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Dante a Körszínházban

A Körszínházon, pontosabban Kazimir
Károly vállalkozásán mindazok meglepőd-
tek, akik a magyar színi életben ilyenszerű
újdonságokat csak idegen példák nyomán
képesek elképzelni. Ha valamit már valahol
kipróbáltak, s az sikerült vagy nem eléggé
sikerült, akkor itthon is meg lehet kísérel-ni.
Ha mondjuk kitűnő lengyel művészek
feldolgoznak egy Passiót, s az világsiker,
akkor meg lehet róni a hazai színvilágot,
mert ilyet még nem kísérelt meg. De mivel-
hogy az Isteni Színjáték ilyenszerű feldol-
gozása eddig csak tervekben szerepelt -
Reinhardt terveiben -, és a filmben
fordulnak elő törekvések a megjelenítésre,
bizony Kazimir Károly töretlen úton jár.

Egy dologban azonban bizonyos lehetett
mint Dante lelkes olvasója, hogy Dante igazi
embersége, művészetének mágneses ereje
ezreket fog vonzani, inkább szeretetből,
mintsem kíváncsiságból, s ha kísérletét
áthatja a tisztelet és az áhítat a mű iránt,
munkája semmiképpen nem lesz kárba-
veszett. így is történt. Sőt ennél többet
mondhatunk: a Körszínház kísérlete jelen-
tékeny úttörő erőfeszítés.

Érdemes megvizsgálni, ha csak pár szóban
is, hogy a rendező támaszkodhatott-e az
Isteni Színjáték szerkezetében, tartalmában,
stílusában olyan elemekre, amelyek egy
színpadi rövidített változatot már eleve
lehetővé tettek. Már másutt is megírtuk,
hogy igen. Aki ezt tagadja, az egyáltalában
nincs tisztában a dantei mű műfaji karak-
terével, a Dante által adott cím komolysá-
gával s általában véve a színrevihetőség elő-
feltételeivel a hangos film korában. Dante
tudatosan adta művének a Commedia-t,
színjátékot címül, s Terentius példájára
hivatkozott vagyis az ókor erősen morális
célzatú színjátékírójára. A tragédiával
szemben a komédia lényegét a cselekvés
mozgásirányában látta, hogy bonyolult,

nehéz helyzetből kiindulva derűs befejezés-
hez ér el. S valóban a vadállatok támadásától
megmenekülve, egy válságos, sötét
mélypontból kiindulva jutott el a boldog
szeretet tetőpontjáig. Dante koncepciója a
középkori drámaelmélethez kapcsolódott, a
latin nyelvű, csak olvasott könyvdrámá-
kéhoz. Azokban is voltak epikumok és pár-
beszédek. Az Isteni Színjátékban mind a
három műfaj : epika, líra és dráma megkapta
a másikkal összefüggő szerepét. Az óriási
vízió leírása, melyben a még élő Dante
megjárja az emberek benépesítette Poklot,
Purgatóriumot és Paradicsomot, vitatha-
tatlanul epikai. De ahogy az emberekkel és
önmaga sötét indulataival vagy értelmével
szemben áll, az mélyen drámai. Ahogy
reagál önmaga és a világ eseményeire, az
hevesen lírai. Egyetemes mű ez, de a világ
felbontása egyéni sorstragédiákra és ön-
maga kivetítése Vergilius világító értelmé-
be, Beatrice magával ragadó érzelmi tiszta-
ságába és teljes boldogságban elvesző kon-
templációjába és olyan alakokba, mint a
nagy szerelmes, Paolo Malatesta vagy Ulixes
vagy Sordello, hogy csak néhányat
említsünk, óriási lelki dráma árnyalakjait
bontakoztatja ki. A teljes és mégis esendő
Dante harca ez a részlényekkel, akik hol
többek nála, hol kevesebbek. így a sokoldalú
prizmát minden oldalról megvilágítja, ami az
emberi egyéniség föloldhatatlan csodája.

