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Két Tragédia-előadás

Az ember tragédiája
egy rendező életében

„Nagy költők arca minden kor ködében
másképp tükröződik, s a remekművek
folyton változnak az idővel. Ha nem
tudnak változni, nem is remekművek, mert
a változás az életerő és életrevalóság
próbája. Amit »belemagyarázásnak«
szoktunk nevezni leintő gesztussal: talán
semmi egyéb, mint a költőnek vagy a
remekműnek egy későbbi korban való
elhelyezkedése, ami sohasem járhat ne-
hézségek és erőszakosságok nélkül." - írja
Hevesi Sándor AZ igaZi Shakespeare-ben.

Az ember tragédiája a klasszikus magyar
drámairodalom minden korszakban
leginkább megújulásra kész remek-műve,
amely minden rendező- és színész-
generáció és minden stílus számára ki-
meríthetetlen, örökké változó inspirációt
tud adni. A Tragédia száz éve magyar és
külföldi színpadokon rendezések és
színészi alakítások számtalan izgalmas
variációját ihlette meg.

Sajnos azonban hagyományaink elemző
feltárása, sőt még a közelmúlt tárgyilagos
áttekintése is komoly akadályokba
ütközik. Ha az interpretációk értékelését
kutatjuk elmúlt korok színi-kritikáiban, a
Tragédia esetében is igen ellentmondásos
kép alakul ki számunk-ra. Amikor régi
előadások bírálatait olvasom, gyakran az
az érzésem, hogy a hajdanvolt s azóta
nevezetesnek mondott előadásokat is
főként az emlékezet legendái, az alkotók
azóta létrejött hír-neve s a jó
szájhagyomány tette felejt-hetetlenné. Jól
ismert Paulay múlhatatlan érdemű és
értékű rendezésének fogadtatása is. Bár a
kortárs kritikusok a bemutatás tényét
üdvözölték, méltó elemzést, elismerést az
előadás alig kapott.

Hadd idézzek Mihály Józsefnek az
Egyetértésben megjelent bírálatából:
„Ami olvasva megrázta a kritikust, az a
színpadon előadva nem volt képes drámai
érdeket kelteni. Színpadilag nyert Madách
műve, de mint költemény vesz-tett." Igen
kevés a mű színpadi jelenlé-tét, Paulay
revelációját megértő és a lá-

tott élményt írásban visszaadni tudó
bírálat.

A múltbéli példák jórészt folytathatók.
Az alapvetően költeménycentrikus
kritikák özönében ritka a rendezések és
alakítások érdemi analízise. Kivételt ké-
peznek az adott rendezővel, illetve az
általa képviselt stíluseszménnyel vagy tö-
rekvésekkel rokonszenvező bírálók. Ilyen
kivételes példák Kárpáti Aurél írásai
Hevesi Sándor két különböző fel-fogású
Tragédia-rendezéséről. (Kárpáti
rokonszenve Hevesi iránt a nemzeti
színházi igazgatásának második felében
megszakadt. A gazdasági nehézségek és
egyéb súlyos problémák miatt műsor-
politikai kompromisszumokra kényszerült
igazgatót gyakran a rendezővel együtt
támadta, s csak leváltása után magyar
színházbeli rendezéseiről írott lelkes
írásaiban, valamint az új rezsimet
ostorozó támadásaiban, majd nekrológ-
jában alakul át meg nem értő szkepszise
nosztalgikus apoteózissá.)

Úgy gondolom, azért is nehéz hiteles
rekonstrukciókat készíteni a távoli és a
közelmúlt színibírálatai alapján az egy-kori
előadásokról, mert az adott írások zöme
mindenkor az adott kritikus mű-
értelmezése és a kritika tárgyát képező
előadás rendezőjének felfogása közötti
ellentétről szólt. Természetesen ez a
mindenkori kritika egyik feladata, ezt még
a legérzékenyebb rendező és színész sem
vitathatja, de véleményem szerint
színikritikáinkból és színháztörténe-
tünkből is rendkívül hiányoznak az elő-
adásokat elemző és leíró jellegű tanul-
mányok.

