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Száz év a színpadon

„Madách Ember tragédiáját színpadra al-
kalmazva, Molnár a budai színházban
színrehozni szándékozik, mégpedig a szel-
lemeket előtüntető gép alkalmazása mellett"

- adta hírül a Vasárnapi Újság 1863.
augusztus z-án, tehát még Madách
életében, Az ember tragédiája színrevitelének
első szándékát. A költő reagálását a hírre
nem ismerjük, mint ahogyan semmi nyoma
annak, hogy szín-padra szánta volna művét.
Ugyanakkor a hír a Tragédia színrevitelének
lényegi pontjait is előlegezi. Látványos
műként mutatják be, a rendezéstörténet és a
szín-padtechnika olyan fejlődési fokán,
ami-kor a tizenöt vagy néhánnyal
csökkentett számú színpadi kép
egymásutánja nem jelent többé
megoldhatatlan gondot. Az sem véletlen,
hogy a javaslat Molnár Györgytől, a
Párizsban járt, szcenikát ott tanult
rendezőtől és színházszervezőtől
származott, aki egész pályáján - a
népszínház eszméjét követve - a mon-
danivaló és a látvány egységét kereste.
Szinte jelképes, hogy a Tragédia be-
mutatását célzó törekvések, amelyek
színészektől származtak (Tóth Józseftől,
Ecsedi Kovács Gyulától), megmaradtak
ötletnek vagy tervnek, és hogy az
elképzelések száz esztendeje, 1883-ban
váltak valósággá, éppen Paulay Ede kezén.
Amikor a hajdani vándorszínész a Nemzeti
Színház igazgatója lett 1878-ban, már
személyes tapasztalatból is-merte Anglia,
Franciaország, Német-ország, Itália
színházi életét, és már vendégszerepelt
nálunk is a meiningeni herceg színtársulata,
amely - meiningenizmus néven - új
színházművészeti törekvéseket hozott a
világszínpadra.

Paulay részben belátásból, tudatosan,
részben kényszerítő körülmények hatására
ugyanakkor egyéni változatot kép-viselt a
színpadi historizmus új stílusán belül.
Osztotta a meiningeniek véleményét a
műsor megválasztásának irodal-

* Elhangzott a Fészek Klubban 1983.
szeptember 22-én, a Madách Emlékülés
vitaindítójaként.

mi igényességéről, követte őket a történeti
szcenika művészettörténeti hiteles-
ségében, fokozta a rendezői munka ha-
tékonyságát a produkció létrejöttében,
ügyelt a próbák gondosságára, a tömeg-
jelenetek kidolgozottságára. Mindmeg-
annyi tényező a meiningenizmus fegy-
vertárából, ami a Tragédia sikerét elő-
legezhette. De Paulay nem feledkezett
meg a magyar színjátszás néhány sajá-
tosságáról sem. Igy a színpadon be-szélt
magyar nyelv tisztaságának fontosságáról
és a nagy színészegyéniségek
közönségvonzó varázsáról. Paulay mei-
ningenizmusának végezetül volt egy
kényszer szabta vonása is, a Nemzeti
Színház szegénysége. A Tragédia nehezen
kiharcolt kétezer forintos költség-vetése
mellett feltétlenül szükség volt a
szcenikai készletgazdálkodásra, a díszlet-
és jelmeztár meglévő darabjainak
maximális újrafelhasználására. Ezek a
sajátosságok kerültek előtérbe, amikor i
888-ban az itt vendégszereplő meinin-
geniek igazgatója, Chronegk megnézte az
akkor már nagy hírű előadást, és letett
bemutatási szándékáról: a történelem
madáchi látomása, a viszonylag rövid
jelenetek és a csak részben históriai sze-

replők nem nyerték meg az ortodox
meiningenizmus tetszését.

