
szkeptikusságát hangsúlyozza elsősorban,
ami kissé egysíkúvá teszi a figurát, és
Biberach mélységes belső romlottságából
keveset mutat. Melinda alakítója, Réz
Edit tiszta, romlatlan fiatalsággal, naiv
bájjal, tiszta, szép szövegmondással
pótolta a: t, ami még e szerep maradékta-
lan kibontásához színészi eszköztárából
hiányzik. Dömsödi János (Mikhál bán),
Karczag Ferenc (Simon bán) és Torday
Gábor (Myska bán) elsősorban pontos
összjátékukkal tűntek ki, és azzal, hogy
határozott, egyéni karakterek bemutatá-
sára törekedtek.

Bakki József kísérőzenéje nem csupán

szervesen illeszkedett az előadásba, ha-
nem mind hatásában, mind hangulatában
kiemelte, erősítette a rendezői szán-
dékot.

Katona József: Bánk bán, Illyés Gyula
átigazításában (Déryné Színház)

A kísérőzenét szerezte: Bakki József. Ren-
dező: Petrik József. A rendező munkatársa:
Labádi Lajos. Dramaturg: Trencsényi Imre.
Díszlet- és jelmeztervező: Piros Sándor m. v.

Szereplők: B. László Dezső, Várnagy
Katalin, Botár Endre, Szigeti Géza, Réz
Edit, Dömsödi János, Karczag Ferenc,
Haraszin Tibor, Torday Gábor, Orosz
István, Lestyán Katalin, Sallinger Gábor,
Vereczkey Zoltán, Hajdú Endre.

HEGEDÜS GÉZA

Monna Vanna Miskolcon

Maurice Maeterlinck élete és utóélete az
eltúlzott értékelések és alábecsülések pél-
datárával képeszti el azokat az elméket,
amelyek tüzetesebb megértés okából
szembesíteni próbálják a műveket a kri-
tikákkal. A fiatal belga jogász - gandi
ügyvéd -, aki huszonöt éves fővel a nagy
költőnek kijáró elismerést váltja ki a
szimbolizmus párizsi pápájából, Mallar-
méból, szakadatlan esztétikai, erkölcsi és
anyagi sikerek útján jut el még az első
világháború előtt a Nobel-díjhoz, amely
ha nem is ad okvetlenül halhatatlanságot,
de mindenesetre díszsírhelyet biztosít a
lexikonok és irodalomtörténetek
köztemetőjében. A két világháború közti
negyedszázadban tisztelt filozófus és ter-
mészettudós hírnevet vív ki magának,
megéri a második világháborút, hogy
utána végső éveiben mindhalálig viselje a
Nemzetközi Pen Club elnöki címét.

Első drámájával, a Melanie hercegnővel

azonnal az elsők közé lépett, Octave
Mirbeau, a kor nagytekintélyű kritikusa, s
nem is mellékesen szakmájához kitűnően
értő színpadi szerző, az új dráma-írót
értékben Shakespeare fölé helyezte, ami
alapos túlzás. Drámai műveinek vi-
lágsikere az irigy pályatársak indulatait
ingerelte, és akik elvárták, hogy a láng-
elme legyen félreismert, és lehetőleg
nyomorogjon, azzal válaszoltak a nagy-
közönség lelkesedésére és a táblás házak
hozta óriási jövedelemre, hogy igyekeztek
elvitatni Maeterlinck költőiségét, s
felettébb ügyes üzletembernek, hatás-
vadászó kóklernek mondották, ami nem
kevésbé túlzás. A széplelkek egy részét
meghökkentette, hogy a finom stílusú
poéta és sajátos atmoszférát teremtő szín-
padi szerző se nem élettől elvonuló szel-
lemi arisztokrata, se nem a társadalom
szélére sodródott, könnyelmű életvitelű
bohém, de még csak nem is dekadens
életmegvető, hanem józan, egészséges
életű, normális mindennapokat élő, sőt
sportkedvelő ember egy időben még az
evezőssportok amatőr bajnokai közt is
számon tartották -, aki még arra is képes,
hogy színésznő felesége részére sikerrel
kecsegtető szerepeket írjon - ezek tagad-
ni akarták igazi, lélek- és hivatásbeli mű-

