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Rendezői meditáció
az Isteni színjátékról

(Részletek)

Hubay Miklós az Isteni színjáték kör-
színházi bemutatója után közreadta napló-
jegyzetét, amelyet 1965-ben írt. Következő
sorai mellbe vágtak:

„Vajon Dantét nem kísértette-e műve írása
közben az a szándék, amely első-sorban a
drámai művek íróit szokta fűteni?
Emlékezzünk csak, mit ír levelében Can
Grand della Scalának, méghozzá a leg-
kevésbé »cselekményes« Paradicsomról:
nem spekulációra, hanem akcióra csinálom
művemet."

„Korunk színpada jóval közelebb áll,
formáiban, a középkorihoz, mint az elmúlt
századoké. Éppen ezért nem lepne meg, ha
akadna olyan »eretnek« rendező, aki
(cinkosan összekacsintva Dantéval) szintén
azt mondaná: mi volna, ha egyszer komo-
lyan vennénk Dante művének a címét?"

„Bizonyára meg is találná Danténál a
drámai feszültség forrásait. Nemcsak az
egyes »drámai« jelenetekben, hanem a mű
egészében is. Már maga az a tény, hogy egy
halandó a holtak között jár, állandó belső
feszültséget eredményez."

„Korunk színművészetében minden
megérett arra, hogy az Isteni színjáték
színszerűtlenségéről szóló nézeteket végül is
Dante művének színpadi előadása cáfol-ja
meg."

Milyen kár, hogy nem tudtam erről az
írásról. Nem lettem volna annyira egyedül
titkaimmal - megoldhatatlannak látszó
gondolataimmal. Dante eszméi cselekmé-
nyesek, tehát drámaiak. Vajon a sekélyes
gondolatok, a cselekményes sztorik - bár-
milyen izgalmasak legyenek is - drámaibbak-
e? Létezik-e mélyebb, megrendítőbb
izgalom, mint amelyet a gondolatokban
feszülő konfliktusok tudnak okozni?

Nem lehetett nem gondolnom Dantéra,
mikor a Színjáték rokon műveit olvastam.

A színpad kereteit szétfeszítő műveket
gyakorta könyvdrámáknak nevezik. Ez a
meghatározás többek között azt jelenti, hogy
nehezen sűríthető a mű anyaga a színpad
formái közé. Azt jelenti, hogy szín-padra
állítása nagyobb feladatot jelent a rendezőnek
és minden résztvevőnek. Azt jelenti, hogy az
ilyen tervek felröppenését legtöbbször
kételyek, fenntartások, felfokozott
várakozások kísérik. Az eredmény ugyanis a
feladat rendkívülisége miatt valóban
bizonytalan. Nagy folyamok gyakorta kis
forrásból erednek. Dante eseté-ben azonban
ez a forrás maga a végtelen óceán. Ezzel az
óceánnal találkoznak a többi tengerek. A
Faust, A per, Az ember tragédiája, az
Elveszett Paradicsom. Nem volt megnyugtató
számomra, hogy a varázsló rendező
Reinhardt nem szállt hajóra Dante óceánján.
Tervezte, de mégis örökre elhalasztotta ezt az
utazást.

Dante ébren álmodik. Vergilius is az
Aeneisben. A saját Poklában. Ezért útjuk
olyan, mintha a földön járnának. Itt, kö-
zöttünk nehéz lehet annak a költőnek is, aki
csak néhány évvel előzi meg korát.
Mennyivel nehezebb lehetett a helyzete



Danténak, aki talán még napjainkban is
korán születne. Vagy talán szívesen látnánk
magunkat - név és lakcím szerint
megnevezve, lemeztelenítve, bűneink átkától
szerencsétlenül a pokol ronda bugyrában? Az
elkötelezetteket csak azok szeretik, akiknek
elkötelezték magukat, és ha ők veszítenek -
jaj az elkötelezettek-nek! Dante politikus
költő volt. Szám-űzték. Soha nem térhetett
haza. Halála után sok víz folyt le az Arnón,
amíg kiadták a színjátékot, és én most
színpadon akarom látni. Őrület ! Mit akarok
? ! Az eredeti mű több mint 14 000 sor.
Weöres Sándor így ír munkánk kezdetéről:

„Ez a gondolat először nagyon furcsának,
valószínűtlennek látszott nekem, eleinte nem
is szívesen foglalkoztam ilyen fantasztikus
tervvel. Talán az első részből, a Pokolból -
gondoltam - még lehet vala-mi színszerűt
alakítani, a második részből, a
Purgatóriumból már alig-alig, a harmadik
rész, a Paradicsom pedig oratóriumszerű
feldolgozást igényel. Azt hittem, hogy három
részben egyre csökkenő mennyiség-ben
találok színpadra alkalmasat.

