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Az ember tragédiája
ifjúi előadása

Kísérlet és győzelem
Madách formai törekvései és dramaturgiai
igényei arra vallanak, hogy nem könyv-
drámát akart írni. A Tragédiát, szerzői uta-
sításaiból ítélve, színpadra szánta, de nem
saját kora színpadára, hanem álmokból és
vágyakból ácsolt színre. Látomásai nem
fértek el a XIX. századbeli magyar színé-
szet terében, ellene voltak minden akkori
divatnak, színházeszménynek, dráma-
követelménynek. Kísérletében a szo-
phoklészi feszesség, a misztériumdráma
lazasága, Shakespeare álmot valósággá
teremtő korlátlan képzeletvilága éppúgy
föllelhető, mint a XX. század Pirandello
által teremtett relatív-színháza vagy a
becketti tér és idő nélküli víziók elemei.
Madách kísérletének csaknem műkedvelői
merészsége győztesen kerül ki a
„könyvdráma - nem könyvdráma" vitából.

Ez az időközben klasszikussá vált
kísérleti jelleg minden színpadra állítót
arra kényszerít, hogy maga is kísérletez-
zék. Az ember tragédiája előadásainak
története azt bizonyítja, hogy egyetlen
rendezői megoldás sem találta meg a
„végleges" formát. Paulay Edétől nap-
jainkig számosan létrehoztak valamit, amit
a mű mágneses tere izzított fel színészben,
rendezőben. Ez a valami azonban egyszer
sem ért fel az írott mű szépségével és
drámai gazdagságával.

Az ember tragédiája előadásaiban Madách
győzelme mindenkor rendezői és színészi
kudarcokkal keveredett. A szabadtéri
előadásokban természetesen több alkalom
nyílik színes és érdekes kudarcok
teremtésére, mivel a gondolati dráma
legfőbb ellensége az ég alatti cirkusz.

Augusztus 7-én, Szegeden a Fogadalmi
templom előtt láttam a legutóbbi kísérleti
előadást. Ebből nagy nehézségek árán
került ki győztesen a Tragédia.

Az első szerzői utasítás
Az ember tragédiája ezzel a szerzői utasí-
tással kezdődik: „A mennyekben. Az Úr
dicstől környezetten trónján. Angyalok
serege térden. A négy főangyal a trón
mellett áll. Nagy fényesség." Amint
látjuk, ez az instrukció rendezőileg is

pontos, szűkszavú. Térben, a szereplők
elhelyezésében, világításban egyaránt
hibátlanul eligazít. Ez a kezdés egyetlen
nagy zengéssel nyitja meg a művet, a
lelke közepén ragadja meg a nézőt, hogy a
csodálat és áhítat felkeltése után iróniával
és gúnnyal öntse el a vallási emelke-
dettség terét, amikor az egyeduralkodó Úr
és a lázadó Lucifer összecsap egy-mással.

Ezt a nagy írói bravúrt és expozíciós
izgalmat természetesen tönkretette volna
Madách, ha történetesen ilyen szerzői

utasítással kezdi el művét: Arszlánok,
honleányok, uracsok, delnők járnak-
kelnek összevissza, majd angyalok karin-
geibe tuszkolják magokat,

A szegedi előadás mégis így kezdődött.
Lányok és fiúk csellengtek a templom
előtt, s némi tétova lődörgés után
angyalpendelybe bújtak.

Ez körülbelül olyan hatást tett rám,
mintha egy karmester fehérneműben
érkezett volna a IX. szimfónia szabadtéri
vezénylésére, és csak a karmesteri pult
előtt öltött volna magára frakkot.

Madách: Az ember tragédiája (Szegedi Szabadtéri Játékok). Hegedüs Géza (Ádám)
és Bánsági Ildikó (Éva)



Van-e Madáchnak joga arra,
hogy Madách legyen?

A z ember tragédiája 1972-es gyönyörű
kiadásának utószavában a mű szövegét
védő és gondozó Szabó József a hozzá-
értő biztonságával állapítja meg, hogy
,,... a Tragédia mély ragyogású remek-
művének kemény darabosságai, súlyos
zordonságai hozzánk közelebb állanak,
mint a múlt század nyelvészeihez." E
színházi szempontból is helytálló észre-
vételét nem Arany javításai ellen irányít-
ja, hanem a mű drámai értékei védelmé-
ben.

Szegeden - ha nem a szereplők nyelv-
botlása volt - újkeletű átírásokat is hal-
lottam. Modernre lapított félmondatokat.
Ennek részletezésére most nincs időm,
mert sürget Madách felháborodása
amiatt, hogy művét egy nyári összetá-
kolás kedvéért, kényükre-kedvükre nyír-
ják-szabják-alakítják ebben a mi utóko-
runkban.