Paulay rendezői ambíciója abba a fo-
lyamatba illeszkedett, amelynek során
látványosan színre vitte a magyar és a
világirodalom drámai költeményeinek
egész sorát. 1879-ben a Csongor és
Tündét, 1883-ban a Tragédiát, amelyet
Goethe Faustja és Byron Manfrédje
követett 1887-ben, végül a sort Lessing
Bölcs Náthánja zárta 1888-ban.

Ahhoz, hogy Madách műve színpad ra
kerülhessen egy három és fél órás előadás
keretében, jelentős szövegmunkát kellett
rajta végezni. A Tragédia több mint
négyezer-egyszáz sorából két-ezer-
ötszázhatvan maradt meg, előjátékra és öt
szakaszra bontva. Az első szakasz
Egyiptomot és Athént, a második Ró-mát
és Konstantinápolyt, a harmadik az
egybevont két prágai jelenetet és Párizst,
a negyedik csak a londoni színt
tartalmazta. Az ötödikre maradt a
falanszter-jelenet, a jégvidék (itt hang-
zottak el a technikai okokból kihagyott
űrjelenet fontosabb mondatai is) és végül
a paradicsomon kívül játszódó záró-kép.
Néhány húzásra további színpadtechnikai
okokból került sor: nem jele-
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nítették meg a teremtett világ elvonulását
az Úr előtt, kimaradt a Fáraó hatalmának
és Rómának pusztulása, a halál-tánc
helyett pedig csak egy felgyorsított tánc
zárta a londoni színt. Á főszerepeket az
akkor hagyományos szerep-köri gyakorlat
szerint osztotta ki Paulay, hosszú időre
megszabva a szereposztási gyakorlatot.
Ádámot a hősszerelmes Nagy Imrére
osztotta, aki korábban Csongor, később
pedig Faust alakítója is volt. Évát tragika
játszotta, Jászai Mari. Lucifer szerepét
intrikusra bízta, a pályája elején álló
Gyenes Lászlóra, aki azután a szerepet
haláláig, negyvenegy éven át megtartotta.
Természetesen már az első főszereplők is
találkoztak a Tragédia mindenkori
játszóinak alapvető problémájával, és
számukra is a szerep egységének
megteremtése és az első ember-pár
sokszínű jellemzése bizonyult a
legnehezebb feladatnak. A rendezőnek pe-
dig szembe kellett néznie azokkal a kriti-
kai megjegyzésekkel, amelyekkel utódait
máig illetik, amilyen a színszerűtlenség, a
revüsítés vádja, a Faust-epigonizmus tétele
stb. Kétségtelen, hogy a Tragédia óriási
sikert aratott, országszer-te -
Máramarosszigettől Zomborig és
Szombathelytől Sepsiszentgyörgyig - az
ősbemutatót követő három évben ötvenkét
bemutatója volt. Ami az anyagiakat illeti:
nemcsak a Nemzeti Szín-házban térült
meg két előadáson a rá-fordítás, hanem
országosan is a legjövedelmezőbb darabok
egyikének bizonyult, szinte csak Jókai
Aranyembere állta vele a versenyt.

Két dolog kétségtelen. A Paulay-in-
szcenírozás tulajdonképpen máig ható
érvénnyel határozta meg a Tragédia
színrevitelét. Ennek előnyeiről és hát-
rányairól később szólunk. Másrészt Ma-
dách műve olyanokhoz is eljutott a szín-
padról, akik egyébként olvasás céljából
sohasem vették volna kézbe.

A színpadi teret naturális, illúzióra
törekvő térrel ábrázoló meiningenizmus
stílusjegyei jellemezték a Tragédia világ-
színpadi pályafutásának első korszakát is,
a külföldi ősbemutatón (Hamburg, 1892)
éppúgy, mint a hamburgiak vendégjátékán
a bécsi színházi világkiállításon és az
ennek hatására létrejött prágai bemutatón
(még szintén 1892-ben), az első berlini
előadáson (1893), az újabb bécsi bemutatón
(1903) és a hatására létrejött krakkói
bemutatón (ugyan-csak 1903-ban),
valamint a Plzenben és Brnóban is
bemutatott prágai fel-újításon (1904). Gróf
Eszterházy Miklós

