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A mű és a jelen birkózása
Az Elveszett paradicsom színpadon

Ma már elfogadott gyakorlat, hogy a
színpadon látható mű: válogatás. Szelekció
egy nagyobb irodalmi formájában eleve
túlméretezett darabból. Hochhuth
Helytartója, Katonákja, prózai művek
dramatizálása, sőt Shakespeare-adaptációk
(pl. a Rózsák. háborúja) is így készülnek -
miért ne lehetne tízezer sort meghaladó
eposzt színpadra állítani? A műfajbeli
kifogásokat - melyek csupán a mű
hosszúságában látják természetesen a
műfaji ellenvetések lényegét - ezért nem
szeretem. Az Elveszett paradicsom-nak
nemcsak az a funkciója lehet, hogy
megismertet egy olyan irodalmi előképpel,
amelyről keveset tudunk, hanem
tartalmánál, drámai vázánál, sőt gondolati
vonatkozásainál fogva olyan anyag, ami
felénk sugárzik, s képes beleszólni a mába
is. Kazimir válogatása és rendezése, az
előadás színes pezsgése igazolja is ezt a
személyazonosságot, ezt a jelenhez
kötöttséget - bár a műben rejlő le-
hetőségeket, saját koncepcionális szándé-
kait nem engedte teljesen kifutni. Nem az
eposz, s nem is a puritán költő idegen
világa az, ami visszafogja kezét - hanem
az értelmezés, a mára vonatkoztatás
egyenetlensége. Az előadás pazar és
bosszantó, színi lehetőségeiben régen lá-
tott gazdagságú vállalkozás - és le-
bilincselő látvány, alig átütő gondolati
körvonalakkal. A Körszínház program-
jának, koncepciójának megújítása ezúttal
elmarad: bár sikeres estét láttunk.

Kazimir nemcsak aktualizálni akarja a
művet, hanem a mában megeleveníteni.
Arra törekszik - mint ezt az Ádám, a Sátán
és az Atya alakjának megfogalmazásából
jól kivehetjük -, hogy az ember felnőtté
válásának folyamatát, naivan tragikus,
kikerülhetetlenségében egyszerű
előtörténetét jelenítse meg. Kicsit azzal a
szemmel is akarja láttatni a mítoszoktól
való elszakadás folyamatát, melyben
felcsillanhat mindenfajta álomtól, édeskés
gyermekmesétől és megvalósíthatatlanul
csodás utópiától való el-válásunk tragikus
útja is: ez a világosságra való nevelődés,
az önmegváltás gyermekkorát keresi
Miltonban. Teljes joggal, mert ezt a
felfogást maga Mil

ton sugallja. Az Elveszett paradicsom,

puritán-forradalmi ideológiájával is ezt a
tragikus búcsút igyekszik megragadni, a
bűnbeesés szekularizációját, a mítoszokkal
egyenrangúvá tett evilági életet. Ez a földi-
emberi szenvedés nem az isteni
paradicsommal szemben kap nála hangsúlyt
- annak csak folytatása, ki-egészítése lesz.
Az ótestamentumi próféták jövendölését
kéri számon, mind a vallásos világképtől,
mind korától: a fel-nőtt ember születésének
jogát, a mítoszoktól való elszakadás kínját
és kötelességét. Ezért foglal el olyan
központi helyet az eposzban is, s még
inkább Kazimir felfogásában az autonóm
módon szabad ember legendákba szőtt
születés-története, az a hős, aki már
választhat a kínlódással elegy önállóság és
a passzívan szép paradicsom között, s aki
számára a földi élet már nem „siralom-
völgy" többé, hanem olyan szenvedés-
történet, mely önmaga megvalósításához,
gazdagításához is vezet. Az előadás egyik
szándéka - úgy érzem - ezt az evilágiságra
készülődő, az autonóm emberi lét vízióját
hirdető hangot kívánta kiemelni, s a maga
naiv megfogalmazásában maivá tenni.
Kazimir úgy utal az autonóm ember bukástól
való megkörnyékezettségére, hogy a mára
tekint: kockázat nélkül nincs emberi lét,
nincs forradalom - de a bukás, a szenvedés
is innen származik. A szabadság mindig
kétarcú gyakorlat.

