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A Tragédia
1955-ös felújítása I.

A Magyar Nemzet 1954. november 28-i
számában a kritikus Mátrai-Betegh Béla A
Tragédia felújítása előtt című, éles hangú
cikkében fölrója a politikának a mű
hétéves indexre tételét, és nem titkolva,
hogy „a szűkös értelmezés fojtó légkörét"
a júniusi politikának nevezett 53-as
párthatározat oszlatta szét, megmagya-
rázza, miért nem mert senki szót emelni a
madáchi remek érdekében:

„Madách tiszta gondolataira mindig is
igyekeztek egy sereg tőle idegen, hátsó
gondolatot ráaggatni. Ezeket e hét év alatt
sem lehetett egykönnyen a Tragédiától
távol tartani. E hátsó gondolatok emberei
lesben álltak a gyanújukkal, vajon miért
követeli valaki oly szenvedélyesen a
Tragédia színrehozatalát? Milyen rejtett
célt kíván szolgálni ezzel? Új ideológiai
építményünk melyik eresztékét akarja
meglazítani vele? Nem azon igyekszik-e
ez a gyanús buzgalom, hogy például a
falanszter-szín felmutatásával Madách
szavával rágalmazhassa a szocializmust?
Azt persze nem vette számításba a hátsó
gondolat, hogy éppen ez a szín, ha tisztán
értelmezzük, a legkevésbé alkalmas ilyen
alattomos szándék szolgálatára. Mert ami
ott luciferi utópia, az éppen a mi szemünk
láttára, épp a mi részvételünkkel valósul
meg, s e valóság minden egyes ténye
eleven cáfolat a luciferi el-képzelés szerint
csoportosuló emberi álomra, Ádám
álmára. Ilyen alacsony szinten állva
hogyan is gondolhattak volna az előre
megfontolt gyanakvás képviselői arra,
hogy itt valaki, bárki, tiszta szándékkal,
csak és kizárólag a magyar művelődés
egysége és épsége érdekében emel szót a
Tragédiáért. S mert a gyanakvás ilyen
nyomott közhangulatot teremt, e nehéz
atmoszférában senkinek sem volt kedve,
senkinek sem volt - valljuk be - bátorsága
elkiáltani: vegyük elő, játsszuk el a
Tragédiát! Mert ugyan ki óhajt ártatlanul
az ellenség, a reakció látszatába ke-
veredni?

Ide vezet, ha egy nagy, emberi örök
problémákkal küzdő alkotást szűk, prak-
tikus szempontok szerint méricskélünk, ha
egészéből egy-egy részletet ragadunk

Részlet Az ember tragédiája a színpadon
(1933-1968) című, a Magvető Kiadónál meg-
jelenő könyvből.

ki, s feszegetjük, mit mond az a mának.
Ide vezet, ha a történelmet percmutatóval
mérjük, s a nagy gondolatot szűk ko-
ponyával. Oda vezet, hogy nemzeti kul-
túránk legnagyobb hirdetője hét esztendőn
át hallgat."

A cikk megjelenése előtt az Irodalmi
Újság november 6-i számában már nap-
világot látott az előadás egyik rendezőjé-
nek, Gellért Endrének elemző írása a
Tragédia „néhány rendezői problémájá-
ról". A produkciót egyébként hárman
jegyzik, Gellért Endrén kívül Marton
Endre és Major Tamás, bár - mint Molnár
Gál Péter Rendelkezőpróba című
könyvében olvashatjuk - „az utóbbi neve
főként azért szerepelt a falragaszokon,
hogy művészi és politikai súlyával fedez-
zen és felelősséget vállaljon a kényes be-
mutatóért". Ez minden bizonnyal így volt,
még ha Marton Endre a Színház és Mozi
december 3-i számában a követke-
zőképpen ecseteli is a rendezői triumvi-
rátus munkamódszerét: „A színpadon a
rendelkező próbákon egyszerre vesznek
részt a rendezők. Viszont az úgynevezett
emlékpróbákat párhuzamosan, egy idő-
ben két helyen is tartjuk: a házi színpadon
és a nagy színpadon, egy-egy rendező
vezetésével. A tervszerűen előkészített
munkában minden képet mindkét
szereposztásban mindhárom rendező
próbálja. A próbák előtt összeegyeztetjük
elképzeléseinket, és a próbák után ki-
cseréljük aznapi tapasztalatainkat és él-
ményeinket."

Gellért Endre az Irodalmi Újság említett
cikkében csak a Tragédia drámaiságával
összefüggő rendezői problémákra tér ki, és
főként azt bizonyítja sűrű idézetekkel,
hogy Ádám a történelmi színek-ben „nem
egyforma kiábrándultsággal,
csalódottsággal távozik, és nem egyforma
lelkesültséggel indul új korszakok, új esz-
mék megvalósítására". Ennél a lényegé-
ben Waldapfel József megállapításait
színházi szempontból átvilágító tanul-
mánynál sokkal érdekesebb az az elemzés,
amelyet Gellért a felújítás előtti saj-
tótájékoztatóra készített. Teljes terjedel-
mében való közlését nemcsak a rendezői
elképzelés részletes dokumentálása in-
dokolja, hanem az is, hogy sokat megsejtet
a kor kötelező terminológiájából és
pillanatnyi politikai hangulatából:

„Amikor újra felvetődött a Tragédia
bemutatása, akkor célkitűzésünk az volt:
lehetőleg minél teljesebb Tragédia-elő-
adást adni, az összes eddigi előadásoknál
is teljesebb Tragédiát. Rögtön felvetődött
tehát az a kérdés, hogy a Tragédia több
mint 4100 sorából hány sort játszszunk el,
nem mechanikusan, hanem abból a
gyakorlati szempontból kiindulva,

hogy mennyi az a szövegmennyiség,
amennyi a mondanivaló megérthetősége,
a mű eszmeiségének kibontása szem-
pontjából okvetlenül szükséges.

