
színhártörténet

ve akadályozzák meg. A rendező által
felhasznált eszközök finomak, művészi-
ek, nagyon is színháziak. Nyoma sincs
vulgáris beavatkozásnak, szájbarágós ak-
tualizálásnak. Csupán a szöveg lesz ho-
mogénebb, nyelvileg és stílárisan egysé-
gesebb, lényegesen csökken a természet-
fölötti erők, illetve hatások szerepe. Ahol
ezek kifejezésre jutnak, ott nyilvánvaló a
stilizáció, az „elemeltség", a távolságtar-
tás.

Ehhez a hatáshoz fontos segítséget
nyújtott a Peter Lébl vezette „Hogyan
utaztak?" nevű amatőr csoporttal való
együttműködés. Krobot munkatársul fo-
gadta az - elsősorban erős képi kifejező-
erejükről, groteszk színpadi látásmód-
jukról ismert - amatőröket, és az általuk
komponált képeket, stiláris másságot tö-
kéletesen integrálta a produkcióba. A
rendező a drámai pillanatok megragadá-
sában is jeleskedik. Nagyszerűen kompo-
nálja meg például Lancelot és Gawain
párbaját, valamint a csatajeleneteket és
Mordred megölését. Ugyancsak kiemel-
kedő pillanat Ginevra királyné „rajtaka-
pása" és előállítása.

Nagyon érzékeny, finom utalásokat ta-
lált az időbeli és földrajzi közelítésre a
díszlet- és jelmeztervező Jaroslav Malina
is. A kerekasztalt jelképező kör alakú
vasszerkezet a maga számos reflektorával
mozgatható, leereszthető, felhúzható,
billenthető; egyszerre tipikusan mai
technikai alkotás és szimbolikus fénykör,
világosság is. Artus király aranymaszkja
pedig egy Csehországban talált kelta szo-
bor vonásait idézi. A díszlet egyébként is
kitűnő munka, hatalmas, rideg vasfelü-
letével végérvényesen lezártnak, behatá-
roltnak mutatkozó kortalan játékteret al-
kot a monumentális vízióhoz, szinte ki-
tágítva az aránylag kis színpadot. A lát-
ványt a kifejező és szépen komponált, bár
néha szegényesnek tűnő világítási effek-
tusok teszik teljessé.

A „természetfölöttiség" jelentőségé-
nek csökkenése a színészi játékban is
megnyilvánul. Még Hanne, az óriásnő és
bátyja, a bohóc (itt Bolond) is viszonylag
emberi lények, de elsősorban a címsze-
replő Miloš Hlavica alakításából hiá-
nyoznak a démoni, természetfölötti vo-
nások. Kissé rezignált, de nagyon szug-
gesztív kísérő és mozgatóerő az ő Merlin-
je, a jó mellé álló, azt segítő, de - talán
éppen földi volta miatt - azt egyértelműen
győzelemre segíteni nem képes ember. A
színész alakításából talán csak a fi-
lozofikus vonásokat, a kételyek és kétsé-
gek lelki okainak és mélységeinek feltá-
rását hiányolhatjuk. Ugyancsak kitűnő
Zdenek Žák nagyon emberi, mégis ural

