SZIGLIGETI SZÍNHÁZ SZOLNOK

SCHILLER:

ÁRMÁNY
Á
RÁ
ÉS SZERELEM

196*

LUJZA: BÜRÖS GYÖNGYI

FEBDi*IAND: UPOR PÉTER

SCHILLER:

ÁRMÁNY
ÉS SZERELEM
Színmű 3 felvonásban.

Fordította: Vass István.

Von Walter, Kancellár egy német;
fejedelem udvarában
Ferdinánd, a íia, őrnagy
Von Kalb, udvarnagy
Lady Milford, a fejedelem kegyencnője

TERI ÁRPÁD
UPOR PÉTER
MOLNÁR MIKLÓS

GYŐRI ILONA
Jászai-díjas
Wurm. a kancellár magántitkára HORVÁTH SANDOB
Miller, muzsikus, városi zenész MENSAROS LÁSZLÓ
Jászai-díjas
...
.
f
SEBESTYÉN EVA
MiHerne
ZOTAN SÁRI
l
Lujza, a leányuk
BURÖS GYÖNGYI
Sophie, a Lady komornája ... VASZY BORI
A fejedelem komornyikja
GYOZÖ LASZLÖ

Díszlettervező: Csinády István mv.
Jelmeztervező: Székely Piroska fh.
Maszkmester: Dobos Ferenc.

Rendezte:
TÉRI ARP AD és MENSAROS LÁSZLÓ
Bemutató: 1964. április 10.

Friedricli Schillei
1759-1805
A Neckar-menti Marbachban született, több
mint két évszázaddal ezelőtt Friedrich Schiller,
a német nép és a világirodalom egyik legnagyobb
költője és drámaírója. Kispolgár családból származott, apja a württembeigi herceg toborzótisztje volt. A kis Friedrichet az uralkodó herceg
katonaiskolába rendelte. A vaskalapos szigort
árasztó falak lázadó keserűséget érleltek a nyugtalan, sokféle érdeklődésű fiatalemberben. Az iskola elvégzése után Stuttgartban ezredorvos lett.
Az iskola padjaitól megszabadult ugyan, de a
katonai fegyelem éppúgy ránehezedett, mint az
iskola. 19 éves korában kezdett hozzá első darabjához, a HARAMIÁK-hoz. A legnagyobb titokban kellett dolgoznia, mivel a költészet iránti
hajlam „sértette a katonai nevelőintézet törvényeit". Két évvel később már mint ezredorvos
fejezi be első darabját. Kinyomtatni senki sem

akarja, adósságot kell csínáinia — sokáig nyögi
a 150 forintnyi kölcsönt —, hogy saját költségén
nyomdába adhassa. A kefelevonatot elküldi Mannheimbe, Schwann udvari könyvkereskedőnek.
A könyv kiadására ugyan ez sem vállalkozik, de
ahogy elolvassa, valami furcsát érez, nem hagyja
nyugton, üldözi jártában-keltében, elrabolja álmát, tüzel tőle a feje, lobbot vet benne a szó:
„Lángész". A korrektura ívekkel elmegy von
Dalberg őexelenciájához, a színház intendánsához
" és felolvassa neki a darabot. Von Dalberg hízelgő
levelet intéz a stuttgarti katonaorvoshoz, azt írja:
ha a szerző úr kész rá, hogy figyelemreméltó
alkotásának legbotrankoztatóbb kinövéseit lenyesegesse, ő vállalja az előadás kockázatát
Schiller soha nem számított ilyesmire, Németország egyik legjelentősebb színpada, ha föltételesen is, ajánlkozik forró álmainak és látomásainak megfcestesítésére. Nekiül, hogy von Dalberg
kérése szerint eldolgozza a művet. Azt hiszi, elkészült a munkával, de kiderül, hogy az első átdolgozás csak kezdete egy kellemetlen folyamatnak, amelyről sejtelme sem \7olt: a mannheimi
exellenciás egyáltalán nem éri be az általa tett
engedményekkel, többet kíván és egyre többet,
és mivel a költő — megunva a huza-vonát —
kijelenti, hogy nem óhajt színpadon megszólalni,
von Dalberg úr veszi magának a bátorságot, hogy