Aztán elkezdtem kijelölgetni a teátrumon
is elhangozható egyszerűbb párbeszédeket
mindhárom részből, és nagy meg-
lepődésemre munka közben derült ki, hogy
körülbelül ugyanennyi alkalmas pár-beszédet
jelölgethettem ki a trilógia mind-három
részéből. Mindhárom pontosan huszonnégy
gépelt oldal lett."

Nagyon örültünk ennek az eredmény-nek.
Később azonban kiderült, hogy a színpad
nem tűri el ezt az arányosságot. A gondolati
cselekvés logikája, a szereplők fontossága, a
néző feltételezett figyelmi képessége át meg
átszabta az először meg-nyugtatónak tűnt
arányokat.

Mi az, amit elhagyhatunk - mi az, amit el
kell hagynunk - mi az, ami fontos, hogy
maradjon - mi az, amit tilos elhagyni, ami
nélkül megszűnik a színjáték isteni lenni?

Kardos Tibor professzor, akinél jobban
senki nem ismeri hazánkban Dantét, nél-
külözhetetlen tanácsokat adott. Az ő véle-
ményétől nagyon tartottam. Devecseri
Gábor, kitűnő költő barátom buzgólko
dott találkozásunk körül. Munkáim során
gyakorta tapasztaltam, hogy mennyire
mások a klasszika-filológia törvényeit, mint a

színpad követelései. Ezért féltem találkozni
az abszolút irodalmi szaktekintéllyel. A
vizsgát természetesen nem akartam
elkerülni, mert ha ez alkalomkor sikerült
volna is elbliccelni az órát, a bemutató után
már nem segíthetnek a kifogások. Keres
Emil, Vergiliusként titokban már ízlelgette
bemutatkozó sorait.

„Nem ember, ember régen voltam.
Szüleim Mantovából mindaketten
lombardok voltak: de már rég megholtam.
Költő valék ..."

mondogatta és gyakran kérdezte, mikor
jelentjük be hivatalosan a bemutató tervét.
Bujkáltam előle is, mint a bűnös. Bizonyos
fokozatokat nem lehetett átugrani. Ilyen ál-
lomásnak tartottam titokban, végső elhatá-
rozásom előtt az ismert tudóssal való talál-
kozást is. Pedig a kocka akkor már el volt
vetve. A színház egész apparátusa, ha nem
is teljes gőzzel, de azért már készülődött.
Hiába, a színház nemcsak művészet, hanem
különleges, érzékeny idegrendszerrel mű-
ködő, különböző más üzemektől (festőte-
rem, varroda, nyomda, adminisztráció stb.)
függő, határidőkhöz kötött üzem is. A hi-
vatalos helyek is várakozóan tekingettek
felénk. - Szép, szép, de hát ez lehetetlen - és
mennyi pénz kell? Különben is szín-házi
ötlet ez? Mi történt volna, ha Weöres nem
vállalja a munkát és Kardos lebeszél?!
Nagyon szerencsétlennek éS nevetséges-nek
éreztem volna magam. Hálásan köszönöm
nekik, hogy nem így történt. Az elkészült
anyag jónak ítéltetett és az elhangzó
javaslatok megoldhatóak voltak. Például a
három vadállat nem hiányozhat, mert akkor
az egésznek semmi értelme nincs; ezek
szimbolikus fenevadak az emberi és
társadalmi rossz tulajdonságokat jelképezik,
amelyekkel Danténak életútjának felén,
mint rettenetes veszélyekkel szembe kellett
néznie.

„És ím, amint meredni kezde lejtőm,
egy fürge, könnyű párduc tűnt elémbe
szép, foltos bőrrel, csábosan, megejtőn.



S nem tágitott utamból tarka képe,
inkább elzárta, s úgy előmbe hágott,
hogy futni fordultam már visszalépve.
De jaj! a félelem megint leláncolt,
feltűnvén egy oroszlán szörnyü képe:
mely emelt fővel közeledni látszott s
dühös éhséggel zsákmányát kereste,
úgy, hogy a lég tőle remegni látszott.
S egy nőstényfarkas, melynek vézna teste
terhesnek tűnt föl minden céda vággyal s ki
miatt lőn már annyi népnek veszte. Ez
megbénított olyan bénasággal, hogy
elvesztém a magasság reményét a láttából
eredő gyávasággal."