kodói formátumú Artus királya, Jiři
Schwarcz Gawainje és Ivan Trojan Parsi-
valja is. Vlastimil Zavřel Mordred sze-
repében plasztikusan fejezi ki a figura
tragédiáját, akit a magányosság, az érzel-
mi frusztráció, a kapcsolatteremtésre való
képtelenség tesz a rossz képviselőjévé.
Szintén kiemelkedő teljesítmény Miluše
Šplechtová Elaine-je. A színésznő az
aránylag kis szerepben a magával ragadó
nőiességet, a célja elérése érdekében csa-
lásokra, praktikákra oly rátermett, de tá-
madni, követelni is tudó asszonyt testesíti
meg, ízléses és mértékkel adagolt vígjá-
téki elemekkel. Jan Hartl Lancelotja a
bensőséges pillanatokban, illetve az iro-
nikus távolságtartásban jeleskedik; a
győzhetetlen lovag szerepében mintha
hiányoznék belőle az igazi átütőerő. A
magas átlagszínvonalú színészi teljesít-
mények közül kiemelkedik még Jan
Hrušinsky Galahad lovagja. A fiatal
színész határozottsággal párosult emberi
jóságból, szelídségből eredezteti -
meggyőzően - Galahad erejét. A szerelem
és az erkölcs (konvenció!) között vergődő,
végül ösztöneinek engedő nő Marta
Vančurová Ginevra királynéja.
Alakításában kicsi-ben benne foglaltatik
az egész produkció sikerének titka:
egyszerre klasszikus, legendai királyné és
mai, szerelmes, bűntudatos asszony.

Az előadás szeplője - a nyilván régi
beidegződésekből megmaradt - helyen-
kénti deklamálás. Az egyetlen igazán za-
varó, disszonáns momentum pedig Vera
Vlcková Ördöge. Nyilvánvaló, hogy ez
elsősorban rendezői probléma, hiszen
már az is kérdéses, helyes-e a szerepet
nőre osztani. A történet szerint ugyanis
az Ördög Merlin apja. Ha ezzel a „föl-
döntúli" réteg súlyát akarta csökkenteni a
rendező, ebben éppen azt az erőszakos-
ságot vélem fölfedezni, amitől a produk-
ció többi részében sikerrel óvakodott. Ha
netán nem nélkülinek (semleges nemű-
nek) szánta a figurát, a színésznő nőies-
sége ellenállt elképzelésének. Igaz, az
Ördög szerepének jelentősége az elő-
adásban csökkent, de a színésznő alakítá-
sából éppen az emberi dimenzió hiány-
zik, így az alak nem a rendezői koncep-
cióhoz közelít, hanem az előadás idegen
eleme, már-már zavaró momentuma lesz.

Ivana Loudová zenéjének elsősorban a
nyugtalanító, pusztaságot, veszélyt kife-
jező hangulatok megteremtésében volt
alapvető szerepe.

A prágai előadás a cseh színház nagy
teljesítménye, új értelmezését, lehetősé-
geit tárja fel Dorst darabjának, és új színt
képvisel a cseh színházi élet palettáján.

SEGESVÁRI GABRIELLA

A klakk

Amikor elsőéves hallgató voltam, Karin-
thy Ferenc Gellérthegyi álmok című da-
rabját adtuk elő. Itt találkoztam először a
klakk szóval. Megnéztem az idegen sza-
vak szótárában a jelentését, de további
kutatómunkát nem folytattam. Legköze-
lebb egy napilapban bukkantam rá, ép-
pen akkor, amikor a diplomamunkára
kellett készülni. Ettől kezdve nagyon
érdekelt a klakk története.

A klakkőrök - tapsoncok - azok a sze-
mélyek, aki előzetes megrendelésre, saját
tetszésüket mindenképpen tapssal kinyil-
vánítva megpróbálják a nézők minél na-
gyobb részét tapsolásra késztetni. Fran-
ciaországban a fogalom eredetileg egyen-
értékű volt a tapssal, de az 1800-as évek-
ben, amikor kezd nemzetközi használatba
jönni, az előadás megtapsolásának tényén
belül már nem az őszinte bámulatra utal,
hanem művészeten kívüli vagy
művészileg legalábbis semleges motívu-
mokra. Mindamellett megjegyzendő,
hogy ezt a fajta tapsot nem mindig anyagi
érdekeltség, egoista hiúság vagy a
művészet áruba bocsátása, sőt néha bűnös
célokra való felhasználása motiválja.
Eredhetett nemesebb ösztönzésekből,
politikai állásfoglalás kifejezésére, egy
irányzat vagy színházi iskola védelmére,
esetleg személyes barátság hatására.
Másfelől a felbérelt klakkban is meg-van
az a törekvés, hogy legyőzze a minden
nézőben ott rejlő makacsságot, első-
sorban azért, hogy saját helyeslését ki-
nyilvánítsa, azonban arról is lehet szó,
hogy szembe kíván szegülni egy szerve-
zett ellenzékkel, amely az előadás meg-
buktatását akarja elérni.