A Bánk bán a Déryné Színházban. Várnagy Katalin (Gertrudis), Polgár Géza (Bánk), Takács Katalin
(Melinda) és Hajdú Endre (Tiborc)



vész voltát. Majd már az első világháború
után, az átélt és a következő világborzal-
mak idején kezdte hitelét veszteni az az
újromantika, az a szimbolizmus, az a sze-
cesszió, amely olyan szenzációélménye-
ket váltott ki a századvégen és a század-
fordulón, s amely törekvések összehatása
szövődött Maeterlinck művészetében. A
természettudomány hamar túlhaladta azt a
biológiát is, amelynek nevében és
népszerűsítésére írta a költő híres isme-
retterjesztő műveit. Agnosztikus filozó-
fiája, amely semmit el nem hitt, de min-
dent lehetségesnek tartott, s amelyből
egyaránt vezethet út vallásos hit és val-
lástalanság, objektív vagy szubjektív
idealizmus vagy materializmus felé - óva-
tos semmitmondásnak tűnt, amikor min-
dig vagy igennel vagy nemmel kellett
válaszolni. Így azután a század második
negyedére avulni kezdett a nagysikerű író
művészete is, tudománya is. És hosszú
élete alkonyán - hiszen 1862-től 1949-ig
élt - megérhette életműve elszín-
telenedését, elkopását, általános devalvá-
lódását. És ez volt a legnagyobb túlzás.

Azt azonban már nem érte meg, hogy a
kopott felszín alól újra felragyogjon az
igazi értékek fénye, hogy abban az arány-
ban, ahogy a hitelét vesztett szecesszió
igazi lényegei újra kitűntek, a közértéke-
lés is egyre többet kénytelen elismerni a
szecesszió lebecsült főalakjairól, elsősor-
ban éppen Maeterlinckről. S ugyanazok,
akik még egy negyedszázad előtt némi-
képpen - és nem is egészen indokolatlanul
- megmosolyogtuk a nagy belga hajdani
túldübörgő sikereit, az azóta való irodalmi
tapasztalatok alapján - s ismét nem
indokolatlanul - egyre jobban látjuk, hogy
a mi századunk nem egy fontos művészi
törekvése éppen vele kezdődik, méghozzá
gyakorta művészibb színvonalon, mint
ahogy kortársaink folytatják. Mert az
ugyan igaz, hogy biológiai szakműveinek
tudományos tartalmát túlhaladta az idő,
de A méhek életének fény-pompája, vagy A
termeszek életének zegzugos sötétsége a
természet szeretetének lírája, múlhatatlan
vallomás az élet szépsége és végtelen
változata mellett.

Filozófiája nem filozófia, csupán játék a
filozófia eszközeivel, de azért A szegények
kincse mégis az emberszeretet himnikus
hitvallása, zengő líra: nem állításait,
hanem életérzését kell élvezni. Hanem ami
mindennél fontosabb: az ő drámáival
kezdődik el, még a XIX. században az a
XX. századra oly jellemző szoron-
gásélmény, a rettegés az ismeretlen, a
megnevezhetetlen borzalmaktól, amely

azután Kafkától Beckett nemzedékéig oly
jellemző életérzés, és amelynek hite-les
történelmi alapot adott a fasizmus minden
szörnyűsége. És senki - még Kafka sem -
fejezte ki a szorongást olyan artisztikusan,
és senki - még Beckett sem - jelezte a
kimondhatatlant olyan igazi drámákat
teremtő színszerűséggel, mint
Maeterlinck. Az értelem kontrollja alól
kiesett szorongást azóta sem fogalmazták
meg oly művészien és hatásos
színpadszerűséggel, mint ő a Vakokban, a
Tintagil halálában, sőt még az olyan
mindenekelőtt lírai szerelmes történetben
is, mint a Pelleas és Mélisande.

