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Megjegyzések

a VII. Hadriánról

Rendkívül gyorsan jutott el magyar
színpadra a VII. Hadrian. Ez egy 1968-as
angol siker, és most hódít a Broadwayn;
még az is megtörtént vele, hogy egyszer-re
két angol színház is játszotta; a Mer-maid,
lent a londoni dokkoknál és a Haymarket a
West Enden. Színészt is avatott a mű, egy
addig javarészt ismeretlen, de egy
esztendő alatt világhírre felnőtt művészt,
Alec McCowent.

Pontosan egy évvel ezelőtt láttam a
művet Angliában. Az előcsarnokban tüs-
tént két példányt vettem a szövegkönyv-
ből, és hazaküldtem, hátha valakinek
megakad rajta a szeme, kedve támad be-
mutatni, eljátszani, színre hozni. A szín-
házak fagyosan fogadták. S aztán haza-
érkezett Marton Endre amerikai útjáról, és
ezt a művet hozta a tarsolyában. A történet
nem bizonyít semmit. Legfeljebb annyit,
hogy egy darab nem akkor kerül színre
Magyarországon, ha egy literátor
„felfedezi", hanem akkor, ha egy rendező
kedvet érez hozzá. Így van-e rendjén?
Alighanem igen. A literátor szöveget hoz,
importál, a rendező viszont elképzelést
alakít ki. Akkor nyúl kül-földi darabhoz -
a jelentős művész -, ha a világkarrier
eddigi megfogalmazásaihoz valamit hozzá
tud tenni. S ez nehéz munka, bizonnyal
nehezebb, mint az egyszerű fordítás - és
én így, ebből a szempontból figyeltem
Marton Endre ábrázolását. Sietek
kijelenteni, hogy a magyar Hadrian önálló
érvényű munka; a szolgai követésnek vagy
másolásnak elemét sem lehet benne
felfedezni. Azt is hozzáteszem, hogy a
magyar szöveg - Vajda Miklós munkája -
eleven és élő; Vajda nagyon finoman
rájött, hogy stílusában ez a mű a Nézz
vissza haraggal viktoriánus előképe, hogy
itt a tirádákat nemcsak a darab forrásául
szolgáló regény szolgáltatta, hanem
egyszersmind az a friss hagyomány, amit
Osborne oltott bele az angol színházba: a
dühöngés, az áradás, a szaggatott
mondatoknak és kifogyhatatlan
lélegzetnek az a furcsa elegye, ami oly
eltéveszthetetlenül üti rá bélyegét az
évtized angol színjátszására és a színpad
nyelvi anyagára.

Illik tehát megvizsgálnunk az egyezé-

seket és a különbségeket az angol és a
lényegében teljesen azonos amerikai elő-
adás, valamint a magyar között.

Az első szembeszökő különbség, hogy a
Mermaid színház egyszerű téglaépület;
raktárhelyiséget alakítottak át Thália
templomává; ennek következtében mez-
telen reflektorok, tűzfalak merednek a
nézőre: az egész előadásban minduntalan
kísért a színhelynek ez a nyersesége. Nem
utal ez másra, mint arra, hogy a néző itt
színjátékot lát, tulajdonképpen idézetet,
megelevenítést; az illúziót mint-egy
zárójelbe teszi a környezet, igyekszik
állandó vonatkozást teremteni a
mindennapokkal, megpróbálja beleépíteni
a köznapi tapasztalat világába. Az angol
előadás puritán szegényességével tün-
tetett, míg a magyar felhasználta az állami
támogatás összes lehetőségét: vörös
drapériák, bársony szuffiták, négy bejárós
színpad, finoman gördülő, széthúzható-
összeállítható díszletelemek; a színpadnak
egy sajátos több lépcsőjű tagolódása, mely
végül kinyitható, egészen valószínűtlen
mélységekig: ez a színház minden erejével
illúziót teremt, olyannyira, hogy a
Vatikánban játszódó részek egy
háttérvetítés segítségével teljes
plaszticitást nyernek; a sixtusi kápolna
éppúgy megjelenik, mint a pápai trón-
terem. Az eredeti szöveg szerint ezt a
freskót „eljátsszak". A Nemzeti Színház
színpadán azonban megjelenik; a színész
máris humoros lehetőséget aknázhat ki,
lefekszik a földre - ez szerzői utasítás -,
de azzal, hogy van mit néznie, az egész
jelenet (I. felvonás 3. szín) különös
plaszticitást kap.