A mitikus múlttól való búcsú azonban
közelebbről is érint bennünket: a szocialista
fejlődés korábbi fejlődésszaka-szán mi is
kialakítottunk egy sok tekintetben
legendaszerűnek bizonyult képet a
társadalomról, egy ideálvilágról - az elmúlt
tíz év során viszont éppen azt tanuljuk meg
elviselni, miképp kell ettől a
legendaszerűen szép és homályos, meg-
kapó, ám gáncsoló mitikus múlttól el-
szakadni, s miként lehet ezt a realitásban
élve folytatni. Kazimir másik gondolati
fonala ebben az aktuális vonatkozásban
segít újraolvasni az Elveszett pa-
radicsomot.

Ez a két gondolati támpont rendelkezik
olyan elektrifikáló erővel, hogy segítsen
szelektálni az eposz monumentális,
színpadilag átfoghatatlan tömegéből, hogy
átforrósítsa az előadást, s közel-hozza
annak jelképrendszerét is a nézőhöz. E két
pillér elegendő is lehetne, hogy
intellektuális izgalommal támassza fel,
nemcsak a mind ez ideig hallott
műremekeket, hanem mindazt a lap-pangó
szenvedélyt is, mely a felnőttség,
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Milton a Körszínházban

bűnbeesés, legendás múlt, politikai ön-
állóság gondolatkörének vonzásában még
ma is jobbára rejtetten él szavainkban,
utalásainkban, művészi közéletünkben. Az
ugródeszka tehát megvan, s Kazimir
elvitathatatlan érdeme, hogy ezeken a
pontokon jelölte ki a Miltonnal való ran-
devúnk helyét. Kezében volt tehát a mű-
vet összefogó és átlényegítő váz titka, s az
első részben, a zárójelenetben, valamint
néhány részlet tündöklő sokszínűségében
fel is csillan ez a gondolati fonal.
Egészében azonban engedett a részletek
uralmának, az ötletek pazar pompájának,
hagyta, hogy a szellemes, oly-kor valóban
zseniális, máskor banális megoldások
részletelemei ragadják magukkal, s
homályosítsák el az alapgondolatot, azt a
„miért"-et, ami mindent megmagyarázna, s
ami az egész előadás értelmét-lényegét
összefoghatná. S ezen a ponton kezdődne
vitánk a körszínházi estével.

Mindaddig drukkolunk ugyanis a ren-
dezőnek, amíg úgy érezzük, hogy az eposz
archaikus lírája és naiv tragikuma morális
és politikai történelmünk csomópontjaival
keres érintkezést. Amíg érzékelni tudjuk,
hogy nem irodalomtörténeti ez a múlt,
hanem a mi múltunk, addig feszülten
figyelünk, s várjuk e gondolat, e törekvés
kibontakozását. Drukkolunk - nemcsak
azért, mert ebben az évszázadok által
próbált tükörben újabb arcunkat reméljük
felismerni, hanem azért is, mert tudjuk,
hogy ez a revitalizálási kísérlet nem is
olyan veszélytelen. A durva aktualizálás,
az át-költés éppúgy fenyegeti, mint a
politikai utalások félreérthetősége - vagy
el-mosódott érthetetlensége: végül is, ha
múltunkról szólunk, jelenünket akarjuk
alakítani, s ez nemcsak felelősséggel, de
kockázattal is jár. Vitánk ott kezdődne az
előadással, hogy Kazimir kicsit ön-
magához lett hűtlen e játékosság során:
megtalálta ugyan a revitalizálás lehető-
ségét, sőt azt a társadalomkritikai
mozzanatot is, melyet a jelen számára
elmondania fájdalmas kötelesség is lehet -
de nem viszi következetesen végig ennek
a koncepciónak következményeit. Az Isten
mint bürokrata, a hippi ördögök vagy
elszórt célzások még nem ézékeltetik a
koncepció mélyebb értelmét: részletek,
frappáns ötletek maradnak, melyekhez
színesebb, de más szimbolika nyelvén
beszélő, más irányba sodró ötletek
csatlakoznak (pl. katolikus mitológia
bekapcsolása, az elhibázott Madách-
utalás), s ez már gyengíti az