A Tragédiából az elmúlt hetven esz-
tendő során átlagban 1200-1600-1700
sorig húztak a rendezők. Ilyen mérvű
megcsonkítása a Tragédiának rendkívül
helytelen, s a mondanivaló, a megérthe-
tőség rovására megy. Nem akarok szám-
adatot közölni arról, hogy mi hány sort
húzunk, de azt kell mondanom, hogy en-
nek az említett számnak a töredékét, s a
4100-ból körülbelül 800 sor lesz a kiha-
gyott sorok száma.

Semmi olyat nem hagytunk ki, ami a
mű költőisége vagy drámaisága szem-
pontjából fontos. Összefüggőbb részt a
Tragédiából sehol nem húztunk. A ké-
pekből tehát összefüggőbb részek sehol
sem maradtak ki. Húzásokra lényegében
olyan szövegrészeknél került sor, ame-
lyek vagy nagyon lelassítják a drámai me-
netet, vagy költői részek ugyan, de nem
eléggé szépek, s amelyekről már Arany
János is írt, például éppen a paradicsom-
beli képben annál a bizonyos szerelmi
enyelgésnél. Itt vannak sorok, amelyek
kimaradnak. Lényegében a húzások elvi
alapja az, hogy olyan sorok maradjanak
ki, amelyek kihagyása a megérthetőséget
elősegíti s a folyamatosságot nyilván-
valóbbá teszi.

A következő fontos kérdés a drama-
turgiai munkával kapcsolatban az volt,
hogy miképpen tagoljuk a Tragédiát, mi-
lyen képeket kapcsoljunk szorosan össze,
hogyan válasszuk el egymástól az egyes
részeket, vagy - ahogyan más daraboknál
mondani szokás, az író így is jelöli meg -
az egyes felvonásokat.

Itt rögtön el kell mondanom valamit,
ami minden eddigi Tragédia-előadással
szemben újítás, és aminek kialakításában
igen sokat segített Oláh Gusztáv, aki a
Tragédia díszleteit tervezi.

Az eddigi előadások az első három színt
egységnek tekintették, összekapcsolták,
és a harmadik szín után következett a
szünet. Ez volt az első résznek, az első
felvonásnak a vége. Ennek következtében
az előadások az első három kép
keretjellegét hangsúlyozták, mintegy el-
választva a történeti képektől, vagyis a
konfliktustól, a drámai cselekménytől.

A mostani felújításban az első két kép
után lesz szünet, és a harmadik képből,
tehát a paradicsomon kívüli képből szinte
a nézők szeme láttára bomlik ki Egyip-
tom, és rögtön elkezdődik az álomképek
sorozata.

Azt hiszem, felesleges hangsúlyozni,
hogy ennek milyen nagy jelentősége van
a mondanivaló szempontjából. Hiszen



Ádám és Éva a földi életet nem Egyip-
tomban, hanem a paradicsomon kívül
kezdi, és Lucifer célratörése a rögtön
megelevenedő álomképpel is szemlélte-
tően nyilvánvalóbbá válik a nézők előtt.

A következő szünet kérdésében az a
kialakult álláspont, hogy a paradicsomon
kívüli kép, Egyiptom, Athén, Róma és
Konstantinápoly alkot egységet, és a
konstantinápolyi szín után kell szünetet
tartani.

Az elmúlt évtizedek gyakorlatában itt
a legkülönbözőbb megoldásokkal talál-
koztunk, a Paulay-féle képpár-kapcsolá-
soktól kezdve, ahol Egyiptom-Athén,
szünet, Róma-Konstantinápoly, szünet
stb. tagolásban, tehát kétképenkénti so-
rozatban játszották a Tragédiát, addig az
elrettentő példáig, amelynek valószínű-
leg elsősorban technikai okai voltak a
díszletezés nehézségei miatt, amikor
minden egyes kép után szünetet tartot-
tak.

Az öt kép összetartozása annál is indo-
koltabb, mert a konstantinápolyi színben
Ádám ezeket a szavakat mondja:

»Ne lelkesítsen többé semmi is,
Mozogjon a világ, amint akar,
Kerekeit többé nem igazítom,
Egykedvűen nézvén botlásait.
Kifáradtam - pihenni akarok! -«

Ez szinte kínálkozó nyugvópont.
Meg kell mondanom azt is, hogy szí-

vünk szerint a legjobb megoldásnak azt
tartanók, ha nem kellene szünetet tarta-
ni, de ezt nem bírja ki a közönség. A gya-
korlat általában azt bizonyítja, hogy a kö-
zönség figyelme körülbelül másfél óra
után annyira ellankad, hogy esetleg ép-
pen az eszmei mondanivaló szempontjá-
ból legfontosabb dolgok sikkadhatnak el,
nem a rossz színészi játék vagy a helyte-
len rendezés, hanem egyszerűen a közön-
ség figyelőképességének természetszerű
ellankadása, kifáradása következtében.

A következő képsor, amelyet egysé-
gesnek érzünk, Prága-Párizs-Prága-
London. Itt is rendkívül változatos meg-
oldások voltak. Hiszen tudjuk, hogy a
második prágai képet vagy egyáltalán
nem, vagy annyira megcsonkítva játszot-
ták, hogy kimaradt belőle Keplernek a

forradalomra való visszaemlékezése, ki-
maradtak azok a sorok, amelyek azt bizo-
nyítják, hogy a forradalmi kép volt az
egyetlen, amelyből Ádám nem ábrándult
ki teljesen.

A harmadik egység valószínűleg azt a
veszélyt rejti magában, hogy a közönség
egy kicsit kifáradhat. Mi abban bízunk,
hogy ez a fáradtság éppen a londoni kép-
ben következik be, s a londoni kép szí-
nessége, forgataga lebilincselő lesz a né-
zőtér számára. Nem akarunk még egy
szünetet London előtt.

Ezután következik az utolsó, a negye-
dik egység, a falanszter, az űr, a jég-
vidék s az utolsó szín, a paradicsom. (He-
lyesen: a paradicsomon kívül - K. T.) Ezt
az utolsó egységet tudatosan alakítottuk
így, tudatosan választottuk el Londontól,
noha az eddigi előadásoknál nem minden
ok nélkül hangsúlyozni akarták a kapita-
lizmus válságának képére az utópista fa-
lanszter válságát.