Az alapvető drámai feszültség és szán-
dékolt világméretű párbeszéd mellett a ko-
rabeli aktuális, létező drámai műfajok egész
sorát megszólaltatja Dante egy-egy éneken
belül, főként a „vetélkedések" sokszerű
formáit. Vetélkedés pl. Farinata és Dante
párbeszéde, Brunetto Latini és Dantéé, a
legsötétebb, legvadabb tenzonék mintájára
ütközik össze Dante a Pokolban Filippo
D'Argentivel. Így reprodukálja Sinon és
Nagyhasú Ádám mester ökölrázó kiáltozásait
(nem hiába írt ő maga is sógora, Forese
Donati ellen egy olyan feleselő tenzonét,
amelyet majd szégyellni fog a Purgató-
riumban). Sőt, néha ellentétes mozgás-irányú
drámai vetélkedéseket párosával ír meg: a
Pokolban Guido da Montefeltro



bűnhődését, akinek testénél Szent Ferenc és
az ördög viaskodnak és fiáét, Boncontéét a
Purgatóriumban, ahol az angyal és az ördög
küzdenek. Es Dante bizonyítja az egész világ
számára, nincs az a pápa, nincs az a
skolasztikus szőrszálhasogatás és maga Szent
Ferenc sem, amely képes megmenteni egy
galád tanácsadó és gyilkos lelkét a pokoltól,
de a fiáét egyetlen könnycsepp ki tudja hozni
a viharból. S eléggé sajnáljuk, hogy a
Farinata-jelenet és a Brunetto La-tini kép
kivételével az itt említett drámai jeleneteket
nem ötvözték bele a Körszínház szövegébe,
mert néhány perc árán olyan drámai
feszültségtöbbletet hoztak volna létre, amely
még jobban emelte volna az előadás költői
igazságát.

Ha már itt tartunk, mindenekelőtt a drámai
átdolgozásról kell néhány szót mondani.
Weöres Sándor munkája egy igaz költő
belülről közelítő erőfeszítéseinek eredménye.
Ilyen bátran és gyöngéden csak Dante oly
ismerője, feltétlen híve és nagy-szerű
fordítója nyúlhatott ez óriási építményhez,
mint ő. Es külön ki kell emelnem azt, ahogy
a megelőző fordítást, Babits remekművét
használta, jóllehet azt színpadon mondani
sokkal nehezebb, mint pl. azt az öt énekét a
Pokolnak, melyet Weöres Sándor fordított. És
nyilván e kétezer sor-nak létre tudta volna
hozni saját műhelyé-ben is új fordítását. De
az az áldozatosság, tiszta alázat, mely ezt a
rendkívüli poétát egyéb dolgaiban is
jellemzi, itt is érvényesült.

Már eddig is elhangzott többszörösen,
hogy a színi válogatás természetszerűleg
feláldozta a mű szerkezetét. Minden bi-
zonnyal. A szerkezet a teljes szöveggel áll,
és még kisebb arányú rövidítéssel is elbukik.
Mikor először hallottam Weöres Sándor
„sűrített" szövegét, „megdöbbenve" láttam -
és pedig e szónak nem mai olcsó értelmében
-, hogy a struktúrát annyiban és úgy szűrte
ki, ahogy éppen Benedetto Croce
inkriminálta. Croce a dantológia történetében
- mint minden kritikai, irodalomtörténeti
kérdésben -forradalmi módon újított.
Egyszer igaza volt, másszor kiderült, hogy
tévedett, de mindkét eset-

ben új irányt adott a kutatásoknak. Croce
legnagyobb tévedései is termékenyebbek
voltak, mint mesterember kortársai legna-