A mi századunkban nyilván nem ok
nélkül újra divatossá vált mítosz-újra-
élesztés, amely Cocteau, Giraudoux,
Anouilh méltán népszerű játékaiban sikert
sikerre halmozott, valójában az ő kelta
mondavilágot idéző Joyseuljével
kezdődik, illetve talán éppen ez az Artus
király lovagvilágát hatásos dráma tár-
gyává tevő színpadi játék a közvetítő
láncszem Wagner zenedrámái és a mi mai
mondalátomásaink között. És nem öt-
letszerű kapcsolat, ha Wagner nevét
idézzük, mivel a Maeterlinck-drámákban
zene nélkül is van valami végérvényes
operaszerűség. Költői nyelve szinte éne-
kelhető, monológjai és tirádái prózai áriák,
ahol minden jelképes, de a jelképek igaz
emberi élményeket fejeznek ki. Ezzel az
emberi hitelességgel formált
szimbólumvilággal tudta új életre kelteni
és színpadképessé tenni a népi elemekkel
teljes meséket is, hiszen aligha van szebb
mesejáték, mint a Kék madár. Ez a köl-
tőien lebegő meseszerűség teszi elvisel-
hetővé az életművön végigvonuló szo-
rongást. És az egész életműben megnyil-
vánuló emberszeretet képes a szorongással
szembeállítani két embert emberré tevő
tulajdonságot: a szerelmet és az
embertársak iránti kötelességtudatot.
Maeterlinck szorongó hősei a maguk
jelképes magatartásával felelősséget érez-
nek embertársaik iránt, és hajlandók az
önfeláldozásig menő áldozatvállalásra. Az
ártatlan Tintagil nővérei, akik felveszik
harcukat az ismeretlen végzetet kép-viselő
Nagyanya ellen, Tiltyl és Mityl, aki vészes
kalandok útjára kel, hogy az emberek
számára megtalálja a Kék Madarat, vagy
mindenekelőtt a mindenkinél erényesebb
Monna Vanna, aki az életnél is drágábbat,
az erényt is hajlandó feláldozni az éhező
népért, méltó társai a kezét tűzbe tevő
Mucius Scaevolának vagy az öntudattal
áldozati oltárra lépő Iphigeneiának. A
szerelem, az igazi szerelem

pedig legyőzi a félelmeket is, és testi
gyöngeségei fölé emeli az embert.

Ez a magasztos szerelem és ez a ma-
gasztos áldozatvállalás ötvöződik eltép-
hetetlen egységgé Maeterlinck legszín-
padszerűbb, vagyis drámatechnikailag
legjobban megírt drámájában, a Monna
Vannában.

*

A naturalizmussal szembeforduló új-
romantikának az egyik világirodalmi
csúcsa ez a Monna Vanna. Éppen 75 évvel
ezelőtt, 1902-ben indult Párizsban világ-
hódító útjára, és még ugyanabban az év-
ben már mi is bemutattuk, ama kor legjobb
műfordítójának, Ábrányi Emilnek
tolmácsolásában, Márkus Emíliával és
Beregi Oszkárral a főszerepekben. Alig-ha
túlzás, ha azt mondjuk, hogy a század-
forduló éveinek ez a dráma volt a legna-
gyobb világsikere. Még azok is dühösen,
gúnyosan elismerték, akiket gyanakodóvá
tett a költő fölényesen biztonságos
színpadtechnikája, hiszen Maeterlinck
nemcsak a Mallarmé körében gyűlt szim-
bolistákkal egyenrangú költő, de Oscar
Wilde-dal és Molnár Ferenccel egyenran-
gú színpadi nagymester. Ha volt valaki,
aki igazán meg tudta valósítani a minálunk
először és leghozzáértőbben Vörös-
martytól megfogalmazott „költőiség-
színszerűség" egységet, hát az mindenek-
előtt Maeterlinck volt és legnagyobb ha-
tással éppen ebben a Monna Vannában.

A mű szorosabb műfaját tekintve: ál-
történelmi dráma, mint az újromantika
legszebb színjátékai, például Wilde Fi-
renzei tragédiája vagy Krúdy Gyula A z
arany és az asszonya. És mint ezek, a
Manna Vanna is a reneszánsz kort idézi.
Firenze és Pisa egyébként történelmileg
valódi halálos vetélkedéseinek idején ját-
szódik, hősei egyszerre hordoznak modern
idegrezdüléseket és reneszánszra jellemző
tulajdonságokat. Marco Colonna nemcsak
népéért aggódó öreg államférfi, és minden
emberi szenvedélyt részvéttel megértő
tapasztalt családapa, hanem antik
szobrokért és Ficino-szövegekért lelkesedő
humanista tudósember is. Fia, Guido,
nemcsak hitvesi szerelmében mindent
megtaláló és szerelmi sérelmében mindent
elvesztő férfi, hanem közép-kori lovagi
örökséget folytató, életét bármikor
odadobó, de ha kell, a rábízott tízezrek
életét is odadobó reneszánsz had-vezér.
Prinzivalle nemcsak az egyetlen szerelmet
élete árán is lankadatlanul elérni akaró
megszállottja a vágynak, aki igaz
szerelméért még a szerelem betelje-



süléséről :s lemond, hanem ugyanakkor
jellegzetes reneszánsz condottiere, kalan-
dor zsoldosvezér. A cselszövő Trivulzio
pedig hivatástudatában önélete árán is
hazáját szolgáló firenzei államférfi. És
Giovanna Monna Vanna - az a klasszikus
modellekhez méltó hősnő, akiben
tökéletes egységre lép a szeretni tudás és
az áldozatvállalás.