végül a maga belátása szerint módosítja, erőtlenítse, silányítsa a szöveget. így végül létrejöhet
a bemutató.
A bemutatón, ahol Schiller szabadságkérés nélkül, titokban volt jelen (amiért az uralkodó herceg börtönbüntetéssel is sújtotta), zsúfolásig megtelt a színház, s a nézőtér a lelkesedéstől a tébolydához volt hasonlatos. Megnyirbálták, tízszeresen
legyöngítették, megnyomorították, idegen történelmi korszakba helyezték át a darabot, természetes valóságából kiforgatták, de a legaggályosabb beavatkozásnak is ellenállt a mű és épségben maradt a mai napig. A bemutató közönsége,
minden mesterkedés ellenére, átérezte, hogy a
saját korát példázza a darab, és megértette szokatlan éles támadását a feudális erkölcsök és az
önkény világa ellen.
Ugyanez a heves politikai szenvedély szólalt
meg Schiller korai verseiben is olyannyira, hogy
1782-ben menekülni kényszerült, a herceg szolgálatából. Bújdosásának idején írta a FIESCO-t és
az ÁRMÁNY ÉS SZERELEM c. műveket; az
utóbbit 1784. április 15-én mutatták be ugyancsak von Dalberg színpadán. Az ősbemutatón ezt
a művet is megcsonkították, s a második előadás
után betiltották.
A következő éveket Lipcsében és Drezdában
tölti. Ekkor írja a DON CARLOS-t és 1785-ben
az ÖRÖMHÖZ című himnuszát, amelyet Beethoven 1823-ban a IX. szimfónia utolsó tételébe
foglalt, azóta az egész emberiség örömdalává
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vált. 1787-ben Schiller Weimarba érkezik, ahol
Goethe, Herder, Wieland körül a német szellem
tűzhelye alakult ki. Nemsokára a jénai egyetem
tanárává nevezik ki. — Goethevei való kapcsolata 1794-től vált szorosabbá, amikor Goethe hajlandónak mutatkozott közreműködni Schiller
HOREM című folyóiratának munkájában. —
Drámát a Don Cailos után vagy tíz évig nem írt.
. Ez az évtized azonban lázas elméleti tevékenységben telt el. ,,A színpad, mint erkölcsi intézmény" című híres értekezésében kifejti, hogy csak
a nemzeti érdekű, népi tárgyat tartja jogosultnak, a színpadot pedig a polgárság szószékériek,
sőt ítélőszékének nyilvánítja. „A színpadi jogszolgáltatás ott kezdődik, ahol a világi törvények
területe végetér ... Ha az igazságosság az arany
kedvéért megvakul, és a vétek zsoldjában dőzsöl,
ha a hatalmasok gonosztettei kigúnyolják tehetetlenségét, akkor a színpad veszi át a kardot
és mérleget, és rettenetes ítélőszéke elé vonja a
vétket."
Goethe barátságának és eszmei segítségének
köszönhető, hogy újra költői alkotásba fogott,
s megérlelődött benne legnagyobb műve, a
WALLENSTEIN-TRILÓGIA, Ebben az időszakban írta a STUART MÁRIÁ-t, a MESSINAI
MENYASSZONY-t és az ORLEANSI SZŰZ-et is.
1804-ben fejezte be életművének méltó koronáját,
a nemzeti egység, függetlenség és szabadságharc
pátoszával telt TELL VILMOS-t. A Rüttli réten

LADY MILFORD: GYŐRI ILONA

esküvő svájci harcosok szava múlhatatlan emlékként él a német nép szívében ma is:
Testvérek népe, egy nemzet leszünk,
Baj és veszély nem választ el soha!
1805. május 9-én Demetriusának írása közben
hullott ki kezéből a toll.
SCHILLER TEMETÉSE
(Részlet Thomas Maiin tanulmányából.)