Előbb egy hagyományos húzást hozok
fel. Már Hevesi Sándor megcsonkította
annak a csodálatos jelenetnek a szövegét
az első színben, amely az Úr és Lucifer
közötti nagy összecsapást tartalmazza.
Hevesi Sándort sok mindenért lehet tisz-
telni, sőt csodálni is, de azért nem, hogy
Lucifert megfosztotta tragikus érveitől és
gondolkozása gazdagságától. A Dóm téri
piros ceruza az egész mű során tovább
egyszerűsítette Lucifert. Egy okos kis
krampuszt csinált belőle, száműzve ezzel
a mű egyik főszereplőjéből a tragikumot.
Ezt a Lucifert nem tekinthetjük drámai
hősnek, legföljebb narrátornak. De ne
kalandozzunk messze az alapkérdéstől.
Maradjunk a kísérlet jogkörének

feszegetésénél. Kísérletnek tekinthető-e
egy drámai mű bemutatása akkor, ha a
mű szövegét tartalmilag megkárosítják?
A z ember tragédiája tragikus szépsége
többek között abból fakad, hogy min-
denki korlátozott a cselekvésben. Ádám,
Éva, Lucifer, sőt az Úr is. A korlátozott-
ság oka az anyag természetében rejlik.
Korunkban, amikor az anyag „lázadásá-
nak" hol reménykedő, hol rettegő szem-
tanúi vagyunk, különösen érdekes, miért
szűk a lombik az anyagnak, miért más
fölzaklatni az atomvilágot, mint kormá-
nyozni, Ádám miért „merevül meg egy
sikoltással", amikor az űrben való szá-
guldás során ki akarja tépni magát a min-
denség köréből? Mindezt következetesen
száműzte a szegedi Tragédia-előadás.
Miért? És miért éppen most, amikor a
természettudomány azzal kezdi enyhíteni
az emberi magányosság érzetét, hogy a
földi életet a mindenséggel való össze-
kötöttségben láttatja?

Visszaélés lenne felsorolnom a fájdal-
mas húzásokat, oly nagy mértékben lyug-
gatják át a Tragédia testét, de azt nem hall-
gathatom el, hogy ha jogi következmé-
nyekkel járó cselekedetnek tekintik a
szobor- vagy képcsonkítást, s a zenemű-
vek ötletszerű átalakításából plágium-
perek nőnek ki, akkor miért nem lehet
erkölcsi védelemben részesíteni a magyar
drámairodalom egyetlen szophoklészi
vagy shakespeare-i mértékkel mérhető
remekművét is?

A Dóm térről

Gróf Klebersberg Kunó dilettáns mű-
vészetbarát és a „magyar kultúrfölény"

betegségében szenvedő kultuszminiszter

áldásával kezdődött el A z ember tragédiája
szegedi szabadtéri kultusza. Ideje a sok
évtizedes szegedi Tragédia-előadások
történetének tanulságát levonni. Madách
műve alkalmas arra is, hogy időn-ként, ha
valamely szerencsés színházi csillagállás
alatt együtt van az az öt művész, aki
Ádám, Éva, Lucifer és az Úr szerepének
eljátszására, s a dráma szövegének
tragédiai szinten való rendezésére alkal-
mas, akkor ajándékozzuk meg a magyar
társadalmat szabadtéri előadással. A nyá-
ron látott Tragédiából több feltétel hi-
ányzott.

Amikor előadás után a Tisza szálló felé
tartottam, egy előttem haladó fiatal-ember
is hasonló véleményen lehetett, mert azt
fejtegette a vállához verődő lánynak, hogy
„kár volt ekkora felhajtást csinálni,
mondta volna Básti az egész darabot
magnóra".

A dóm tere tehát nem kötelez még
fiatalos előadásra sem. Tárgyilagosan
mondhatnom ezt, mivel magam is a szűzi
módon ifjú Ádám-Éva pár híve vagyok,
amint ezt vagy hat évvel ezelőtt e folyóirat
hasábjain, majd Madáchnak szentelt
könyvemben kifejtettem. Az időtlenül ifjú
Úr és Lucifer is Madách szelleméből
fakad, de ami mindennél fontosabb, az
egész drámában az ember éledő, eszmélő,
örökké újra feltörő ifjúságának kell
háborognia.

Nem ez történt most. Fiatal színészek,
fiatalos rendezők öreges, konzervatív
előadást hoztak létre a dóm terén. Az
egésznek csak annyi értelme volt, hogy föl
lehet jegyezni kultúrpolitikai statisz-
tikánkba: 1976-ban is eleget tettünk
Madách iránti tiszteletünknek Az ember
tragédiája új, fiatalos előadásával. S most
térjünk a fiatalosságra.