A darab arról szól, hogy egy Frederick
William Rolfe nevű kirúgott kis-pap azt
képzeli, hogy pápává választják. A darab
tehát két zárójel közötti vízió: az elején
egy hónaposszobában látjuk a képzelgőt,
majd innen hirtelen ível az útja a Vatikán
trónterméig, hogy aztán, mikor az álom
lejátszódott, ismét a végrehajtók
karmaiban pillantsuk meg.

A dús díszletek s a szép kosztümök ezt
az álomszerűséget - paradox módon -
kissé megkopasztják. Minél színesebb ez
az álom, annál reálisabb, s minél reá-
lisabb, annál kevésbé álomszerű. A gaz-
dag látványosság így némiképp elvesz a
darabból, míg a másik oldalon különös
többletet ad hozzá. A többlet egy bizonyos
klasszikus nemesség, némi pompa, némi
belefeledkezés. Milyen áron? Talán azon,
hogy Frederick William Rolfe eszméiből
látunk kevesebbet. Ez nem-csak
vágyteljesülés, hanem mintha egy

megvalósulási lehetőség is lenne; nem-
csak kívánság, hanem akár történelmi
sansz - Martonnál tehát a dekorativitás
már a mondanivalón igazít, kihasználja
azt a darab kínálta lehetőséget, hogy tör-
ténelmi tablókat vetítsen föl, és így a
sztorit domborítsa ki, magát a pápai állam
intim életét, és háttérben hagyja Rolfe
gondolati kínját, belső viaskodását.

Mindez egyetlen hangsúly. De ez a
hangsúly lényeges különbségekhez vezet.
A londoni előadás - ha össze kell fog-
lalnom néhány mondatban - arról szól,
hogy a szervezett egyház kiveti magából a
megszállott ortodoxiát; a megalkuvó,
opportunista és világi klérus megöli az
apostoli szellemben föllépő reformert. Ez
a mondanivaló természetesen aktuális a
mai jobboldali mozgalmak korában;
érdekes is, bár mint példázat, felületes.
Marton, úgy látszik, ezt a példázatot
elutasította. S helyette az egyéni
szenvedés történetét munkálta ki, azt a
lelket, aki megszállottság és racionaliz-
mus, a hétköznapi tapasztalat és az isteni
eufória között hánykódik. S ez a kép nem
kevésbé érdekes. Ha kevesebb is az
általános sugárzása - több az emberi
melege.

Talán a legnagyobb különbségtevés, az
áthangolás épp Hadrian ellenfele, a
pápistagyűlölő Sant alakjánál történik. A
külföldi előadásban ez az ír protestáns a
profán tömeget képviseli; a szatócsot, aki
a vallást ürügyként használja minden
nemesebb lélek elpusztítására. Martonnál
Sant megemelkedik; a jelleme
meggyőződést és tartalmat kap - talán
azért, mert hic et nunc számára nem
probléma a kiváló személyiség és a tö-
megember ellentéte, hanem inkább a két
vallásos megszállottság furcsa párbaja.

Gondolom, világos, hogy itt nem a két
előadás minősítéséről van szó. Ha-nem
arról, hogy a rendezés sohasem ki-és
bejárások kiszabása, nem egyszerűen a
színészi dikció meghatározása, hanem
értelmezés. Marton a darab külföldi és
aktuális mondanivalóját nem érezte ér-
vényesnek. Megkereste tehát mindazt -
józan önkorlátozással -, ami ebből a da-
rabból az aktualitáson túl megmarad; a
furcsa ízét, képzeletének szárnyalását, a
személyes drámát. Kétségtelen, hogy ettől
a darab nem mutatja meg születésének
minden indokát; nem tárja fel mon-
danivalójának minden ágát. De ad vala-
mit, ami ezzel egyenértékű: az átélhető
személyi sorsot, vágyódás és csalódás
drámáját.
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És még valamit: szerepalkalmat. Sze-
repalkalmakat. Itt persze ismét sok és
lényeges különbség fedezhető fel a külföldi
és hazai előadás között. A mi szín-
játszásunk általában is túlzásokra hajlamos,
erősebb és kihívóbb színekkel dolgozik. A
szereplők gyakran - itt is, másutt is -
„póthangon" szólalnak meg, a
karakterizálás érdekében. Az a szerep
például, amit itt Kállai Ferenc két rész-re
bontott, és a végrehajtó alakjában egy
különös fejhangot csendített meg, míg
püspökként a saját normális hangján beszélt
- kirítt volna az angol elő-adásból; ott a
„saját hang", tekintet nélkül a szerep
változásaira, kötelező. Ugyanígy a
mimikával is takarékosabban bánik a
legtöbb külföldi társulat. A maszkkal is. A
kitűnő Agárdi Gábor, aki ezen az
előadáson méltó sikert arat, olaszos parókát
tett fel, hatalmas hasat „növesztett", holott
egyszerűbb lett volna a szövegből néhány
célzást kiiktatni, mint a délceg Agárdit
megkövéríteni.

