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Törvény törvényt bont

A recklinghauseni Fesztiválszínház
vendégjátéka

Amilyen problematikus, olyan sűrűn ját-
szott szerző Kleist - legalábbis hazájában -
, és nem is csak a hat évvel ezelőtti
bicentenárium óhatatlan felbuzdulása óta.

A7 eltört korsó jóformán megszakítás
nélkül a színházak műsorán szerepel:
olykor illusztráló félerővel „esnek túl"
rajta, amint az kötelező olvasmányoknak
kijár, máskor becsvágyó korszerűsítés fedi
el a darab modernségét. Születnek viszont
élményszerűen hiteles, magas szintű
előadások is, olyanok, mint például a
recklinghausenieké. Nem csekély fel-
adattal birkóztak meg sikeresen: a víg-
játékot létrejötte óta makacsul kísérő
félreértések hagyományával. Ezért ke-
rülhettek a még szövegében sem egyet-len
lehetséges változatot képviselő mű
hangsúlyai az őket megillető helyükre.

Mielőtt a szemünk láttára megvilágo-
sodna a színpad, jobb felől súlyos, gusz-
tustalan tömeget vet ki magából a sza-
márfészekké otthonosított baldachinos
ágy. A földre zuhanó szerves valami maga
a főszereplő : Ádám bíró. Az ab-
laktáblákat sorra nyitogatja az írnok, majd
gyertyát gyújt, s a szobát fény önti el.
Szemközt négyzetrácsosan osztott
üvegablakokkal tagolt fal, körbefutó
puritán lócával, a jobb sarokban sötétlő
ágyat térbe állított kályha különíti el a
bírói helyiségtől. Licht írnok gyakorlott
mozdulatokkal végzi a reggeli rítust.
Általános csevegés közepette, nem is
sietősen veti oda a hírt a tollászkodó
bírónak: ellenőr érkezik a városból. A
kábult Ádám hitetlenkedve pislog,
megpróbálja összeszedni magát, de csak a
szándéka gyorsul, mozdulatai az eddi-
gieknél is összerendezetlenebbek, amint
két szolgálója serényen igyekszik a szó
legszorosabb értelmében gatyába rázni. A
készülődés nyomatékos körülményessége,
a legapróbb részletek szándékok
naturalizmusa teremti meg az előadás
egészének atmoszféráját.

Kelletlenül indul a nap Huisum bírója
számára. Panaszosok várnak rá, revizor
jön, őbenne magában pedig kívül-belül
teljes összevisszaság, nincs meg a
parókája sem. Kopasz fejjel fogadja te-hát
feljebbvalóját, akinek azért titkon bí

zik az emberségében, azaz cinkosságában,
ami a szabálytalanságok szolidáris elbí-
rálását illeti.

Még mielőtt kezdetét venné a tör-
vénynap, máris megkörnyékezi a töb-
bedmagával várakozó fiatal lányt, Évát,
negédesen firtatva panasza természetét.
Mivel a magas vendég ragaszkodik a
törvény által megszabott formákhoz,
Ádám kénytelen felhagyni izgatott fag-
gatózásával - már sejtjük, hogy vaj van a
fején -, és erősen túlzásba vitt hivatalos
hangon megkezdi a kihallgatást. Márta
asszony, Éva anyja kap először szót.
Törött korsót szorongatva adja elő
sérelmét. Akkurátus részletességgel
fogalmaz. Korsóját, amely lánya kamrá-
jának ablakában állt, előző éjjel lelökte
Ruprecht, Éva vőlegénye, s mivel dara-
bokra tört a becses holmi, most kártérítést
követelni jött. A bíró körül sűrűsödni kezd
a levegő. Rosszullétre hivatkozva menten
visszaoldalogna vetett ágyába, és Lichtre
testálná a továbbiakat, az viszont,
minthogy hosszabb távban gondolkozik,
természetesen nem él a lehetőséggel. Így
aztán nem marad más hátra, mint
belefogni a tárgyalásba - saját maga ellen.
Ekkorra ugyanis már nyilvánvaló, hogy
egyedül ő lehetett a tettes. A részletekre
csak később derül fény : Ruprecht
esedékes besorozását ki-használva kereste
fel a fiú menyasszonyát, felmentést ígérve
az állítólagos távoli szolgálat alól -
viszontszívesség fejében. A katonaság
rémisztő feltételeit igazolandó még levelet
sem átallot hamisítani. Az éjszaka
történtekről rajta kívül természetesen Éva
tud, de, mint kis-vártatva kiderül, Licht is,
és gyanítja Walter bíró meg a néző.
Amikor már egyértelmű a kihívás, Ádám
lépésről lépésre, percről percre próbálja
elodázni az elkerülhetetlen lelepleződést.
Élet-ösztöne találékonnyá teszi, de
slendrián hazugságaiba belebonyolódik:
az elvesz-tett paróka sorsáról például két
különböző mesét agyal ki. Ravaszságából
nem futja kacifántos történeteinek
összehangolására. Útjára bocsát egy-egy
hirtelen jött szélsőséges, megtévesztően
kiszínezett ötletet, és újra megúszik egy
pillanatot. Ambíció nélkül, ösztönösen, de
trehány módon menti az irháját. El-
szólásai alávalóságának reflektálatlan vol-
tára utalnak. Ezek az elszólások nem a
közönséget beavató cinkos játék gesztusai,
nem „félre" szól, sokkal inkább maga elé
morog, befejezetlen mondatai,
félgondolatai a félelem és a tanácstalanság
izzadságát közvetítik. Megerősítik