A jámbor Lucifer
Időnként ugyan haragra lobban és oda-
mond valamit az Úrnak meg Ádámnak, de
valójában éppen ő az a jámbor agg, akinek
az Urat tartja. Lukács Sándor fanyar
drámaiatlansággal kedves, csak-nem
ártatlan magyarázatokkal szolgál a
mindenség s az emberi természet dolgai-
ban. Holott az a fiatalos báj, a makacs kez-
deményezés útján annyi idős maradhat-na
szerepében, amennyi. A lázadás fris-
sesége, a harcok sikerében való hit
valójában az ifjúság lényege. Az sem igaz,
hogy a gondolkozás termékeny idő-szaka
harminc év után kezdődik. Költők,
fizikusok, matematikusok, biológusok -
hogy csak a luciferi szakma egynémelyét
említsem - százai bizonyítják, hogy az

Lucifer (Lukács Sándor), Ádám (Hegedüs Géza) és Éva (Bánsági Ildikó)
(MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)



isteni rend ellenében a huszonévesek mi-
lyen zseniális gondolkozók. Nincs baj
Lukács ifjúságával. Az alakításával van
baj. Azzal, hogy koravén bölcselkedővé
teszi magát. Olyan Lucifer, akinek nem ez
az első kísérlete Ádámmal és Évával. Már
megszokta a rumlit és unja. Minek ezt az
egész komédiát újra és újra végigcsinálni ?
Ha ötvenévesen ilyen dráma-ellenesen
játszana, senki sem csodálkoznék. Á
megkorosodás nem megy bölcselkedő
semmitmondás nélkül. De Lukácsnak
kezében van az ifjúság kincse! Néhány év
múlva, remélem, fiatalabb lesz és ismét
alkalmat ad neki a színházi szerencse e
szerep eljátszására. Kívánom, hogy akkor
hittel vigye végbe a rombolás teremtő
művét, amit Madách ezzel a mondattal
indít útjára Luciferben: "Hol a tagadás lábát
megveti, - Világodat meg fogja dönteni."
Egyelőre egy-két követ sikerült
kimozdítania a létezés roppant
építményéből.

Ádám és az optimizmus

Az optimista embert maga az optimizmus
szokta igazán pesszimistává tenni. Ha a
remény az ember fejében volna, nem a
szívében, nagyon egyszerű lenne a
történelmi előrehaladás. Hegedüs Géza -
bizonyára a rendezőkkel egyetértésben -
hatásosan és szépen őrzi Ádám reményét.
Rokonszenves, könnyed, naiv módon,
vagyis a természet szava szerint hívő
Ádám. Játékának ez az alap-színe, a
kezdeti élénkség után, szürkévé válik.
Ennek technikai oka is van: ki-abál és
hadar. Lukács kissé éneklő kér-
désfeltevéseit monoton kiáltozásokkal
kíséri. Tisztán, szépen beszél, hangszíne
és minősége alkalmas gondolati és érzel-
mi változékonyságra, de nem mer még
élni az Ádám drámáját feltáró lehetősé-
gekkel. Siet, hogy túl legyen a feladaton,
röpíti magát az optimizmus hangján, nem
érzi a tragédiai mondatokban bújkáló
ellentmondások feszültségét, egy-egy szó
hangsúlyában rejlő drámai fordulatot, az
önmagába tekintő Ádám kételyeit,
vergődését, magányát, félelmét. Ezért
válik kissé reklám-Ádámmá. Egy gyer-
mekek számára lerövidített világtörté-
nelemben tökéletesen hatna, de a Madách
által annyira megszenvedett Ádámtól
messze jár.

Az új tragika jelzései

Bánsági Ildikó - Kútvölgyi Erzsébet után -
- azzal kecsegteti színművészetünket,
hogy ismét könnyebb lesz olyan drámákat
játszani, amelyekben tragikus

fiatal nő áll a mű középpontjában.
Évájában, az általános Éva-gondolatok
köz-ben, eredeti, személyes
tulajdonságokkal lepi meg a nézőt. Érzi,
hogy az emberi természet minden
helyzetben a. körülményeknek
megfelelően újra tudja alkotni önmagát, s
e képességéből származik egyéni
tragédiája is. Ezt a felismerést hordozza
Bánsági Ildikó játéka.

A madáchi ember makacsul és kétség-
beesetten törekszik arra, hogy önmaga
lehessen, és se a történelem, se isten, se
ördög ne akasszon rá bábzsinórokat. Ez a
küzdelem Évában kétszer nemesül
győzelemmé. Először a londoni vásár után,
amikor diadalmas ragyogásban felteszi a
kérdést: „Mit állsz, tántorgó mélység,
lábaimnál ?" (ebből az előadásból ki-
maradt), másodszor, amikor megdobban
benne a magzat szíve. Sajnálom, hogy az
előadás csak egyszer hagyta győzni őt.