Hideg szaladgált a hátamon. Az ember
elhord egy hegyet, és pillanatnyi figyel-
metlenség miatt az egész értelmetlennek
tűnik. Vagy hiányozhat-e a mához talán
legmegrendítőbben szóló Ulysses-motívum?
Mikor Dante itt nem mond ki kevesebbet,
mint

„Ó társak, bár veszélyek ezre víjja
szíveteket, mégis Nyugatra hágtok: ha
látástokból, bármi sok a híja, Őriztek -
szóltam - még egy csöppnyi

lángot,
ne sajnáljátok megkeresni tőle
a Nap útján, a néptelen világot.
Gondoljatok az emberi erőre.
Nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre!"

És ezért az előrehaladásért, ha kell -
mondja Ulysses, vállalni kell azt is, hogy
ismeretlen veszélyt rejtő utunkon fejünk
felett valaki „a vizet összenyomja". Ezek-
ben a napokban áldozta fiatal életét Gagarin
az emberiség előrehaladásáért.

Azután sok szó esett az irodalmi össze-
állítás módozatairól és a színpadi megoldás
lehetőségeiről. A Színjáték legméltóbban az
ókori görögség ünnepeihez hasonló ünnepi
játékokon lenne elképzelhető, amikor
legalább egy fél napot szentelnek egy elő-
adásnak, vagy mondjuk egy teljes éjszakát.
De ezt a kompendiumok, a hajsza és a fá-
radtság korában nem lehet várni. Meg kell
tartani azonban a mű szakrális jellegét, leg-
alábbis emberi értelmében. Úgy lehet elő-
adni, hogy az rugó és ösztönzés legyen,
melynek segítségével még mélyebben lehet
érteni, még jobban meg lehet szeretni ezt a
művet, mint az emberiség egyik legfeleme-
lőbb, legtisztítóbb, legboldogítóbb alkotó
megnyilvánulását.

Weöres kijelentette, hogy munkája alap-
jául Babits remek „Divina Commedia" for-
dítása szolgált. „Babits fordításszövegén
majdnem semmit sem változtattam, csak
válogattam belőle. A hosszú műnek több
mint tizenötezer sorából körülbelül kétezer
sor jutott be eme válogatásba. Hasznomra
volt az a körülmény is, hogy a »Divina
Commedia « új fordításán dolgozom: sajnos
olasz tudás híján Kardos Tibor pontos
nyersfordítása alapján sokkal inkább, mint az
eredeti szövegből. De minthogy az én
fordításom még csak a Pokol első öt éneké-
re terjed, a magam munkáját itt nem hasz-
náltam, kizárólag Babitsét."

Remélem, hogy a Dantét ismerő művelt
közönségnek és azoknak is, akik Dantét alig
ismerik, ez a színpadi megjelenítés gyönyö-
rűség és lelki haszon lett. Bár Dante tömér-
dek magakorabeli aktuális vonatkozását
nagyrészt ki kellett hagynom, hogy alig
ismert, vagy ismeretlen nevek dzsungele ne
fogadja a nézőt, és a nehezebb teologikus
vagy filozofikus szövegrészek is nagyrészt
kimaradtak, mert színpadról egyetlen hal-
lásra úgysem volnának érthetők: mégis bí-
zom abban, hogy a néző hamisítatlan Dante-
élményhez jut. 2245 sor volt hivatva
megteremteni a hamisítatlan Dante-élményt.
Itt valóban nem segíthetett más, mint a
részletek varázslatos, az egészet sej-tető
kisugárzása.

Pokol, 943 sor. Ezen belül rendkívüli
mozgalmasság, amely bőséges groteszk ele-
met tartalmaz (Ördögök). Ez a groteszk
stílus vajon hol ölelkezhet a Purgatóriuméval
(800 sor), amely elfogadhatóbb hely a
Pokolnál, de csak azért, mert itt a büntetések
ideje nem határtalan. A külső mozgalmasság
csökkenése ismét más stíluskövetelményeket
támaszt. Pánikba estem. Ugyanis ahol
kívülről minden mozdulatlan - mert



színpadon még az angyaloknak is csak a
Gondolat erejével lehet repülni -, a Para-
dicsomban, annak az első variációja sikerült
a leghosszabbra. Már láttam magam előtt a
teljesen kimerült nézőket, amint fel-adva a
reménytelen küzdelmet, és a szellemi
kimerültségtől támolyogva az előadás vége
előtt szép lassan elhagyják a nézőteret.
Kétségbeesett gondolataim támadtak: mi
történne, ha csak a Pokol kerülne színre,
esetleg együtt a Purgatóriummal. Ez utóbbi
volt a legszerencsétlenebb ötlet, mert azt a
látszatot keltené, mintha szándékosan a mű
legszakrálisabb részét akarnám elhagyni. A
színrehozataltól sokan úgyis Dante vallá-
sosságát féltették.