a nézőt abban, amit tud, s egyszersmind
felmentik a részvét kötelezettsége alól.
Licht céltudatos türelme, ironikus-rutinos
jelenléte egyre magabiztosabban
furakszik a revizor látómezőjébe. Olajo-
zott készségessége - egyelőre még jelen-
legi főnökéhez - demonstrált alakiság,
feladatának hiánytalan végzése közben
nem mulasztja el finoman jelezni: átlát a
bírón. Amikor Ruprecht vallomásában
felbukkan Lebrecht neve mint számításba
jövő tettesé, s Ádám újabb egérút
reményében mohón csap le az új adatra, s
kérdez rá: feljegyezte-e a fickó nevét a
jegyzőkönyvbe, az írnok higgadt
félmosollyal biztosítja: „Ó, igen, és min-
den mást is." Sokatmondó kijelentése
egyúttal Walternak is szól: minden el-
hangzott szó leírása munkaköri kötelessé-
ge, ő pedig tisztában van a dolgával. Ter-
mészetesen ily módon valamennyi komp-
romittáló sületlenség is rögzíttetett: a szó
elszáll, az írás megmarad. A tekintetében
tetten érhető az idő, amint neki dolgozik.

Bravúros dramaturgia eredménye ez a
konstelláció. Virtuális helyzetkomikum
élvezetében van részünk. Nem a szín-
padon látható alakok ütköznek egymásba
minduntalan, hanem elhangzó speku-
lációik. Az egybeeső érdekek mögött
homlokegyenest ellenkező motívumok,
más és más indulatok munkálnak. Az
állandó késleltetésben megvalósuló kény-
szerű közösség gondolati bohózatot
eredményez. Ez viszont - természeténél
fogva - nélkülözi a bohózat megszokott
látványosságát, és nemcsak technikailag
statikus, de míg a bohózatban a bo-
nyodalmak a helyszínen alakulnak ki és
kuszálódnak tovább, hogy azután a jó vég
vonzásában megoldódjanak, itt senki nem
indul tiszta lappal, adott a bonyodalom,
sőt, a megoldás is. Csak a megoldás
megoldása nyitott. Ezért nem sajátja a
műnek a fergeteges iram sem, hiszen a
kifejlet sikeres elodázása szükségszerűen
feltartja magát az előadást is.

Amikor Éva nem hallgathat tovább, és
Ádám arcába vágja a titkolt galádságot,
Walter szigorúan figyelmezteti: ilyen
hangot nem üthet meg a jog kép-
viselőjével szemben. A hivatal méltósá-
gára fektet súlyt tehát, annak érintetlen-
nek kell maradnia.

