
révén létrejövő egységessége olyan drá-
mákban is szükségszerűség, amelyekben a
leghalványabb nyoma sincs a klasszicista
értelmű cselekményegységnek; például
Shakespeare műveiben. A szituáció le-
hetőségeinek megvalósulása nemcsak a
cselekménymozzanatok egységességét,
hanem a mű világszerűsége egészének az
egységességét is biztosítja. A cselekmény
klasszicista értelemben egységes, vagyis
egy szálon futó lehet akkor is, ha a mű
elején nincs szituáció. Jellemző például,
hogy a XVI. század francia tragédiáiban -
de Baďf, Garnier - csak valamely alak
prológusszerű elbeszéléséből tudjuk meg,
mi fog történni; vagyis nincs valódi
szituáció, ám a cselekvéssor egyetlen szá-
lon halad. A szituáció és lehetőségeinek
megvalósulása a drámaműnem egyik on-
tológiai törvényszerűsége; ez pedig alap-
vetőbb bármely korstílusnak vagy stílus-
irányzatnak a kívánalmainál.

A rendkívül okos és nagyon nagy fokú
megfigyelőképességgel, valamint a meg-
figyeltekből következők abszolút hiteles
levonásának képességével rendelkező
Machiavelli végrehajtotta a vígjáték tör-
ténetében azt a nagy fordulatot, hogy ér-
vényre juttatta a drámaműnem ontológiai
törvényszerűségeit. Ezt azzal érte el, hogy
alakjai cselekvéseit teleológia vezérli;
amihez viszont a történelmi folya-
matokban tételezett célokat megvalósító
emberek életének megfigyelése és cse-
lekvéssoraik elemzése adhatta a kiindu-
lópontot.
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KOLTAI TAMÁS

A Tragédia
55-ös felújítása II.*

A kritika egyöntetű lelkesedéssel üdvözli
Az ember tragédiájának 1955-ös műsorra
tűzését, és ha a részleteket olykor vitatja
is, csaknem kivétel nélkül elismeréssel
adózik mind a rendezői felfogás realiz-
musának - gyakran visszaigazolva a Gel-
lért által megfogalmazott szándékot -,
mind a színészi alakításoknak. Feltűnő,
hogy az 1947-es előadás rövid recenziói-
val ellentétben csupa terjedelmes cikk je-
lenik meg. Az ok nyilvánvaló: el kell szá-
molni a hétéves várakozással, és bő teret
kell szentelni a mű eszmei értékelésének.
Ahogy Hermann István rosszallóan meg-
jegyzi - a Művelt Nép hasábjain rövidítve
is csaknem teljes lepedőoldalnyi - bírála-
tában, egyesek nézetei „arra irányulnak,
hogy ideológiailag alátámasszák Az em-
ber tragédiája előadását".

A számottevő kritikusok közül első-
ként Gyárfás Miklós jelentkezik két foly-
tatásban, a Színház és Mozi hasábjain, ja-
nuár 14-én, illetve 21-én. Véleményét
később még egyszer kifejti a Csillag című
folyóirat februári számában. Ennek lé-
nyege, hogy a felújítás „a mi korunk mo-
dern realizmusának megfelelve, a madá-
chi talány megfejtésén fáradozik". „Azt
mondanom sem kell - folytatja -, hogy az
ilyen próbálkozások alkalmából a kor
nemcsak a művet, hanem egy kicsit saját
magát is megfejti. Ez a kettős felelet ma, a
Nemzeti Színház előadásában, Major,
Gellért, Marton új rendezésében vala-
hogy így hangzik: az ember élete örökös
küzdelem, amelynek útja a végső értelmet
nézve fölfelé vezet. A küzdelem okai: a
lét ellentmondásossága, de az el-
lentmondások is csak szolgálni tudják az
élet diadalmas, nagy folyamatát. A mai
előadás világnézeti hangulatisága tehát
ugyancsak olyan alapra helyezkedik,
amely valóban megvan a Tragédiában.
Elfogadja Madách pesszimizmusát a
vesztett szabadságharcot illetően, ki is
élezi ennek történelmi álomvetületeit, de
igyekszik megszabadulni az egyetemes
pesszimizmustól, úgy, hogy alárendeli a
történelmet az egyetemesnek, a filozófiát a
költészetnek, az álmot az ember
öntudatának, s Lucifert az isteni műnek:
Ádám-Évának. A Tragédia mai előadá-

* Részlet Az ember tragédiája a színpadon (I 933-1968) cí-
mű, a Magvető kiadónál megjelenő könyvből.

sa, éppen e szándék miatt, miközben le-
száll a kilátástalanság és kétségbeesés
mélységeire is, mindenekelőtt reményt
sugároz. Az isteni optimizmus, a biblikus
nyugalom, az ember nagyrahivatottságá-
nak hite szövi be az előadást."

Gyárfás szerint a két szereposztás két-
féleképpen - epikus, illetve drámai mó-
don - érvényesíti a rendezői felfogást:
„Soha még ilyen különbséget nem láttam
két szereposztás között. A nagy különb-
ség - ellentétnek is nevezhető - részben a
rendezésből adódik. A rendezés lehető-
séget ad arra, hogy Ádámból éppen úgy
lehessen lírai hős, mint drámai." A két
Ádám közül Bessenyei képviseli az előb-
bit, Básti az utóbbit. Bessenyei értelme-
zése eltávolodik a drámától, „inkább an-
nak érzelemkörében járja végig a törté-
nelmi álmot. Szó sincs arról, hogy Besse-
nyei nem éli át Ádám szerepét, átéli, de
passzívan. Szenvedése is ártatlan, nem jut
el a gondolatig... Minden egyes képben
valami ártatlan nosztalgia húzza vissza a
paradicsomba, isten ölébe. Megrendítően
szépek ezek a visszavágyó pillanatai, de
a dráma nem halad tovább. Lucifer
hatása ekképpen elvész Ádám érzelem-
világában". Ezzel ellentétben Básti
Ádámja „követi Lucifert, képről képre
halmozódik benne a torzító hatás, a luci-
feri kiábrándítás következménye, s ezzel
egy időben küzd is ellene".