Azután itt is megtaláltuk az arányokat,
félőn vigyázva, hogy hazánk nevét is vi-
szonthallhassuk az évszázadok mélyéből.
„Oh Boldog Magyarország! Csak ne hagyja
magát félrevezetni már!" - és kialakult a
Paradicsomnak végső 502 sora. Kezdetben
nehéz volt elméletben választ adni azokra a
jogos kételyekre, amelyeket megoldani
amúgyis csak a színpadi gyakorlat tud. Ha
tud. Azt biztosan éreztem, hogy minden-
fajta megjelenítő szándékú játékstílus zsák-
utcát jelent. Az oratórium jelleg fegyelme-
zettsége, kötelező stílusa biztosíthatja a há-
rom rész közötti elkerülhetetlen stílusbeli
különbségeket, és teremthet végül is stílus-
azonosságot. A Pokolban minden szereplő-
nek el kell foglalnia a helyét, mikor feltárul
Dante és Vergilius előtt a Pokol Kapuja, és
attól kezdve a két vándor szabadulásáig,
tehát a felvonás végéig, helyükről kiindulva
és oda visszatérve vesznek részt a játékban.
Itt alkalmaznánk azokat az alapmaszkokat,
amelyek hivatottak lennének markánsan
jellemezni a Pokol szereplőit. Ahol a maszk
teherré válik, ott a szereplők saját arcukkal
szerepelnének. Ilyen figurák Francesca és
Paolo, az örök keringésre ítélt szerencsét-
len szerelmespár, vagy például Ulysses. A
maszkok - és ezt külön kértem Láng Rudolf
festőművésztől - teljesen hagyják szabadon
a szájrészt, hogy a szöveg akadálytalanul ér-
vényesülhessen.

A Purgatórium szereplői nem tartózkod-
nak végig a színpadon, mert érzékeltetni
akarom, hogy a szenvedésnek ennél a stá-
ciójánál már van remény. A Paradicsomban,

vagyis a mennyországban álarcok nélküli,
derűs, mosolygós emberarcokat látok lelkem
színpadán. A szentek és angyalok égi
helyükön minimális mozgással vizsgáztatnák
Dantét, és dicsérnék az urat.

A jelmeztervek :is ezt az elképzelést akar-
ták segíteni. A három főszereplő mai kosz-
tümökben lép fel. Dante és Vergilius szmo-
kingban - Beatrice a saját korát felidéző, de
mai inspirációjú estélyi ruhában.

A karvezető fekete stilizált kosztümöt
kap, hogy jelezzük: az ő alakja a színpadi
változat szülötte, hiszen Dante ilyen alakot
nem írt. Nekünk viszont kellett egy olyan
személy, aki elmondja mindazokat a közös-
ségi szövegeket is, amelyeket az ismert fi-
gurák nem mondhatnak el, az előadás szem-
pontjából azonban mégis nélkülözhetetlenek.
Ezt a megoldást inspirálta az is, hogy olyan
kiemelkedő művész állt az ügy rendel-
kezésére, mint Sulyok Mária. Már a fel-
készülés alatt elképzeltem, hogy hangzik
majd az ő tolmácsolásában a Purgatórium
felejthetetlen miatyánkja.

Vagy az egyetlen „idegen test", amelyet
Weöres „isteni" érzékkel helyezett kórus-
szövegként a Purgatórium elejére.

„Mikor Izrael népe kijöve Egyiptomból, és a
Jákobnak
háznépe a pogány nép közül,
látó a tenger őt és elfutamodék, és a Jordán vize
hátra térüle,
A hegyek szöknek vala, mint a kosok, és a

halmok, mint a juhoknak bárányai ..."
(Kórus I14. zsoltár)

A négy főszereplő ruházata jelzi a szán-
dékot: engedjük a szöveget, a gondolatot
játszani. A többiek a három színhelynek
megfelelően Dante korát idéző kámzsás
szerzetes csuhát kapnak. Pokol - lila, Pur-
gatórium - sárga, Paradicsom - fehér. A zene
nem lehet más, mint szerény kíséret.

Mindent alá kell rendelni a megszólal-
tatott eszmének. Pokol - disszonancia -
Hirosima - elviselhetetlen zajok; Purgató-
rium - vonósok reményt sugalló hangzása.



Kivéve a Te Deum részt, ahol a Paradicsom
előtt először hallanánk orgonát.

„És ím, az égi ajtó szárnya fordul, és
megforogva súlyos sarkvasában, amely
ércből van, zengve megcsikordul.

Én megfordulok a legelső hangra, a
Te Deum szólal hirtelen, amelynek édes
zenébe vegyül tiszta hangja.