1892-ban negyvenezer forinttal - tehát a
Paulay rendelkezésére állott összeg
hússzorosával járult hozzá a hamburgiak
bécsi vendégjátékára készült díszletek
költségéhez. Ez a díszlet, amely
valószínűleg több másolatban is létezett, a
hazai színháztörténetből ismerős: 1908-
ban ebben a keretben rendezte meg
először a Tragédiát Hevesi Sándor, a
Népszínház-Vígoperában; utolsó adatunk
róla 1911-ből, Debrecenből való. A
meiningeni ízlés szerint készült
díszletekre nagymértékben hatott Zichy
Mihály klasszikus értékű
illusztrációsorozata, amely a teljes sorozat
húsz rajzával 1888-ban jelent meg először
album formájában. A korai nemzetközi
fogadtatás német nyelvterületen
nagymértékben függvénye volt a Faust-
epigonizmus felfogásának, a szláv
előadások eltérő fogadtatása pedig sokban
függött a magyar nemzetiségi politika
pillanatnyi állásától.

A századfordulóra, Paulay Ede utó-
dainak keze alatt az 1892-ben Bécsben
még világszínvonalúnak elismert in-
szcenírozás erősen szétesett, és joggal
vívta ki a fiatal Hevesi Sándor megsem-
misítő kritikáját. Azok az új szcenikai
elképzelések, amelyek Gordon Craig, Max
Reinhardt és mások rendezéseiben
jelentkeztek, szimbolikus-gondolati tér-
ábrázolásukkal radikális szakítást jelen-
tettek a meiningenizmus gyakorlatával,
amely képtelen volt a Tragédia színpadán
megkülönböztetni a keretszíneket és
Ádám történelmi látomását. A színpadi tér
stilizált ábrázolása először 1909-ben
sikerült Jaroslav Kvapilnak Prágában, aki
1904-ben még a historizmus szellemében
újította fel a Tragédiát, öt évvel később
azonban - Shakespeare-rendezéseinek
tapasztalataival gazdagodva - már
stilizáltabb színpadi térben vitte színre
Madách művét.

Hevesi, mint említettük, harmincöt éves
korában, 1908-ban kapott lehetőséget arra,
hogy megrendezze a Tragédiát. Rendezői
koncepció és színpadi keret ellentéte
jellemezte ezt az előadást, Hevesi
szavával : ,, ... lényegesen csak a londoni
színben térhettem el Paulay szöveg-
könyvétől, mert a híres Eszterházy-féle
díszletek teljesen Paulay szövegkönyvé-
hez simultak, s nem is engedtek meg
lényegesebb eltérést." Hevesi rendezése
három vonatkozásban hozott mégis újat a
Tragédia színháztörténetében. Lucifert a
cselekmény mozgatójává emelte, a
Népszínház-Vígopera nagy színpadán
hatásosan mozgatott tömegjelenetei ré

vén a Tragédia gondolati rendszerének új
dimenzióját jelenítette meg az egyéniség
és a nép viszonyában, végül szereposztása
is figyelmet érdemel. Ádámot az ekkor
már Max Reinhardtnál játszó Beregi
Oszkár alakította vendégként, Lucifernek
Kürti Józsefet választotta. Nemcsak az
utóbbi, de az Éva szerepében később
fellépő Báthory Gizella is korábban -
Hevesivel együtt - a magyar színházi
kultúra megújításán fáradozó Thália
Társaság tagja volt.