A Tragédia színháztörténete különösen
érdekes és kidolgozásra méltó téma.
(Folytatni és kiegészíteni dr. Németh
Antal művét, amely 1933-ig kísérte nyo-
mon a mű sorsát magyar és külhoni
színpadokon.) Ez a feladat megtisztelő és
kötelező adóssága színháztörténetünk-nek.
S talán ebben az új tanulmányban, amely
a teljes kritikai visszhangra, az egyes
előadások dokumentumaira, fő-ként
rendezőpéldányaira, elemzéseire épülne,
mint egy perújrafelvételen elég-tételt vagy
legalábbis tárgyilagosabb meg-ítélést
lehetne adni több, a maga korában vagy
művészeti periódusában nem jól értett
rendezésnek, felfogásnak. A
megközelítést, a megértést csak a több-
féle színházi stílust, rendezői törekvést
elfogadó szemlélet vezetheti. S talán ép-
pen ez, a Tragédia színháztörténetét sok-
oldalúan kidolgozó tanulmány segít majd
összefüggéseiben jobban megérteni a

Mű és a rendező, a Mű és a megelevenítő
színészek, tervezők alkotó kapcsolatát. A
gyakran csak általánosságok, önismét-
lések, személyeskedések örvényeiben
fuldokló színházi vitáinkból is segítene -
az alkotó problémák jobb partjai felé
navigálni a Tragédia-előadások nagyon
várt elemző története.

E megírásra váró mű számára szeretne
adalékot szolgáltatni két előadásnak a
felelevenítése az itt következőkben. Két
egymástól nagyon eltérő társadalmi és
művészeti periódusban született produk-
cióról lévén szó, beszámolóm megköze-
lítési módja is alapvetően különböző. Az
első esetben krónika, a második esetben
elemzéskísérlet és alkotói problémák fel-
vetése a szándék.

A két időpont: 1954 tele és kora ta-
vasza, valamint az 1980/81-es színházi
évad. A történet emlékező szereplője az
első időpontban tizenhét, a második
alkalommal negyvennégy éves volt.

1953 őszén a Madách Imre nevét viselő
patinás hírű Barcsay utcai gimnázium
színjátszó csoportja még addigi vakmerő-
ségén is túltett: vállalkozott a magyar
színpadokról akkor már hetedik éve
hiányzó AZ ember tragédiája színrevitelé-
re.

Az előzmények sem voltak éppen
szerények. Balogh Géza barátommal, aki
most a Bábszínház rendezője és mű-
fordító, előbb a Berzsenyi Gimnázium
égisze alatt a teljes Revizort, majd a Bánk
bán négy felvonását mutattuk be, ezt
követte Eötvös József Éljen az egyenlőség
című vígjátéka. A Madách Gimnáziumba
átkerülvén még lelkesebb szín-játszó
gárdát sikerült verbuválnunk, amellyel a
mai Thália Színházban már a teljes Bánk
bánt adtuk elő több ízben. A
diákközönség, pedagógusok, sőt a sajtó is
elismerően fogadta próbálkozásunkat.

Ilyen körülmények között nőtt égig a
társaság ambíciója. De amilyen termé-
szetesnek tűnt az elhatározás : bemutatni
az iskola névadójának fő művét, éppoly
naivnak és megvalósíthatatlannak tar-
tották tervünket feletteseink és közvetlen
környezetünk. Iskolánk akkori igaz-
gatója, dr. Fényi András azonban az ügy
mellé állt, ismert és általunk nem ismert
ellenzékkel dacolva áment mondott a
tervre, s ami ennél még fontosabb, az
ötlet megszületésekor még beláthatatlan
méretű és hullámokat kavaró vál-



lalkozás későbbi minden politikai és
technikai kanyaránál ott állt és jól irá-
nyított. (Mellette dr. Bada Gyula, a ma-
gyar költészet feledhetetlen elemző mes-
tere volt a tanári kar leglelkesebbje.)