Hasonló ellentétpárt figyel meg a kriti-
kus Major és Ungvári Lucifer-alakítása
között. Ungvári „némileg kicsinyes Luci-
ferje... gorombáskodó, hangos angyal,
aki alaposan megmondja a magáét az is-
tennek. Ebből a helyzetből a dráma során
véglegesen nem is tud kitérni". Major vi-
szont „nem külsőségekben teremt nagy
Lucifert, nem hanggal és pózokkal, ha-
nem azzal, hogy ízekre bontja a luciferi
gondolatokat. Rendkívül szellemesen,
szemtelenül, okosan hangsúlyoz, állandó
nevetés hallik ki szavai mögül. Amellett,
mint ördög, nagyon emberien tud bosz-
szankodni, örülni, filozofálni. Major Lu-
cifere a megtestesült gonosz okosság.
Gyakran megnyerő is - és ez nem baj, sőt
nagyon jó, ha néha Ádámmal együtt a né-
ző is beleesik Lucifer kelepcéjébe, hiszen
nemcsak Ádám, nemcsak az isten va-
gyunk mi, hanem Lucifer is. Major mer
keserű, majdnem tragikus is lenni az is-
tennel való csatájában. Ezek az erős szí-
nek Luciferjét mélyen belevésik az emlé-
kezetbe, dramaturgiailag a drámaiságot
szolgálják".

Lukács Margit és Szörényi Éva alakítá-
sában, minthogy Évának a drámai alap-
konfliktushoz kevesebb köze van, nem
fedezhető föl ilyen különbség; őket egy-
forma elismeréssel övezi Gyárfás Miklós.



Ami a főszereplők méltatását illeti,
hozzávetőleg ugyanezt a képet tükrözi a
legtöbb kritika. Az első szereposztást ál-
talában jobbnak tartják, mint a másodikat.
A két Éva fogadtatásának különbsége az
1947-es előadáshoz képest minimálisra
csökkent, vagyis Lukács Margit játéka
időközben sokat erősödött.

A Népszava január 23-i számában nem
kisebb tekintély, mint Benedek Marcell ír
kritikát. Az igencsak hosszú és igen-csak
kevés eredeti gondolatot nyújtó drá-
maismertető bevezetés legérdekesebb
megállapítása szerint elképzelhetetlen,
hogy „hétszáznál több előadás közönsége
élvezte volna ezt a darabot, ha - minden
költői értéke és színpadi mozgalmassága
mellett - azt az érzést keltette volna ben-
ne, hogy élni nem érdemes, s hogy az Úr
utolsó szavai csak megalkuvásból vannak
odabiggyesztve". A rendezői elképzelés
igazolása, hogy „a közönség feszült ér-
deklődéssel kíséri az előadást, s a végén
nem csüggedve, hanem bizakodva, az élet
értékébe vetett hittel távozik". Ádám
szerepében, amely „legkevésbé alkalmas
színészi megformálásra", Básti azért jobb,
mert tudomásul veszi, hogy akit játszik,
"Minden alakjában ugyanaz az ember,
tulajdonságai általánosak", ezért „a nagy
vonások egyszerű megrajzolása mellett
szépen elszavalja" a szöveget. „A finom
részletek, amiket a színész bele akarna
vinni alakításába, véletlen-nek, egyéninek
látszanának", s Bessenyei éppen ezt teszi.
„A két Lucifer közül Major inkább a
gúnyolódó cinikust játssza, mint a lázadót.
Az ő Lucifere sokban közeledik Goethe
Mefisztójához... Ungvári inkább a lázadót
játssza meg, s ez egészen helyes felfogás -
de romantikusabb, szavalóbb alakot formál
Luciferből, mint szeretnők."

Ugyancsak január 23-án jelenik meg a
Művelt Nép kritikája Demeter Imre tol-
lából, amely kiemeli, hogy a rendezés
„élesen elválasztja az álomképeket a va-
lóságosaktól, vetített előfüggöny-megol-
dással, s a paradicsomon kívüli kép kere-
tének érzékletes állandósításával". Ez-után
a következő elemző, illetve bíráló
megállapításra jut: „A rendezést mindvé-
gig az értelem jellemzi. Elhagyta az elő-
adás a démonikus, az emberfeletti eleme-
ket, akár az Urat és az angyalsereget ille-
tően, akár Lucifer egész lényét tekintve.
Ádámban a küzdő embert, s Luciferben
sem az ördögit, hanem az emberi tagadást
ábrázolja, Madách művének szellemében...
A történelmi képek változatossága,
korhűsége azt jelzi, hogy az ember
előremegy, fejlődik, s még Lucifer sem
képes eltagadni ezt a fejlődést, hiszen ő
maga vezeti - ha a teljes kiábrándítás

szándékával is - mindig új utakra Ádámot.
Az értelem azonban nemegyszer kisebbíti
a szenvedélyt az előadásban. S itt nem az
egykori, gyakran álpatetikus, drámaellenes
deklamálást követeljük, de az egész
előadásban egy árnyalattal magasabb
pátosz volna szükséges." A kettős
szereposztás hat színészét Demeter egy-
egy bekezdésben szinte árnyalatnyi kü-
lönbség nélkül Gyárfás Miklóshoz ha-
sonlóan értékeli.

Molnár Miklós, a Szabad Nép állandó
kritikusa terjedelmes cikket szentel „a
nagyszerű műhöz méltó előadás" elem-
zésének. Csak az a meglepő, hogy a cikk
nem a párt lapjában, hanem az Irodalmi
Újságban jelenik meg január 29-én. (A
Szabad Nép egyelőre nem foglalkozik a
felújítással, később majd megértjük,
miért.) Molnár, ha bizonyos eszmei fenn-
tartásokkal is, a kivételes alkotásoknak
adózó tisztelettel beszél a Tragédiáról:

,,...Madách műve egyedülálló, nagy kí-
sérlet a magyar irodalomban az emberiség
egész fejlődésének átfogó, dialektikus
ábrázolására. Maradéktalanul helye-sen
persze csak a marxista dialektikus
materializmus módszerével. lehet ezt a
feladatot megoldani. Az idealista világ-
nézetű s a dialektikát mechanikusan al-
kalmazó Madách válasza épp ezért a nagy
szándék és koncepció alatt marad. Oly-
kor-olykor eszmei sekélyesség és hamis-
ság is csökkenti a költői ábrázolás hatását.
De így is micsoda nagyvonalúság, milyen
költői erő, mennyi igazság és gondolati
mélység az egészben - és a részletek-ben
is. Ezért játszott olyan nagy szerepet a
Tragédia a haladó nemzeti gondolkodás és
kultúra alakulásában. S tegyük mind-járt
hozzá: pozitív szerepet. Hiszen már
magának a vállalkozásnak, a kérdésfelte-
vésnek ez a magas igényessége nevelte,
fejlesztette, gondolkodásra ösztönözte az
olvasót. Egy nemzet szellemi életében
nem kis jelentőségű, hogy van vagy nincs
olyan műve, amely igényes irodalmi for-
mában próbálja rendszerbe foglalni a tör-
ténelmi fejlődés nagy kérdéseit.

Ezért lett és maradt Az ember tragédiája
a magyar nemzeti kultúra egyik csúcs-
teljesítménye, klasszikus irodalmunk
büszkesége."