A mű hatásának titka, hogy valamennyi
személye egyben kitűnő szerep, még-
hozzá valamennyien olyanok, hogy bár
nem hibáktól mentesek, de lényegében
mind tiszteletre méltóan rokonszenvesek,
bármelyikükkel azonosulhat a néző - és
közben magát érzi derék, emelkedett lelkű,
tiszteletre méltó embernek. Ebben a
Maeterlinck-műben a szorongásoknak
történelmi vagy magánéletbeli konkrét
okai vannak, nincs benne semmi irracio-
nális. És ahogy ki-ki felveszi a küzdelmet
akár az éhező népért, akár a szerelemért,
akár a harcban álló haza érdekében -
mindegyik felmagasztosul, és velük ma-
gasztosul maga előtt a néző, bármelyi-
kükkel is azonosul. Giovanna pedig maga
a hibátlanság.

És igazán mesteri, ahogy teljes egy-
ségben élik a történelem adta vészes köz-
életet és a szenvedélyekkel teljes magán-
életet, ahogy a véres történelem hátterében
árnya tan és finoman erotikussá válik
minden szó, ahogy a szerelem áthatja a
közéletet és politika tölti be a szerelmet.
Maeterlinck - különösen a II. felvonás
híres szerelmi dialógusában Giovanna és
Prinzivalle között - olyan érzékeket
borzoló erotikus hangulatot tud teremteni,
hogy minden vulgarizáló sztriptíz-nél
nagyabb izgalmat tud kelteni az egyetlen,
homlokra lehelt csók. Giovanna nem
követett volna el házasságtörést, ha
ledobja egyetlen köpenyét, amely mez-
telenségét fedi - ez iphigeneiai áldozat lett
volna Pisa népéért. De ezzel az ajkát is
megtagadó homlokcsókkal végérvényesen
hűtlen lett a férjéhez. És Prinzivalle a
viszonzott homlokcsókkal úgy tette
magáévá a nagyszerű asszonyt, ahogy so-
hasem sikerült volna, ha végül is lefek-
szenek a tábori sátor heverőjére. És vég-
képp megpecsételi ezt a szerelmet, hogy
sem a férj, sem a megmentett város, amely
ünnepelve járul a nagyszerű asszony elé,
még csak el sem tudja képzel-ni, hogy
gyönyörűséges nagyasszonyuk tiszta
testtel lépett ki a zsoldosvezér sátrából,
ahová saját elhatározásából lépett, hogy
boldogsága árán is megmentse a népet. Az
a tény, amelyet a bölcs Marco Colonna
mond ki, hogy hazudnunk kell

ahhoz, hogy higgyenek nekünk -- eldönti
a két férfi, a két egyaránt magasztos sze-
relmű férfi harcát: Giovanna csak úgy
vállalhatja a hazugságot, ha valóban ha-
zugul él. Most már Prinzivalle mellé kell
állnia, most már igaz szívvel házasság-
törőnek kell lennie.

Itt minden beretvaélen jár, itt minden
mondat sorsokat dönt el: politikai sorsokat
és szerelmi sorsokat. itt minden szen-
vedély szépségesen túlzott, itt felelősség
és szerelem a nézők saját élménye lesz.

Vajon eddig miért nem újítottuk fel ezt a
szép színpadi remekművet? ... De végre
Miskolcnak eszébe jutott, a Miskolci
Nemzeti Színházban Sallós Gábor
igazgatónak és Illés István főrendezőnek
volt mersze bemutatni egy valóban hatá-
sos, igazán érdekesen megírt, valódi iro-
dalmi értékű színjátékot. Hiszen tudjuk,
hogy Sallósnak mindig is volt bátorsága
vállalni a színpadjainkon nem vagy rég-
óta nem szokásos remekműveket: ő volt
az, aki évekkel ezelőtt Kaposvárott si-

Maeterlinck: Monna Vanna (Miskolci Nemzeti Színház). Gyöngyössy Katalin (Monna Vanna) és
Maszlay István (Guido)



kerdarabot csinált Corneille Cidjéből is.
O is, Illés is tudja, hogy még mennyi le-
hetőséget kínál az ezerévekben számoló
drámatörténet. A Manna Vanna után re-
mélem, ez a bemutató egyben olyan prog-
ram kezdetét jelenti, amely példamutató
lehet fővárosnak, vidéknek egyaránt.