És éppen olyan ez a hang a fülnek,
hangja ennek a Te Deum zenének, mint
mikor orgonához énekelnek
és majd hallatszik, majd meg nem, az ének."

Nagyon örültem ennek a szövegbe rejtett
pontos instrukciónak. Végre valami
megfogható, valami biztosan bizonyítható Te
Deum, orgona, „és majd hallatszik, majd
meg nem, az ének". Biztosan éreztem a
Paradicsom orgonaharmóniában és ég felé
törő kórusban is kifejezendő emberi
hozsánna hangulatát. Blum Tamás, aki - csak
tudnám miért - nem akar zenét szerezni,
minden alkalommal olyan muzsikát állít
össze, mintha az aláfestő zene pontosan a mi
előadásunkra készült volna. Csajkovszkijt
nem kérek, köszönöm - mondtam neki egy
alkalommal -, túl romantikus az
elképzeléseimhez. Tévedsz - felelte ő -, ez
Albinoni, aki előbb élt, mint Csajkovszkij, és
a gyászinduló ismert motívumait nyilván
megihlették ezek a gyönyörű dallamok.
Köztudott, hogy Csajkovszkij szeret-te az
olasz muzsikát.

Oratórium jelleg és a játéktér. Rajkai
György első rajzvariációi már jó úton ke-
resgéltek. Hármas emelvényrendszer, széles,
jól járható lépcsőkkel. Dante a három
stációnál (felvonásnál) jelzi a felfelé hala-
dást, de a kezdet minimális mozgása után (a
karvezető átnyújtja a közönséghez közel ülő
színésznek a jelképes Dante-példányt)
mindig a kottapultnál helyezkedik el, míg a
többiek - ahogy az anyag engedi - minden
színhelynél bejátsszák az egész szín-padteret.
A kottapultot a szünetben kell át-helyezni a
Poklot jelképező szintről a Purgatóriuméra és
így tovább.

Az oratórium jelleg, hangsúlyozom, eltér a
teljes oratóriumtól - mert az elsősorban

zenei műfaj. 1958-ban az Oedipus királyt és
1961-ben a Leláncolt Prometheuszt kot-
tapultok előtt, estélyi ruhába öltözött szí-
nészek adták elő rendezésemben, ugyancsak
a Körszínházban. Már akkor hangsúlyoztam,
hogy a kézben tartott mappa, a látszólag
vagy valóban olvasott szöveg nem jelenthet
hevenyészett felkészülést, kidol-
gozatlanságot. Ellenkezőleg, még nagyobb
intenzitású, munkaigényes, szinte zenei
részvételt jelent. Dante is olvasni fogja a
szöveget, nem azért, mert a színész nem
akarja megtanulnia szöveget (Bitskey Tibor
mint Prométheusz is csak stílusmeghatározó
jelzésként nézett néha - megállapított
helyeken - a partitúrára), hanem mert a költő
az egyetlen élő személy, a teremtő író, aki
felidézi a holtak és a reménység birodalmát.
Ez lehet az a mentő fogódzó, amelynek
segítségével elképzelhető a szín-padi
megjelenítés. Ha a Dantét megszólaltató
színész reális kapcsolatot keres és talál a
többi szereplővel, vegyes műfajú előadás
jöhet létre, amit ajánlatos elkerülni. A többi,
életre hívott - megidézett alak viszont a
Prométheusz-előadással ellentétben, sza-
badon, minden kötöttség nélkül, „kívülről
mondja a szöveget". Nekik keresniük kell
tekintetükkel Dantét, aki megidézte őket.

Básti Lajos és Zolnay Zsuzsa ott voltak a
Körszínház indulásánál. Telefonon jelent-
keztem náluk a Kardos Tiborral és Weöres
Sándorral létrejött sorsdöntő találkozás után.
Kölcsönös üdvözlés után közöltem vele,
hogy idén jubilál a Körszínház. Ő kedvesen
gratulált. Elmondtam, hogy szeretném, ha -
mint a kezdésnél - ez alkalommal is
közreműködnének. - Sajnos - felelte - nyáron
Skandináviába utazunk-, de azért érdeklődő
ember lévén, megkérdezte, miről van szó. Én
elmondtam, ő hoszszan hallgatott a vonal
túlsó végén, és így szólt: „Lehet, hogy nem
utazunk?" Így lett tíz esztendővel később
Oedipuszból Dante és az én Antigonémból
Beatrice.

Nem mondhatom, hogy nagy kő esett le a
szívemről, amikor hivatalosan is tudomásul
vették elhatározásomat és az eszmecseréktől
visszavonhatatlanul elindultunk a
megvalósítás felé.