Mi úgy érezzük, hogy helyes, ha a tör-
ténelmi képektől elválasztjuk azokat a
képeket, amelyek víziószerűek, amelyek
az író kora után játszódnak le, s amelyek
a fantázia kivetítődései. A londoni vásár-
ral lezárul a történelmi képek sora; Lon-
don Madách életének időszakát jelöli. A
falanszternek, az űrnek és a jégvidék-nek
a víziószerűségét hangsúlyozni sze-
retnénk nemcsak díszletekben, hanem a
jelmezekben is, és hangsúlyozni szeret-
nénk a drámai események rohanásában
Lucifer egyre növekvő aktivitását.

Ezek a legfontosabb dolgok, amelyeket
a dramaturgiai munkával kapcsolatban el
kellett mondanom. Rögtön ehhez
hozzáfűzöm azt is: ami a zenére, a
díszlet-re, a jelmezekre, az instrukcióra
vonatkozik, az ennek az eszmei
mondanivalót szolgáló, mind
csoportosításbeli, mind húzásbeli
elképzelésnek az alátámasztása. Oláh
Gusztáv olyan díszleteket tervezett,
amelyek nem naturalisták, hanem sűrítve
a kor lényegét adják egy-egy mo-
numentális díszletelemben; a változás
nyílt színen másodpercek alatt történik.

A zene nem akarja még egyszer elmon-
dani azt, amit Madách mond, tehát sem-
mi esetre sem olyan feladat, amire a ren-
delkezésre álló közzenékben és aláfestő
zenékben ne volna elég alkalom. A zené-
nek tehát az a feladata, hogy szerényen
szolgálja Madáchot, nem pedig az, hogy
megpróbálja még egyszer elmondani a
zene nyelvén azt, amit az előadás fog el-
mondani. A zene szeretné alátámasztani a
madáchi mondanivalót, az atmoszférát, a
hangulatot, és így körülbelül az a szerepe,
ami a díszleté.

A jelmezeknél is abból indultunk ki,
hogy semmiféle öltözködési probléma

Jelenet Az ember tragédiája 1955-ös nemzeti színházi előadásából (Előtérben: Major Tamás mint Lucifer)



nem hosszabbíthatja meg azt a szükség-
szerű szünetet, amelyet részint a zenei
mondanivaló időtartama, részint a díszlet
átállításához szükséges zenei átkötés
megkíván, s ne állítsuk le a cselekmény
menetét, ne szakítsuk félbe hosszabb szü-
nettel vagy függönyleeresztéssel csak
azért, mert az újabb történelmi képben a
korhűség aprólékos megvalósítása érde-
kében át kell öltözniök a szereplőknek. A
jelmezeknél Nagyajtay Teréz arra tö-
rekedett, hogy sűrítve, egy-egy ruhada-
rabbal a kor jellegét hangsúlyozza, s ezért
semmiféle naturalista részletezésbe vagy
aprólékosságba nem ment bele.

A díszletekről csak annyit, hogy min-
denféle titokzatosságtól, álomszerűségtől,
misztikus tér- vagy színmegoldásoktól
tartózkodunk, illetve ezt csak ott al-
kalmazzuk, ahol ennek a drámai cselek-
ményben mondanivalója van.

Sokat tanultam Nádasdy Kálmán és
Oláh Gusztáv közös szegedi rendezéséből
s a bennem még nagyon frissen élő
Hevesi-féle Tragédia-rendezésből. Fel-
használjuk a Tragédia eddigi rendezései-
ből legjobbnak tartott elemeket, a Hevesi-
féle Tragédia-rendezésből az állandó
építményt, de ezt továbbfejlesztettük oly
módon, hogy ez az állandó építmény is
változik a különböző színekben, úgy,
hogy különböző elemek takarják. Tehát
ezt a közvélemény által misztériumszín-
padnak minősített díszletet, amely nem az
volt, de bizonyos asszociációkat éb-
resztett, úgy módosítjuk, hogy az emelvé-
nyezés egy része mozgatható, a helye vál-
toztatható, s a rákerülő különböző dísz-
letelemek révén változó jellegű lesz anél-
kül, hogy a különböző színek egymásból
folyó kialakulását végleg eltüntetnénk a
néző előtt. Szóval van folyamatossága is
és újszerűsége is minden egyes képnek.

A mennyországot nem akarjuk miszti-
fikálni. Nagyon valóságos ez a mennyor-
szág, majdnem azt mondhatnám, hogy
hierarchikus rend érvényesül benne, az
arkangyalokkal, angyalokkal, a trónon ülő
Úrral. Egy kicsit a reneszánsz festmé-
nyekre emlékeztető megoldásokra gon-
dolunk, szemben az elvont, titokzatos
vagy festőileg barokkosabb megoldások-
kal.

Rend van ebben a mennyországban, s
ebbe a rendbe zűrzavar kerül Lucifer
közbelépősével. Itt a szín annyira reális,
szinte naivan, gyermekien reális, mint a
reneszánszfestményeken. Az Urat ugyan
nem hozzuk be a színre, de palástját lát-
juk. Noha nincs ott ténylegesen, mégis ott
van.

A paradicsomi kép is buján, érzéklete-
sen reális. A többi képnél, az álomképek-
nél, a korszakra jellemző sűrített díszlet-

elemek fekete bársonyfüggöny előtt je-
lennek meg, itt tehát már nem égbolt van,
mint a mennyországban és a paradicsom-
ban. A paradicsomon kívüli képben az
elején és a végén, azzal, hogy a fekete ke-
ret egy tüllfüggönyt kap, amelyre alkonyt
vagy hajnalt vetíthetünk, az élet valósá-
gát adhatjuk.

Az egyes képek színeinél is haladó ha-
gyományként használtuk fel Hevesi
nagyszerű színmegoldását. Talán valami-
vel tovább is fejlesztettük, mert nagyon
hangsúlyozni szeretnénk a párizsi szín
nemzeti jellegét. Természetesen a francia
trikolórral, és nem a magyar trikolórral.
Ezek a színek - miként Hevesinél - az
előző képek legjellegzetesebb alapszínei-
ből tevődnek össze. Az egyiptomi kép
sárgája, az athéni fehér, a római vörös, a
bizánci alkonyba hajló kékje alkotja ezt a
kék-fehér-piros színt, amelyet az aranyló
napfény világít meg. Tehát a színeknek is
van valami harmóniájuk, és természete-
sen ehhez fogjuk alkalmazni a világítást
is.