A gügyék falansztere

Erdélyi Jánostól Révai Józsefig számosan
látták A ember tragédiáját az ördög komé-
diájának. Szinetár Miklós és Félix László
rendezésében a falanszter-kép e nézethez
áll közel. A falanszterben korcs lényeket
látunk, s nem embereket. E különös ma-
radványok teljesen értelmetlenül váltanak
a panasz hangjára, és nevezik magukat
Michelangelónak, Luthernek, Platonnak. Á
falanszterbeli tragédia fanyar cirkusszá
egyszerűsödik. Ehhez, természetesen, meg
kellett szabadítani e képet is a madáchi
tragikumtól. Madách világosan beszél: e
hangya társadalom nem ismeri a ágyút, csak
a múzeumból, de használatával a tudós
sincs tisztában. A kardról viszont tudja,
hogy „Kizárólag csak embergyilkoló szer -
És nem volt bűnös, aki ezzel ölt." Madách
a Falanszter-ben nagy tragédiát rajzol fel,
de alapeszméjén itt sem változtat. Ez az
eszme: tragédiák nélkül nincs fejlődés. Az
általa festett közösségi társadalomban
személyiség ugyan nincs többé, de a létért
való küzdelemből kiküszöbölődött a
háború. Á szegedi előadásból az tetszik ki,
hogy a háború nélkül élő emberiségnek
nem a kollektív egyformaság a tragédiája,
hanem az örök béke.

Madách diadala

A tizenharmadik színben szerencsésen
találkozik Madách nagy kísérlete a két
rendező kísérletével. Lucifert és Ádámot
reflektor világítja meg, körülöttük sötét a
tér. Mindketten a röpülés egyetlen
szoborszerű mozdulatával meresztik tes-
tüket és tekintetüket a végtelenbe.

Semmi látványosság, semmi szabad-téri
hűhó. A szöveg által röpülnek. Egy-
helyben állnak, s mégis úgy érezzük, nem
röpülhet ember náluk sebesebben. „A
csillagok megettünk elmaradnak, - S nem
látok célt, nem érzek akadályt. - Szerelem
és küzdés nélkül mit ér -- Á lét? Hideg
borzongat, Lucifer!" Ennél jobban
semmiféle technikai ötlet vagy világítási
ügyeskedés nem röpíthet. Hálás vagyok
Szinetár Miklósnak és Félix Lászlónak,
hogy ebben a színben - a sajnálatos
rövidítések ellenére is - hívek maradtak a
mű színpadtechnikájához, és felfedezték a
Tragédia belső, szavakba foglalt
látványosságát. Látvány nélkül ez volt a
leglátványosabb kép a hatalmas Dóm
téren. Két színész a magasság felé nyúlva
áll a fényben, Madách szavait mondja, és
röpül, röpül a végtelenbe, ahová
legtermékenyebb pillanatainkban
mindnyájan vágyunk.

A tömeg drámája

A mozdulat dinamikája, ha szinkronban
van a szövegben rohanó drámával,
könnyedén és meggyőzően segíti A z ember
tragédiája tömegének életre keltését. E tö-
meg drámai jelentősége nem létszámától
függ, ha színpadon látjuk. Tetszés szerinti
létszámú kórus-ró/ van szó. Tizenkét
színésszel éppúgy megoldható az örökké
változó, de mindig azonos személyekből
álló kórus, mint több száz főre rúgó néma
személyzettel. Egy bizonyos, nem
mozoghat mechanikusan, csak úgy, hogy
a sokaság is az emberi lét tragikus kifejezője
legyen. Hadd mondom ki: a sokaság
szerepe Az ember tragédiájában éppen
olyan szerves része a látott és hallott mű
élvezetének, mint Szophoklésznél.
Madách szabad tere egyet jelent a
klasszikus görög színház szabad terével.

A Dóm téri előadásban alig volt nyoma
a kórus fenségének és drámaiságának. A
nagy létszámú néma személyzet naivan,
ugrabugrán és felkészületlenül hajtotta
végre a rendezők instrukcióit. Az athéni
színben öklüket rázó, fütykösükkel
hadonászó srácok mosolyt fakasztottak
belőlem, nem megrettenést. Szerencsésebb
volt a francia forradalom megoldása és az
eretnekek menete.

Szeretném egyszer tisztultabb formá-
ban, Madáchhoz híven látni mindazt a
kezdeményt, amit a fiatalok javára változó,
megújhodó színészet és a korunkhoz
világosan szólni akaró rendezői törek-vés
csak dadogva tudort elmondani Szegeden.