A természetesebb felfogásnak persze
Marton előadásában is helye volt. Zolnay
Zsuzsa, Csernus Mariann ezt kép-viselték
rövid szerepükben is; és meglepő

volt Gelley Kornél önálló és érdekes
értelmezése is; ha egy ranggal följebb is
helyezte Santot a saját színvonalán, de
túlzásokba sehol sem tévedt, tiszta, árnyalt
és pontos volt. Akárcsak Avar István, aki
püspöki ruhában is megmaradt egyszerű,
derék angol papnak.

A végén térünk rá Kálmán György
alakítására. Nagyszerű. Kálmánról is-
mertek a közhelyek: ideges, érzékeny,
intellektuális stb. Ismertek az ellenköz-
helyek is: hogy olykor modoros, hogy
mintázásában szélsőséges stb. Nos, ebben a
szerepben alkalma volt, hogy
egyéniségének szélsőségeit összefogja. A
keretjétákban minden idegességét kiél-heti;
a fő színekben, az álomjelenetekben pedig
méltóságot és okosságot egyaránt mutathat.
Milyen furcsa, hogy az utóbbiakban volt
teljes és maradéktalan, ott volt meggyőző,
okos, szellemes; ott tudott váltani
suttogásról hangerő-re, elmélyültségről a
frivolitásra. Milyen szerencse, hogy
legkevésbé a meg-szállottat játszotta ki.
Inkább az okos és tapasztalt lélek, meg a
szenvedő és megalázott jelent meg
játékában; volt benne valami megejtő
kedvesség is a

legváratlanabb helyeken - egy sajátos
cinkosság a szereppel, hiszen ez a szerep
egyszersmind szerep a szerepben és lám, e
sok szint között kellemesen szállt fel s alá
hanggal, mozgással, egész habitusával.
Emlékezetes mű az övé, s talán még szebb
lesz, ha az indítókép játékában elhagyja a
karikírozó vonásokat; nem véletlen, hogy
amikor ez a szín visszatér, mennyire meg
tudja szólaltatni a keretjáték lényegét - az
elégikus és álmodozó hangját.

Van hát egy önálló Hadriánunk, egy jó
darabunk, mely nagyobb pompával,
dúsabb szereposztásban jelenik meg, mint
a külföldi. Az erényei megörvendeztetnek;
a hibái az egész magyar színi-kultúrára
hárulnak. Mert nem kétséges, hogy van
hajlamunk a túlzott dekorativitásra
éppúgy, mint a túlzottan markáns
szerepfelfogásokra. Amellett az ér-
telmezésről is megjegyezhetünk annyit,
hogy itt egy hamis általánosítás helyett
ugyan a reális dráma került a darab kö-
zéppontjába, de talán lehetett volna még
ezen is továbbjutni egy tágabb, világo-
sabb, egyetemesebb üzenet felé.
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D. F E H É R Z S U Z S A

VII. Hadrian

íszletei és jelmezei

Az álom és valóság, az eszme és illúzió
játékterét, valódi és fiktív szereplők
megjelenését kellett megterveznie Varga
Mátyásnak és Schäffer Juditnak a Nemzeti
Színház VII . Hadrian című drámájában.