Azt hiszem, talán a legizgalmasabb
kérdés a Tragédia értelmezése.

Mit szeretnénk mi kifejezni a Tragé-
diával? Természetesen könnyű rá vála-
szolni: azt, amit Madách megírt. De nem
hiszem, hogy előttünk más rendező is
nem hivatkozhatott volna arra, hogy ő is
azt akarja megrendezni, amit Madách
megírt, s ez mégsem sikerült úgy, sőt erős
eltorzítások fordultak elő. Hiszen nem
véletlen a Kepler-jelenet teljes kihagyása
vagy önkényes meghúzása, az űrjelenet
kihagyása vagy olyan módon való meg-
csonkítása, ami már a mondanivaló ért-
hetőségének rovására ment, mint ahogyan
nem véletlenek azok a belső apróbb
húzások sem, amelyek még sorok kiha-
gyására is vezettek a felszabadulás előtt
megjelent példányokban, mégpedig a
kézirattól, illetve az Arany János és Ma-
dách által sajtó alá bocsátott kiadásoktól
eltérően.

Amikor tehát azt mondom, hogy Ma-
dáchot szeretnénk játszani, ezt azzal is
alátámasztom, hogy ezt a célt minél telje-
sebb szövegmennyiségen keresztül akar-
juk elérni. S azt is hozzá kell fűznünk,
hogy a Tragédia értelmezésének sem a
múltbeli jobboldali, sem a legutóbbi
időkben napvilágot látott baloldali elhaj-
lásaival nem értünk egyet.

Annak idején Prohászka Ottokár és
Ravasz László között vita volt a Tragédia
értelmezése tekintetében. Prohászka mint
pesszimista, vallásellenes művet el-
vetette, Ravasz László mint vallásos és
optimista, haladó művet ünnepelte. Ter-
mészetesen a vita nem itt kezdődött, ha-
nem - a z t h i s z e m - a Tragédia

sekor, hiszen már Arany Jánosnak meg
kellett védenie Madáchot a pesszimizmus
vádjával szemben.

Ma is találkozunk olyan nézetekkel,
amelyek hangsúlyozandónak tartják a
Tragédia pesszimizmusát, s egyszerűen
megfeledkezve erről az évtizedek óta tar-
tó vitáról, már előre minket vádolnak
meg azzal, hogy nahát, optimista művet
csinálnak Az ember tragédiájából, aktua-
lizálják a tragédiát!

Mindenesetre el kell mondanunk - és itt
egyúttal a legutóbbi hónapokban meg-
jelent egyes kritikai észrevételekre is sze-
retnék válaszolni -: arról nem mondunk
le, hogy a színházművészet változik, fej-
lődik - utánunk is változni és fejlődni fog
-, és arról sem mondunk le, hogy a mai
színházművészet ideológiai és technikai
felkészültségével oldjuk meg a Tragédia
színrehozását, magyarán szólva szocialis-
ta-realista előadást szeretnénk adni, no-
ha a Tragédia nem szocialista-realista mű.

Az a kritikai álláspont azonban, amely
kétségbe vonja, hogy a múlt nagy műveit
is meg lehet rendezni szocialista-realista
módon, egyszerűen tagadja a színházmű-
vészet fejlődésének lehetőségét.

Természetesen meg kell néznünk, mit
értünk ezen. Semmi esetre sem azt, hogy
mást játsszunk el, ne azt bontsuk ki, amit
az író megírt. Azt bontjuk ki, de szá-
munkra mégiscsak megvan az a távlat,
amely lehetővé teszi, hogy a műbe bele-
szőtt szálakat érzékelhetően megmutas-
suk. Mint ahogyan maga a dráma is sűrít,
elhanyagol és kiemel, a színházművészet
is elhanyagolhat és kiemelhet. A legtöbb
torzítás a múltban nem utolsósorban ak-
kor következett be, amikor azt hanyagol-
ták el, amit az író szükségesnek tartott ki-
emelni. Azt hiszem, mi azt akarjuk ki-
emelni a Tragédia új rendezésében, amit
Madách megirt, és amit vagy a dramatur-
giai olló, vagy a rendezői önkényesség ki-
nyírt az egyes előadásokból. Hiszen tud-
juk, hogy például Paulay Ede, akinek
hervadhatatlan érdeme, hogy a Tragédiát
színpadra vitte, és bebizonyította, hogy
ez a drámai költemény igenis előadható

színpadon, a teljes második prágai képet
cl akarta játszani, de ez a kép mégis kima-
radt, és azt hiszem, nemcsak technikai
okokból. A Marseillaise is gyakran kima-
radt, főleg az ellenforradalom idején, pe-
dig Paulay a párizsi kép elején és végén is
elénekeltette. és a zenekarral is eljátszat-
ta. A Tragédia prágai előadásaiban a múlt
század végén, 1892-ben szinte for-
radalmat csinált. Emiatt harminc-egyné-
hány előadás után be is tiltották, mert az
előadás így a Habsburgok ellen lázított.

Amikor a Tragédia értelmezéséről be-



szélünk, meg kell mondanunk: a helyes
rendezői elvhez az is hozzátartozik, hogy
egy művet nem lehet korából kiszakítva
előadni. Á Tragédiának számtalan koz-
mopolita előadása volt, s ezt olyasmikkel
takargatták, hogy a Tragédia egyetemes
érvényű mű, független a kortól, amely-ben
született. Mi tudjuk, hogy nem független.
Á Tragédiát nem lehet a kortól függetlenül
értelmezni, magyarázni és előadni. Á mi
működésünkben a legfontosabb az, hogy
megmutassuk éppen annak
szükségszerűségét: a Tragédia csak akkor,
tehát 1859-60-ban születhetett meg így,
ahogyan Madách megírta. Az ember
tragédiájában és Madách számtalan egyéb
művében benne van az a szabadságvágy,
amely az egész magyar nép-ben élt, és
benne van az a reménysugár is, amely az
1859-60-as években, a szörnyű elnyomatás
után végre egy kis lélegzetet adott a
nemzet számára.