Weimar szunnyadó, kihalt utcáin, a sétányon,
a piacon s a Jakab utcán át a Szt. Jakab templom elé vitték Schiller porhüvelyét, a régi temetőbe, hogy ott elhantolják. Nem kondult félelmetes éjféli harangszó, tompán és súlyosan hömpölygetve gyászhangjait. Hallgattak a harangok.
Hallgatott az ő, emberi létünket átfogó dalának
harangja is, amelynek gyász-zengése végső útjára
kíséri a vándort. Semmit sem lehetett hallani,
csupán a férfiak vontatott lépteit. Pihenésül egy
váltás végett olykor le-letették terhüket, a halotti
nyoszolyat az olcsón ácsolt koporsóval. Tulajdonképp, régi gyakorlat szerint, pénzért fogadott
mesterembereknek kellett volna a halottvivőknek lenniük. A munkában épp a szabók céhe
került volna sorra. Csak az utolsó pillanatban
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lépett föl egy érzékenylelkű ember, fiatal kora
óta a költő lelkes tisztelője, az ellen, hogy tudatlanok végezzék tompa közönnyel ezt a feladatot.
Schwabe, a bizottsági titkár, sebtiben hívott öszsze egy csapat szellemi foglalkozású egyént a gyászos szolgálatra, tisztes akadémikusokat, hivatali
ügyvédeket s néhány művészt is — a színházat
érdekes módon senki sem képviselte köztük —,
mindössze húsz-huszonegy embert, A koporsót
nyolcan vitték s a többiek szolgáltatták a kíséretet. Egyéb kíséret nem is volt.
így érkeztek a régi temetőbe. A bejárattól rögtön jobbra, a falnak támaszkodva állt az úgynevezett Kincstári Sírbolt, alacsony, öreg, szürke,
ablaktalan épület, fekete csúcsos teteje volt és
rácsos kapuja, amely egy sötét, csapóajtóval felszerelt helyiségbe nyílott. Ez a kripta a kerületi
kincstári testületé volt, innét kapta nevét. A sírásó is ott várt már a segédeivel, átvette a koporsót, amelyen egy pillanatra megcsillant a rohanó
felhők közt előbukkanó, majd hirtelen ismét elrejtőző hold fénye. A fák lombjaiban, a temető
közeli templomának tetőzetében zúgott és süvített a szél. Az urak valószínűleg követték a sírásókat a kriptába, már amennyiben elfértek a
csapóajtó körül, a szűk négyszögben. Rozsdás
sarkain csikorogva tárult fel az ajtó. A koporsót
köteleken engedték le a mélybe, míg talajt nem
ért, valamiféle talajt a többi koporsó közt, vagy
azok tetején. A rothadás éjszakájába, amelyben
elsüllyedt, rácsukódott a födél. Éjféli óra volt.
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Schiller távozása óta a harmadik nap első órája.
Ottmaradtak-e még néhány percig az urak,
íödetlen fővel, csendben imádkozva, mielőtt elmentek? Gondolom: igen. Mindenesetre csak enynyi szertartásosság volt az egészben. Nem csendült lágy zene, papi vagy baráti szájból egy szó
sem hangzott el, nem volt sem babér, sem koszorúzás. Azt olvassuk, hogy akkoriban ez volt a
szokás Weirnarban: ilyen ceremoniatlanul intézték a temetéseket és mindig csak másnap következett az elköltözött templomi búcsúztatása, az
úgynevezett fohász. Ez a szertartás e hó 12-én,
délután történt, de valami különös ünnepélyes
jelleg itt sem domborodott ki, mert nem volt
jelen a herceg, és Goethe sem. Goethe íosszul
érezte magát és 24 órán át el is titkolták előtte
barátja halálát. Azt is olvashatjuk, hogy minden
hozzátartozó, az özvegy, sőt maga a haldokló is,
a legnagyobb csendben, formaságok nélkül rendezett temetést kívánt. Ami pedig az éjszakai
órát illeti, a holttest állapota sietésre intett
Akárhogy is van: ez a temetkezési hely illet az
elhunyt, a meiningeni hercegi udvari tanácsos,
von Schiller társadalmi rangjához.