Az előadás pedig olyan volt, hogy még
téli időben is érdemes volt kockáztatni az
utazás viszontagságait, hogy ebben a
színházi élményben részesülhessünk.

(És mielőtt magára az előadásra, tehát a
néző élményére rátérnék, így zárójelben
hadd szakítom meg az elmélkedő
szöveget az alanyi vallomással, hogy az
olvasó az objektív értékelés hitelesség-
igényét szembesíthesse az értékelő szub-
jektív elfogultságával. Én ezt a Manna

Vannát kamaszkorom óta ismerem, s
előbb Ábrányi fordításában, majd az ere-
deti francia szöveg ringató lejtésével a
legszívemszerintibb olvasmányok közé

tartozott. Szinte-szinte kívülről tudom,
személyei személyes barátaim, Giovan-
nába szerelmes vagyok, akárcsak férje
vagy Prinzivalle. Később, sokkal később,
úgy másfél évtizede, amikor számot
kellett vetnem és adnom a költő szü-
letésének centenáriumán az egész élet-
műről, magam is hajlamos voltam az
egész szecessziót és vele talán legnagyobb
költőjét, ha nem is elavultnak, de mégis
avultnak vélni. Csak az azóta eltelt évek
új irodalmi élményei győztek meg arról,
hogy magával a szecesszióval valami
olyan új kezdődött, aminek egy része
ugyan zsákutcába torkollt, de a nagyobbik
része nem is egy irányban tovább ve-
zetett, és éppen Maeterlinck a hiteles
modernség egyik nagyon is fontos elő-
készítője. De még azokban az években is,
amikor az egész életművet igazi érté-
kénél kevesebbre becsültem, kivételt tet-
tem két drámájával: az örök nagy mesé-

vel, a Kék madárral , amelynek kicsengése
lehet kisszerű, a szűk otthon dicsérete a
nagyvilági láthatárokkal szemben, de
alakjai, fordulatai, részletszimbólumai a
legnagyobb mesemondók, az Ezópusok,
Lafontaine-ek és az Andersenek mellé
állítják egyenrangúként a szerzőt ... és a
Manna Vannával, amelyet eszmei
magasztosságával és formatökélyével
mindig változatlanul a világiroda-lom nagy
drámái közé soroltam. Ezt így is tanítottam
színészeknek és rendezőknek évtizedeken
át, tagadhatatlan szuggeráló szándékkal,
hogy végre egyszer legyen, aki elszánja
magát a felújításra. Nos, a végre
megvalósult új életre keltésben a
színigazgató is, a főrendező is, a dráma
meghívott rendezője is egykori
tanítványom volt, és amint a helyszínen
kiderült, valamennyi szereplő is tőlem
tanulta, hogy mi van a Manna Vannában,
és hogy méltó művészi feladat megjele-
níteni. Úgy is érezhettem tehát, hogy va-
lahol a homályos háttérben a költő mellett
nekem személy szerint is részem van az
ösztönzésben, amikor kamaszkorom óta
hordott kívánságomat - színpadon látni a
Manna Vannát - megvalósulni láthattam.
Nem utolsósorban azért is kel-lett
megnéznem az előadást, hogy magamat
ellenőrizzem, igazam van-e, valóban olyan
nagyszerű látvány-e, amilyennek én az
olvasás látomásában átéltem? Hiszen
amikor Márkus Emília és Beregi Oszkár
játszotta a hősi szerelmeseket, még nem
éltem, csak szüleim jóemlékezetéből
tudtam, micsoda nézői élmény volt az.
Nekem, úgy gimnazista koromban, már
csak a Manna Vanna angyali paródiája, Leo
Fall A hermelines nő című zenés komédiája
jutott, amely egyébként nem kevésbé
alkalmas lehetne a felújításra, de csak
akkor, ha a miskolci példa-adás előbb
magát a Manna Vannát tenné újra
Borsodon és Hevesen túlterjedő köz-ismert
színpadi standarddé.)