Sok verset lehetne idézni, s azt hiszem,
kötelességünk lenne a Tragédia bemu-
tatása előtt megismertetni a közvéle-
ménnyel azokat a kitűnő Madách-verse-
ket, amelyek Az ember tragédiája megér-
tése szempontjából meghökkentően ér-
dekes gondolatokat tartalmaznak.

Ilyen szempontból nagyon sokat mon-
danak Madách versei és egyéb darabjai,
levelei és politikai cikkei.

Olyan probléma is felvetődött, hogy
vajon valóban a párizsi kép-e a központja
a Tragédia mondanivalójának. Mondjuk
meg őszintén, hogy szocialista sztaniolba
csomagolt, eléggé reakciós nézetek is el-
hangzanak ezzel kapcsolatban. Én nem-
csak azért érzem ezt középpontnak, mert
Madáchnál, aki a szerkesztés zseniális
mestere a Tragédiában, az álomképek-ben
öt kép előzi meg és öt követi - ez csak
matematikai álokoskodás -, hanem azért,
mert azokat az eszméket, amelyeket
Madách a saját politikai hitvallásának
minősített, a szabadság, egyenlőség és
testvériség eszméit az író ebbe a képbe
sűrítette. Á magyar szabadságharc bukása,
eltiprása, a nép elnyomása és persze a
körülötte kialakuló kapitalista élet csaló-
dásai teszik szükségszerűvé Madách szá-
mára is, hogy Párizsra London következ-
zék. Nem tudok egyetérteni azzal a kö-
vetkeztetéssel, hogy valami helytelen ön-
kényeskedés Párizsban látni a Tragédia
középpontját.

És napirendre kell tűzni azt a kényes
kérdést is, hogy Londonban milyen ke-
gyetlen, igaz képét adja Madách a kapita-
lista társadalomnak, szemben a többi tör-
ténelmi képpel. Úgy emelik ki ezt a képet,
mint amit másképpen írt volna meg, mint a
többit. Én ezzel sem értek egyet.
Rendkívül fontosnak érzem azt, mind a

luciferi szándék, mind a történelmi való-
ság és a dramaturgiai szerkesztés szem-
pontjából, hogy Lucifer mindig a történe-
lem lefelé ívelő korszakaiban mutatja meg
az általa, Madách által -hiszen Lucifer is
Madách - csoportosított álomképeket
Ádám számára, mert az adott korból így
lehet a legjobban kiábrándulni és ennek
alapján kitűzni az új eszmét, amely már ott
érlelődik a pusztulásban. A pusztulás
időszakában már ott van a születő újnak a
csírája. Magyarán szólva Lucifer
Ádámnak nem a virágzó, hanem a rothadó
kapitalizmust mutatja meg, sőt a »rothad«
szót Ádám még használja is. Ezért
nagyszerű és a legkitűnőbb magyar kriti-
kai realista ábrázolása a londoni kép a
kapitalizmus válságának. De ez nem a vi-
rágzó kapitalizmus, mint ahogyan a be-
mutatott Róma sem a virágzó Róma, mint
ahogyan a vérengző kereszt sem a
kereszténység kezdeti időszakát mutatja
stb. Ez tehát Madáchnál következetesen,
tudatosan vonul végig.

Beszélni kell a falanszter-színről is. Meg
kell mondanom, hogy ezt a problémát nem
érezzük kényesnek. Itt történtek a múltban
a legszemérmetlenebb hamisítások. Á
húzásokkal összefüggésben azt is
megmondom, hogy a legteljesebb
szövegre éppen elsősorban a falanszter-
jelenetnél törekedtünk. Éppen azért, mert
esetleg lesznek olyanok, akik a szö-
vegkönyvet fogják böngészni, és nem is
tudják majd élvezni az előadást, mert in-
kább azt fogják élvezni, hogy » Áhá, itt ki-
maradt valami!« De nem fogják nagyon
élvezni, mert nem fog kimaradni semmi
lényeges. Á falanszter-színnél ez a teljes-
ség tudatos és megfontolt, nemcsak azért,
hogy ne találjanak kihúzott sorokat, ha-
nem, mert a falansztert csak így lehet el-
játszani. Nyilvánvaló, hogy a falanszter
utópiajellegét és embertelenségét kell
hangsúlyozni. Ki nem veszi észre-most a
kihúzott sorokról beszélek, mert kihúzták -
, hogy ez a tudós hülye, nagyképű és
mérhetetlenül önző? Ki nem veszi észre,
hogy a falanszterben - megint kihúzott
szöveg - Ádám azt kérdezi: hol a haza?
Hát miért nincs haza'? Hiszen megállt
volna a haza fogalma ebben az új világ-
ban, az új rendben is. Mi ezt elmondjuk,
mert Madách megírta, és mi nagyon he-
lyesnek tartjuk, hogy ezt megírta. Ez is
hozzátartozik a Tragédia nemzeti jellegé-
hez. És elmondjuk azt is, amit szintén
megírt, hogy ez a világ embertelen, mert
nem ismeri a hazát, nem ismeri a családot,
nem ismeri a szerelmet, nem ismeri a
költészetet. Együtt érzünk Ádámmal,
akinek a számára ez a világ idegen. Ne-
künk is idegen.