gyobb igazságai. Azóta persze bebizonyí-
tották - és magunk is ezt valljuk -, hogy a
dantei struktúra, a teológiai regény váza is
poétikus. Sem Aquinói Tamás, sem a
ptolemeusi naprendszer nem találtak oly
költői megörökítőre, mint Dante. Rég le-
áldozott a középkori skolasztikának és a ha-
mis naprendszer tanításának, de a doktrínák
valóságelemei olyan virágokat hajtottak
Danténál, amit most is gyönyörűséggel
bámul az ember. Különben pedig Dante
mindig tesz egy-két lépést előre, mely őt
megkülönbözteti mestereitől, s ezek a lé-
pések, különösen a társadalomtudományok-
ban, az emberről s az érzelmekről szóló
doktrínákban döntőek. Mindig az Újkor felé
irányulnak.

Abban azonban Crocenek igaza volt, hogy
az Isteni Színjátéknak van egy olyan lírai
magva, mely ellenáll az idők minden
szélvészének. Weöres Sándor éppen ezt a
lírai központot látta meg, mentette át a
színpadi megjelenítésbe. A küzdelmet a
vadállatokkal, a Pokolkapu rémületét, a
szenvedők szenvedésein érzett meghatódást,
Paolo és Francesca történetében az önmaga
bánatával való találkozást, haza-szeretetének
és bolyongásának foglalatát a Farinátában,
gyermeki ragaszkodását a szeretett és
szenvedő mesterrel, Brunetto La-tinivel való
találkozásban, Ugolino halhatatlan kínját.
Aztán a derűsebb világban a Purgatóriumban
is a legmegindítóbbakat: uticai Catót,
Sordellót, Ombertót, az esze-veszett Sapiát,
Matildát idézte meg, vagyis a Pokol drámai
és lírai panaszai folytatód-nak valamivel
reménytelibb síkon. Szerintünk a
Paradicsomban a legbravúrosabb a válogatás,
mert itt a legelvontabb a mű anyaga. Maga
Dante biztatja a fáradtabb elméket, térjenek
vissza, ne kövessék ha-jóját. Beatrice és
Piccarda, Cacciaguida ennek az absztrakt
transzcendens résznek egészen emberi
színképet ad. S ezt a vallásos mozzanatok
nem gyengítik. Szent Benedek bírálata a
földi egyházról, Dante nagy vallomástétele a
hitről, reményről és a szere-



tetről az utolsó fénylő énekeket a legmeg-
indítóbb érzelmi tetőpont körébe tudja
emelni.

Emellett Weöres Sándor az érzelmileg
legjobban színezett gondolatokat is átmen-
tette ebbe az ízelítőnek szánt, olvasói vágyat
felgyújtó kisredakcióba. Már első olvasáskor
is megkapott a korális megoldások
ügyessége, vagyis hogyan tudta kibontani a
dantei leírásokból, monológokból azokat az
elemeket, amelyeket egy oratorikus színi
megoldás kórusra bízhat. Evvel tudatosan
fokozta a színi változat drámai megoldását.
Meg kell erősítenünk, hogy magának Dan-
tének a műve eredetileg is korális jellegű. A
bűnösök, a vezeklők és a boldogultak
csoportjai mint különálló sorsvariációk és
érzelmi jellemek, mind egytől egyig korális
tömegeket jelenítenek meg a Pokol sötét-
jében, a Purgatórium reménykedő színei-ben
és a Paradicsom fényözönében. Weöres
Sándor olyan mélyen éli át Dantét, mint
Babits, csak másként. Mélyebben érzi epi-
kumát és drámáját, az abszolút egyénivel
szemben az egyetemeset, az isteniben is
emberit. Ez a Dante-redakció, melyet
Weöres Sándor teremtett meg, az eredeti
elnevezéshez, az isteni jelző nélküli Szín-
játékhoz áll közel. Éppen ezért sajnáljuk,
hogy pl. a hallatlan szépségű Traianusjelenet
hiányzik, ez a jelenet, amely szimbolizálja
Traianus történeti legendáját, hogy pogány
létére, emberszeretetéért került a
Paradicsomba. Arról a jelenetről van szó,
amikor a birodalomért csatába induló
Traianust megállítja az özvegyasszony, mert
megölték a fiát.