alapkoncepció érvényesülését. Az volt a
benyomásunk, hogy az előadásban az ötlet
dominál a koncepció felett, s Kazimir
hagyja magát az egyszerűbb, de
színházszerűen látványos megoldásoktól
vezetni, ahelyett hogy azokon keresztül
maradna ura az egésznek, a színházsze-
rűség reformján keresztül maradna hű
saját koncepciójához. Ezért úgy éreztük,
hiányzik az előadásból az az intellektuális
feszültség, mely a régebbi körszín-házbeli
vállalkozásokat jellemezte: a ránk
vonatkoztatás politikai, morális és
társadalmi bátorsága. Igaz, azokkal a
művekkel - A leláncolt Prométheusztól a
11. Richárdon át a Marióig - könnyebb
volt ezt a töltést megteremteni: a drá-
maiság kiemelése és a politikai színház
törekvése, a jelen gondjaihoz való kap-
csolódás közelebb állt egymáshoz. Az El-
veszett paradicsomban ez a politikum át-
tételesebben érvényesül, kiemelése és ér-
zékeltetése nagyobb rendezői és gondolati
bátorságot igényel. Ez az igény már a
szöveg válogatásán kezdődik, és tart
egészen a színészek mozgatásáig. Az
anyagot formáló összefoglaló gondolat
jelenléte halványult el, és végül is ezt a
politikumot hiányoltuk igazán. Kazimir
mintha visszahúzódott volna a pazarul
csapongó ötletek mögé, vagy mint-ha a
színes részletként is élvezhető jelenetek
pótolták volna ezt a mára vonatkozó
koncepciót. Persze ez a hiányérzetünk
voltaképp igazságtalan: csak azért érezzük
ilyen erősen, mert abból indulunk ki, hogy
Kazimir Körszínházát, egész
színházművészeti programját nem
mellékesen, a többiek között elrejtve
jellemzi a politikum, hanem ebben a po-
litizáló törekvésben foglalta össze külde-
tését. Nála tehát a politikai intellektuális
feszültség gyengülését többszörös fel-
nagyításban veszi észre a néző. Egyéb-
ként ebből az attitűdjéből az is követ-
kezik, hogy amint nem érvényesíti ezt a
törekvését, úgy ez a rendezői koncepció
gyengüléseként érződik a nézőtéren.

Az előadás valahogy nem tudta meg-
teremteni a színházszerűség bravúros já-
tékosságának, valamint intellektuális tar-
talmának összefonódását, és ezzel a já-
tékos elem - az előadás sikeres kísérlete,
vonzó megoldása - önállósult, és teret
nyert a központi gondolattal szemben. A
rendőrangyalok és hippi ördögök ko-
reográfiája például nagyszerű betétsoro-
zat, de minden egyes fordulóponton más
és más funkcióval lép be a játékba,
megtöri a szöveg utalásrendszerét, lát-
ványossága nem a mű és a jelen birkózá