Rá szeretnék térni arra, hogy lényegé-

ben mindkétféle elhajlás, a jobboldali és
baloldali elhajlás is, akarva, nem akarva
megegyezik abban, hogy Lucifer szerepét
oly módon teszi egyrészről titokzatossá,
transzcendentálissá, cselekményen felül
állóvá, démonivá, másrészről rokonszen-
vesebbé, hogy ezzel az élet céltalanságát, a
küzdelmek hiábavalóságát hangsúlyozza.
A mi meggyőződésünk szerint nem-csak
Ádám Madách, hanem Lucifer is Madách,
és az Úr is Madách, és Éva is Madách.
Szóval egy író minden alakba beleír
valamit saját magából, s éppen az a
megrázó a Tragédiában, hogy ez a nagyon
is emberi Lucifer is Madách a saját
kétségeivel, és Ádám is Madách a saját
reménységeivel, s ez a nagyon is emberi
vívódás teszi olyan élővé és izgalmassá a
Tragédiát. Sokszor ez sikkadt el az eddigi
Tragédiákban, amikor a két szócső felállt
egymással szemben a színpadon, és Luci-
fer rendkívül okosan »kiábrándított«.
Ezzel függ össze a Tragédia drámaisága, a
cselekmény sodra. Nem akarjuk a Tragé-
dia minden egyes sorával azt bizonyítani,
hogy Lucifernek soha sincs igaza Ádám-
maI szemben, de azt a mű alapján szeret-
nénk megmutatni, hogy végső fokon
Ádám győz ebben a harcban, még akkor
is, ha öngyilkos akar lenni, mert Éva is
hozzátartozik a cselekményhez.

Éva döntően fontos lökéseket ad
Ádámnak, akár az egyiptomi színben mint
rabszolganő, hiszen ő hívja fel a fáraó
figyelmét az elnyomott milliókra, akár
mint Júlia Rómában, aki a lélek nemesebb
hivatásának reményét ébreszti
Sergiolusban, vagy a londoni kép végé-
nek Évája: a szerelem, költészet, ifjúság
szimbóluma, s a falanszterben, mint az
örök anyai szeretet jelképe, és a legna-
gyobb csalódásokat is Éva okozza mint
Borbála, s a végső kiábrándítást mint az
eszkimó nő. De Lucifernél is azt látjuk,
hogy Lucifer nemcsak a tagadásával viszi
előbbre Ádámot - mert kiváltja belőle a
tagadás tagadását, az igenlést -, hanem
Lucifer a reménnyel is előreviszi Ádámot,
azzal a luciferi reménnyel, amellyel
hosszú ideig nem nagyon tudtak mit kez-
deni a magyarázók.

Á Tragédia során számtalanszor, a leg-
különbözőbb képekben, amikor Ádám
kétségbeesik és kiábrándul abból az esz-
ményképből, amelyben addig hitt, Lucifer
a reménnyel viszi tovább, de csak azért,
hogy Ádám újra és újra csalódhasson, s
hogy a végén mindenből kiábrán-
dulhasson. Lucifernek nem elég, hogy
Ádám kiábrándul a szabadság és egyen-
lőség eszméiből, Ádámnak ki kell ábrán-
dulnia külön a testvériségből is azért, hogy
kiábrándulhasson a szabadság, egyenlőség
és testvériség eszméiből Lon-
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donban. És ki kell ábrándulnia utolsó
eszményképéből, a felmagasztalt női ide-
álból az eszkimójelenetben. Ádám és
Lucifer között állandó birkózás, állandó
harc folyik. Lucifer legördögibb gondolata
a remény, és amikor kimondja azt a
jótéteményét«, hogy: reményt adok neked,
ezt a cselekmény során úgy kell
megeleveníteni, hogy érződjék ennek a
kegyetlensége, embertelensége. Lénye-
gében akkor adja a reményt, amikor Ádám
már lelkileg teljesen összetörik; akkor
Lucifer a hóna alá nyúl, felemeli,
mosolyog rá, s azt mondja: ember, ne essél
kétségbe - de csak azért, hogy a következő
képekben még szörnyűbb mélységekbe
taszítsa. Ez az, ami az eddigi elő-
adásokban nem érvényesült.

Ádám szavakban is elmondja ezt, Lon-
donban:

»Te kétkedő gúny, hát nem szebb
világ ez,

Mint mind az, amin eddig
átgyötörtél?«

Ádám leszáll, és sorozatos csalódások
érik. Találkozik a bábjátékossal és az ék-
szerárussal, munkásokkal, koldusokkal.
Évát is látja, és kiábrándulva azt mondja:
költészet nincs többé. Akkor Lucifer azt
mondja: Van, nézd meg ezeket a fiatal di-
ákokat. És jönnek a diákok. De a remény
csak azért csillan meg, hogy amikor Ádám
örül, Lucifer azt mondhassa: Várj csak! Itt
vannak ezek a gyárosok, ezek is olyan
fiatalok voltak, mint mosta diákok.

Lucifer célja nemcsak az, hogy Ádám
abból az eszméből ábránduljon ki,
amelyben a megfelelő korszakokban hisz,
hanem az is, hogy az egész emberi életet
értelmetlennek és céltalannak tart-

Waldapfel elvtárs Az ember tragédiájá-
nak most megjelenendő új kiadásában
idézi annak a versnek az utolsó sorait,
amely nagyon hozzásegít a Tragédia
alapgondolatainak megértéséhez:

Pór lelkek költék, hogy erény legyen Á
megnyugvás sorsunkban.

Oh, nem az!
Csak addig isten képe a kebel,

Míg kétkedik, feljebb tör és csatáz.«
Á kétkedés luciferi vonalon, a feljebb

törés és csatázás Ádám vonalán az, amit
nemcsak az Úr mond ki, hanem Ádám
fogalmaz meg az űrben a legpregnánsab-
ban: »az ember célja, e kűzdés maga«. Ez
Madách egyéb műveiben is jelentkezik, a
legnyilvánvalóbban, szavakban a legtisz-
tábban megfogalmazottan ebben a versé-
ben.

Érintettem már a Tragédia nemzeti jel-
legét. Természetes, hogy ezt a nemzeti
jelleget nem a külsőségekben szeretnénk
hangsúlyozni. Ez a nemzeti jelleg nem is
annyira a Tragédia nyelvezetében jelent-
kezik, hiszen már Arany János kifogásolta
helyenként a madáchi nyelvezet ne-
hézkességét, azt, hogy nyelve nem eléggé
a nép nyelve. Á Tragédia nemzeti jellege
nem ebben, hanem éppen kétségeiben és
reménykedéseiben, végső fokon abban a
hitben jelentkezik, amely az egész mű át-
olvasása vagy átnézése után nyilvánul
meg, hogy az emberi életnek a célja -
ahogyan Ádám fogalmazza meg-maga a
küzdés, egy kissé l'art pour l'art-küzdés,
egy cél nélküli küzdelem. De az utolsó
színben az Úr fogalmazza meg azt, hogy a
földön az ember boldogságához hozzá-
tartozik a munka, a tettdús élet.