*

A rendező, Beke Sándor Kassáról láto-
gatott Miskolcra, de eleve a mi neveltünk
volt; Kassáról hozta magával vendég
díszlettetvezőnek a szlovák művészt, Ján
Hanákot. A színpadkép a kettejük műve.
És megoldották azt, amit magam sem
tudtam volna, hogy is kell megoldani: úgy
modernnek lenni, hogy mégis meglegyen a
reneszánsz atmoszféra illúziókeltő vizuális
háttere. Megtalálták a nagyon finom
középutat a meiningeni értelemben vett
kultúrtörténeti naturaliz-
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mus és a legkorszerűbb éppenhogy-jelzés
között. Néhány bútor és néhány ku-
lisszaelem a színpad, a berendezettség
látszatát kelti anélkül, hogy zsúfolt volna,
és a néző ott érzi magát az itáliai rene-
szánsz kellős közepén. Alig kellett egy-
egy bútorfélét áthelyezni, az első és har-
madik felvonás mégis egy ostromlott
város signoriájának terme volt, a második
felvonás az ostromló tábor vezéri sátora.

Csak azt nem tudom, hogy miért várt
eleve nyitott színpad, és a felvonások közt
miért nem húzták össze a függönyt.
Hiszen ez a legfranciább értelemben há-
rom felvonásos dráma, és a rendező pon-
tos formaérzékkel be is tartotta a három
felvonást. Ez a tagoltság megkívánná a
függönyt. Es a függönyt azért találták ki,
hogy felhúzzák vagy széthúzzák. A
felvonás azért felvonás, mert közben
felvonnak vagy szétvonnak valamit, ami
jelzi az időmúlást és a helyszínváltozást.
Shahespare-t vagy az antik görögöket
lehet függöny nélkül játszani, de se a
klasszicizálókat (Corneille-t, Racine-t),
sem a romantikusokat (Hugót vagy
Wagner) nem lehet függöny nélkül ját-
szani. Az újromantika pedig éppen azokat
a formákat töltötte meg új tartalommal,
amelyeket a klasszikus felvonástech-
nikától es a romantika képváltásaitól örö-
költ. Ez a miskolci függönytelenség egy
olyan mostanában divatos színházi szo-
kásnak engedett, amely sehogyan sem
indokolt a Monna Vanna formafegyelme
esetében. Ez ugyan nem volt túl zavaró -
rajtam kívül talán senkit sem irritált -, mert
a felvonásvégi teljes elsötétedések és a
felvonásközi szünetek híven jelezték a
szigorú hármas tagoltságot. Mégis meg
kellett említenem, mert színházaink
nyakló nélkül alkalmazzák ezt a függöny-
telenséget.

A rendezés igen jó megoldása volt a
külső zajok és a fényjátékok akusztikus és
vizuális körítése. Az éhező és háborgó nép
artikulálatlan közhörgése, a háborús
helyzetet jelző közeli-távoli lövéshangok
élményszerűen adták a véres történelem
hátterét, a reflektorok hol mindent meg-
világító, hol egyes fejekre szűkülő és ar-
cokat-arcjátékokat kiemelő irányítása
szinte kommentálta a közéleti problémák
és az egyéni líra hangváltásait és arányait.
Beke Sándor pontosan megértette a fran-
ciásan egyenes vonalú cselekmény szaka-
datlan kétrétűségét: a közösségi áldozat-
vállalás és az egyéni szenvedélyek együtt-
hatását s mégis kettősségét. Nagyon jól
magyarázhatta meg a szerepeket alakító

művészeknek, hogy a pisai Marco Colon-
nában és a firenzei Trivulzióban a köz-
életi ember, a hazafi uralkodik a magán-
élményeken, légyen bár az egyik öreg
humanista, a másik fiatal ármányos diplo-
mata, Guido Colonnában és Prinzivallé-
ban pedig a szenvedély lép előtérbe, akár
a rábízott közösség rovására is. Giovanna
Monna Vanna - pedig az a hősnő, akiben
teljes lelki és cselekvésbeli összhangban
érvényesül a kötelességtudat és az
érzelem alku nélküli őszintesége. Mae-
terlinck ezzel a nőalakkal, ezzel a szerep-
megformálással emelkedett legklasszi-
kusabb példaképei mellé.

A színészek pedig megértették a költő és
a rendező egybehangzó szándékát. Es
ami a legmeglepőbb volt, olyan szépen

ejtett magyar nyelven mondották a szé-
pen írt és szépen fordított szöveget, hogy
az utóbbi időben sok bosszúságot meg-
ért fülünk elégtétellel hallotta: lehetséges
olyan előadás is, amelyben valamennyi
szereplő nem csak jól hallhatóan és jól
érthetően, de szép kiejtéssel mondja sze-
repét, és ez vonatkozik már azokra az
egy-két mondatos mellékszemélyekre is,
akiknek jelenléte alig több jelzésnél, ép-
penhogy megszólaló statisztériánál (Ma-
tus György, Hunyadkürti István, M.
Szilágyi Lajos és Hidvégi Elek alakítot-
ták ezeket a háttéralakokat, akiknek na-
gyon is elismerendő teljesítménye, hogy
szűkös szövegüket az egyénített szemé-
lyek alakítóihoz méltóan nem kevésbé
gondos színpadi magyarsággal mondot-
ták).