A Tragédia akkor már évek óta a szín-
házi élet „várakozó listáján" szerepelt A
csodálatos Mandarin és más művek mellett,
de bemutatásának esélye nem látszott
közeli realitásnak. Ez is magyarázza tehát
azt a felénk áradó figyelmet és
segítőkészséget, ugyanakkor gyanakvó
ellenérzést, amiben egyformán részünk lett
az elkövetkező fél év során.

Természetesen mindannyiunkat vonzott
a küzdelemre a kultúrpolitikai misszió és a
névadó iránti tisztelet. De mindennél
jobban izgatta kamasz-mű-vész
fantáziánkat maga a mű. Mi, akik jó
néhányan színháztól, irodalomtól fer-
tőzöttek voltunk, akkor már hatodik éve a
drámairodalom nagy műveiből adtunk elő
részleteket különféle előadásokon,
rendezőpéldányokat, díszletterveket,
szereposztásterveket készítettünk,
készültünk a pályára. Példaképünk a tra-
gikus sorsú, 1941-ben öngyilkossá lett ifj.
Horváth István volt. Ez a zseniális
diákrendező a sárospataki kollégiumban a
Tragédiát angolul, Szegeden egyetemis-
tákkal a Hamletet adta elő óriási siker-rel.
Életéről, műveiről posztumusz kötetében
olvashattunk. De a negyvenes évek vége
felé potom áron vásárolhattuk meg az
antikváriumokban Hevesi, Bárdos Arthur,
Németh Antal és mások színházi köteteit
is. A Tragédiára készülve, a Széchényi
Könyvtár színház-történeti osztályán
(amely azután éveken keresztül adott
szellemi táplálékot és „menedéket"

többünknek) Paulay, Hevesi, Németh
Antal rendezőpéldányaival ismerkedtünk.
Együtt elemeztük tanárainkkal a művet,
elolvastuk a nevezetes irodalomtörténeti
munkákat, vitákat. A tervezés időszakában
kezdtük el „eklektikus" jellegű
látogatásainkat a Tragédia akkor élő
egykori rendezőinél. A velük való
megismerkedés, a beszélgetések sorozata,
később pedig gyakorlati segítségük
érthetően nagyon sokat jelentett
mindannyiunknak.

A Színháztörténeti Múzeum Petőfi
Sándor utcai, ha jól emlékszem VI. eme-
leti szükségotthonában egy kora téli dél-
utánon kerestük fel Hont Ferencet, aki az
akkori magyar színházi élet fordulataiban
már színházi kifejező lehetőségek nélkül
élt. Soha nem felejtem el kigyúló
lelkesedését, izgalmát, mindenre kíváncsi
frisseségét, amivel az álmos dél-