Ádám bíró megfutamodásával a darab
látszólag kiegyező véget ér. Azonban a
méltó büntetések és méltó jutalmak
mindent egy csapásra feloldó idilljére
nem hull le a függöny. Ami ez után
következik (az úgynevezett hosszú vál-



tozatot játsszák bizonyos rövidítések-kel),
az az amúgy is tragikus vonásokat hordozó
Éva-történet kibontása és Walter
voltaképpeni funkciójának sejtetése. Az
előadás csak utal a puccs lehetőségére, a
hatalomváltás következményeképpen
kinevezendő Lichtet nem látjuk új
hivatalában. Lakolniuk kell a
falubelieknek is anakronisztikus ár-
tatlanságukért. A bíró csúfos megfutása ha
tisztában volt is alávalóságával -
megrázkódtatás a hatalomféltő Évának.
Ádám eltűnésével Walterhoz intézi
szavait. A bizalom átruházása reflexszerű
gesztus, de nem mehet végbe
zökkenőmentesen. Eredeti intenzitásából
szükségszerűen veszít. Maga a bizalom
létjogosultsága válik kérdésessé. Éva a
fensőbbségbe vetett szilárd hitétől fosztatik
meg. A fix pont megrendülésével kicsúszik
a lába alól a talaj. Noha személyes
vágyainak beteljesülése elébe néz -
katonaidejének leteltével kiengesztelődött
kedvese feleségül veszi -, mégis valami
lényegeset veszített el. Az emberek
változékonyságát már megismerhette, de a
törvény szentsége csak most omlott össze
számára. Az elementáris kisszerűség
komédiája így kap utólag tragikus kontúrt.
A tanulság használ-hatatlan a lány
számára, a felismerés érzéki-intellektuális
örömét nem lelheti benne. Nemhogy élni
nem tud új tudásával, de puszta létezését is
a kiszolgáltatottság élménye határozza
meg ez-után. Marad a meglopottság
jóvátehetetlen üressége.

Wolf Seesemann rendező eredetileg
szünet nélkül játszatja a darabot. A Ma-
dách színházbeli vendégjáték alkalmával -
talán a nézők türelme iránti elő-
zékenységből - két részre osztotta az elő-
adást. Jóllehet, a nevezetes weimari bukás
egyik tényezője az lehetett múlt századi
rossz nyelvek szerint, hogy Goethe a
művet három felvonásra szabdalta, míg
írott változatában tizenkét jelenetből álló
egyfelvonásos, mégsem könnyű dolog
eldönteni, melyik esetben jelent nagyobb
próbatételt a közönségnek. Annyi azonban
bizonyos: Goethe balsikerű bemutatója
indította el útjára azt a lavinát, melynek
során Kleist vígjátékát „könyvdrámának"

(Theodor Fontane), jobb esetben pedig „az
iskolamesterek kedvencének" (Friedrich
Gundolf) nevezték. Valószínű, hogy a
rendező által sem belekalkulált szünet
inkább árt az előadásnak, mintsem használ.
Technikailag ugyan megfelelő helyen
szakad meg az eleve vontatott cselekmény,
a

külső mozgalmasságról lemondani
kényszerülő játék egésze szempontjából
viszont nem szerencsés az amúgy is lassan
átvehető sajátos ritmust kiereszteni a ke-
zéből. Ezt a tempót egyébként Wolf
Seesemann eltökélten vállalja fel. A mind-
végig egyazon színen folyó tárgyalás
mérsékelt látványosságát a részletek ta-
pintható kidolgozottságának feszültségé-
vel egyensúlyozza. Ettől válik komó-
tossága ellenére izgalmassá a bíró sanda
találékonyságának újabb és újabb rög-
tönzése, a késleltetés megannyi gyarló
sikere, maga az időhúzás. Az pedig
színpadon nem hálás feladat. A relatív
hatalmában fellépő kicsinyes kényúr iz-
zasztó végjátéka a falubeliek számára
ha kínos is - az abszolút hatalom biz-
tonságát képviseli. Az utolsó lehetséges
pillanatig tőle várnak igazságot. Feljebb-
valója szemében nem is akkor hibázik,
amikor posztjával visszaél, hanem amikor
a bírói méltóság presztízsét csúfolja meg.
A korruptság szabályai szigorúak. Eljárt
az idő az alpári, hanyag basáskodás felett,
leáldozott az iskolázatlan gazembereknek,
hogy uralmukat fel-válthassa a külszínt
óvó, a világrend hiátusait gondosan
leplező, szakszerű zsarnokság.