Hosszú passzusokban taglalja Molnár a
Tragédia sarkalatos kérdését, a sokat
emlegetett pesszimizmust, s mindjárt elő-
legezi véleményét, miszerint Aranynak
alapjában véve igaza volt, amikor azt állí-
totta, hogy „a mű egésze- nem pesszimista
világnézet kifejezője". Ezután példákkal
illusztrálva állítását, néhány történelmi
szín érintésével eljut a sokat vitatott
falanszterig, s bár idézi Madáchnak azt a
kijelentését, hogy nem a szocializmus

eszméit akarta sérteni, leszögezi: „a pha-
lanster-jelenet mindenképpen tagadása
annak, hogy a kapitalizmust egy fejlettebb
társadalmi rendszer követi". A mi-értekre
válaszolva kifejti: „Az, hogy a Tragédia a
maga egészében optimista világképén
belül igenis pesszimista és reakciós
felfogásban rajzolja meg a konkrét
történelmi perspektívát - annak objektív
nemzeti osztálytartalma van." Ezt a kissé
faramucin fogalmazott, nem kevésbé
nyakatekert gondolatot a szokásos ma-
gyarázat követi Madáchról, „a liberaliz-
mus korlátai közé szorult nemesség"
képviselőjéről, aki „nemcsak a marxiz-
must és a munkásmozgalmat nem ismerte
- hanem a nép erejét sem". Igy azt sem
vehette észre, hogy „éppen azok az
egyiptomi, athéni, párizsi és londoni ron-
gyosok változtatják meg a világot, akik-
nek ő oly lenéző részvéttel oszt statiszta-
szerepet a történelem színpadán...".

Végül a történelmi körülményekre, a
bukott szabadságharcra és a Bach-kor-
szakra hivatkozik Molnár, hogy megma-
gyarázza „az emberiség jövőjébe vetett
pillantás komor pesszimizmusát".. Ám „a
bukott forradalom szent eszméje... ki-
meríthetetlen erőforrás marad számára... s
innen az a szilárd talaj nélkül is
megragadó erejű hit, amellyel Ádám a fé-
lelmetes előjeleket üzenő jövendő meg-
hódítására - mégis elindul... Persze, az is
hozzátartozik az igazsághoz, hogy - isten
segítségével... Az Úr szava, a földöntúli
biztatás kellett a végképp összetört
Ádámnak ahhoz, hogy hitét az emberi
küzdés értelmében visszanyerje. Messzi-re
vezetne annak elemzése, hogy Madách
kétségtelen hite valamiféle felsőbbrendű
hatalomban hogyan keveredik a materia-
lizmus számos igazságának megértésével
vagy megsejtésével. Ez nem változtat an-
nak a tényén, hogy a reménytelenség ör-
vényéből Éva szava s valami felsőbb
gondviselésbe vetett hite ragadja ki. E hit
viszont azon nem változtat, hogy amit is-
ten segítségével visszanyer: az a társadal-
mi fejlődésben bízó és ezért szüntelen
küzdelemre kész ember megtörhetetlen
ereje".

A hegeli dialektika téziseinek és anti-
téziseinek impozáns építményét járja be
Molnár Miklós, hogy eljusson a Tragédia
eszmei elfogadásának szintéziséhez. De
becsületére szól, hogy végül is eljut. Ek-
kora teljesítmény után szinte másodlagos,
hogy az előadásról is csak jó szava van.
De azért idézzük:

„Talán ez az első - húsz év óta minden-
esetre első - olyan Tragédia-rendezés,
amelyben soha nem homályosítják el a lé-
nyeget azok a különböző körülmények -
dekoratív történelmi helyzetek vagy fan-



tazmagóriák -, amelyek között Ádám
harca végbemegy. Még az 1947-ben ren-
dezett értékes, realista felfogású előadás
sem tudott lemondani arról, hogy egyes
színeket a mű egészéből kiragadva, aktu-
alizálva magyarázzon. Most nemes, le-
tisztult előadást látunk. Eltűnt belőle a
régi előadások legtöbbjének torzító misz-
ticizmusa, egzotikumhajhászása, álpátosza
és revüszerűsége. Értelmezésében
szilárdan a földön áll most a Tragédia -
anélkül, hogy bármit is vesztene költői
szépségéből és emelkedettségéből.

De ami szép benne, az most nem a de-
koráció s nem is csupán a szavak varázsa,
hanem elsősorban maga az emberi élet,
maga a küzdő és szenvedő, tudni, szeretni
és emelkedni vágyó ember.

Számos rendezői megoldást hozhatnánk
erre példaképpen. Vagy akár Oláh
Gusztáv kitűnő díszleteit, amelyek első-
sorban stílusukkal jellemzik a kort, s
egyetlen esetben sem igyekeznek önálló
létjogosultságot nyerni, valóban színterei
a drámai cselekménynek. Á legfontosabb
azonban az, hogy Ádám nem részvétlen
átutazó vendég a történelem különböző
korszakaiban, hanem korának embere, aki
átéli és átérzi mindazt, ami vele s
körülötte történik, s éppen ezáltal kerül
középpontba. Sergiolus benne él a züllött
Rómában. Tankréd valóban egész
szenvedélyével harcol, hogy meggyőzze
az elvakult hitvitázókat, Keplernek élű
szíve vérzik kicsinyes korának tőrdöfései-
től... S ez nemcsak azon múlik, hogy Bes-
senyei Ferenc és Básti Lajos jól játszik.
Múlik ez Gellért, Major és Marton ren-
dezőkön is, akik megértették, hogy nem
az fűzi egységbe a tizenöt színt, ha Ádám
kívülállóként kommentálja az eseménye-
ket, hanem épp ellenkezőleg: Ádám
szüntelen és szenvedélyes törekvése min-
den helyzetben arra, hogy akkori célját
(legyen az piramis, keresztényi szeretet
vagy a tudomány felemelése) elérje. Á
Tragédia dramaturgiai-szerkezeti egysége
ugyanis: a küzdés maga«."

Ne higgyük, hogy a kritikus ezután ki-
fárad. Még részletes szerepelemzések
következnek, alapos indoklással; érték-
ítéletük annyiban különbözik az eddig
említettektől, hogy Ungvári Lucifere fel-
fogásban és minőségben is Majoré mellé
emelkedik, a két Éva pedig egyenlő
arányban kap elismerést, illetve elma-
rasztalást.