A klakkot ismerték már a görög színé-
szek és drámaírók is. Alcifróne egyik
episztolájában egy kezdő színész megkéri
egyik barátját, gyűjtse össze a lehető leg-
több ismerőst, hogy a végén elnyomják
tapsaikkal az ellenzők füttyeit. Hasonló
utalás felfedezhető Menandrosznak - aki
gyakran szenvedett vereséget Philémón-
nal folytatott küzdelmében - egy kérdé-
sében, melyet állítólag riválisához in-
tézett: „Mikor győzöl, nem szégyelled
magad?"

Rómában a köztársaság korától kezdve
nagyon gyakori a fizetett közönség al-



kalmazása. Plautusnál lelepleződik, hogy a
klakkőröket miként fogadják fel, levél,
személyes kérés vagy közvetítő útján, ho-
gyan helyezik el őket ügyesen a nézők
közé az egész teremben, és a színészek
miként keresik támogatásukat. Innen
erednek az ilyen figyelmeztetések: „Meg-
mondották, hogy erénnyel éljetek ti, győ-
zők..." „Az erénynek kell a kegyét ke-
resni, nem fizetett tapsolóknak."

Tacitus az utókorra hagyta az egyik
klakkvezető nevét is. „Volt a táborban
egy bizonyos Percennius, valamikor
színházi bértapsolók vezetője, majd köz-
katona, nagyszájú ember, ki színészek
érdekében való buzgólkodása során kita-
nulta a zavarkeltést." (Tacitus: Annales, I.
16.)

A felbérelt tapsoncokat első ízben
Néró vonultatta fel, aki be akarta bizo-
nyítani, hogy a művészet minden ágában
egyaránt ő a legkiválóbb. Először Neapo-
lisban lépett színpadra. Fellépései előtt
valósággal szorongott, féltékenykedett
vetélytársaira, és a versenybíráktól is ret-
tegett. Alexandriából ötezernél is több
fiatalembert hívott, hogy fellépésekor si-
kerét biztosítsák. Ekkoriban a tapsolás
háromféle nemét vezették be: a dübörgő,
a dörgő és az ütemes tapsot. A klakkőrök
előre tudták, hogy mikor kell és szabad
tapsolni. Énekelhetett ezután akárhogyan -
„Qualis artifex!" , bizonyította több ezer
tenyér. Ezek a tapsolók „csupa fel-tűnően
szép hajú, gyönyörűen felöltözött ifjú, bal
kezén mindegyik gyűrűt viselt; vezetőik
pedig fejenként negyvenezer sestercius
fizetést kaptak". (Suetonius: Nero, 20)

Miként e kor történelmében oly gyak-
ran, a nevetséges itt is könnyen csapott át a
rémületesbe. Minden zegzugban kérnek
leskelődtek, és jaj volt annak, aki nem
tapsolt eléggé, netán a császári ének
befejezése előtt elosont vagy elaludt. Az
is megesett, hogy a megrendelők egymás-
sal szemben álló támogatók csoportjai-
hoz fordultak, és ez súlyos rendzavará-
sokhoz vezetett. Tiberius uralkodása alatt
például egy ilyen zavargás idején számos
városi polgár, sőt néhány katona és
centurio is meghalt, a praetori cohors
egyik tribunusa pedig megsebesült, s
ezért az ellenséges csoportok vezetőit,
valamint a színészeket száműzték.