Ádám bíró szerepében Günter Lamp-
recht remekel (az a tény már csak véletlen
ráadás, hogy a többségükben beszélő
nevek némelyikében Kleist a Rechtjog,
igazság, törvény szót rejtette el, s íme, a
bíró kései megformálója is hozzá-járul
ehhez a szándékhoz). Elesett despota,
elővigyázatlanul, pontszerűen ravasz.
Lamprecht tagbaszakadt, siralmas külsejű
Ádámja önmagával sincs jóban. Bornírt
bűntudata csak bamba fortélyokra
érdemesíti. Azt képtelen felfogni, hogy
nemcsak saját hatalma, de maga a törvény
is törékeny, ezért folyamatos védelemre
szorul. Legkevesebb, a formák
támogatására. O pedig még saját magát
sem tudja megfelelően képvisel-ni.
Alávalóságában éppolyan naiv, mint az
elébe járulók a maguk természetadta
bizalmukban. A revizor érkezésének híre
inkább csak bosszantja, mintsem kétségbe
ejtené. Baj nemigen érheti, hiszen
hasonszőrűvel lesz dolga, megértik majd
egymást. Szervilizmusának árnyalataiban
Lamprecht-Ádám dermesztő hitelességgel
éli végig a törleszkedés újra meg újra
nekilendülő reményét: a jegyzeteibe me-
rülő Walter székén való bátortalan ko-
pogtatástól a koccintás hedonizmust mí-
melő közösségkereséséig. A paróka nél-
kül maradt, elhanyagolt Ádám mellett

Walter bíró kifogástalan-pedáns jelenség.
Minden porcikájában ökonomikus. Lerí
róla a tapintatos ésszerűség. Tudatos
fölényét megfontoltan adagolja. Alexander
Wagner - éppen kétszeres vissza-
fogottságával a korszerű, pallérozott
uralom mintáját adja. A magas rangú
hivatalnoknak láthatóan nincs szüksége
teljes eszköztára bevetésére, ő a késleltetés
közvetettebb, rafináltabb változatát
valósítja meg mosolytalan eleganciával.
Megengedheti magának a halk szavú
távolságtartást. Annál is inkább, mivel
azonnal ráakad a neki való emberre,
Lichtre. Az írnok megformálója, Wolf
Aniol már a legelső jelenetben csaknem
mindent közöl erről a kilencévi szol-
gálatban megpohosodott, de karrierjéről le
nem mondó emberről. Főnökéhez fűződő
viszonyára már akkor következtet-hetünk :
kötelességtudó mozdulataiból sugárzik az
állhatatos törtetés dühös fegyelme.
Fanyarul, de diszkréten asszisztál a
küszöbönálló botrányhoz. Rezzenéstelen
arccal játssza tovább alárendelt szerepét,
miközben stréberségét már Walternak
címzi. Nem mulasztja el felhívni a revizor
figyelmét - tiszteletteljes kiszólásokkal -
formákat is tudó tisztánlátására. Ezekben
az érvényes hatalomnak szánt rejtjeles
felkínálkozásokban Aniol emlékezetes
pillanatokat teremt. Éva alakja - Lisi
Mangold meg-személyesítésében -- addig
látszik pontosan kidolgozottnak, amíg a
bírót vádló kitörésre nem kerül sor. Ő is,
akárcsak később Ádám, megpróbál kibújni
a szem-besülés alól (el is szalad, de anyja
erővel visszacibálja), hiszen ismeri a
titkot. Az fel sem merül benne, hogy a
vétlen Ruprecht bajba kerülhet, arra pedig
nem is gondolhat, hogy maga a törvény-
osztó lepleződjön le. Mégis kénytelen ki-
fakadni, amikor Lebrecht kétségtelen
alibije miatt Ádám a vőlegényét nyil-
vánítja bűnösnek. A törés ezután követ-
kezik be a színésznő játékában. Lisi
Mangold Évájának első kétségbeesése
(amikor szökni próbál) mit sem külön-
bözik a másodiktól, márpedig a helyi
hatalmasság törvényességéhez fűzött illú-
zió és magának a törvénybe vetett hitnek
az elvesztése között a tapasztalat súlyos
többlete húzódik. Ezt a vissza nem
fordítható tudást, ezt az áttekinthető
világból való kilakoltatottságot mintha ez
az Éva belenyugvóbban fogadná, mintsem
elvárható volna tőle.