Legközelebb Madách születési cente-
náriumán nyílt lehetősége Hevesinek
(most már a Nemzeti Színház igazgató-
jaként) arra, hogy szuverén rendezői
koncepciót valósíthasson meg, véglegesen
szakítva a meiningeni hagyomány-nyal.
„Az ember tragédiája nem történelmi
arcképcsarnok, nem látványos kép-
sorozat, nem történelmi korfestés, ha-nem
mindennél több, nagyobb, költőibb
valami: az ember örök küzdelme Ádám
álmában, változó víziókban... Az új
Tragédia tehát nem egyes korképek so-
rozatából, hanem Ádám lelkéből, ál-
maiból és vízióiból építi fel a színpadi
keretet, s abból szerkeszti meg az egyes
jeleneteket" - nyilatkozta a bemutató
előestéjén. Elképzeléséhez kiváló munka-
társat talált Oláh Gusztáv személyében.
Egy stilizált lombív fogta át a
színpadképet, utalva arra, hogy Ádám
álmát látjuk a történelemről, párhuza-
mosan azzal a rendezői instrukcióval,
hogy Ádám minden szín végén föleszmél.
Az egyes színpadképeket erős és
határozott színszimbolika jellemezte. Az
előadás egységét hangsúlyozta Hevesi a
tömeg mozgatásával és azzal a ma már
általános gyakorlattal, hogy a több szere-
pet addig kényszerűségből játszott szí-
nészeket a mondanivaló érdekében cso-
portosította. Szereposztásában rögződött
az a nemzeti színházi gyakorlat, hogy a
főszerepeket a mindenkori vezető szí-
nészek játszották, szerepkörükre és élet-
korukra való tekintet nélkül.

Már 1923-ban hangsúlyozta Hevesi a
mitikus keret fontosságát. Ebből alakult ki
1926-ra a misztériumjátékként való
rendezés gondolata; nem függet-lenül -
mint Staud Géza, Hevesi ma is alkotó
tanítványa hangsúlyozta - két korhatástól.
Az egyik a keresztény szemlélet állami
ideológiává válása volt az 1920-as
években, amely a Tragédia vallásos
irodalmi értelmezését is felerősítet-te, a
másik pedig Reinhardt salzburgi
misztériumrendezései, amelyek egyéb-
ként a Szegedi Szabadtéri Játékok ja-



vaslatát, Hont Ferenc eredetileg népszín-
házi ihletésű ötletét is elfogadhatóvá tették
a hivatalos kultúrpolitika számára.
Kétségtelen, hogy a Tragédia felfog-ható
misztériumként, hiszen az égben kezdődik,
I., Il. és XV. színének elsőd-leges forrása a
Biblia, s az is vitán felül áll, hogy a
rekonstruált misztériumszín-pad
folyamatos játékra, nagy tömegek
mozgatására adott lehetőséget a rende-
zőnek. Ilyen értelemben és ennyiben ér-
telmezte Hevesi misztériumdrámának a
Tragédiát, és így válik érthetővé, miért
lépett fel a szegedi szabadtéri elő-adás
ellen: nem érzett szoros összefüggést a
színhely és a szöveg között, és attól tartott,
a produkció visszakerül a korszerűsített
meiningenizmus színvonalára.

A misztériumértelmezés mellett foglalt
állást Hevesi tanítványa, tanársegédje a
színiakadémián és utóda a Nemzeti
Színház főrendezői posztján, Horváth
Árpád is. Joggal hívta fel a figyelmet arra
a fáziskésésre, amellyel a magyar
színjátszás a világszínpad irányzatait
tudomásul vette, rámutatva, hogy Paulay a
maga idejében együtt haladt az európai
élvonallal, Hevesi rendezései pedig (1923-
ban és 1926-ban) annak újbóli elérését
célozzák. Elképzeléseit azonban nem
sikerült a Nemzeti Színház színpadán
megvalósítania. Az 1934. évi felújítást,
egyben az ötszázadik előadást, névleg
ugyan ő jegyezte, de az valójában
Voinovich Géza kormánybiztos műve volt.
Voinovich, aki 1914-ben (második
kiadásban 1922-ben) könyvet jelentetett
meg Madáchról, az irodalmi akadémizmus
szemléletével nyúlt a darabhoz: minél
teljesebb szövegfelhasználásra törekedett,
erősen hangsúlyozta a keretszínek vallásos
jellegét, a történeti színekben pedig
visszaállította a naturalista színpadképet,
megterhelve az előadást az átdíszletezés
gondjával. Öt és fél órás,
rekordhosszúságú előadás lett az
eredmény. Meg az a fegyelmi, amelyet
Horváth Ádám kapott említett, a
Nyugatban megjelent cikkéért.