A középkori színházban a klakk egy
fajtája alakult ki a francia misztériumjá-
tékok közönségénél, mely könnyen haj-
lott a tetszésnyilvánításra annak köszön-
hetően, hogy a szervezők az előadások
hosszúsága miatt a játék előtt és alatt
ételt és italt osztottak ki közöttük.

Itáliában a köztereken játszó társulatok
ingyennézőket hívtak meg, akik ezért

vállalták, hogy támogatják az előadást.
1512-ben például egy bizonyos Ferrante
Moccia vándortársulata két fiatalembert
és sok hölgyet invitált meg az előadásra
fizetési kötelezettség nélkül, ám tetszés-
nyilvánítás fejében. Az 1500-as évek
hercegi udvaraiban viszont egyes résztve-
vőket megbíztak, hogy magyarázzák el az
előadás fontos részeit, és ezzel adjanak
útmutatást a tetszésnyilvánításra. Ez az
olasz szokás 1570 körül Európa egyes
északi országaiban is meghonosodik.

Valószínűleg jól ismerték a klakkot az
Erzsébet kori színházban is. J. Day A si-
rályok szigete című szatirikus komédiá-
jában a „ficsúrok társulatáról" beszél,
akik készek megtapsolni a tréfákat és
magasztalni a színészi játékot. A Histrio-
mastixban, W. Prynne pamfletjében az
egyik szereplőről elmondják: egyike
azoknak, akiknek a sok tapstól olyan
kemény a tenyerük, mint az ütő. Klak-
kőröknek nevezhetjük az 1500-as évek
úgynevezett „muskétásainak" csapatait is,
akik a spanyol „coráles"-okban, ahol az
előadások folytak, a „patió"t, azaz a
középső részt foglalták el az amfiteátrum
padjai és a színhez közeli ülőhelyek kö-
zött. Vagy azért nevezték őket így, mert
kiáltásaik úgy hangzottak, mint a puska-
lövések, vagy azért, mert úgy álltak tal-
pukon, mint a gyalogos muskétások. A
muskétások kategóriájába tartozónak te-
kinthetjük azokat a nézőket is, akik a
spanyol csapatok tisztjeiből, valamint
kéjnőkből verbuválódtak. Őket Monterey
hercege, Nápoly alkirálya 1633-ban arra
kényszerítette, hogy havi bér folyósítása
fejében eljárjanak a spanyol komédiások
társulatainak előadásaira.

1761-ben, Bolognában, egy olyan opera
előadásán, melyen a legkeresettebb olasz
művészek közül is felléptek né-hányan,
Formagliari, a színház igazgatója azt az
utasítást adta, hogy a klakkőröket ne
engedjék be, hiszen az előadásnak
enélkül is sikere lesz. Erre egy bizonyos
Antonio utasítására a tapsoncok beron-
tottak a nézőtérre, és bosszúból megbuk-
tatták az előadást. A következő előadás-
ra a klakkőröket már hivatalosan been-
gedték, hogy a darab sorsának esélyein
változtassanak. Igy már teljes lett a siker.

A XVIII. században J. Dorat közép-
szerű francia költő színdarabjai sikeré-
nek biztosítására ingyenjegyeket osztott
szét. De ezt tette Voltaire is, mert ő is
tisztában volt a színpadi hatás feltételei-
vel. Darabjainak írásakor mindig kikérte
barátai véleményét. Amikor elkészült
egy-egy művével, szalonokban olvasta
fel, vagy szűk nézőközönség előtt vala-
melyik háziszínpadán játszatta el. A kö-
zönség reagálását élesen figyelte, s mind-

addig változtatott a szövegen, míg min-
den részlet a megfelelő helyre nem ke-
rült. Néha, a hatás felmérése érdekében,
új művét először valamelyik vidéki város-
ban mutatta be. A Comédie-ben is ő ve-
zette darabjai próbáit, s előfordult, hogy
még ilyenkor is változtatott a mű szö-
vegén. Bemutatóin mindig szabadjegye-
ket osztott szét barátai között, és a néző-
téren klakkőröket helyezett el, ugyanis
nagyon félt a kiszámíthatatlannak tartott
közönségtől.