sára tereli a figyelmünket, nem a morális
gondjaink tudatosítását segíti elő, hanem
tompítja esetleges eretnek gondolatainkat
- melyeket pedig a mű sugallt. Elhessegeti
társadalomkritikai benyomásainkat: a
látványosság bája és tempója olykor már
önmagáért és nem a gondolati tartalomért
él. Ami nem zavaró, ellenkezőleg,
felszabadító hatású, szórakoztató, jóllehet
helyenként bosszantóan egyszerűsít, mert
didaktikusan illusztrál. De ez a látványos
játék nem tud kontaktust találni a
gondolattal. Az átfogó gondolati
feszültségív hiánya vezet olyan már-már
dilettáns betétekhez, mint Az ember
tragédiájára való élőképes utalás. A néző
itt végképp elveszti a kapott útbaigazítást.
Azt kell-e gondolnia, hogy az Elveszett
paradicsom voltaképp ugyanolyan, mint
Az ember tragédiája - és a műsorfüzet
jegyzetei ebbe az irányba kalauzolják -,
vagy úgy kell-e éreznie, hogy végül is
nem érdemes azon törődnie, érti-e a
gondolat vonal-vezetését, vagy sem,
élvezni kell a részletek pompáját. Egyik
sem rokonszenves eredmény, jóllehet
egyik sem szándékolt. S bár karikírozom a
nézőtéri reakciót - a néző tévedései,
értelmezésbeli kétségei a rendezői
koncepciók lazaságának tudható be.

Az előadás - ebből is következően -
paradox hatású: amit eddig a hiánylistán
soroltunk fel, az a sikeres megoldások
oldalán újra jelentkezik: a központi
gondolat elhomályosulása ad ugyanis teret
a részletek pazar játékszabadságának, az
ötletek színes kavalkádjának. Kazimir
abból indul ki, hogy a színi játék csak úgy
tudja elevenné tenni ezt az el-felejtett
eposzt, ha elszakad tőle, ha né-majátékok,
betétek, értelmező jelzések és pergő
ötletek sorával el is távolodik attól - hogy
kerülő úton térjen hozzá vissza. Ez a
kettős szerep élteti jeleneteit, ragyogó és
elhamarkodott színi megoldásait. Kitűnő a
szövegre koncentráló színpadi megoldás:
a puszta tér, a fű és a dobogó sivársága,
melyet csak a néző fantáziája népesíthet
be - melyhez a játék csak stimulusokat
adhat. Itt az eposz szinte két stílusban
szólalhat meg: oratóriumszerűen
elmondva és illusztrációs
misztériumjátékként előadva, magyarázva.
Koncepcionális értelemben megkapó az
első emberpár ébredésének és egymásra
ismerésének játéka, a hippi koreográfia
folthatása (bár zavar a West Side Story
filmemléke). S megkapó a szöveg
fenségének és a játék banális naivitásának
állandóan játszó párhuza-



ma, amit talán Esztergályos Cecília di-
rekten groteszk játékfelfogása tudatosít, de
ami ott él a játék egészében. Az elő-
adásnak ezekben a vívmányokban van
erőssége: Kazimir még azt az ódiumot is
vállalja, hogy egy-egy ötlet - ha utána-
gondolunk - nem illik az összképbe,
félrevisz a mondanivalótól. Vállalja, mert
tudja, hogy a színi hatás spontaneitásában
senki sem mérlegel - csak sikerül-jön ezt a
spontán hatást megteremteni. Ez a részletek
dramaturgiájának előnye - bár nagy árat
kell érte fizetnie, mert az előadás után azért
csak motoszkálni kezd az ember fejében,
hogy jó néhány „miért"-re nem kapott
választ.

Kazimir egyetlen körszínházbeli vál-
lalkozásában sem élt ilyen szabadon és
szabadosan az impulzív ötletek rendezői
lehetőségével. Itt még csak a részlet-
sikerekhez vezetett eszközeinek felfris-
sítése - felteszem azonban, hogy ez a
kísérlet később fogja kamatoztatni hatását.