A négy főszereplőt kivéve a többiek
nemcsak egy alakot keltenek életre. Hazud-
nék, ha azt állítanám, hogy csak művészi
meggondolások miatt. Ha nem ezt a meg-
oldást választom, az Isteni színjátékhoz az
Isten pénze is kevésnek bizonyulna. Nehéz
gond a szerepek összevonása, kiosztása is.
A jellemek annyira eltérőek egymástól,
hogy hasonlóság alapján nem lehetett egy
színészre több figurát osztani. Maradt a
nagyvonalúbb megoldás. Es a nagyvonalú
megoldás színházban mindig egyet jelent a
kompromisszummal. Tehát, aki a Pokolban
Charont, az ördögöt és Rondafarkot játsz-
sza, az a Purgatóriumban a Kapus, az Árny
és a Paradicsomban a Lélek hangját
szólaltatja meg.

A továbbiakban így alakultak az össze-
vont szerepek:

Paolo - Omberto
Francesca - Matild
Farinata - Sordello
Cavalcanti - Cato, Szt. Bernát
Karvezető - Pokol kapuja, Pier della Vigna (férfi
álarcban erőteljes női hang nem okvetlenül
követendő megoldás, de Sulyok Mária
minden színházi bravúrra alkalmas) Sapia -
Szellem és Kórusszöveg a Paradicsomban Brunetto
Latini, Capet Hugo
Szent Benedek
Jacopo Rusticucci, Belaqua, Szt. Péter
Mennydörgő hang, Ciampolo, Szt. Jakab
Lyukbadugott férfi, Justinianus
Ulysses, János apostol
Bertrand de Born
Ugolino gróf, Cacciaguida
2 ördög - közülük kapja valamelyik az egyik Árnyat

is
Ugolino gyermekei - három női hang, közülük egyik

lehet később Piccarda

Elkezdődött. Kardos Tibor megható
előadást tartott az olvasópróba előtt Dan-
téról. Csendesen hiányolta az anyagból
Traianus császárt és Buoncontét. Weöres a
szövegjavító próbára késve érkezett, kihaj-
tott ingben, fiatalosan, kezében egy üveg
vodkával, és féltő gonddal őrködött minden
pontosvesszőn. A szereplők figyeltek, és el-
kezdték az ismerkedést a könyv lapjairól
életre hívott démonikus alakokkal. Lassan-

lassan megelevenedtek a mi isteni színjáté-
kunk, a mi példányunk szereplői, akik elő-
ször a színháztörténetben felléptek a heve-
nyészett jelzésű színpadunkra, és elkezdtek
élni egy sajátságos, eddig nem élt életet.
Akiket a Pokolból idéztünk meg, talán örül-
tek a hívó szónak, hiszen a Paulay Ede ut-
cában biztosan jobban érezték magukat, de
akiket a Mennyországból szólított az ügye-
lő, azok lehet, hogy titokban figyelték az
órát, mikor jelzi a visszatérésüket.

Milyen sorrendben léptek színpadra ?
A főszereplőkről már sok szó esett, néz-

zük a többieket Kardos Tibor rövid irodalmi
emlékeztetője alapján. Kik maradtak a mi
2245 sorunkban?

I. rész: Pokol

Charon (szakállas öreg csónakos): az
etruszkoknál is meglevő haláldémon, a ró-
mai mitológiában (a görögben is) az alvilág
révésze.

Paolo és Francesca (szerelmespár): Paolo
a sánta Gianciottónak, Rimini urának szép és
fiatal öccse, aki beleszeret bátyjának fele-
ségébe, Francesca da Polentába. A férj
meglepte és megölte őket.

Cavalcanti: Cavalcante Cavalcanti, apja
Dante jóbarátjának, a híres költőnek, Guido
Cavalcantinak.

Farinata (büszke toszkán): egy nagy csá-
szárpárti, ún. ghibellin család, a firenzei
Ubertiek sarja. 1258-ban száműzték hazá-
jából. Ekkor összeszövetkezett a sienaiakkal
és Montapertinél tönkreverte a firenzei guelf
hadsereget. Empoliban a győztesek
haditanácsot tartottak s le akarták rombol-ni
a legyőzött guelf Firenzét. A tervnek csak
Farinata szegült ellene. Álláspontja győzött s
diadalmasan vonult be hazájába.

Pier della Vigna: II. Frigyes császár, szi-
cíliai uralkodó híres kancellárja, költő, az
első bürokratikus modern állam oklevél-
mintakönyvének szerkesztője, nagy tör-
vényalkotó.

Brunetto Latini (Dante tanítója, idősebb
férfi): a firenzei köztársaság városkancellár-
ja. Az első humanisták egyike.



