a környező valóság
problémáinak újszerű, csak az adott
alkotóra jellemző megfogalmazásának
igénye. Ez az igény tartalmi és formai
újszerűségre egyaránt vonatkozhat, s
csak ritkán - megint csak a műalkotások
esetében - kerül szinkronba a kettő: egy
jelenség új szempontú, lényeglátó meg-
fogalmazása az ezzel adekvát eszközök
segítségével.

A rendezők jelentős része azonban
csak az eredetiséget hajhássza, az olyan
megoldásokat keresi, amelyek még nem
voltak, amelyek meghökkentenek ebben
az állandó sokkolásra beállítódott kor-
ban. Ennek a mentalitásnak egyenes
következménye az ötlet felértékelődése,
mindenhatóvá válása. Azonban csak rit-
kán születik olyan ötlet, amely egy egész
előadást képes áthatni és mozgatni. Az
ötletek többnyire csak egy-egy részlet
megjelenítésére, kifejezésére alkalmasak,
emiatt a részek külön-külön élnek, illetve
a részekből nem áll össze az egész, a
különböző értékű és mélységű ötletek
egymás ellen hatnak, kioltják egymást.

A régebbi és újabb ötletek nyomán ki-
alakult vizuális és akusztikus jelek együt-
tese kettős nézői magatartást vált ki: a
jelek egy része közhellyé vált, emiatt ezek
megfejtése semmiféle szellemi
megerőltetést nem kíván, a másik része
viszont rejtvénymegoldásra kényszerít. A
klasszikus művek mára hangolásának
mindenki által ismert és bevált eszközei a
mai ruhák, a mai zene, a katonabakan-
csok stb. használata. A véres vagy koszos
kéz a bűnösség különböző fokát jelzi; ha
egy szereplő a nézőtérről vonul a szín-
padra, vagy azon át távozik - pláne szö-
veggel! -, vagy ha mereven és fürkészve a
színpadról a közönséget vizslatja, akkor
ő aktivizálja a nézőt, közvetlen részesévé
teszi a cselekménynek, illetve a néző
erkölcsi érzékét képviseli az előadáson;
ha bizonyos zenei motívumok - például
Beethoven V., VII. vagy IX. szimfóniájá-
nak részletei - hangzanak fel, akkor adott
történelmi, politikai eseményekre utal-
nak vele stb. Ezeknek a sztereotípiákká
vált példáknak a száma hosszan sorol-
ható.