Mátrai-Betegh Béla a Magyar Nemzet
február 3-i és február 17-i számában írja
meg öles kritikáját. „A ma rendezője és a
ma nézője nem láthat többé a Tragédiában
pusztán pesszimisztikus művet, mint látott
a régi félreértés és félremagyarázás, s
nem láthat elvont misztériumjáté

kot sem, mely szimbólumokban fejezi ki
magát" -fogalmazza meg elvi álláspont-
ját mindjárt a cikk elején. Á mű lényegét
abban a hegeli dialektikán alapuló
filozáfíában látja, amelynek „igenlő"
pólusán Ádám, másik pólusán pedig ,.a
valóság elemeiből hazudó" Lucifer áll.
Mátrai-Betegh szerint Gellért előzetes
nyilatkozatában szembeszáll ugyan azzal
a nézet-tel, hogy Lucifer hazudik, de
rendezői felfogásában nem, „s így a mű a
maga teljes, felemelő dialektikájában
kerülhetett színre, a tagadást, a Lucifer
megerősödött hangját is túlzengő
igenléssel, a pusztításon diadalmaskodó
élet erejével".

A kritikus ezután az előadás részele-
meiből kiindulva fejti föl a gondolati fo-
nalat:

„Az első képben már vannak olyan
rendezői elemek is, amelyek arra enged-
nek következtetni, hogy ez a felújítás
szakít a Tragédia régi előadásainak
misztériumjátékokban gyökerező, merev
szimbolikájával, s a csakugyan emberit
keresi Az ember tragédiájában. Á reálisat,
azt, ami az emberhez közel van, ami
közérthető. Apró színészi
mozzanatokkal, azzal, hogy az angyalok
arcán indulat ját-szik: áhítat,
megrökönyödés, felháborodás, sőt, a
világoknak az isteni trón alatt elzúgó
pályáját szemmel kísérve, még kí-
váncsiság is, a rendezés földközelbe hozza
a mennyet, emberközelbe a ködlényeket.
Á színészi játéknak ez a felszabadítása a
régebbi jelképesség nyűge és fagya alól a
reális kapcsolatok megteremtése az egyes
szereplők között és a környezettel,
természetesen nem öncélú rendezői tö-
rekvés. Célja az, hogy az egész művet,
amelynek bár jó része álom, reálisabbá
tegye éppen Madách gondolatmenetének
színpadi tisztázása érdekében. S annak
érdekében, hogy a mű legfőbb, minden
színben megújuló konfliktusa, Ádám hi-
tének és Lucifer kétségbeejtésre törekvő
szándékának harca minél élesebb legyen,
s a mű dramatikus hatásában is azzá
emelkedjék, aminek Madách szánta: drá-
mai költeménnyé.

E harc szimbolikus jelzésekkel,
olyanokkal, amilyenekkel a régebbi
misztikus rendezői elképzelés dolgozott,
nem volna elég erős. Ezért választotta a
mostani rendezés a nehezebbik, de
hathatósabb megoldást: a luciferi érvek
valóságos színpadi ábrázolását. Lucifer
rossz sugalmazásai így embertől
emberhez szólóan és erősebben
ostromolják Ádám hitét. S hogy még ezt
az erősebb ostromot is ki-állja, Ádám
nagyobbnak tűnik a néző szemében, mint
a régebbi előadások során. Oly nagynak,
amilyennek hősét, az embert, Madách
csakugyan mutatta.

Á madáchi gondolat tiszta és nyilvánva-
lóan egyetlen helyes rendezői értelmezé-
se Ádám és Lucifer viszonyának ez a
felfogása. Mindez a Tragédia
drámaiságát emeli: Ádám harcát a luciferi
tagadással szemben a haladásért és a
magas eszményekért. "

Á továbbiakban sorra veszi és az alap-
gondolat szempontjából értékeli a törté-
nelmi színeket. Helyesli Lucifer hangsú-
lyosabb, „bujtogató" jelenlétét az athéni
színben, s hiányolja ugyanezt a római szín
végén. Egyetért a Fáraó lépcsőjén felfutó
egyiptomi rabszolga kiáltásának
fenyegető felerősítésével s a bizánci szín
Tankrédjának és Izórájának már-már
érzéki találkozását hirtelen megfagyaszt
kor-szellem ábrázolásával, viszont
elutasítja a párizsi színben bátornak leírt
márki át-változtatását hepciáskodó,
kihívó nyeglévé, és „gyönge színpadi
effektusnak" ítéli a londoni haláltáncot,
„halál-fiókák seregletét" és a „nyakra-
főre a gödörbe ugráltatott" szereplőket.

Észleli a két szereposztás különbségét,
de szerinte „az eltérések a színészi mun-
kában nem felfogásbeliek, hanem esz-
közbeliek csupán", s természetes módon
következnek az egyes színészek eltérő
egyéniségéből. Á két Ádámot és a két
Lucifert nem egymással állítja szembe,
hanem az Ádám-Lucifer kapcsolatot
vizsgálja. Úgy véli, hogy ez a kapcsolat
Bessenyei és Ungvári esetében inkább
„színpadi", mint drámai, mert Bessenyei a
párizsi színig túlságosan lírai Ádám,
Ungvári Lucifere pedig „ugyanolyan lá-
zadó, vad erővel vezeti Ádámot a mű első
felében, amilyennel a mennyben az Úrral
szembeszáll". Básti és Major viszonya
sokkal drámaibb: „Básti játékában ke-
ményebb, lobogóbb, értelmileg is tartal-
masabb az érzelmi fény s ennek követ-
keztében, de a másik színész szuggesztív
intellektusának hatására is, mélyebb és
gazdagabb az árnyék, mely Major
Luciferjében kísért... Lehet, hogy Ádám
szerelmi vonalát Básti kevésbé átélten
húzza meg, mint Bessenyei, de a
történelmi korokat játékstílusban jobban
elválasztja egymástól. Az is lehet, hogy a
mennyek-ben Major kevésbé erőteljes
ellenlábasa az Úrnak, mint Ungvári, de a
reális képekben iróniájának,
cinizmusának, tagadásának több és
emberibb, szárazabb dikcióban is
árnyaltabb a tartalma."

Hasonló türelemmel időz el Mátrai-
Betegh Béla Éva két alakítójánál, pél-
dákkal támasztva alá azt a véleményét,
hogy ,,Szörényi lírai részei költőibbek,
Lukács drámai részei erőteljesebbek".
Kritikájának végén, mintegy összefogla-
lásként megállapítja, hogy a néző „Ma-
dách igazi hangját hallotta szólni".