Az ÁRMÁNY ÉS SZERELEM'a XVIII. század
legnagyobb drámai sikere. Bemutatója után nem
érte meg a harmadik előadást sem, mert betiltották. A francia forradalom alatt került újra színre
és a forradalom legtöbbet játszott színdarabja
lesz, és Schillert híres íróvá teszi.
Ferdinánd, a nagyhatalmú kancellár, von Walter fia, beleszeret az egyszerű muzsikus Miller
lányába, Lujzába. Wurm, a kancellár titkára,
akinek ugyancsak tetszik Lujza, úgy próbálja vetélytársát félreállítani az útból, hogy jelentést
tesz a kancellárnak fia érzelmeiről. Ez a szerelem keresztezné a kancellár terveit, ő ugyanis
Ferdinándot Lady Milford-dal, az uralkodó herceg szeretőjével akarja összeházasítani, hogy ezzel is biztosítsa további befolyását a hercegre.
Ferdinánd, apja parancsára felkeresi a Ladyt,
de ahelyett, hogy megkérné kezét, életmódjáért
vádolja. A Lady szerelmes Ferdinándba. Ettől
a szerelemtől várná élete megváltozását. Amikor
a kancellár látja, hogy szép szóval nem tudja
eltéríteni Ferdinándot Lujzától, rendőreivel jelenik meg a muzsikus lakásán. Le akarja tartóztatni Millert, feleségét és a lányt pedig pellengérre állítani. Ott találja azonban Ferdinándot,
aki szerelme védelmére kel, majd mikor a kö-
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nyerges nem használ, megfenyegeti apját, hogy
nyilvánosságra hozza hogyan jutott jelenlegi poziciójába. A kancellár kénytelen engedni, de
Wurm és von Kalb udvarmester segítségével sötét ármányt sző Lujza ellen. Lujza szüleit titokban letartóztattatja és Wurm ráveszi Lujzát, hogy
hamis szerelmes levelst írjon von Kalbnak. Ez
a levél Ferdinánd kezébe jut.
A Lady megundorodva attól az élettől, amit
eddig folytatott, és látva, hogy Ferdinándtól nem
várhat segítséget, eltávozik az udvartól. — Ferdinánd elhiszi Lujza árulását és méreggel érkezik
a lány lakására. Amikor Lujza megtudja, hogy
percei meg vannak számlálva, elmondja Ferdinándnak, hogy ártatlan. Mindkét apa már csak
haldokló gyermekéhez érkezik. A kancellár átkozza Wurmot, az ármány értelmi szerzőjét és
fia bocsánatát kéri.
Magyarországon először Pesten került színre,
1795-ben, Szövevény és szerelem, 1815-ben Székesfehérváron Fortély és szerelem címen. A Nemzeti Színházban 1843-ban mutatták be először.
1843 és 1867 között 26 alkalommal volt műsoron,
1945-ig még 8í>szer, tehát 100 év alatt 107 alkalommal játszották. Az új életre kelt ÁRMÁNY
ÉS SZERELEM diadalútja azonban a felszabadulás után kezdődött el igazán. A Nemzeti Színházban több mint 170 előadást ért meg, majdnem
az összes vidéki színház műsorán szerepelt, a mi
színházunkban a felszabadulás óta már másodszor
mutatjuk be.
A nagyszerű szerepek sok kitűnő művészünknek adtak lehetőséget rendkívüli tehetségük csillogtatására — örökké emlékezetes marad Somlay
Artúr von Walterje, Bartos Gyula Komornyikja
és a felejthetetlen Bajor Gizi Lady Milford-ja.
Egy évtized legszebb művészi alakításaiból

Lady Milford távozik
—

Bajor

Giziről

—
(Gyárfás Miklós)

Akkor láttam őt utoljára, az Ármány és szerelem negyedik felvonásában, amint a cselédség
sorfala között kisuhant a fejedelmi terem ajtaján.
Dereka egyenes volt, és büszke, szép tartásában
kényeskedően érvényesült a gőg: Lady Milford
eldobta magától a kegyenenői rangot és most
libegve, a bánat terhétől könnyedén, mint egyszerű Johanna Norfolk távozik az udvari világból.
Ez a karcsú, finom, szinte festett asszonyi derék
erőteljesen tartotta a megsértett nőt, a Lujza