Jacopo Rusticucci: a XIII. századi Firenze
szerény családból származó kiváló poli-
tikusa. 1266-ban még élt.

Lyukbadugott Láthatatlan férfi (pápa volt,
simóniát követett el): III. Miklós pá-páról
van szó, aki az Orsini családból származott,
fiait nagy egyházi állásokba helyez-te.

Ciampolo: a csalók között foglal helyet,
mivel mint V. Tibald, navarrai király ud-
varonca urának hosszú távolléte idején sik-
kasztott.

Bertrand de Born (lovag) : híres provanszi
költő, a harc, a háború és a vér megszállott-
ja. Jogosan tette Dante a viszályszítók közé.

Ugolino (gróf): teljes nevén Ugolino della
Cherardesca, vezető császárpárti, azaz
ghibellin nemes. Lepaktált a pápapárti
guelfekkel. 1288-ban a ghibellinek két fiával
és két unokájával együtt elzárták egy
toronyba s öt hónapi fogság után, 1289
februárjában éheztetéssel pusztították el
őket.

II. rész: Purgatórium

Cato: ez a nemes öreg az ún. uticai Cato
volt, rendíthetetlen köztársaságpárti, aki
Caesar elől Afrikába menekült, majd pedig,
bár a győztes barátságát ajánlotta fel, i. e.
46-ban Uticában öngyilkos lett.

Belaqua: ez a név valószínűleg ún. „ra-
gadványneve" volt s az igazi neve Duccio di
Bonavia. 1302-ben halt meg, lantkészítő
volt.

Sordello (Vergilius földije): a Mantovához
közel levő Goitóból származó híres olasz
trubadúr.

Omberto (egy a kővel lenyomott árnyak
közül): Guglielmo Aldobrandescónak, San-
tafiora grófjának második gyermeke. Éppen
olyan gőgös volt, mint az apja. Haláláról két
hagyomány maradt fenn, az egyik szerint
ágyában ölették meg a sienaiak, a másik
szerint hősiesen küzdve esett el.

Sapia (a vakok egyike): sienai asszony.
Neve azt jelenti, hogy „bölcs", s Dante azt
emeli ki, hogy ez az irigy nő egészen a bo-
londulásig ostoba volt.

Capet Hugo (frank uralkodó) : az egykori
majordomus, az Anjou-ház kalandor alapí
tója. Dante a francia uralkodócsaládot zül-
löttnek tartotta, amely megrontja a világot.
Csak Martell Károlyt, a fiatalon meghalt

magyar trónkövetelőt és fiát, Róbert Károly
magyar uralkodót szerette.

Matild: a híres Tusciai őrgrófnő, VII.
Gergely pápa nagy híve, akinek várához,
Canossához jött VII. Gergely előtt vezekel-
ni IV. Henrik császár. Danténál Matild
(Matelda) a lelki emelkedettség, a legna-
gyobb fokú földi tisztaság szimbóluma.

III. rész: Paradicsom

Piccarda (a fátyol leánya és szűz): Simone
Donati leánya. Dante feleségének közeli
rokona, akit erőszakkal raboltak el a kolos-
torból, hogy Rossellino della Tosa, nemes
úrhoz adják feleségül.

Justinianus keletrómai császár (527-562. i.
sz.) : a nagy törvényösszefoglaló, a Corpus
Juris megteremtője.

Caccaguida (Dante ükapja, a XIII. sz.
első felében élt) : III. Konrád német-római
császár ütötte lovaggá. Dante rábízza a régi,
tiszta patriarkális Firenze dicséretét.

„Kötelező olvasmány" Beatricéhez a Vita
Nuova. Beatrice Dante örök szerelme, akit
kilenc éves korában ismert meg, és aki más
feleségeként hal meg 24 esztendős korában.
Milyen követhetetlen az élet logikája! A
világirodalom egyik leggyönyörűbb sze-
relme abból született, hogy nem tudott be-
teljesedni. És mégis milyen finom iróniával,
érett asszonyisággal féltékeny Beatrice, mi-
kor újra találkoznak és átveszi a vezetést
Vergiliustól.

„Egy darabig csak jött, amerre mentem,
fiatal szemem igaz útra vonta, míg földi
arcommal előtte lengtem.

De mikor második korszakomba
elértem én és életet cseréltem,
elvált és tőlem máshoz tért naponta.

Amint húsból a szellemig felértem
és nőtt az erény bennem, és a szépség,
láttam, hogy mind kevésbé hevül értem

és hamis út felé fordítja léptét,
csalfa képeit kővetvén a jónak,
amelyek máshogy adják, mint ígérték."



Ebben az égi vonzalomban egy földi sze-
relem minden fájdalma zeng. Ezt az emberi
hangot kell megszólaltatnunk a mi Szín-
játékunkban.