Ezzel az előadással szeretnénk éreztet-ni
mindazokat az ellentmondásokat, amelyek
benne éltek a korban és Madách

lelkében, nem pedig elsikkasztani ezeket,
mert érzésünk szerint ez is kifejezi a Tra-
gédia nemzeti jellegét, azt a vívódást,
amely megszülte Az ember tragédiáját.

Es itt még egy érdekes dologra szeretnék
kitérni. Rendkívül szeretnénk elérni azt a
pusztán formai fogásnak tetsző megoldási
módot, hogy Ádám fokról fokra öregszik.
Ahogy a mindenkori halál megjelenésével
az egyes képekben Lucifer kiábrándítani
akar, úgy a testileg egyre elerőtlenedő
ember is, az ifjútól az aggastyánig, az
egyén életén keresztül utal a
mulandóságra. Ezt hallatlanul drámainak
érzem, és szoros összefüggésben van
azzal, hogy amilyen mértékben öreg-szik
és testileg erőtlenedik Ádám, olyan
mértékben egyre növekszik szellemileg.
Sőt nemcsak arról van szó, hogy Ádám
méltó versenytársa Lucifernek a szellemi
csatában a drámai harc során, hanem ket-
tőjüknek egymáshoz való viszonya is
megváltozik.

Ádám a paradicsomban szinte gyermeki
csodálkozással, félelemmel tekint
Luciferre, s az első képek során Lucifer
szinte oktatja, magyaráz neki, és Ádám
tágra nyitott szemmel, kitárult lélekkel
fogadja be ezeket a tanításokat. A későb-
biek során ez változik, és Ádám sokszor
ingerlékeny Luciferrel szemben, felelős-
ségre vonja. Az idősebb ember természe-
tével össze is függ ez a türelmetlenség,
nyugtalanság, ingerlékenység, amely itt a
sorokban kimutatható. Ezt az öregedési
folyamatot megoldani hallatlanul nehéz.
Itt nem is maszkról van szó. Nem lehet le-
állítani a Tragédia sodrát azzal, hogy pa-
rókákkal, ráncokkal öregebbé tesszük
Ádámot, itt érési folyamatról van szó, s
ezzel párhuzamosan magatartásról, amely
a fizikai és lelki jelenségek összes-



sége kell hogy legyen. A Tragédia cselek-
ménye során nemcsak a képek változnak,
és nemcsak Ádám és Lucifer változik a
szükségnek megfelelően az egyes képek-
ben - noha jellemileg és célkitűzésében
Lucifer változatlan marad -, nemcsak Éva
mutatkozik a legkülönbözőbb alakokban
és mégis újra és újra felidézve a
paradicsomi Évát, hanem változik maga
az Úr is. Az első színnek az Istene nem
hasonlítható össze az utolsó szín Istené-
vel. Majdnem azt mondhatnám, hogy
Madách-Ádám az utolsó képben megte-
remti a maga Istenét. Ahogyan az Isten
megteremtette a maga kényére az első
színben az embert mint a teremtés koro-
náját, úgy teremti meg ez az ember a ma-
ga képére, a maga vágyainak megfelelő-
en, legrejtettebb, legtitkoltabb vágyainak
megfelelően az Istent. S hogy ez nem el-
vont filozófia, azt még a madáchi instruk-
ciók is bizonyítják. Ez az Úr, ahogy dics-
től környezetten trónján ül, mint valami
keleti tirannus, ahogyan mondja: »Csak
hódolat illet meg, nem bírálat«, ahogyan
ingerülten utasítja vissza Lucifert: »Hah,
szemtelen! Nem szült-e az anyag? / Hol
volt köröd, hol volt erőd előbb?«, ez az
Isten, aki megteremtette az embert a pa-
radicsomi életre, a boldog semmittevés-
re, a munka nélküli élvezetekre, az utolsó
képben azt mondja Ádámnak: »Karod
erős - szíved emelkedett: / Végetlen a tér,
mely munkára hív...« és később: »S ha
tettdús életed / Zajában elnémul az égi
szó, / E gyenge nő tisztább lelkűlete, / Az
érdekek mocskától távolabb, / Meghallja
azt, és szíverén keresztül / Költészetté fog
és dallá szürődni.« Az idézett szavak is
bizonyítják, hogy ez az Úr sokkal inkább
megérti az ember küzdelmeit, sokkal
jóságosabb, elnézőbb az emberi gyar-
lóságokkal szemben, mint az a kegyetlen
Úr, aki elindítja a Tragédiát.

s Luciferhez is van szava: »Te Lucifer
meg, egy gyürű te is / Mindenségemben, -
működjél tovább: / Hideg tudásod, dőre
tagadásod / Lesz az élesztő, mely forrásba
hoz...«

Á harc az emberért folyik az Úr és Lu-
cifer között is. Lucifer azt mondja, hogy:
»Az élet mellett ott van a halál, / A bol-
dogságnál a lehangolás, / A fénynél ár-
nyék, kétség és remény. -« Es nem vélet-
len az, hogy a történelmi képekben Luci-
fer azok árnyoldalát mutatja meg. Itt
hangsúlyoznom kell, hogy a történelmi
képek nem hazugságok. A legutolsó he-
tekben is napvilágot látott az a vélemény,
hogy Lucifer itt hazudik. Nem hazudik.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy Lucifer
egyúttal Madách is. A történelmet mu-
tatja, de végső fokon nem a történelmi
valóságot, hanem Lucifer szándékából

következően annak árnyoldalait. A bol-
dogság mellett a lehangolást, a fénynél az
árnyékot, s ha reményt ad luciferi módon
ilyen ördögi, sátáni kegyetlenséggel, ál-
landó kétségeket is ébreszt, és én nem ér-
zem a kétségeket és a reményeket Luci-
ferben önmagában sem ellentmondás-
nak. Hiszen mind a kettő elősegíti végső
célját. Az állandó kétségbeejtés is, és a
remény is a még mélyebb, a végső kétség-
beejtés érdekét szolgálja.