Az Oresztész egyik előadásán egy nézőt
vett észre, aki a kezét a muffjába dugta,
és ezért nem tapsolt. Ekkor bérenceihez
fordulva így kiáltott fel: „Ünnepeljünk,
drága barátaim: ez itt maga
Szophoklész!"

Egy másik neves drámaíró, Crébillon
viszont megvetette az ilyen szokást, és
Catalina (1748) című művének első elő-
adására csak azzal a feltétellel engedte
meg a rokonok és barátok részére törté-
nő jegyajándékozást amennyiben azok
megőrzik ítéletük semlegességét. A klak-
kot tehát már ismerték és használták a
francia színházakban, ám szervezett for-
májában valószínűleg Rómából került
Franciaországba, a XIX. század első felé-
ben. A párizsi klakkőrök túlnyomórészt
olaszok voltak.

Az 1840-es években, különösképpen
ami az operát illeti, a klakk már döntő je-
lentőségű volt a színházi életben. Berlioz
hosszú értekezést szentelt a jelenségnek,
ez a klakkőrök zsargonjának szótárát is
tartalmazza. Berlioz szerint a klakkőröket
sohasem a színház, hanem a művészek
fizetik, sőt a klakkfőnök a színigaz-
gatónak fizet is azért, hogy megőrizhesse
monopóliumát.

1820-ban egy bizonyos Sauton meg-
alapította az „Assurance des succés dra-
matiques"-ot, amely arra vállalkozott,
hogy sikereket és bukásokat szervezzen.
Minden színháznak volt egy klakkfőnö-
ke, akinek gyakran rendszeres fizetést
adtak. Ami a csoportosulásokat illeti, a
klakkot „intimes"-ekre oszthatjuk (akik
nemcsak hogy ingyen mehettek be az elő-
adásokra, de gyakran még meg is fizették
őket) és „lavable"-okra - a „laver" szóból,
ami színházi zsargonban „fizetni"-t
jelent-, akik egy kisebb összeget fizettek
a klakkfőnöknek. Az vezette be őket a
színházba, ők pedig ennek fejében elkö-
telezték magukat az együttműködésre.

A „lavable"-oknak egy alcsoportja volt
a „solitaire"-ek vagyis a magányosok,
akik nem akartak elvegyülni a klakkok
csoportjaiban; de így hívták azokat a
szenvedélyes színházlátogatókat is, akik,
hogy ne kelljen sorba állniuk a jegyért,
engedélyt kértek, hogy a klakkőrökkel



együtt mehessenek be, úgy, hogy kifi-
zették a teljes jegyárat a klakkfőnöknek.

Ami a feladatköröket illeti, beszélhe-
tünk úgynevezett „tapageur"-ökről vagyis
lármázókról - az ő szerepük az volt, hogy
hangosan tapsoljanak és helyeseljenek - és
„pleureur"-ökről (sírók), akik
meghatódásra késztették a közönséget
sírásukkal, míg a „bisseur"-ök (újrázók)
és „connaisseur"-ök (szakér-tők) elismerő
megjegyzésekkel járultak hozzá a
tapshoz. A „chatouilleur"-ök
(csiklandozók) és „chauffeur"-ök (heví-
tők) viszont tevékenységüket az előadás
keretein kívül fejtették ki, megfelelő
légkört teremtve az előadás előtt, a szü-
netekben és az előadás idején kívül az
egész városban.

Egyéb zsargonszavak, amelyek a fran-
cia klakkőrök között használatosak vol-
tak: „soigner l'entrée", azaz megtapsolni
a belépőt; „empęcher la vogue": meggá-
tolni egy színész sikerét, riválisának
megbízásából.