A díszlet- és a kosztümtervező felada-
tának bonyolultságát az mérheti fel igazán,
aki a katolikus vallás önmagában is
szcenírozott rituáléit ismeri, a szertartások
környezetének, az öltözködésbeli
szabályoknak vizuális emlékét megőrizte.
Ha egyszerű történelmi-társadalmi
cselekmény lenne a darab tárgya, a két
tervezőnek nem lenne egyéb gondja, mint
pontos kutatómunka alapján hite-les
levegőt teremteni, hibátlan ikonográfiával
helyszínt és figurát jelölni. De egy nem
létező pápa és egy sohasem volt szituáció
életre keltése, a szürreális történés képekké
formálása a két művész intellektusát,
váratlan fordulatokat elfogadó fantáziáját
követelte meg. A neuraszténiás látomás-
álom díszletben és kosztümben is szélesen,
pompásan kibontakozó realitás, és a reális
történés szűk térbe szorított jelenetei
eleven kontrasztot jelentenek Peter Luke
színművében. A dráma keretjátékának
cselekménye a viktoriánus korszak testetlen
padlás-szoba-nyomorát, áruházi
áleleganciáját állítja szembe a katolikus
egyház évszázados műemlék-
interieurjeivel, a bíborosi kar hatalmi
jelvényeivel, a méltóságot és bőséget
sugárzó környezettel.

Egy hétköznapi ember, apró csalásokkal
terhelt különc - egy angol katolikus a játék
középpontja, őt szolgálja minden, s neki
kell majd mindenki fölé magasodva, de
magányosan meghalnia Krisztus földi
helytartójának megálmodott szerepében. S
ha keretjátéknak neveztük a valóságos
jelenetek sorát - szándékosan tettük.
Ezúttal az álomképekben valódi a színpad,
s a ritka visszapergetés az eredeti
helyszínre már a darab közepén, de még
inkább a végén szinte erőszakosnak tűnik, s
már-már a nézőt érő inzultus határát
súrolja, mert ki kell lépnie a fantázia
gondolatokkal és drámai mozgással teli
birodalmából.

Kálmán György Rolfe szerepében ki-

emelkedő egyéni teljesítményt nyújt -
ebben azonban valamennyi szereptő és
szcenikai elem meghatározott részt vállal.
Egy jól szervezett társadalom mutatja fel a
kiválasztottat, diadalra és kétes értékű
vértanúságra szánt hősét.

Az első kép civil-papi ruhás alakja ép-
pen egzaltált önimádata, reszketeg gesz-
tusai révén kerül a színpadi játék cent-
rumába. A hivatalnok-végrehajtók és a
kokott-feltűnőséggel öltözködő, szere-
lemre éhes özvegy társaságában, a nyo-
mortól, sikertelenségtől, tehetetlenségtől
szűkölve magányba menekült ember
energiát áraszt maga körül. Lelki test-vére
Ágnes, a takarítónő. Ők ketten az élet
kitaszítottjai. Puritán fekete-szürke
öltözetük is emellett szál. Az irgalmasság
tárgya és alanya egymáshoz tartozik. A
színpad szűk előterében pompás vörös
plüss falak nyílásában kegyes hangulatot
árasztó szobarészlet, koporsó sivárságú
fekhely jelzi a valóságos környezetet.
Különös ez a váratlan papi pompa itt,
amelynek elsősorban a műszaki követel-
ményekből adódó jelenléte már sejtet
valamit a hirtelen színváltozásból, Akár-

csak a szegényes szobácskába érkező ma-
gas papi méltóságok, akik már Rolfe ál-
mának szereplői. A vörös-lila cingulu-
sokkal értelmet nyer a háttér ünnepélyes
bársonya, s a helyszín tüneményesen
gyors és szellemes átalakításával, rövid
közjáték után kitárul a néző előtt a pá-
paválasztás színhelyének, a Sixtus-kápol-
nának lélegzetvisszafojtásra késztető,
fenséges képe.

Itt már tobzódik a díszlettervező a szín-
és fényhatásokkal. Szinte szétönti csillogó
velúrjait, szigorúan ügyelve a térbeli
konstrukcióra. Rend, szabály és mérték
kötelezi az egyház híveit, s biztosítja
urainak hatalmát. Hatalmas, vörössel
bevont pillérek, változatos csoportosítású
lépcsők, emelvények, melyeken ugyanaz
az anyag feszül, arany szegéllyel
leszorítva - jó ritmusú játékteret adnak.
Rajtuk a bíborosok számára le-tett
alacsony ülőkék, a díszes pápai trón a
tiarával, de még a krómcsillogású toló-
kocsi is az egyház évezredes gazdagság-
biztonság szellemét testesíti meg. Az át-
tört szentélyrácsot - amely az előfalhoz
hasonlóan sínen mozgatható - térdeplő



angyalok plasztikái díszítik. Ez az apró-
lékosan megmunkált színpadelem arra is
lehetőséget ad, hogy mögötte még
monumentálisabban jelentkezzék
Michelangelo Utolsó ítéletének középponti
része.