Az élet melletti halál is végighúzódik
az egész Tragédián. Hol valóságosan,
mint a rabszolga halála, hol víziószerűen,
mint a múmia látomása.

Ádám elmondja Londonban, hogy Lu-
cifer vezesse el innen egy más korba, a fa-
lanszter világába, de Lucifer visszatartja.
Azt mondja neki, nem, »lásd a munkát,
mellyet létre hoznak« - megmutatja
Ádámnak a haláltáncot. Szóval hol visz-
szatartja, hogy gyötörje, hol reménységet
ébreszt benne azért, hogy még mélyebben
kétségbe ejtse. Igy értelmezzük mi ezt a
problémát a reménnyel kapcsolatban.

Az ember életében tehát szükség van a
kétségekre, mert ez váltja ki az igenlést.

Én ebben érzem a Tragédia mondani-
valóját, és ennek alapján állítom legjobb
hitem szerint, hogy nem pesszimista mű
végső kicsengésében, mégha az egyes ké-
pekben pesszimista hangulatokat éb-
reszthet is az olvasóban vagy nézőben.

A színészeket és a rendezőket nagyon
izgatja a gyönyörű feladat, és szeretnénk
az előadással bebizonyítani, hogy megér-
tettük Madáchot, szeretnénk egy jó elő-
adással jóvátenni azt a mulasztást, amit
azzal követtünk el, hogy a magyar drá-
mairodalomnak ezt a példátlanul nagy-
szerű remekművét hat éven keresztül nem
játszottuk."

Á figyelmes olvasó talán észrevette,
hogy Gellért expozéjában akad néhány
túlzottan nagyvonalú általánosítás. Pél-
dául nem felel meg a valóságnak, hogy
„az eddigi előadások" rendezői kivétel
nélkül szünetet tartottak a harmadik szín
után. Egyetlen évtized elegendő volt ah-
hoz, hogy a színházi múlt bizonyos ese-
ményeit meg nem történtnek lehessen
nyilvánítani - amiben persze nem Gellért
Endre a hibás. Mindenesetre ő is, a dísz-
lettervező Oláh Gusztáv is a Tragédia
színpadi hagyományából Paulayn kívül
csak Hevesi Sándorra hivatkozik. Oláh
korábban már említett Tragédia-szín-
padképeim egykor és ma című tanulmá-
nyában leírja, hogy „nemcsak az »állandó
színpadépítmény« elvének tanulságából"
merített egyet s mást, hanem „az 1923-as
előadás dramaturgiai színkorlátozásából"
is átvett néhány ötletet. Viszont új

módon alakította ki a jövőt ábrázoló jele-
netek, a falanszter, az űr és a jégvidék
színpadképét, „ahogyan azt abban az
időben a pesszimisták elképzelték... Ezek
a színpadképek felfogásban talán
leginkább a múlt századbeli Verne Gyu-
la-illusztrációkhoz hasonlítanak, azok
ábrázolták ilyen romantikus fantáziával a
jövő és az elérhetetlen világok vízióit".
Még egy fontos szempontra hívja föl a fi-
gyelmet: „Az eddigi díszletmegoldások-
nál nemigen voltunk tekintettel a szín-
padkép és a színész kapcsolatára. A sze-
replők bizonyos fokig a környezettől el-
különítve, szinte űrben élték színpadi
életüket, és a díszlet mögöttük, tőlük füg-
getlen háttért alkotott. Ezúttal igyekez-
tünk a díszletet minél közelebb hozni a
szereplőkhöz, hogy a színész, ha szüksé-
gét érzi, támaszt nyerjen benne, vagy ha
kell, színpadi élete még reálisabbá, még
szuggesztívebbé váljék."

Az előadást Nagyajtay Teréz jelmezei-
vel, Farkas Ferenc kísérőzenéjével kettős
szereposztásban játsszák. A január 7-i
felújításon Básti Lajos, Lukács Margit és
Major Tamás lép föl; néhány nap múlva
bemutatkozik a másik három főszereplő:
Bessenyei Ferenc, Szörényi Éva és Ung-
vári László. Bessenyei és Ungvári ezúttal
debütál a Tragédiában; az előbbi már ek-
kor és még hosszú ideig az Úr hangjának
„alakítója" is. A hagyományoknak meg-
felelően több szerepet játszó színészek
között találjuk a Nemzeti Színház kiváló-
ságait, többek között Bihari Józsefet,
Mányai Lajost, Makláry Jánost, Juhász
Józsefet, Fónay Mártát, Pártos Erzsit,
Sinkovits Imrét, Baló Elemért, Máthé
Erzsit, Rajz Jánost, Siménfalvy Sándort,
Kohut Magdát, Csernus Mariannt, Rak-
sányi Gellértet, valamint a londoni szín
három diákjának szerepében három főis-
kolai hallgatót, Bodrogi Gyulát, Láng Jó-
zsefet és Lőte Attilát. A szerepösszevo-
nások közül a legfigyelemreméltóbb,
hogy ugyanaz a színész, Kálmán György
játssza a lezüllött, tudománnyal kereske-
dő londoni Nyeglét és a falanszter Tudó-
sát; de ő a párizsi szín halálba küldött
Márkija is, s egyik-másik kritika majd
fölrója, hogy a Madách előírta nemes
méltóság helyett pökhendi, nyegle gesz-
tussal fogadja sorsát.

A tiszta játékidejét tekintve négyórás
előadás hatalmas, kirobbanó közönségsi-
kerében a nemzeti klasszikus iránti ér-
deklődésen kívül politikai feszültségek is
közrejátszanak. Pénztárnyitás előtt hosz-
szú sorok kígyóznak a Blaha Lujza téren,
jegyhez jutni hetekre előre lehetetlen.

(Befejezés a következő számban)