A klakkfőnökök néha igazi szerződé-
seket kötöttek az igazgatókkal, melyek
kijelölték kötelezettségeiket, valamint a
klakkőrök számára fenntartott helyek
számát és fajtáját. Részt vettek a próbá-
kon, és megegyeztek, hogy az előadás
mely részeit kell tevékenységükkel ki-
emelniök. A XIX. század vége felé egy
színész, név szerint Couailhac összeállí-
totta a klakkőrök számára engedélyezett
juttatásokat: sima taps öt frank; dupla
taps tizenöt frank; egyszerű visszahívás
huszonöt frank; korlátlan számú vissza-
hívás ötven frank; szörnyülködés kifeje-
zése öt frank; a rémület moraja tizenöt
frank; nyögés tizenkettő ötven; gúnyka-
cajok öt frank; kitörések, mint „oh, mi-
lyen komikus", tizenöt frank. Ezen kívül
külön juttatás járt a kijáratnál elhangzó
olyan mondatokért, mint „Ah, milyen jó
társulat! Micsoda igazgató!"

A klakkőrök eleinte a földszinti néző-
téren foglaltak helyet a főnök körül, aki
botjának lengetésével irányította a tap-
solókat. A „csillár lovagjainak" hívták
őket, mivel a terem központi csillárja
alatt ültek. Később, az árak emelkedése
miatt, az erkélyekre kerültek. A klakkfő-
nöki megbízatás néha nagy jelentőséggel
bírt, és a cím viselői közül sokan híre-
sekké váltak. Még az is előfordult, hogy
néhány klakkfőnök részt vállalt egy bi-
zonytalan kimenetelű komédia néhány
előadásának színrevitelében. Théophile
Gautier 1839-ben elítélte azt az ese-
ményt, mely a párzsi Vaudeville-ben zaj-
lott le, amikor is egy klakkőr bántalma-
zott, majd eltávolított néhány fütyülő
nézőt. Gautier hátrahagyott egy szellemes
rajzot a klakkőrökről, akiket állig

begombolt szövetkabátjukról és piros
nyakkendőjükről lehetett felismerni.
Megjegyezte, hogy a klakkőrök tapsa
már egy vidékit sem vezethet félre többé,
és azt tanácsolta, hogy helyettesítsék a fi-
zetett tapsot egy gépezettel. Mindazonál-
tal a hivatásos klakk az egész XIX. szá-
zadban tovább működött és virágzott
Franciaországban.

Nálunk az újságolvasó közönség a
Hasznos Mulatságok című folyóirat
1830. 21. számának egyik cikkéből érte-
sülhetett először a klakkról: „Tudva
vagyon, hogy a' Párizsi játékszíneken
mindég vannak bérlett tapsolók és fütyü-
lők vagy pisszegők. Egyik játékszíni Igaz-
gatónak néhány hónap óta azon ravasz
gondolat ötlött eszébe, hogy szép czifra
tapsoló fejérszemélyeket fogadott: már
most a' fütyülők meg vannak győzve,
mert illendőségből is ki-ki a szépekkel
együtt tapsol."

A klakk hazai meghonosodására azon-
ban csak 1863-tól került sor. Erről a
Hölgyfutár című folyóirat számolt be,
egyben kritikát is gyakorolva a külföldön
már oly természetessé vált klakkrend-
szerről. „A Nemzeti Színháznál egy idő
óta tapsoncok vannak alkalmazva. Szép!
Csak hogy Pest nem Párizs - itt bajosan
fogja magát feltarthatni -, mert itt nem
lehet a közönség szemébe port verni."