A freskó nagyított-vetített részletének
felhasználása a díszlettervező telitalálata. A
középen fehér és a szélei felé sötétedő
körfüggönyön szinte világítanak az alakok.
A nagy reneszánsz mester e barokkos
mozgalmasságú alkotása így, ebben a
kivágásban illeszkedik tökéletesen a
cselekménybe. Az álom ezúttal a döbbenet
erejével ragadja meg a nézőt, s játszadozó
gyermekekké zsugorítja a bíborosok
csoportját. De a hősnek is segít az igazság
keresésében. A világi hatalmukat féltő s az
ökumenikus zsinat összehívásán vitatkozó
főpapokat a vég-ítélet félelmetes
megjelenítésével fosztja meg
jelentőségüktől. A tanácskozások a pápai
fogadóteremben folytatódnak, a színpadkép
kisebb változtatásával. A vetítővászonra a
Collegium egyik termének illuzionisztikus
teret ábrázoló freskója körül. Ezzel még
tovább látszik bővülni a színpadi tér. A
fotó megváltoztatja a falfestmény oszlopait
és boltozatát, a díszítések térbeli
elhelyezkedését. Élettel telíti a festett
architektúrát. Ez feszültséget hoz a háttér
és elő-tér viszonyába. Itt kell
megemlítenem a helyváltozást jelző, a
bársony keretekbe lebocsátott gobelinek
mértéktartó, finom színezését, szuggesztív
arányait. Ezek mozgalmas figuralitásuk
ellenére is szerények maradnak,
hangulatteremtő készségük viszont rokon a
zenei aláfestéssel és a harangozás kitűnően
alkalmazott hanghatásaival.

Mindössze egyszer találtam tolakodó-
nak a díszletet, abban a jelenetben, ami-kor
ismét Crowe-né otthonában vagyunk. A
festett ablakmélyedés, a télikert zöldjeivel
élesebb, agresszívabb a kelleténél. Nem az
egyébként is hivalkodóan kis-polgári
környezet jelzése szempontjából, hanem
inkább a festett részlet alkalmazott
jellegének törése miatt. Inkább kép-
zőművészeti műnek, mint díszletnek hatott.

A díszlet már-már operaszínpadi ün-
nepélyessége, Rolfe álomkarrierjének fel-
fokozott, valóságot túlzó atmoszférájához
alkalmazkodik, de teljes hatást a
kosztümökkel együtt ér el. Az első kép
megszállott figurája extravaganciájában is
hős. Semmire sem való, céltalan in-
tellektualizmusa a pápa alakjában egy-
szerre világot megváltó értelmet kap.

Külső átalakulása is robbanásszerű.
Törékenysége ellenére megnő a hófehér pá-
pai köntösben, még szemüvegének csillo-
gása is, cinikushól és gyanakvóból jó-
ságossá, okossá változik. Kálmán György
kiváló alakítása tele van apró gesztusokkal,
s ez a környezet és öltözet fontos
kiegészítője. Gondoljunk csak a nehéz,
arannyal hímzett övre, a sűrű redőzetű
talárra, a csillogó bojtokkal ékes naper-
nyőre. E méltóságos öltözet rejtett zsebéből
kapja elő kis hamutartóját, alatta igazítja
meg harisnyakötőjét, s ezek a mozdulatok a
dráma ritka, oldott pillanatait hozzák. A
tárgyaknak mindenütt fontos szerepük van.
A csillogó pápai gyűrű, a bíborosok
drágakővel kirakott mellkeresztjei a rájuk
villanó színpadi fényben nagyszerűen
egészítik ki a redőzött selyemripsz
köpenyek izgatott hullámzását.
Megjelenésük az apostoli egy-szerűség
megtagadása. Színes-hatalmas társaságuk
erejét mégis könnyebb megtörnie a
fanatikus pápának, mint az ír protestáns
gyűlöletét. Jeremiah Sant az egyetlen
szereplője a drámának, aki külsejében is
átlagember. A cselekvő bosszú
álmodozástól mentes alakja. Öltözködése
minden korok férfikonfekciója, ügynöki
elegancia, melyet egyéniségének féltett
jegyeivel, szőrmével vagy dísz-
zsebkendővel élénkít. Crowe-né agyon-
díszített rózsaszín velúr ruhája, tolldísze és
fátyla talán harsányabb a szükségesnél. A
csáböltözet nem veszi figyelembe, hogy a
pápai kihallgatásra készülő le-dér
asszonyok még ezen az alacsony mű-
veltségi szinten is szívesen álcázzák igazi
lényüket áhítatos, szolid öltözékkel.
Érdemes megemlíteni még a maszkok és
parókák karakterizáló erejét. A bíborosok
némelyike bibliai ábrázatot ölt, a
farizeusok vonásaival és alkatával (Ragna
bíboros: Agárdi Gábor).