A Színház- és Filmművészet című fo-
lyóiratban megszólal a kritikusok doyen-
je, Kárpáti Aurél is, aki legtöbb gyakorló
pályatársával ellentétben számos korábbi
Tragédia-előadást látott, s így nem esik
abba a hibába, hogy az első „saját" Tra-
gédiáját tekintse minden idők legtökéle-
tesebb produkciójának. Kárpáti, úgy lát-
szik, elég tapasztalt és bölcs ahhoz, hogy
ne vegye magára nézve kötelezőnek a há-
ború előtti „eltorzított", „fasiszta" értel-
mezésekről szóló retorikát. Nem is tehet-
né, hiszen annak idején más szellemben
írt a szóban forgó előadásokról, s szeren-
cséjére most nem kerül olyan helyzetbe,
hogy ezt felróhatnák neki. Sőt, tisztessé-
gére vall, hogy kijelenti: „Ez a sikerült
Tragédia-előadás természetesen a meg-
előző előadások eredményein alapult és
épült fel. Igy magában foglalja mindazt a
művészi tapasztalatot, amivel azok szol-
gálnak." Ami magát a művet illeti, ő is le-
írja, hogy „a hétéves pauza merőben in-
dokolatlan volt... Az ember tragédiája vi-
tathatatlanul haladó szellemű költői al-
kotás. Nincs semmi olyan »kényes« pont-
ja, »gyanús« eleme vagy éppen »káros«
tendenciája, ami - a mű szelleméhez hű
színpadi tolmácsolás mellett - veszedel-
mes lehetne népi demokráciánk legszéle-
sebb rétegei számára."

Állást foglal a pesszimizmus kérdésé-
ben is: „Ádám, a költő: optimista. Lucifer,
a kritikus: pesszimista. S legizgalmasabb
kérdése a drámának épp az, melyik
győzedelmeskedik majd a másikon." Ol-
dalakon át tartó elemzés végén jut el a
nem különösebben eredeti következteté-
sig: „az ember élete szakadatlan harc és
küzdelem, amely - ha időnként kudarccal
végződik is - végső értelmét tekintve
mégis haladást, fejlődést jelent". Úgy lát-
ja, „ezt a felemelő tanulságot, a mű ere-
deti optimizmusának szellemében, a
mostani előadás világosan kifejezi és ha-
tározottan érvényre juttatja".

Kárpáti is osztja a legtöbb kritikus vé-
leményét, hogy „a rendezés nem annyira
az Úr és Lucifer harcára, mint inkább a
feltörekvő ember elszánt küzdelmének
kidomborítására veti a hangsúlyt, s az élet
értelmének igazolását állítja előtér-be".
Ez helyeselhető, de „némi ára van",
nevezetesen az, hogy Lucifer - Major
alakításában - „veszít súlyából és jelen-
tőségéből, mert az Úr hatalmas antipó-
dusából az ember egyenrangú ellenfelévé
válik". Kárpáti szerint ilyenkor elveszti a
fölényes szellem „démoni" vonását, egy
szintre kerül partnerével, ami hiba. (Egy
későbbi cikkében visszatér a másik sze-
reposztás értékelésére, s többekhez ha-
sonlóan annál a lírai elemeket, míg az el-
sőnél a drámaiságot regisztrálja.)

Érdemes kitérni a kritikákkal kapcso-
latban egy jelentéktelennek látszó epi-
zódra. A bírálók szinte egyöntetűen sze-
reposztási tévedésnek ítélték Bihari Jó-
zsef siránkozva kántáló, halk, paraszti al-
katú Péter apostolát a római jelenetben,
számon kérve a megszokott dörgedelmes
bibliai hitszónokot. Hubay Miklós külön-
véleményt jelent be a Művelt Nép január
30-i számában, s a rá jellemző gazdag
művelődéstörténeti apparátussal - többek
között a bolognai San Pietro-templom
szobrára, Konrad Witz híres genfi képére,
a bambergi dóm Ádám-kapujának
Péterére hivatkozva - bebizonyítja, hogy a
bibliai apostol valójában „testileg
törődött, öreg halász, akiben az indulat
tartja a lelket, kőszikla-keménységű és
esendő - emlékezzünk csak a kakasszó-ra!
-, s esendőségében néha komikus". Hubay
szerint a Tragédiában így kell játszani
Péter apostolt, ahogy Bihari játssza, öreg
prédikátornak, mert így lesz a dölyfös és
kihívó bizánci Pátriárka poláris ellentéte:
„Bihari... megtalálta Péter apostolban a
népi hőst. Azt, aki olyan ismerős alakja
népmeséinknek, mint Erős János vagy
Mátyás király."

Végül külön kell szólni egy korábban
már futólag említett cikkről, Hermann
Istvánéról (Művelt Nép, február 6.),
amely jelzi, hogy a kritikai unisono csak a
dolgok egyik oldala, s a háttérben jelen
van az egyelőre lappangó ellenvélemény;
mi több, mögötte valószínűleg ellenerők
állnak. Hermann kritikájában már nem
esik szó remekműről, csupán egy „sok
részletértéket tartalmazó, de problemati-
kus, s ezért nehezen játszható darabról",
amely képtelen választ adni az általa föl-
tett kérdésekre. Árra, hogy „milyen út-
mutatást ad a történelem", és „melyik a
legmegfelelőbb emberi magatartás". En-
nek oka Madách „sajátos, a korból kinövő
pesszimizmusa" és az a köznemesi li-
beralizmus, amelytől távol esik a „kör-
vonalazott célkitűzés", a „politikai tett",
viszont „alapkoncepciója éppen a néptö-
megekben való bizalmatlanság, hitetlen-
ség". Írójának szemlélete természetesen
tükröződik a műben: „Az athéni színben
az antik demokrácia tömegei megvásá-
rolhatók, a párizsi színben a néptömegek
mindenre kaphatók, minden irányban
befolyásolhatók. Ezért képtelen a Tragé-
dia megválaszolni azt a kérdést, hogy mi a
cselekvés útja, ezért torzulnak el egyes
történelmi színek, ezért látszik úgy, hogy a
történelemnek nem hajtóereje, hanem
féke a nép." Az, hogy Madách a jövőt is
„egészen hamisan látja", az eddigiekből
következik: „Így jutott el a művészileg is
teljesen elhibázott falanszter- és eszkimó-
jelenethez."

A Tragédiában „az alakok nem élő,
eleven típusok, hanem a liberális közne-
mes által elképzelt absztrakt, így soha-
sem élő emberek - írja a továbbiakban
Hermann. - Ebből a koncepcióból fakad
az, hogy Madách két ellentétes végletet
alkot, két ellentétes princípiumot, az
ádámit és luciferit, az emberi szenvedé-
lyességet és a hideg értelmet. A valóság-
ban mind a kettő a felemelkedést szolgál-
ja, de pusztán egységesen. Értelem nél-
küli lelkesülés és lelkesülés nélküli érte-
lem nem előre-, hanem hátravezet, üres
pátoszhoz és üres szkepszishez. Ezért a
műben szereplő alaptípusok mindvégig
elvontak maradnak, a mű egysége elvész,
s jelenetekre bomlik".