A korszerű értelmezés, szcenikai meg-
valósítás és színészvezetés 1934-ben, a
bécsi Burgtheaterben valósult meg
Hermann Röbbeling rendezésében.
Világosan megkülönböztette a keret-
színeket a történelmi látomástól, a modern
színpadtechnika lehetőségeit a szöveg
javára, mértékkel használta. Állandó
emelvényrendszerrel dolgozott, irányított
reflektoraival kiváló világítási effektusokat
ért el, megkoreografáltatta a tö

megjeleneteket, sőt - a falanszter elgé-
piesedett világának szemléltetésére
hatáselemmé emelte az előadás technikai
apparátusának láthatóvá tételét is. Az
előadásnak, egy évvel Hitler hatalomra
jutása után, határozott antifasiszta
színezete lett, s ezúttal a német náci sajtó
vállalta át a Faust-epigonizmus vádját az
előadás kapcsán. Röbbelingtől függetlenül
Horváth Árpád Debrecenben 1936-3 r-ben
huszonöt előadáson valósíthatta meg
korábbi elképzeléseit a Csokonai Színház
új forgószínpadán és új világítási
apparátusának felhasználásával.

Az 1930-as években lépett fel az a
rendezőegyéniség is - hazánkban immár

a negyedik aki ismételt lehetőséget kapott
a Tragédia színrevitelére. A tanulmányait a
weimari köztársaság ide-jén végzett
'Németh Antal korszerű színházelméleti és
szcenikai felkészült-
séggel rendelkezett, s hatott rá több-féle
értelemben - a film is: az előadások
folyamatos pergetésére törekedett, ennek
érdekében szívesen élt a forgószín-pad és
a vetített díszlet eszközeivel, kedvelte a
monumentális hatásokat. Németh
Antal 1935 után, a Nemzeti Színház
igazgatójaként - ismételt rendezései-ben a
Tragédia minden adottságú szín-padtéren
való előadására törekedett, a mű
népszerüsítésére felhasználta a rá-dió, a
hanglemez és tervezte a film adott-
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ságait is. Élve kultúrpolitikai súlyával és a
nemzetközi kulturális egyezményekben
foglalt lehetőségekkel, megalkotta a
Tragédia nagyszínpadi (1937, Hamburg és
Nemzeti Színház), kamaraszínpadi (1939),
végül középszínpadi változatát (1942).
Németh véglegesen szakítani akarta
hősszerelmes-heroina-intrikus sze-
reposztási gyakorlatának maradványaival,
de az újabb keletű gyakorlattal is, hogy a
vezető színészek életkorra való tekintet
nélkül megtarthassák szerepeiket. 1934-
ben, a Budai Színkörben még kénytelen
volt megtartani a szerepet harminc éve
játszó és ekkor már ötven-nyolc esztendős
Beregi Oszkárt Ádámként (az előadást
utóbb nem is tartotta számon rendezései
sorában), de az ötven-két éves Somlay
Ártúrra már csak mikrofon előtt bízta
ugyanezt a szerepet. Évát Tőkés Anna
személyében készen találta meg; utóbb - a
Röbbelingéhez hasonló nőies eszmény
érdekében - a feladatot a pályakezdő
Lukács Margitra bízta. Luciferként
kezdetben Csortos Gyulát léptette fel, aki
cinikus intrikust játszott, szokott egyéni
hangsúlyaival. Luciferről egyébként
Németh Antalnak a „halál angyala" alá
vonható értelmezése volt, amelyet a
színpadon sem Csortos, sem Kiss Ferenc
és Kovács Károly nem valósíthatott meg; a
leginkább Uray Tivadar közelítette meg az
1938-as lemezfelvételen. Németh Antal
rendezései szintén a misztériumdráma-
értelmezést erősítették. Leginkább
szembetűnően persze a
kamaraváltozatban, ahol egy
szárnyasoltár-keretben (saját szavai
szerint) „szertartást kellett celebrálni" a
színészeknek.