Weöres Sándor méltó társat kapott a
rendező Kazimir Károlyban. Ha Weöres
Sándor hatékonnyá tudta tenni a lírikusan
drámait, és a struktúra feláldozásával is ki
tudta bontani a lényegest, akkor Kazimir
Károly ennek megtalálta pontos színpadi
formáját. Ez csak úgy képzelhető el, hogy ő
volt e nagy kísérletnek a motorja. Ő volt az,
aki annyira élőnek, aktuálisnak érezte a
Színjátékot, hogy azt be kell mutatni vizuá-
lisan, szemtől szembe megjelenítve. Hiszen
eredetileg is vízió volt, legyen most szín-
padi vízióvá. Élő problémákat, élő válaszo-

kat látott a dantei történeti válaszokban.
„Felmutatni az örök kutató embert, aki
életútjának felén egy nagy sötétlő erdőbe
jutott, és nehezen talál az igazi útra." Ez a
kiváló színházi ember milyen igazán látja és
írja: „Te Deum szól bennem az emberhez,
Dante istenén keresztül."

És valóban, amit ő itt elgondolt, az szín-
házelméleti és gyakorlati rendezői szem-
pontból egyaránt zárt egészet, szerencsés
koncepciót jelent. A szöveg tiszteletén épül
fel a mű színrevitele, s ezért a főhős, a Básti
Lajos megszemélyesítette Dante alárendeli
magát a műnek. A művet, mintegy az alkotás
géniuszát megtestesítő alak, Sulyok Mária
nyújtja át, s a poéta hasonmása e könyvből
olvassa önnön vízióját. Éppen úgy modern
ruhában van, mint a kísérő Vergiliust
megszemélyesítő Keres Emil. Básti Lajos a
műhöz szegzett Dantéban a halhatatlan költői
egyéniséget, az embert mint szilárd
központot valósítja meg. Keres Emil
Vergiliusa maga a nyugtalan, világító
értelem, a kesernyés, a melankolikus és
nagyszerű emberi tudat, mely nagyobb és
szebb Mefisztónál és Lucifernél. Nyugtalanul
járja a színpadot, elfutva a poétától és
megközelítve őt.

S a színpad egy kerek egész, ahol a dantei
rendszer vertikális szerkezetére jóformán
semmi nem emlékeztet, csak a körplató
szelíd, két-három lépcsőzete. Abban a pil-
lanatban kezdődik az igazi dráma, mikor a
Pokol bűnösei az egész Inferno-rész felidézett
szereplői a kör peremén végig helyet
foglalnak. Az első rész atmoszféráját a vörös
megvilágítás, a feltett, majd levett maszkok
szilaj kifejezőképessége, a bűnösök
kétségbeesett kiáltásai jól tanúsítják. Ám
nem egyformán játsszák a szerepeket,
Brunetto Latini, Pier della Vigna talán a
legjobbak. Azon vitázni lehetne, hogy Paolo
és Francesca rohanását a szélviharban
szükséges-e pantomimikusan megragadni.
Ám feltétlenül szerencsének tartjuk az
álarctól fedetlen Ulixes elképzelését és
megvalósítását. Megjelenésében és a színi
megvalósításban Zolnay Zsuzsa Beatricéjét
méltónak láttuk Básti Lajos Dantéjéhez és
Keres Emil Vergiliusához. Ha Básti Lajos



Dantéjében visszafogottan is benne hul-
lámzik a világ minden szenvedése és öröme,
ha a szöveg kikristályosodását, a vízió el-
különítő és láttató erejét mind ki tudta fejezni
póztalanul, mozgástalanul, akkor Keres Emil
Vergiliusában a nyugtalanság villódzása,
Zolnay Zsuzsa Beatricéjében az emberi
melegség, a fölény nélküli tündöklés ragadott
meg.