A Márta asszony alakjában rejtező
csábításnak mindvégig ellen tud állni
Ingeborg Engelmann: terjedelmes mon-



dókája nem tereli el figura lényegi
megragadásától. Nem a panasztevő szó-
szátyárságának karikaturisztikus vonásait
aknázza ki, hanem a korlátolt eszesség
csökönyös pontosságát mutatja meg.
Ellentmondást nem tűrő tárgyszerűséggel
adja elő a törött korsó hiteles történetét.
Kimerítő elbeszélését nem holmi fecsegő
kedv nyújtja egyre hosszabbra, sokkal
inkább a mélyen átélt sérelem tárgyának
járó méltóság. A perfekcióra törő
szabatosság egyúttal - a bíróságot
megillető alattvalói tiszteleten kívül --az
igazságtevés dolgát igyekszik elszánt
hévvel megkönnyíteni. Ruprecht, Éva
vőlegénye: Willi Labmeier. Nem a szavak
embere, akárcsak apja (Hans Beerhenke
játssza), szerelmének, féltékenységének és
indulatainak megnyilvánulásait nem
igazítja a tekintély várakozásához. Távol
áll tőle mindenfajta „viselkedés".
Labmeier kissé leegyszerűsíti az érzelmek
szélsőségeit igénylő figurát.

A pótlólag becitált Brigitta asszonyt, aki
a nevezetes parókát lobogtatva teszi meg
vallomását, Enzi Fuchs alakít-ja.
Félelmetes erővel mutatja fel a józan ész
és a veleszületett babona ősi szimbió-
zisának továbbélését.

Feltétlenül meg kell említeni a szolgá-
lók szerepében kitűnő Katja Bechtolfot és
Andrea Gowint. A durva hajszolás-hoz
szokott buzgalmat, a szótlan lódulás
mindennapos rutinját kifejező, helyben
iramodó mozgással nyomatékosítják.

A díszlet és a jelmezek tervezője,
Christian Göbel valószínűleg nem akart
elszakadni attól a hagyománytól, mely a
Kleistet ihlető kép alapján kívánja újra-
alkotni a színhely atmoszféráját. Így az-tán
a kiinduló látvány festőisége nyomja rá a
bélyegét csaknem valamennyi elő-adás
keretéül szolgáló díszletre. Egy részük a
nyomasztó zűrzavart ennek meg-felelő
sötét, visszataszító környezetbe helyezi.
Mások - Christian Göbel is - ellenkező
módon járnak el. A darab ezúttal tágas,
világos helyiségben játszódik, mely a
maga túlontúl áttekinthető szimmetrikus
felépítésével, a mindent uraló nyersfa
sugárzó tisztaságával - a jobb szélen szűk
teret hagyva a bíró magánodúját jelentő
rendetlen ágynak - fokozza a kontrasztot a
házban meg-szokott vircsaft és a kívánatos
új rend között., A színészvezetés is ügyel
rá. hogy Ádámnak a hivatali tér szellős,
faburkolatú világa kellően idegen legyen.
Folytonosan bele is botlik valamibe,
olykor saját magába. Ez a díszlet jóvá-
tehetetlenül Licht terepe.

VINKÓ JÓZSEF

P o k o l g é p
a z a l s ó n a d r á g b a n

George Feydeau vaudeville-jeiről

Könnyedén nyilatkozunk Feydeau-ról.
Ráaggatunk néhány állandó jelzőt, vállon
veregetjük és az ügyes színházi
mesteremberek közé soroljuk. O „a
visszájáról forgó világ Galileije", „a ne-
vetés főmérnöke", „a legügyesebb jó-
kedvárus", aki pedáns pontossággal üze-
melteti humorgépezetét, s a világtól
semmi mást nem akar, csak kacagást.
Gondolatai nincsenek, világnézete még
kevésbé, figurái nem jellemek, csak báb-
figurák, az egész Feydeau-életmű „olyan,
mint a krémes, nincs benne semmi ke-
ménység, semmi tartósság". Körülbelül
ennyiben taglalható a Feydeau-elemzések
köre. Bírálói többnyire azt vetik szemé-re,
amit hívei dicsérnek. De lelkesedésükben
ők sem jutnak tovább néhány
közhelyszerű megállapításnál. „Minden-ki
Georges Feydeau gépezetéről beszél -
mondja Ionesco -, de talán az a helyzet,
hogy nem tanulmányozták eléggé!"