A darab „súlyos ellentmondásai... óri-
ási feladatot hárítanak a rendezésre":
„Ámde éppen az alakok s különösen a fő-
alakok beállításában rendkívül határo-
zatlan a rendezés. Ez a határozatlanság
nyilván abból fakad, hogy nem tisztázták
előzetesen dramaturgiailag a Tragédia elvi
problémáit annyira, amennyire az elő-
adáshoz szükséges lett volna. Ennek a
határozatlanságnak az a következménye,
hogy egy rendezésen belül a két szerep-
osztás nemcsak a figurák különböző va-
riációját, más árnyalatát, hangulatát, szí-
nét mutatja, hanem egyes alakítások
alapvetően ellentétesek... Nem vagyok
híve annak, hogy a rendező mindenkép-
pen csak a maga felfogását erőszakolja rá
a színészre, hogy a színész ne vihessen
egyéni színt alakításába. A színész alakí-
tásának megfelelő alapvonalát azonban a
szövegen alapuló rendezői utasításnak
kell megadnia. S ha ezek az alapvonalak
ellentétesek, akkor ez nem jelent mást,
mint hogy a rendezőnek nem volt határo-
zott elképzelése."

A cikk mondandója a következő idé-
zetben foglalható össze: „Ha adjuk Ma-
dách művét - s helyes, hogy adjuk -, ak-
kor azt úgy kell felfogni, amilyen valójá-
ban, megmutatva a mű születésének ko-
rát és alapvető ellentmondásait. Az elő-
adásból azonban nem következik, hogy
Madách műve más gondolatokat fejez ki,
mint amit eddig helyesen felismertünk
benne."

Hamarosan kiderült, hogy nem az esz-
téta-kritikus negatív, de két gondolatjel
között mégiscsak a Tragédia műsorra tű-
zése mellett kiálló ítélete a legszigorúbb.
Esztéták egyébként is ritkán tiltanak be
műveket. Politikusok annál inkább. Egy
este eljött a Nemzeti Színházba Rákosi
Mátyás, megnézni Az ember tragédiája
előadását. Látogatását így írja le Molnár
Gál Péter Rendelkezőpróba című köny-
vének Marton Endréről szóló fejezeté-
ben:



„Páholyában Major Tamással foglalt
helyet, akinek hátrafordulva magyarázta
folytonosan kifogásait. Az igazgató ta-
pintatosan figyelmeztette, hogy talán in-
kább az előadást nézze, mire Rákosi föl-
pattant, mondván, hogy kívülről tudja a
szöveget, és bármelyik szerepét cl tudná
játszani. Már a második kép után beren-
delték Martont a színházba, és a magas
látogató ekkor már a szalonban tiltakozott
a darab műsoron tartása és bemutatása
ellen, ordított, csapkodott, arra hi-
vatkozott a többi között, hogy a művet
már Babits Mihály is elítélte és azt mond-
ta, hogy »a prolikat ez nem érdekli«.
Közben kint folyt az előadás, és Rákosi
szavai alatt behallatszott a szalonba a
színpadon énekelt Marseillaise.

Á színháztörténeti és történelmi jelenet
leglényegesebb mondata a következő
volt: »Maguknak csak az a szerencséjük,
nem szeretek művészt börtönben látni.«"

Az előadást, amelyet a bemutató után a
nagy érdeklődésre való tekintettel sűrű
egymásutánban harmincháromszor tűztek
műsorra, betiltják. Major Tamás, a
Nemzeti Színház igazgatója mint a Köz-
ponti Bizottság tagja végül elintézi, hogy
márciustól az évad befejezéséig havonta
átlag háromszor játszhassák.

Március 27-én és április 2-án két foly-
tatásban közli a Szabad Nép Lukács
György Madách Tragédiája című „több
évtizedes különvéleményét". Lukács elég
szuverén személyiség volt ahhoz, hogyne
gyanúsítsuk a hétköznapi színházi
csatározásokba való közvetlen beavat-
kozás szándékával, de annyira mégsem
lehetünk naivak, hogy a hatalmas iroda-
lomtörténeti apparátust fölvonultató, a
Tragédiát és írójának világnézetét kate-
gorikusan elutasító tudósi dolgozat meg-
jelenésének időzítését puszta véletlennek
tekintsük. Mindenesetre ideológiai hát-
térrel szolgált az előadás betiltásához.

A terjedelmes tanulmány ismertetése
nem feladata ennek a könyvnek, amely a
Tragédia színpadi történetét választotta
tárgyául. Lukács elemzésének szempont-
jai elsősorban ideológiaiak és politikaiak,
esztétikai értelemben pedig az irodalom s
nem a színházi előadás sajátosságaiból
indulnak ki. Másrészt dolgozatában nem
mond újat azokhoz a tézisekhez képest,
amelyek a Tragédiában ábrázolt „történeti
fejlődés perspektívátlanságát, művészi
történelembölcseletének pesszimista
voltát" és Madách „antidemokratizmusát"
illetően korábban is nyomdafestéket
láttak, például egyik tanítványa, Hermann
István már idézett kritikájában.
Kétségtelen, hogy formátumából követ-
kezően Lukács foglalja össze legmélyeb-
ben és legalaposabban a Tragédiával

kapcsolatos eszmei-művészi kifogásokat,
de éppen alaposságából és hivatkozások-
kal körülbástyázott szellemi építményé-
ből következik, hogy a kiragadott idéze-
tek módszere nem mutatná reálisan a ta-
nulmány szerteágazó gondolatmenetét.

Mindenesetre tanulságos olvasmány a
marxista tudós eszmefuttatása, amelyben
Arany Jánossal szemben a Tragédiát vi-
tató Erdélyi János a pozitív példa, Kosz-
tolányi Dezső mint az 1919-es proletár-
diktatúra rémségeit a falanszterjelenetre
visszavezető „reakciós filozófia, esztétika
és kritika" képviselője szerepel, s Gorkij
gyakran idézett elismerése a műről azzal
a megjegyzéssel egészül ki, hogy ez a di-
cséret a regényben egy „dekadens-reak-
ciós társaság" egyik tagjának a szájából
hangzik el.