Ötven éve, 1933-ban Szegeden új, nagy
hatású, szabadtéri játszóhellyel bővült a
Tragédia színháztörténete. A fogadalmi
templom mint háttér, eleve a látványos
misztériumjáték irányába vitte a Tragédia
ottani előadásait, s ezt az értelmezést
erősítette, hogy kimondottan vallásos
célzatú színművek tár-saságában szerepelt
a műsoron. Noha a hét egymást követő
évben (1933 és 1939 között) négy rendező
váltotta egy-mást a Tragédia
színrevitelében (Hont Ferenc, Bánffy
Miklós és Kiss Ferenc kétszer, Janovits
Jenő egyszer), a szegedi előadásoknak
mégis elsősorban szcenikatörténeti
jelentőségük volt: Buday György, Oláh
Gusztáv, Varga Mátyás, Fülöp Zoltán
kaptak lehetőséget arra, hogy a magyar
színháztörténet legnagyobb játszóhelyét
színpadi előadásra alkalmassá tegyék.
Óriási méretekben

kellett vetíteni, világítást biztosítani, át
kellett hidalni a templomháttér okozta
problémákat. Érthetően a rendezések-ben
a szabadtéren jól érvényesülő, látványos
elemek (felvonulások, táncbetétek,
zenekíséret) részaránya nőtt meg. Az
értelmezés - a misztériumdráma keretein
belül - két helyen módosult. Szegeden
megvalósíthatatlannak bizonyult a
történeti színek álomjellegének láttatása, a
főszerepek közül pedig egyértelműen
előtérbe került Lucifer mint a történelem
rendezője. Természetesen a színészek
közül is a határozottabb, markánsabb, sőt
robusztus, egyéniségek hatottak jobban:
Lehotay Árpád Ádámja, Tőkés Anna
Évája, Csortos Gyula Luciferje, továbbá
Táray Ferenc és Kiss Ferenc, akik mindkét
férfi főszerepet eljátszották - ugyanakkor
Törzs Jenő Lucifer-alakítása például
1937-ben kudarccal zárult.

Á felszabadulás után a Tragédia alap-
vetően új helyzetbe került. E tulajdon-
képpen máig tartó folyamatnak főbb
irányát és problémáit négy, vitára bocsá-
tandó tézisben igyekeztünk felvázolni.

1) A marxista irodalomtudomány és
színházkritika művelőinek egyik, zömmel
emigrációból hazatért csoportja (Lukács
György, Révai József, Bolgár Elek)
Madách művét a két világháború közötti
kultúrpolitika hivatalos, reprezentatív
darabjának tekintette, azonosította a
rátapadt irodalmi és színházi értelmezé-
sekkel, felemlítve például a magyar mű-
vészek közreműködése nélkül létrejött,
megcsonkított fasiszta előadást is, 1939-
ben, a berlini Volksbühnén; Madách-csal
szemben nem annyira a műalkotás, mint
inkább a tételes filozófia követelményeit
állította. Ilyen értelemben beszéltek
Madách népszemléletének reakciós
voltáról, pesszimizmusáról és - a
misztériumértelmezés színházi emlékeitől
is erősítve - klerikalizmusáról. E té-
telekkel az 1950-es években a marxista
irodalomtudósok egy másik csoportja
(Waldapfel József, Sőtér István, Horváth
Károly, Barta János és mások)
határozottan szembeszállt. Utóbbiak iga-
zát azóta a sikeres irodalomtudományi
kutatások bizonyították. Igaz, e viták csak
közvetve voltak színházi érdekűek, de
mégis erősen hatottak - olykor ad-
minisztratív intézkedések útján - a Tra-
gédia színpadi pályafutására. Gondolunk
itt az 1947-es nemzeti színházi, Both Béla
rendezte felújítás gyors lekerülésére a
műsorról, főként pedig az 1955-ös, a
színház három vezető rendezője,