Az előadás a játékra épül, a látványos,
pergő ritmusú epizódok egymást kergető
folthatásaira. E játék pilléreit két alakítás
szolgálja, Kozák Andrásé és Bitskey
Tiboré. Kozák Ádámja nem másolja a
madáchit, naiv, olykor gyermeteg, de
minden eseményben a dolgok logikáját és
az emberi tájékozódás fogódzóit keresi.
Nem sejteni benne a történelmet végigjáró
embert, nem is akar az lenni: ősatya marad
- fiatal változatában, aki bár minden naiv
tiszteletet megad a túlviláginak, mégis ízig-
vérig evilági. Kozák mozgása még őriz
néhány elfogult, félszeg maradványt
korábbi stílusából, ma már mégis felnőtt,
nagy képességű színész. Bitskey Sátánja az
elő-adás koncepciójának is pontos támpont-
ja: nem ellenpólusa a jónak - voltaképp
ugyanolyan angyal, mint a többi, legfeljebb
önálló kerekekkel gondolkozó fejet visel, s
ezért nem tudja elviselni az égi hierarchia
avult rendjét. De nem is csak a
racionalizmus erényeinek megtestesítője:
már feltűnik benne a manipulátor, az
alattvalóit és az emberpárt játékszerként
kezelő intellektus. Ez a manipuláció az
ördögi benne: nem kénköves indulatok,
hanem a hideg számítás teszi diabolikussá.
Bitskey visszafogott lendülete, kidolgozott
mozgáskultúrája hangsúlyozza ezt az
emberi vonást, ugyanakkor ki is emeli
embertelenségét: így építi fel a csábító
alakját. Beszédkultúrája nagyot fejlődött,
dikciója a bonyolult szövegrészekben is
tagolt: uralja a színpadot, meghatározza
azt, ami ott

történik. Jelen van. Ebből következik
viszont, hogy nemcsak az ördögök kény-
telenek hozzá idomulni, hanem partnerei
is - Ádám, s főként az Atya. Ami nem
mindig válik az összkép javára.

Venczel Vera bájos és gyermeteg Éva,
ám csak akkor lebilincselő, mikor fel-
hőtlen a boldogság: a szenvedés sokré-
tűségének, végtelenségének érzékelteté-
séhez nincsenek eszközei. Talán ezért
nem tud igazán Kozák temperamentum-
beli ellentéte és partnere lenni, s ezért
bontakozik ki ebből a bájból egy emberi s
gondjaival jelen levő Éva. Ki kell
emelnünk Esztergályos Cecíliát Rafael
angyal szerepében: amit csinál, elüt társai
játékrendjétől, s mégis, mini-jelenetében
úgy érezzük, ő találta meg leginkább a mű
feltámasztásának hite-les lehetségét.
Groteszk és naiv clown: túlzott
komolysággal adja elő küldetését, és ez a
túlzás egyszerre nyújtja az eredeti
szerepet és állítja mellé mind-járt a
kérdőjeleit is. (Ez a fogás - mint már
említettük - Kazimir kísérletező készségét
dicséri: innen is látni, hogy érezte a
puritán komolyság színpadi el-

viselhetetlenségét, a mű feltámasztásában
a mosoly szükségességét. Kár, hogy nem
élt vele szabadabb kézzel.) Balázs Samu
hiteles Atya, bürokrata ruháját csak viseli,
szövegébe beburkolódzik inkább, és ez
jobban áll neki. Komor fenségén olykor
átüt a naivitás, és ezzel máris kontaktust
teremt a mai nézőhöz.

Külön kell szólnunk a térről, Rajkay
György díszleteiről, a Paradicsomot
megjelenítő Körszínház belső térképe-
zéséről. Fű és - egy emeletnyi magas-
ságban - az ég, néhány kellék a szín-
változásokhoz. Ideálisan kopár és a fan-
táziát mégis beindító keret ez a szöveg
sokrétűbb drámaisága köré. Csak az Ég
alatt kiépített kis falusi tornác funkció-ját
nem értjük: mindenféle házi szer-szám lóg
a falon, természetesen rokka is, ami ma
már minden jobb házban meg-található.
Ez a készlet már feltehetően az itt nem
mutatott későbbi kifejlet előrejelzése.
Jánosy István fordítása lendületes, olykor
feleslegesen bonyodalmas szöveget ad
kölcsön a színészeknek, egészében
azonban feszült és drámai verselésű.
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