Monna Vannát Gyöngyössy Katalin
játszotta. Nehéz szerep, mert csábít a
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pátoszra és az erotikus hatáskeltésre, ho-
lott retorika nélkül kell önfeláldozó kö-
zösségi lénynek lennie, szemérmesen kell
elszánnia magát a szemérem megcsúfolá-
sára, hideg tudattal kell vállalnia a szen-
vedélyes családi boldogság feldúlását, és
erotikus fellángolással kell leszerelnie egy
lángoló férfivágy szerelmi igényét. Ehhez
testileg gyönyörűnek, ösztönbelileg
érzékinek, intellektuálisan okosnak kell
lenni. És Gyöngyössy Katalin az tud lenni.
Játéka hitelessé tette azt a változást, amely
Prinzivalléban a testi meg-valósulás
helyett a lélek erotikájává, egy
Giovannáénál nem kisebb áldozat válla-
lására emeli a szerelmet. (Milyen jó lenne
ezt a szerepet egyszer itt Budapesten
például Béres Ilona alakításában látni -
régóta őt képzelem el Monna Vannának.
Gyöngyössy Katiról nem volt eddig ki-
alakult képem, meglepő ajándék volt,
hogy milyen kitűnő ebben a nagy szerep-
ben.)

De Giovanna hiteléhez szükséges egy
igen jó Prinzivalle. Itt nem volt megle-
petés a számomra. Blaskó Péterről már
akkor, amikor még tanítványként ült
előttem az osztályteremben, bizonyos
voltam, hogy nemcsak jó színész lesz,
hanem alkalmas a nagy szenvedélyű hősök
ábrázolására. És Blaskó néhány évvel
diplomája után teljesen felnőtt, meg-érett a
feladatokra. Ez a Prinzivalle úgy volt
szenvedély igázta szerelmes, hogy egy
pillanatra sem esett ki a zsoldosvezér, a
gátlástalan condottiere férfias kemény-
ségéből, sőt nyerseségéből. Csak így le-
hetett hiteles áldozatának nagysága, hogy
nem fekteti maga mellé az egyetlen vá-
gyott asszonyt, aki egyetlen szavára vagy
intésére ledobná azt a meztelenségét ta-
karó egyetlen köpenyt, és felmagasztosult
szemérmetlenséggel melléfeküdne. Az
igazi szerelem humanizáló erejét Blaskó
nemcsak eljátszotta, de a néző-közönség
közös élményévé tette. Az a kölcsönös
homlokra lehelt csók a második felvonás
végén valóban katartikus hatású volt a
miskolci színházban, szinte érezni lehetett,
hogy a nézőtéren ülő fér-fiak most még
jobban szeretik vágyott vagy elért szerelmi
tárgyukat: Blaskó Prinzivalléja a nagy
dialógusban minden szeretett nőt
felmagasztosított minden szerető férfi
lelkében.

De Prinzivalle lemondó győzelme -
mert ő győz! - csak akkor hiteles, ha
Guido Colonna, a férj semmivel sincs
emberi nagyságban mögötte. Guidónak
nagyszerű embernek, férfinak kell lennie,
akire a felesége felnézhet. És Maszlay