Major Tamás, Gellért Endre és Marton
Endre jegyezte, kollektív vállalkozás-ként
színre vitt Tragédia leparancsolására a
színpadról. 1957 után, történelmileg ismét
szükségszerűen, a folyamat ellenkezője
figyelhető meg: 1957 és 1965 között Pécs,
Eger, Debrecen, Győr, Kecskemét,
Miskolc, Szolnok, Kaposvár tűzte
műsorára a Tragédiát, a folyamat végére
pedig a Déryné Színház 1970-es
kamaraváltozata kívánkozik, amely Szécsi
Ferenc rendezésében száz helységben
került a közönség elé. Ehhez hozzá kell
számítani az 1960 óta felújított szegedi
szabadtéri előadások közönség-vonzását.
1964 után egyébként Madách egész
drámai életművének színházi kí-
sérletsorozata következett, amelyből -
mint azóta egyértelműen kiderült - a
Mózes lett (Keresztury Dezső átdolgozá-
sában) a magyar klasszikus repertoár ál-
landó darabja.

2) Á felszabadulás utáni előadásokat
hosszú időn át az értelmezés fejlődése,
valamint a szcenika és a színészvezetés
közötti ellentmondás jellemezte. Már Both
Béla leszámolt a misztériumdráma-
értelmezéssel 1947-ben, de ezt a küzdel-
met 1960 után Szegeden, a Dóm téren újra
kellett vívni. Állandósult az aktív,
emberméretű Lucifer ábrázolása, aki
nemcsak az Úrnak, de Ádámnak is
ellenfele a történelmi színekben, s utób-
biak mind magasabb eszmei szinten és
változatos formákban kezdik újra a harcot
az eszmék diadaláért, illetve hiába-
valóságuk bizonyításáért. Az 1950-es évek
realizmusfogalmának színházesztétikai
érvényesítése, a Sztanyiszlavszkij-
módszer alkalmazása a rendezésben a tör-
téneti színek dialektikáját és életszerűségét
hangsúlyozta, számos jó részletmegoldást
hozva a főszereplők viszonyának
feltárásában és a tömegjelenetek megva-
lósításában. Mindez csaknem előzmények
nélkül történt: csupán Hont Ferenc 1933-
as szegedi rendezése említendő a
folytatható hagyományok sorában.
Ugyanakkor a stílrealizmus követelménye
megőrizte, sőt fokozta a magyar szcenika
lemaradását a világszín-pad törekvéseitől,
noha a Nemzeti Szín-házban változatlanul
kitűnő, kipróbált tehetségű művészek
dolgoztak. Igy érthető, hogy Oláh Gusztáv
195 5-ben saját, 1923-as és 1926-os
ötleteire épített, és hogy a „gondolati tér"

szcenikai problémájának megoldási
kísérletei és eredményei először 1957 után
a vidéki színpadokon jelentkeztek. 1964-
ben, a Nemzeti Színházban Major Tamás
ren-



dezésében az arány megfordult: az ér-
telmezés nem változott lényegében, a
szövegre koncentráló előadás azonban -
erős Brecht- és Brook-hatásokat mutatva --
szcenikai puritánságával jelentett
újdonságot. Jellemző, hogy amíg hazai
fogadtatásában a vélemények erősen
megoszlottak, az 1967-es éS 1970-es ven-
dégjátékokon a kelet-európai szocialista
országokban a szenzáció erejével hatott.
Az értelmezés és a szcenika korszerű
egységének helyreállítása - mint azt a
legutóbbi előadások bizonyították -
tulajdonképpen napjainkra maradt.