Kazimir Károly a Purgatóriumból azt
bontogatta ki, ami Dante szándéka is volt:
zsoltáréneklő kórusokat, reménykedő em-
berséget, az emberi alkotás szépségének
változatait, melankóliáját. S hogy milyen
nagy művésznő Sulyok Mária, azt a Sapia-
jelenet erősítette meg előttünk még egyszer.
Nagyon tetszett a fehér fényben úszó túl-
világi rész bensőséges emberi együttléte.
Kazimir puritán Dante-elképzelése itt ért
tetőpontra. A részek zárt egysége, haladása,
dísztelen háttere, szövegközpontisága teljes
mértékben korrespondál Weöres Sándor
érzelmes-drámai szövegváltozatával.

Ha mégis azt kérdi valaki, mi az, ami nem
tetszett ebben az úttörő kísérletben, nehéz
válaszolni. Mert vagy eltérő rendezői
koncepcióról kellene szólnunk, amely-nek
azonban a jogosultsága nem nagyobb
Kazimir Károly költői és puritán változatánál
vagy pedig egészen apró technikai
részletekről. Például elengedtük volna azt a
pokolbeli oratóriumot, amelyet a „Pape Satan
aleppe" szavaira épített Weöres Sándor és
Kazimir Károly. Mindenképpen lemondtunk
volna arról, hogy az üdvözültek Dante
balgaságán hangosan nevessenek.
Töprengtünk azon, hogy vajon tényleg si-
keres volt-e a ruhák megosztása: a korszerű-
stilizált köntösök a mű géniuszát meg-
testesítő Sulyok Márián, a Beatricét alakító
Zolnay Zsuzsán és e szellemvilág alakjain, és
modern estélyi ruha Dantén és Vergiliuson.
Van ez utóbbi megoldásnak már egy
bizonyos időtlen karaktere a színpadon a
frakkos Hamlet óta. De vajon a hagyomá-
nyos, Dantéhoz és Vergiliushoz hozzátartozó
tóga nem lett volna evokatívabb ? S az
maradhatott volna egyszínű vagy változhatott
volna árnyalatában.

Utoljára hagytuk az előadás puritán alá

zatának szimbólumát, Dante helyhez kötött
könyvből olvasását, melyhez képest Vergi-
lius, az értelem járja be a színpad kerek te-
rét. Ha a sors úgy hozta volna, hogy ezt a
nagyszerű kísérletet, amelyet Kazimir
Károly ideált ki és hajtott végre Weöres
Sándorral, mi magunk vihettük volna ke-
resztül, nem olvastattuk volna Dantéval a
művet, nem a könyv állott volna a színi re-
dakció központjában, hanem az élő Dante
emlékezése, a víziót újratámasztó szavai és
mozdulatai. Es evvel bizonyos drámai moz-
gás is támadt volna, melyet Vergiliusszal
együtt végzett volna, s így Vergilius drámai
szerepe is jobban kibontakozhatott volna. E
szöveg nem azért szent, mert könyvben van
lefektetve, hanem élmény-tartalma miatt,
gondolatai és érzései nagysága okán. Éljen
hát a színpadon, emberek közt, ember
módra.

De mondom, ez koncepció kérdése. Bi-
zonyosnak az látszik, hogy Kazimir Károly
bátran, biztos ösztönnel, alapos tudással
hajtotta végre életének talán legnagyobb
kísérletét, és sikeresen hajtotta végre. Min-
den elismerést megérdemel az a művész, aki
így tudta szolgálni és átadni a magyar
közönségnek Dante Színjátékát, az embe-
riség egyik legkatartikusabb alkotását.
Szerintünk az a tízezer ember, aki meg-nézte
a Körszínházban a nyári estéken az előadást,
jól választott, s úgy látszik, hogy ez a szám
csak a kezdet.