Dante az ember életútjának felét 35 év-
ben állapította meg. Rosszul számított. Öt-
venhat éves volt, amikor meghalt.

Vergilius elfogadta Maecenas ösztönzését
és Augustus dicsőítésére megírta az Aeneist.
Rendelésre írta a Georgicát, a föld-művelés
propagálására. Lehet, hogy az irodalmi
pályázatok nem mondanak ellent a
remekművek születésének? A nagy latin is
elkötelezett író volt, mint Dante. Neki
azonban nem jutott osztályrészül száműze-
tés, öt évvel élt kevesebbet Danténál (i. e.
70-19.), aki mégis így kiált fel, mikor talál-
koznak:

„Mesterem, mintaképem vagy te nékem,

te vagy csupán, kitől örökbe kaptam

a zengzetes szót, mely ma büszkeségem."

Lehet-e Vergilius fekete szemüvegben?
Weöres megijedt az ötlettől. Devecseri így
szólt: „A napszemüveg nagyon jó. Amikor
Vergilius Dantét vezetni kezdi, már nem
fiatal ember, és biztosan bántja szemét a nö-
vekvő fényesség." Tetszett a megoldás,
segített megfékezni naturalista ösztöneinket.

A színésztől áldozat kérni, hogy teljesen
takarja el az arcát. Egész szervezetünk, a te-
kintet, a homlok, a test, a hang: szerszámok.
Munkaeszközeinket használni kell, amilyen
változatosan csak lehet. Francesca és Paolo
infernális örök keringését táncban kell ki-
fejezni. Bartók? Hindemith? Schönberg?
Ameddig a szöveg engedi, segíthetnek a
gesztusok és a groteszk vagy ritmikus
együttmozgás (ördögök). A Kórus a leg-
többször szenvedőkből, lázadókból alakul és
közösségi mondanivalója van.

A Paradicsomban már nem kellenek
maszkok, megsemmisítenék a boldogság
hangulatát.

Dante - Beatrice - a Karvezető végig álarc
nélkül szerepel. Vergilius is, aki - mint
Dante - a közönség oldaláról jelenik meg, és
feladatát teljesítve arra is távozik.

Hagyományos játék helyett kifogástalanul
értelmezett, jó dikciójú (különlegesen fontos
a beszédtechnika), hamis pátosztól mentes,
de nem pongyola, emelkedett, intenzív, jól
felépített versmondásra (nem szavalásra)
kell törekedni.

A jelenetek végén a színészek fegyelme-
zett mozdulatokkal leveszik az álarcukat, és
mint színészek térnek vissza helyükre, je-
lezvén, hogy ez esetben nem vehetjük fi-
gyelembe a „honnan jön" és „hova megy"

realista igényű stíluskövetelményeit.
A szereplők közötti természetes

reagálások helyett meg kell teremteni az
egymást figyelő, de nem részletező költői
kapcsolatot.

A legnehezebb Keres-Vergilius helyzete.
Ő nem nézhet szövegbe. Neki mozognia kell
és magával ragadni, biztatni, támogat-ni
Dantét. Jó lenne egy-egy segítő tekintet,
egy-egy igaz reagálás. Nemhiába Vergiliu-
som „találta ki" egy pánikhangulatú próbán,
hogy ő is példányt tart a kezében, és
játszótársa hosszú terzinái alatt betekinget a
szövegbe. Meglátjuk, bizonygatta, milyen
kitűnő lesz így a kapcsolatuk. Igen, igen,
pont: ezt a csapdát kell kikerülnünk. Csak
jóval később árultam el, hogy én is megold-
hatatlanul nehéznek éreztem abban a pilla-
natban felfogásomat. Ő mégis megbirkózott
vele. Vannak esetek, mikor már a mentőövet
sem szabad megragadni, mert ha el-kapjuk,
annál rosszabb. Vagy kijutunk a partra saját
erőnkből, vagy minek ugrottunk a vízbe, ha
nem tudunk úszni.

Az előadást Arany János Dante című
versével kezdjük:

„Állottam vizének mélységei felett ..." A
fából faragott királyfi muzsikája vezet
bennünket sötétlő erdőnk felé.

Köszönetem mindazoknak, akik segítettek
megszabadulni a rettenetes belső fe-
szültségtől, és megajándékoztak egy soha
vissza nem térő pillanattal: amikor 1968
nyarán, a Városligetben színpadon szólal-
hatott meg Dante, és a közönség áhítatos
csendben figyelt, azonosult, miként a mér-
nök

... Ki a kört szeretné
megmérni - töpreng, hogy titkába lásson ...