Ritka, nehéz feladat a konkrét vatikáni
színhely szcenikai megformálása, nem
kevésbé a papi egyenruha jellemet, embert
minősítő kosztümmé változtatása. Mindkét
művész kitűnően oldotta meg.

Peter Luke: VII. Hadrian, Nemzeti
Színház.
Fordította: Vajda Miklós, rendezte:
Marton Endre, díszlet: Varga Mátyás,
jelmez: Schäffer Judit. Szereplők: Kálmán
György, Zolnay Zsuzsa, Csernus Mariann,
Kállai Ferenc, Avar István, Gelley Kornél,
Agárdi Gábor, Velenczey István, Csurka
László, Bodonyi Béla, Szél Richárd, Gáti
József, Szersén Gyula.

S Z E R E D Á S A N D R Á S

Stuart '69

„Mondhat bárki, amit akar, akinek
nemes a szíve, az pártját fogja Stuart
Máriának, még akkor is, ha igaz lenne
mindaz, amit mondanak róla" - írta Walter
Scott. Nemes szívű színigazgatók időről
időre pártfogásba is veszik a Stuart
Máriát - bármennyit vitatkoztak is rajta
kezdettől fogva kritikusai. A szép skót
királynő azonban sosem hálátlan a
lovagjaihoz. Ritkán marad szem szárazon,
kassza üresen. A színházi élét -
gyaníthatóan vérpangásos - állapotán ez
persze édeskeveset segít. Mint ahogy a
szkeptikusabb korokban fellépő érzelmi
ínséget sem enyhítheti igazán előző ko-
rokból kölcsönzött pátosz. Schiller nem
tartozik a repertoáron tartott klasszikusok
közé. Halálának I 5 0 éves évforduló-ja
alkalmával (1955-ben) ugyan megsza-
porodtak a kegyeletteljes felújítások, de
aztán hosszabb hallgatás következett be.
Az utóbbi néhány évben mintha újra
megnőtt volna az érdeklődés. Stuart
Máriáját is több színház műsorára tűzte.
Miféle értékek feltárására, megmentésé-re
vállalkoztak ezek az előadások s köztük a
mi felújításunk? Lekapcsolható,
tompítható vagy éppenséggel átvehető-e
Schiller ma már korszerűtlennek ható pá-
tosza, amely szorosan kapcsolódik a ré-
gebbi deklamáló-romantikus színjátszási
stílushoz? Fel tudjuk-e fedezni magunk-
nak, alkalmas-e ez a melodráma felé hajló
darab korszerűbb tartalmak tolmá-
csolására? Ezek a kérdések, amelyek a
mostani bemutató alkalmával is felme-
rülnek, lényegében a klasszikusok tiszte-
letének különböző értelmezésére céloz-
nak.

Schiller óta nemcsak történelem-
tudatunk, de tudásunk anyaga is meg-
változott. Ma már nemcsak Erzsébet ab-
szolutisztikus törekvéseiben ismerjük fel a
haladás szükségszerű útját, de Stuart-
képünk is megtisztult a romantikus pa-
tinától. Úgy tűnik ugyanis, hogy a tizen-
kilenc évig börtönben sínylődő királynő
nem töltötte bűnbánatban és tétlenség-ben
napjait, hanem sűrűn levelezgetett a XIII.
Gergely által Rómában és Reimsben
felállított „diverzánsképző" iskolák
növendékeivel. Persze a diplomácia mű-