3) A z elmúlt negyedszázadban
jelentős eredményeket ért el a Tragédia
színre-vitelében a határon túli magyar
szín-játszás, amely némi fáziskéséssel
követ-te a hazai fellendülést: Kolozsvár
(1965), Szabadka (1966), Komarno
(1973), Nagyvárad (1974) és
Marosvásárhely (1975) voltak ennek
állomásai. Kivált 1964, a Béke-
világtanács-évfordulóvá emelt Madách-
centenárium irányította ismét a
világszínpad figyelmét a Tragédiára.
Utóbbiaknak egyetlen nagy előnyük van, a
külföldi rendezőket nem köti a szö-
veghűség és a Paulay Ede óta tartó szín-
padi tradíció. Az értelmezési skála igen
széles, Ulrich Erfurt rendezésétől (Bécs,
Burgtheater, 1967), amely a revü és a
musical eszközeit érvényesítette, Tibor
Rakovsky emlékezetes pozsonyi és kassai,
Épp Kaidu telitalálatnak bizonyult tartui
rendezésén át Borisz Lucenko minszki
megoldásáig terjed, ahol az át-dolgozás
során új szövegrészeket is applikáltak
Madách verssorai közé. De játszották a
Tragédiát Poznań, Gdańsk, Groznij és
Minneapolis színpadán is. Elkészült 1970-
ben Ránki György operája, majd egy
nyugatnémet operaváltozat is, Peter
Michael Hamel műve, amely Madách
haldoklásából formált keretjátékot egyes
történeti színek zenésített ábrázolásához.

4) A legutóbbi évtized hazai előadásai-
ban új értelmezés körvonalai bontakoztak
ki, a küzdő, újrakezdő Ádám figurája köré
kristályosítva. Ennek előzményei - mint
arra néhány esetben utaltunk - szórtan, de
Paulay óta megvan-nak a magyar
játékhagyományban. A tartui Vanemuine
Színház előadásában láttuk először a
Tragédiát mint a mindenkori fiatalság, a
pályakezdő nemzedék útkeresésének
drámáját. (Ez az értelmezés a magyar
nézőt némileg a Csongor és Tünde
problematikájára is emlékezteti, figyelmen
kívül hagyva Madách

nem lényegi instrukcióját az öregedő
Ádámról, amely a színpadon mindig
problémákat jelentett, a színészi játék, a
jelmez és a maszk vonatkozásában.) Ez
az elképzelés jellemezte - a teljesség
igénye nélkül sorolva fel -- Szinetár
Miklós szegedi rendezését 1976-ban, a
szegedi Kisszínház 1977-es előadását
Giricz Mátyás rendezésében, a szolnoki,
Paál István jegyezte Tragédiát 1980-ban,
a Lengyel György rendezte Madách
színházi előadásnak inkább a második
szereposztását és végül Vámos László ez
idei két jubileumi rendezését. Az ér-
telmezés természetes módon megnöveli a
rendező színészvezetési feladatait: sok
erőt köt le a fiatal színészek tolmácsolá-
sában a verses szöveg előadásának míves
megvalósítása, az életkor és a pálya-

rutin tapasztalatainak hiánya a figurák
időtlenségében stb.

Á remekművek kimeríthetetlenek. Min-
den kor, minden nemzedék megkeresi
bennük saját értelmezését. Igaza van
Hevesi Sándornak, aki a Nemzeti Szín--
házról mondotta ugyan, de mint azt száz
év Madách-színháztörténete bizonyítja,
megállapítása érvényes valamennyi
magyar nyelven alkotó vagy Madáchot
anyanyelvén bemutató kül-földi játékszín
számára: ,,Madách költeménye bibliája a
Nemzeti Színház-nak, amelyet örökké
forgat, amelyből mindig tanul, amelyet
sohasem fog teljesen kitanulni.

Nagy Zoltán, ifj. Újlaky László és Vajda Márta az 1977-es szegedi előadásban (Hernádi Oszkár felv.)


