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Madách humanista
felhívása és mementója*

A mi családi könyvtárunkban számos
magyar könyv is volt - köztük ter-
mészetesen Madách Imre műve: Az ember
tragédiája. Azt hiszem, ez az alkotás hatott
rám már gyermekkoromban olyannyira -
formai és gondolati gazdagságával -, hogy
érdeklődésem ekkor még szinte tudat alatt
a színház felé, majd később az olyan
színház felé fordult, melynek közép-
pontjában a világ drámájának a kérdése áll.
Szeretem látni a színpadon az egyetemes
problémákat, az olyan kérdéseket,
amilyeneket például a Čapek-testvérek
vagy Vitezslav Nezval vetnek fel
műveikben, vagy amilyenekkel Goethe
Faustjában vagy Ibsen Peer Gyntjében
találkozunk. Több mint valószínű, hogy
egész életutamat meghatározó témavá-
lasztásaim felé éppen Az ember tragédiája
indított el. Elmondhatom tehát, hogy ez a
mű az én régi és nagy szerelmem.

Amikor világszerte a Madách-cente-
nárium megünneplésére készülődtek, ma-
gam is kötelességemnek tartottam meg-
hajolni a magyar és a világirodalom eme
nagy alakjának legnagyobb alkotása előtt.
A csehszlovák televízió számára
készítettem egy filmmedaliont, és egyben
megkértem egyik szlovák költőnket, Ctibor
Stitnickyt, hogy fordítsa le legalább a
Tragédia utolsó három képét, amelyeket
aztán az emlékfilmmel együtt mutatott be a
bratislavai televízió. A mű-sor nagyon
élénk visszhangra talált, s bennem
végérvényesen megérett az el-határozás,
hogy mielőbb színre vigyem Madách
halhatatlan alkotását. Így került sor
negyven évvel az első és mind-addig
egyetlen szlovákiai bemutató után. amely
1926-ban Bratislavában a Nemzeti
Színházban volt, Az ember tragédiájának
kassai bemutatójára 1966. április 9-én. A
mi, sorrendben harmadik inszcenációnk
1969. október 11-én került bemutatásra a
bratislavai Nemzeti Szín-házban.

Ami az én rendezői és színreviteli
munkámat illeti a Tragédiával kapcso-

* Elhangzott a Szlovák Nemzeti Színház
vígszínházi sajtótájékoztatóján.

latban, azt hiszem az első helyen Sőtér
István publikációit kell megemlítenem,
amelyek nagyban elősegítették a műben
való tájékozódásomat. Sőtér mindenek-előtt
a lényegre mutat rá, arra, hogy Madách a
Tragédiában „a reménytelenség érveinek
cáfolatára törekszik, s a mű egészében e
törekvés válik a dráma igazi magjává,
alapvető mondanivalójává". Így válik Ádám
a dráma hordozójává, központi alakjává. A
misztériumot - amelynek itt is, csakúgy,
mint minden ilyen drámában a lényege az
ég és a pokol harca az ember lelkéért -
keretként meghagytuk, de minket első-
sorban az embernek a tudásért és az élet
értelmének kiteljesedéséért folytatott
küzdelme érdekel. Tehát érdekel minket
ennek a műnek a nagy és általános emberi,
filozófiai problémája, de első-sorban és
mindenekelőtt a Tragédiába szőtt erkölcsi
üzenet, amely szinte csak a mában érett
teljessé.

A tudományos-technikai forradalom
küszöbén, a nukleáris robbantások kísér-
leteinek idején, amikor az emberiség
apokaliptikus öngyilkossága már csak egy
kartávolságnyira van, Az ember tragédiáját
sürgetésnek, figyelmeztetésnek érezzük,
mely arra int, hogy ez az egész nagyon
könnyen az emberiség valódi tragédiájának
előhírnökévé válhat. A halál már a
küszöbön áll. Nem, nem vagyunk
pesszimisták, mint ahogy a Tragédia sem
az. Optimisták vagyunk, de illúziók nélkül.
Így ábrázolja a Tragédia is a világot, a
társadalmat és benne az embert. Kritikai
aspektusánál fogva bátran és kitartóan
szembe tud nézni ez a mű az igazsággal.
ilyen átható vizsgálatnak veti alá nemcsak a
történelmi múltat s saját korának jelenét,
hanem irgalmatlanul és illúziók nélkül
előre látja a jövőt is. Az okos emberek pró-
féták szoktak lenni. Madách nagyon okos
ember volt. Észrevette, hogy az
emberiséget tömörítő szeretet eszméje
mindmáig élő és időszerű. Világosan fel-
ismerte, hogy szeretet nélkül megszűnik
létezni a világ. Mindnyájan nagyon jól
tudjuk, hogy ma már nemcsak Ádám áll a
tátongó szakadék fölött, hanem az egész
emberiség. És az egészben éppen az a
furcsa, hogy lényegében az ész, a ráció
vezette az emberiséget a szakadék szélére.
Valóban csak a félelem ment-heti meg az
emberiséget a totális pusztulástól? Csak az
lehet a mi mentségünk, amitől rettegünk?
Sajnos, ez az érem egyik oldala. De hiszen
az ember és az emberi tevékenység
nemcsak a vé

letlenszerűen és ostobán felhalmozódott
körülmények produktuma. Az embernek, az
emberiségnek van, kell hogy legyen annyi
szabad akarata, hogy a kivezető utat
válassza. És a mai divatok ellenére is,
amelyek a művészetben a világ ab-
szurditására abszurdumokkal igyekeznek
válaszolni, hangozzék is bármilyen ósdian
és émelygősen, Madáchcsal együtt
hirdetem, hogy sorsunk érmének másik
oldalán még mindig az élet és a valóság
szépségének és a szeretetnek tiszta eszméje
áll. Azt hiszem, hogy Az ember tragédiája
ilyen vonatkozásban is minden időhöz
kötöttségnek fölötte áll. Amikor a
szeretetről beszélünk, természetesen az
emberiséget, a különböző nemzeteket és
fajokat összekapcsoló türelmességre
gondolunk. Hiszünk abban, hogy az
önfenntartás ösztöne, ami az emberiség
történelmének folyamán hasszú időn át
csak állati ösztön volt, s később is csupán
kegyetlen emberi ösztön-né vált, a
tudományos-technikai haladás mai
korszakában általánosan emberivé,
életösztönné válik. A reménység sugara ez
irányban mutatja számunkra az utat. Nem
csupán Lucifer, nemcsak az ész, a
tudományos kételkedés jelenti a
továbbhaladás, az élet útját, hanem Madách
hangja, az Úr hangja is, ami-kor a
szeretetről, a szépségről és a tisztaságról
szól.

Az élet küzdelem s a küzdelem maga az
élet: ez Ádám felismerésének vég-
kicsengése. És a hite? Együtt valljuk
Ádámmal, hogy az ember a létezéséért
nemcsak az eszével és a fegyverével, ha-
nem szíve szeretetével is küzd.

Ez Madách humanista felhívása és
mementója.

Moralistának látszom? Tudatában vagyok
- és vállalom.
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