István az volt. Talán nem érdektelen, hogy
amikor a tanítványom volt - nem is oly rég
-, úgy képzeltem, hogy elsősorban jó
komikus lesz. És most mint a dráma
legtragikusabb sorsú hőse lépett elém.
Végtére is az ő boldogsága áldoztatik fel
Pisa népéért. Es ő az, aki nem törődik
bele, nem emelkedik felesége
magasztosságáig. Hajlandó odadobni az
életét, és az egész város minden lakójának
életét is, de magánboldogságáról és a
hitvesi szerelem monogám tisztaságáról
közérdekből sem mond le. Inkább
pusztuljon harmincezer ember, beleértve
őt magát is és a szeretett asszonyt is, de
Giovanna csak az övé. Es amikor az
asszony megmenti Pisa népét, ő sem hiszi
el, hogy Vanna tiszta maradhatott. Végül
is ő töri össze a hitvesi szerelmet, amikor
kételkedik a hazudni nem tudó asszony
igaz szavában. És ezzel kerül erkölcsileg
Prinzivalle mögé. Ezt a maga-tartást csak
úgy lehet hitelesíteni, ha a féltő szerelem
gyötrelme túlnő a feladatok pátoszán.
Guido nem lehet pátosz nélküli férfi,
hiszen ő a várost védő, félelem nélküli
hős, akinek azonban megtörik a pátosza
magánérzelmeinek gyötrődésében.
Semmivel sem kevésbé nehéz szerep, mint
Prinzivalléé, és hálátlanabb, mert míg az
morálisan felemelkedik, ez tragikusan
eltörpül. Maszlay nyomasztó hatással
tudta ábrázolni ezt a benső folyamatot.
Végső dühe meggyőzően indokolta
Prinzivalle győzelmét Giovanna lelkében.

És nagyon méltó volt hozzájuk a két
ellentétes érdeket képviselő rezonőr: a
pisai bölcs Marco Colonna, aki humanista
kultúrával, önfegyelemmel vállalja a
bánatot, átérezve fia szenvedését, menye
nagyszerűségét, de mindenekelőtt a nép
érdekét, amelyért a szellem és a hatalom
emberének áldozatokat kell vállalnia.
Fehér Tibor nemcsak játszotta a darab
legidősebb szerepét, kora szerint is ko-
rábbi nemzedékhez tartozik, régi kipróbált
színész - Jászai-díjas -, aki a többiek-ben
lobogó szenvedélyekkel szemben igen jól
érzékeltette a bánatokat nagyon is értő,
átélő, de felülemelkedő józan észt és
kultúrát. Az értelem másfajta képviselője
az ellenséges Firenze érdekeinek meg-
szállottja, Trivulzio, aki Prinzivalle sze-
mében afféle nyamvadt tintanyaló, alat-
tomos cselszövő. A szerepet Csapó János
alakította. Önmagában elhitető alakot
formált, de azt hiszem, hangvétele kemé-
nyebb, katonásabb volt, mint ahogy a
szerep kívánta volna. Éppen az a bizonyos
„nyamvadtság" hiányzott belőle,

amely csak intelligenciájában és nem
hangerejében egyenrangú vitapartner az
ízig-vérig harcos Prinzivalléval. Vitájuk-
ban a condottierének kellett volna meg-
ütköznie egy Machiavelli típusú diplo-
matával. Csapó alakításában kitűnően
érvényesült a firenzei hazafi, de nem volt
elég szemléletes az embereket a közösség
érdekében csupán eldobható eszközök-
nek tekintő hideg észember, aki menthe-
tetlenül alulmarad, ha a csavaros szó he-
lyett a kirántott tőrt akarja használni. Túl
kemény hangja indokolatlanná tette, hogy
miért nem sikerül leszúrnia Prinzivallét.
Ismétlem: önmagában jó figura volt, de
nem Trivulzio, és ezért vitájuknak
Prinzivalléval nem volt meg az a hatása,
hogy itt nemcsak két szempont, de két
testi-lelki alkat csap össze.

*

Talán ennyi elegendő is, hogy érzékel-
tessem, milyen rendkívüli színházi él-
mény volt számomra ez a miskolci. De
még néhány szót kell szólni a közönség-
ről. Ez a közönség kitűnően vizsgázott.
Az előadás bérletszünetben ment, s im-
már körülbelül húsz előadás volt mögötte,
a nézőtér mégis zsúfolt volt. Java-észt
fiatalok, számos középiskolás korú. A
színháziak féltek is, hogy nem veszik
komolyan a nagyérzelmű drámát. Való-
ban, a kezdeteknél fel-felhangzott az ér-
tetlen nevetés is, de csak a kezdő jelene-
teknél. Az első felvonás végére már az
egész nézőtér átvette a színpad feszültsé-
gét. És a második felvonás nagy dialó-
gusaiban előbb a politikai párviadal, majd
a léleknemesítő erotika érezhető
elektromos feszültséget és olyan csendet
teremtett, amelyben hallani lehetett, hogy
az idegfeszültség hogyan ütemezi a
lélegzetet. És a játék végén mintha nem is
akaróznék befejezni az élményt, nem
győzték újra meg újra maguk elé idézni a
tapsokra meghajló színészeket.

Hát nem kellene többek közt Budapes-
ten is újra bemutatni?
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