Mint jellemző negatívumot említi Lu-
kács, hogy „Madách művének legna-
gyobb sikerei a Horthy-korszakra" es-
nek. Ennek megfelelően természetesen
bűnnek számít, hogy színre került Bécs-
ben, illetve Németországban, s hogy Né-
meth Antal nem átallott még előadást is
tartani róla Berlinben. (Valójában nem
Berlinben, hanem Hamburgban.) Mind-ez
annak a „Rákosi Jenő-féle »harminc-
millió magyar« imperialista ideológiájá-
nak" a következménye, amely „a magyar
kultúrfölény« mindenáron minden terü-
leten való érvényesítése" jegyében meg-
követelte, hogy „a magyar irodalomnak is
legyen »világkölteménye«, mely
egyenrangú a Fausttal, sőt eszmeileg is,
művészileg is felette áll annak". Holott
„Madách alapkoncepciójának visszássága
abban rejlik, hogy túláltalánosít... s az
általánosítás szárnyain oly magasságokig
akar felemelkedni, hogy az emberiség
tragédiájává általánosított sors képe vá-
laszoljon sajátos magyar kérdésére".

Írása végén Lukács annak a meggyőző-
désének ad hangot, hogy „csakis a legen-
dák lerombolása segítségével kaphatunk
az igazságnak megfelelő képet irodal-
munk kiváló képviselőiről". Tanulmányát
vitairatnak szánja; később többen említik
visszaemlékezéseikben - például az író
Gellért Oszkár, Gellért Endre édesapja is-
, hogy hozzászólásra biztatta őket. Hogy,
hogy nem, senkinek sem akaródzik
vitatkozni.

Legalábbis itthon. Az Irodalmi Újság
május 7-i száma közli Sz. Krusinszkij Bu-
dapest színházaiban című írását, amely
oroszul az április 29-i Pravdában jelent
meg. Ez vitairat, bár nem Lukáccsal vi-
tatkozik - őt egyetértőleg idézi -, hanem a
Szovjetszkaja Kultúrában megjelent, A
magyar színház mai helyzete című cikkel.
Az inkriminált cikk szerzői, L. Vend-
rovszkaja és A. Nyemark többek között

beszámolnak a Nemzeti Színházban látott
Tragédiáról, és Krusinszkij szerint „olyan
erényeket tulajdonítanak az elő-adásnak,
amelyekkel az a valóságban nem
rendelkezik". Ezután így folytatja
Krusinszkij: „Az igazságtól eltérően az
újság azt állítja, hogy a színdarab képeit
egybefoglalja a következő közös eszme:
»ha a hős el is pusztul, a történelem fel-
tartóztathatatlanul halad előre, az ember
egyre tökéletesebbé válik!« ...Á lap
hangsúlyozza »a darabból kicsendülő bá-
tor hangot, a jövő felé törekvést«, arról ír,
mintha a színmű közel állana a mai néző-
közönség szívéhez, előadása pedig a
»magyar színművészet jelentős eszmei és
művészi fejlődéséről tanúskodna«."

Ezzel szemben mi az igazság Krusinsz-
kij szerint?

„Á darab hősei átutaznak minden kor-
szakon, s arra a következtetésre jutnak,
hogy nincs értelme az emberek küzdel-
mének. »Körös-körül mindenütt csak
pusztaság van« - ez a mű alapgondolata.
A darab helyesen bírálja Egyiptomot,
Rómát, Bizáncot, a burzsoá rendszert. A
baj csak ott van, hogy a szerző meg
akarja mutatni: soha a jövőben nem tudja
az ember majd ésszerűen megszervezni a
társadalom életét.

A darab helytelen filozófiai alapgon-
dolata sikertelenségre kárhoztatta a szín-
ház munkáját. Külsőleg bármennyire ra-
gyogóak is voltak Madách versstrófái,
bármilyen tehetségesen is oldották meg
feladatukat rendezők és színészek - a ha-
zugság ettől még nem válik igazsággá."

Ezzel voltaképp lezárul az 1955-ös fel-
újítás fejezete. Á Tragédia-vita egyik
„késői sugára" az a cikkváltás, amely
másfél évvel később zajlik a Szabad Nép
hasábjain Veres Péter és Sőtér István kö-
zött. Sőtér visszautal a Lukács-tanul-
mányra, amely - mint írja - „ellentétes
volt sokunk felfogásával a Tragédiáról".
Vita azonban Lukács akarata ellenére
sem alakulhatott ki, mert „voltak, akik a
Madách-kérdést »lezártnak« kívánták
tekinteni". Így visszhang nélkül maradt
Sőtér 1955 novemberében akadémiai
székfoglalóként elhangzott Madách-ta-
nulmánya is. 1956 őszén megjelent cik-
kében éppen ezért a Tragédia eszmei tisz-
tázását sürgeti, annál inkább, mert 1955-
ben „a Nemzeti Színház egyébként feltét-
lenül dicséretes vállalkozása egy tájéko-
zatlan, félreértésektől hemzsegő közvé-
leményben kelthetett csak visszhangot".

Sőtér kulcsmondata: „A Tragédia fel-
emelő volta abban áll, hogy Madách a
küzdelem, a harc értelmét hirdeti a kétely
lefegyverző érveivel szemben." Rehabili-
táló ítéletnek ez nem túl sok, mint gondo-
lat nem is új, s a cikk szerzője antidogma-



tikus igyekezete ellenére sem tud meg-
szabadulni az olyan sommás torzításoktól,
miszerint „a Horthy-korszak elhitet-te
közvéleményünkkel, hogy a Tragédia
afféle »vallásos misztériumdráma«". A
legbiztatóbb a cikknek ez a félmondata:
„Most, hogy a Tragédia ismét színre
kerül..." A közbejött „októberi események"
miatt erre csak 1957. március 27-től
kerülhetett sor, változatlan rendezés-ben és
- a külföldre távozott Szörényi Éva
kivételével - változatlan szereposztásban.
Akkora volt az érdeklődés, hogy az
előadást a nyári hónapokban kivitték a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadra és a
kőbányai Csajkovszkij park színpadára.

E fejezet végleges lezárása előtt szólni
kell egy 1958-ban publikált tanulmányról
és szerzőjéről, mert enélkül a Tragédia
ötvenes évekbeli kálváriája személytelen,
„kafkai" történet. A tanulmány a
Társadalmi Szemle szeptemberi számában
jelent meg, a szerzőt Révai Józsefnek
hívják.

Mindenekelőtt idézzük a Tragédia új
díszkiadásába írt bevezető dolgozat legfi-
gyelemreméltóbb mondatát: „A hiba te-hát
nem is annyira abban állt, hogy éve-ken át
nem adták elő Az ember tragédiáját,
hanem inkább abban (és ezt e sorok írója,
mint az akkori kultúrpolitika leginkább
felelős irányítója állapítja meg), hogy nem
dolgoztuk ki a Tragédia helyes marxista-
leninista értékelését, ami pedig múlhatatlan
feltétele lett volna a műelőadásának, és
annak, hogy a közönség ingatag részében a
Tragédia bizonyos negatív hatásait
ellensúlyozzuk."