által úgy niegalázott szerelmes leket, és ívelt fölfélé, mint maga a megbántott szépség, hogy fönt
a vállak hajlatánál törékeny bánat legyen belőle.
Milyen őszinte volt ez a váll! Amilyen csak az
ernber teste lehet, a lelke talán nem. Ez a lejtés,
ez az önfeledt tartás visszaidézte a Ferdinánddal
való nagy jelenetet, a nagy, szabadulást áhító
szerelmet, a szív kétségbeesését, mert Lujza ezerszer erősebb nála.
Fejét magasra tartotta a nagy, széles kalapban,
mintha egyszerre jelződne ebben az új életre
való elszántság, az angol küzdenitudás és a póz,
amely a cselédségnek szól, hogy erre az egy pillanatra is így lássák Johanna Norfolkot, így utolérhetetlen büszkeségben, csinos és dekoratív gőgben, s ne csak bőkezűségét ne felejtsék el soha,
de szépsége pompáját sem.
Hogyan is hagyta el a színpadot Bajor Lady
Milfordja? Milyenek voltak a lépései? Ügy idézem, mint a szépséget, amit annyiszor láttam, de
csak egy pillanatra és mindig feltűnőn. Úgy fordult meg az ajtó felé, mint aki maga is tudja,
hogy egész életének legnagyobb pillanata ez, a
maradandóság cseppje, amelyet — akármilyen
keserű is — mégis meg kell ízlelnie, mert az élete
értelme van benne.
Lassan, ünnepi riadtsággal indult az ajtó felé,
magára tapasztva a cselédség tisztelettől megdöbbent, értetlenségtől félénk, és mégis csodáló
tekintetét. Amikor úgy a szakács mellett tarthatott, egy szikrányit bizonytalanná vált a járása,
de csak éppen annyira, hogy az embert tétovázóvá tegye, vajon jól látta-e a járás, e légi fénytörését. Aztán, mintha minden eszébe jutott volna:

háta mögött a képmutató udvar a szerelmi kerítőkkel, intrikákkal, ürességükkel, a fejedelem
drágaköveken vásárolt érzelmeivel, az egymáshoz
simuló Lujza és Ferdinánd, előtte pedig: a komolyan hitt Johanna Norfolk. E kettősség: a múlt
taszítása és a jövő látomásának ijesztése szabályozta lépteit. Sietett és valójában mégsem ment
gyorsan.
Én láttam már őt sokszor „távozni'". Azraként
kilibegni, mint egy látomást, Cleopátra kölykös,
fiús járásával kisiklani a színről, láttam szeretni
indulni, pillangósán kikacerkodni a díszletek között, láttam Anna Kareninaként, amikor elhagyta
Karenint, emlékszem a Szépanyám szerelmében
miképpen vált meg a kúriától és hogyan indult
el Párizs felé. Kecses, messzire vágyó nyílröppenés volt ez a távozás. Tudott félénken, hősiesen,
kérdőn, fájdalmasan, megbántva, meggondolatlanul, komikus esetlenséggel, vagy szívet bolondítóan távozni, de most, mint Lady Milford, mintha mindent egységbe foglalt volna, amit eddig
pályája során a színpad elhagyásának pillanatában egyénisége teremtett.
Ez volt az utolsó színpadi pillanat, a végső
játék, amit láttam tőle. Kilépett a fényes teremből, hogy elhagyja a palotát és lent az udvaron
beszálljon abba a hintóba, amely a dráma szerint várakozik rá. Még most is hallom a kocsi
zörgését, a vágtának induló lovak csattogását.
Ez már a színen kívül történt. Lemezről hallatszott a kocsi robogása, a lovak trappolása. Bajor
Gizi ekkor már az öltözőjében pihent, de én most
mégis úgy látom őt, a nagy száguldó hintóban,
Lady Milfordként, kifelé suhanva a szögletek,
idomok szabályaira nyírott kertből, kifelé az életből, ama messzeségbe, ahol Lady Milford egyszerűen Johanna Norfolkká válik, s ahol minden
elenyészik, csak a szépség marad meg úgy. mini
szétszakított könyvekben is az érlelem.

HORVÁTH SÁNDOR
színművészünk
hosszú betegségéből felgyógyult és Wurm titkár
szerepében mutatkozik be a közönségnek.
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