Ionesconak valószínűleg igaza van.
Feydeau darabjait ma közel száz szín-

házban játsszák a világon - havonta.
Miközben kortársai (akikről a lexikonok
és az irodalomtörténetek sokkal gyak-
rabban megemlékeznek, mint őróla), az
Augier-ék, a Bissonok, a Capus-k, a Flers
de Caillavet-k és társaik szinte nyomtala-
nul elsüllyedtek a színházi temetők po-
rában, Osztrigás Mici és Pontagnac úr élik
életüket, japánul éppúgy, mint törökül.
Ennek a páratlan dramaturgiai sikernek
(vagy „csodá"-nak, ahogy Marcel Achard
nevezte, aki egyébként szerzőnket Moličre
után a legnagyobb francia bohózatírónak
nevezte) soványka magyarázata volna a
puszta logarléc, a technika. A „tökéletesen
megszerkesztett darabok" száma -
gondolom - több ezerre rúg, a
vígjátéktechnika ördöngös fogásait is
sokan ismerték, mégis őbenne látja az
utókor a vaudeville királyát. Ez annál is
meglepőbb, mert Feydeau egész életében
visszahúzódó alkat volt, és darabjainak
döntő többségét nem is tekintette
vaudeville-nek.

Suszterok és drámaírók

Amikor Feydeau 1887-ben első három-
felvonásos komédiájával a Renaissance

Színházban debütált (néhány egyfelvo-
násossal a háta mögött), a párizsi bulvár a
másodvirágzását élte. A Boldog Béke-
idők, a Belle Époque kezdete ez a kor-
szak, a Harmadik Köztársaság polgárai
tobzódnak az élvezetekben: bál a Bois de
Boulogne-ban, premier az Operában,
fogadás a lóversenypályán, a Wendel-
palotában, a széles sugárutakon omni-
buszok, fiákerek, automobilok, kaszás-
pókhoz hasonló velocipédek tolonganak,
divattá válik az antiklerikalizmus és a
szabadgondolkodás, gombamód szapo-
rodnak a színházak és az éttermek, min-
denki mintha valami ideges lázban égne,
mindenben részt akar venni, s minden --
legalábbis, ami Feydeau szempontjából
érdekes - egy kis háromszögben történik:
a nagy bulvárok színes forgatagában. Itt
működnek a Feydeau-darabokból ismert
szállodák és éttermek (a Hotel Paradiso, a
Hotel Ultimus, a Hotel Terminus, talán
még a Minet-Galant is), az éttermek (az
Aranyház, ahol több Feadeau-házastárs
megfordul, s természetesen a Maxim's is,
ami egy életen át a szerző törzshelye).
Feydeau itt ül minden este törzsasztalánál
elegánsan, szája csücskében az
elmaradhatatlan szivarral, s némi
melankóliával szemléli a pompázatos
felvonulást. Csak válogatnia kell a
figurák közül. Nagyhercegek és
szélhámosok, színészek és le-csúszott
világfik járnak ide, a zenekar a Kék-Duna
keringőt vagy a Frufrut játssza, a
rikkancsok a Figaro , a Gil Blas és a
Temps számait kínálják, miközben a
hajdani kültelki kocsiskocsmából lett
divatos vendéglő termeiben szinte min-
denki megfordul, aki valamit számít;
Réjane, a tragika, aki híres öszvérfoga-tán
érkezett, Catulle Mendčs, a költő, aki
párbajt vívott egy újságíróval, mert azt
merte állítani, hogy Sarah Bernhardt
túlságosan sovány; Proust, aki rendszerint
Debussy társaságát kedvelte; Liane de
Pougy, a híres kurtizán, aki sohasem
viselt ékszert, ám hogy félreértés ne es-
sék, cselédje egy párnán mögötte hurcolta
a világ egyik legszebb nyakékét; Maurice
Rostand, aki egy spárgával vezényelte a
császárhimnuszt, s még számtalan
híresség, különc festők és zenészek,
tréfamesterek, végzetes szirének. Feydeau
a vaudeville-ek figuráit innen merítette
(és hosszú, reggelig tartó csatan-
golásainak élményeiből), s valószínűleg
ekkortájt talált rá egyik legbiztosabb
dramaturgiai alapszabályára is, amit ké-
sőbb a fiának vallott meg: „A vaudeville-
figuráknak különlegeseknek kell lenni-