A Nemzeti Színházban és a Magyar Ki-
rályi Operaházban Weidinger Henrik ve-
zette be a klakkot. Tevékenységét részle-
tesen a halála előtt egy évvel Szomory
Emil által készített riportból ismerjük
meg. Ebből megtudjuk, hogy harminc-
nyolc év alatt senki sem tudott érvénye-
sülni nélküle. De azért bevallotta, hogy
két színésznő nem igényelte ezt a fajta si-
kert; Blaháné és Jászai Mari. Weidinger
eleinte egy kereskedő üzletében dolgo-
zott, de mivel rajongott a művészetért,
munka után szinte mindennapos látogató
volt a Nemzeti Színházban. Igy egyre
több művésszel ismerkedhetett meg.
Nem sokkal később önállósította magát,
majd a Nemzeti Színház szállítójának ne-
vezték ki. Ettől kezdve mint hivatalos
személyiség járt a Nemzeti Színházba.
Legelőször Benza Ida kereste fel egy kö-
teg jeggyel a kezében, mondván:

„Nézze, Weidinger, én Muszkaország-
ban úgy megszoktam a klakkot, hogy már
nem is tudok nélküle exisztálni. Ezt meg
kell honosítani itt is. Itt van egy csomó
jegy, ossza szét az ismerősei között, jöjjön
el maga is, és minden nagy jelenetem után
kezdjenek tapsolni. Csak mentül erőseb-
ben. Érti?" „Hát persze hogy értettem."

„És ettől a naptól kezdve mindig így
ment, mindig tapsoltunk a Benza Idának.
Ő pedig úgy megszokott engem, annyira

meg volt elégedve velem, hogy amikor
például én nem voltam Pesten, üzletileg
el kellett utaznom, nem lépett föl, és meg-
változtatta a repertoárját. Mikor hazajöt-
tem, meg volt nyugtatva." „Maga nélkül
nem tudok semmit" - mondta. „Macht der
Gewohnheit, a szokás hatalma."

Persze hogy ennek híre ment. Es jöttek
a többiek. Az operában a balerinák havi
fixet fizettek a tapsolásért. Weidinger úr
elmondta, hogy a klakkra két fontos
okból volt szükség. Először is a közönség
hangulatának fokozására. Másodszor - és
ettől virágzott igazán az üzletág - hiú-sági
okokból. „A művészeket akárhogy is
tapsolják, mindig keveslik." Az öreg
klakkőr még elmondta a hírlapírónak,
hogy nyolcvanhárom operát és operettet
ismer kívülről, mert azt tudni kell, hol üs-
sön be a taps. Harmincnyolc év alatt ti-
zenkétezer estét töltött a színházban.
Nagy és elismert írók is mentek el hozzá,
hónuk alatt darabjaikkal, hogy felolvas-
sák őket, és megjelölhessék azokat a he-
lyeket, ahol tapsolni kell., Tudta, hogy
melyik előadáshoz, melyik színészhez
vagy színésznőhöz hány jegy kell a klakk
számára. Aztán el kellett helyezni az em-
bereket: tizet-tizenötöt az emeleten, hár-
mat-négyet a földszinten, sőt néha a pá-
holyokban is.

„Podmaniczky báró, aki sokat adott a
sikerre, személyesen nyújtotta át a jegyet.
Aztán Zichy gróf... az ő idejében minden
premiernek nagy sikere volt. Aki nem
szerette a klakkot, az Keglevich gróf volt.
Hiába magyaráztuk neki, hogy klakk
nélkül nincs siker. Nem is volt."

A klakkőrök jelentőségéről Jókai Mór
is megemlékezik Egy magyar nábob című
regényében: színesen leír egy színházi
csatát két színésznő pályája körül, amely-
ben a klakknak döntő szerepe volt. Ezt a
történetet a Tudományos Gyűjtemény
Koszorú című melléklapjából merítette.

Ma már nem beszélhetünk szervezett
klakkról; az előadásokon legfeljebb csak
baráti és rokoni tapsolók jelennek meg,
hogy a produkció értékétől esetleg füg-
getlenül is kifejezést adjanak tetszésük-
nek.