A mondat pontos megértéséhez tudni
kell, hogy Révai az ötvenes években tagja
a párt Központi Vezetőségének és Politikai
Bizottságának, 1949-ben népművelési
miniszter. 1953 júliusában fölmentik a
kormányban és a Politikai Bizottságban
viselt tisztsége alól, majd három év múlva,
1956 júliusában az utóbbiba újra be-
választják. 1957-től az MSZMP Központi
Bizottságának tagja.

Az idézett tanulmány első bekezdésé-
ben Révai bejelenti: ,,...nem hallgathatunk
arról a szerepről, amit ez a kérdés: Az
ember tragédiájának színpadi előadása és
értékelése körüli vita 1956 októbere előtt
játszott."

A cikk így folytatódik:
„Ma már - visszatekintve - nyilvánvaló,

hogy mindazoknak, akik akkor hangosan
és az asztalt verve követelték Az ember
tragédiája haladéktalan előadását és
sorozatos bemutatását az ország első
drámai színházának színpadán, nem Ma-
dáchért és nem nemzeti irodalmunk ha-
gyományaiért fájt a fejük. Hanem egy-
szerűen újabb alkalmat akartak teremte-

ni, hogy Madáchba kapaszkodva és Ma-
dáchcsal takarózva felléphessenek a tár-
sadalmi haladás eszméje és világnézete
ellen, hogy Madách Imre nagy művének
leple alatt tüntethessenek a hazánkban
épülő szocializmus ellen, Az ember tragé-
diáját is faltörő kosként használják fel a
szabadság nevében a szabadság igazi
rendje ellen.

Gondolom, ideje, hogy Az ember tra-
gédiája értékelésének kérdését függetle-
nítsük - ha nem is a politikától és az adott
korszak eszmei küzdelmeitől, mert ez
eleve lehetetlen vállalkozás volna -, ha-
nem az 1956-os ellenforradalmat közvet-
lenül megelőző időszak politikai és eszmei
harcaitól. Ezzel kapcsolatban valóban -
legalább bizonyos fokig - jogosult és igen
sok ember részéről jóhiszemű volt az a
régi állami és pártvezetéssel szemben
emelt szemrehányás, miért nem engedte
előadni Az ember tragédiáját hosszú esz-
tendőkön át? Hangsúlyozom: bizonyos
fokig volt jogos és jóhiszemű ez a szemre-
hányás. Mert ne felejtsük el, a színpad:
szószék, és a munkáshatalom kultúrpoli-
tikájának joga is, kötelessége is nem meg-
engedni, hogy a színpadi szószéket átvál-
toztathassák a társadalmi haladás, a szo-
cialista építés ellen irányuló agitáció tri-
bünjévé, még akkor sem, ha azt, aki erre
módot és alkalmat ad, Madáchnak hívják
is, és még akkor sem, ha csak a közönség
egy részében ébreszt kételyeket a szocia-
lista építés és a társadalmi haladás he-
lyességét és győzelmét illetően."

Révai ezután kifejti, hogy a Tragédiát
csak akkor lehetett volna előadni. „ha
helyesen értelmezik. A helyes értelme-
zésbe pedig beletartozik a kommunisták
lehetőleg egységes álláspontja ebben a
dologban, és az, hogy magának a pártnak
legyen kidolgozott, mélyen megalapozott
és a közvélemény legalább leghaladóbb
elemei részéről helyeselt és elfogadott ál-
láspontja. Márpedig ilyen kidolgozott ál-
láspont nem volt, sőt ebben a kérdésben is
az volt a helyzet, hogy a sajtóban, fo-
lyóiratokban a Madáchról és Az ember
tragédiájáról nyilvánított legkülönfélébb
vélemények láttára a közvélemény joggal
gondolhatta, hogy a párt kiadta kezéből az
eszmei vezetés igényét, és belenyugszik az
összecsapó jobb- és baloldali nézetek
zűrzavarába". Aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy Madách „egy ideig a
revizionista és más reakciós támadás
zászlajává vált".

Folytatva a tanulmányt, Révai újra föl-
teszi a Tragédiával kapcsolatos három vi-
takérdést - pesszimista-e a mű alapten-
denciája, negatív-e Madách álláspontja a
tömegek történelmi szerepét illetően, és
alkalmas-e a falanszterszín a szocialista

gondolat kompromittálására -, majd ti-
zenkilenc folyóiratoldalon keresztül ha-
tározott, kérlelhetetlen igennel válaszol
mindhárom kérdésre, menet közben re-
vizionistának nevezve az 1955-ös elő-adás
egyik-másik kritikusát, aki „arról merészelt
írni, hogy Madách Ádámja visszanyerte »a
társadalmi fejlődésben bízó és ezért
szüntelen küzdelemre kész ember
megtörhetetlen erejét«".

Dolgozatának befejező részében meg-
állapítja, hogy a Tragédia fogyatékosságai
miatt a művet „a szocialista építéssel
szemben álló körök, a szocializmusból
való kiábrándulást hirdetők felhasználják a
maguk céljaira. De ebből korántsem
következik, hogy Madáchot és Az ember
tragédiáját átengedjük a reakciónak vagy a
revizionistáknak, ellenkezőleg, küzdenünk
kell érte, és meg kell találnunk a
Tragédiának azokat a pozitív vonásait,
amelyek lehetővé teszik, hogy a mű haladó
hagyományaink részévé és új világot építő
népünk szellemi nevelésének egyik
eszközévé váljon".

Meg is találja, öt pontban föl is sorolja.
A tragikomikus csattanót Gellért

Oszkártól tudjuk, aki az Élet és Irodalom
1964. október 3-i számában elmondja
utolsó találkozását Révai Józseffel. 1959.
január 19-én Révai kocsit küldött érte és az
ideggyógyászati kezelése után átmenetileg
jobb állapotba került fiáért, Gellért
Endréért, hogy meglátogassák. A szó innen
kezdve Gellért Oszkáré: „Révai azzal
fogadta Endrét: megengedi-e, hogy
Bandinak szólítsa. A válasz: örömmel, s
mosolyogva mondott igent. Mire Révai
első szavai ezek voltak: »Most már egye-
zik a véleményünk Az ember tragédiájáról,
örültem a cikkének is, és eszünk ágában
sincs, hogy a Tragédiát átengedjük a
jobboldalnak, ha vannak is reakciós ré-
szei.«"

Gellért Endre cikke, amelyre Révai
utalt, 1954. november 6-án jelent meg.

Révai 1959. augusztus 4-én meghalt.
Gellért Endre 1960. március 1-jén ön-

gyilkos lett.
1960. október 14-én a Nemzeti Szín-ház

Major Tamás rendezésében felújította a
Tragédiát.