utánból felvillanyozó élményt varázsolt.
Végeláthatatlanul mesélt szegedi rende-
zéséről, sőt helyettesével, dr. Czenner
Mihállyal együtt dokumentumokat mu-
tattak, és még az akkor szinte csak titok-
ban emlegethető Németh Antal Tragédia-
lemezfelvételének meghallgatását is le-
hetővé tették. Sokat tanultunk Hont
Ferenctől azokon a próbákon is, ame-
lyeken részt vett. Ezt követően kinyo-
moztuk Németh Antal munkahelyét. A
Népművészeti Intézet alkalmi báb-
rendezője volt. Egy téli délutánon belo-
pakodtunk a Corvin téri alagsor próba-
termébe Ispánki János akkori bábelőadó
segítségével, s végignéztük, amint
Németh beállította az akkor még fiatal
Kemény Henrik egy pompás bábjelenetét.
A hatalmas színpadi menazsériát
kedvtelve mozgató, virtuóz, formalistának
is mondott, gesammtkunstot az
expresszionizmussal keverő egykori nem-
zeti színházi igazgató e próbája mind-
máig a rendezői életösztön, a makacs ki-
tartás és tehetség tragikus és groteszk
példája marad számomra. Az akkor már
tizedik esztendeje színpad nélkül élő, Az
ember tragédiájába egy életen át szerelmes
rendező jóleső érdeklődéssel fogadott
minket, és ezután több „titkos" találkozón
beszélgetett velünk. Németh többek
között megismertetett bennünket az 1939-
es kamara-Tragédia változatának
elképzeléseivel, dramaturgiájával. Minden
korabeli kritika Németh egyik
legérdekesebb rendezésének tartotta ezt a
miseszerű interpretációt a mai Bábszínház
helyiségében. (Egyéb-ként ez az elismerés
különösen jól érthető azért is, mivel a
legjelentősebb színikritikusoktól távol állt
Németh Antal rendezői stílusa, gyakran
misztikus koncepciói, Gordon Craig elveit
érvényesíteni akaró rendezői gyakorlata. S
érthetően üdvözölték a kivételt: a mise
celebrálásának keretei között is jól ér-
vényesülő szövegcentrikus megközelítést.
Itt vetem fel, hogy nagyon is idő-szerű
lenne mind Hont Ferenc, mind Németh
Antal rendezői és elméleti élet-művének
mielőbbi áttekintése, elemzése.
Különösen indokolja a sürgősséget a még
megkérdezhető tanúk, az élet-művek
ismerőinek vallomáslehetősége.
Ugyancsak komoly adósságnak érzem a
magyar színikritika XX. századi törté-
netének alapos értékelését, a források
faggatását, s ezen belül is például Hevesi
Sándor, Kárpáti Aurél, Pünkösti Andor
színikritikusi működésének gyűjteményes
kiadását és számbavételét.)

Visszatérve előadásunkra, Németh Antal
kamara-Tragédia verziója puritánságával
és nem pedig mise jellegű fel-fogásával
hatott ránk. A mi szövegváltozatunk a
fennmaradt diákrendező-példány tanúsága
szerint jóval teljesebb volt az 1939-es
nemzeti színházi vált - zatnál.

Az előadás látványát, díszletét és vilá-
gítását a kiváló színpadi szcenikus, Nagy
Ákos irányításával teremtettük meg. Fehér
színű, lépcsőzetes emelvény-rendszerben,
kisebb bútor- és díszlet-jelzésekkel,
diaképvetítéssel folyt az elő-adás. A zenét
jórészt Händel, Beethoven, Liszt
műveiből állítottuk össze.

Említettem már, hogy sokfelől áradt a
segítség. Both Béla, aki akkor a Déry-né
Színház főrendezője, s a műsorról le-vétel
előtti utolsó nemzeti színházi elő-adás
rendezője volt, különösen a szöveg-
értelmezésben és a szövegmondásban
adott sok segítséget. A Nemzeti Színház-
ból Rátai Dénes rendező és Somody
Kálmán színművész segített a tömeg-
mozgatás beállításában. Az Operaház és a
Nemzeti Színház különböző mű-helyei,
tárai önzetlenül segítettek. (Akik nem
támogattak, sőt gáncsoltak minket,
azokról itt most ne essék szó.)

1954. április 3-án a Zeneakadémia
Kistermében került sor a bemutatóra,
amelyet még hat előadás követhetett. Az
akkori magyar kulturális életben nagy
érdeklődést keltett vállalkozásunk. Egy-
egy este felejthetetlen találkozások-ra
adott alkalmat Kodály Zoltánnal,
Szabolcsi Bencével, Remenyik Zsig-
monddal, írókkal, irodalomtörténészek-
kel, színészekkel. Nem ilyen értelemben,
de nagyon is emlékezetes maradt szá-
momra az a telefonbeszélgetés, amelyhez
a kémiaóráról hívattak az irodába. A
Színházi Főosztály akkori vezetője
kívánta véleményét elmondani az érett-
ségiző diáknak, jelezve, hogy próbálko-
zásunk sokat segített a Tragédia nemzeti
színházi műsorra tűzésében. Noha, mon-
dotta, a falanszter-szín értelmezésének
bonyolult kérdését mi sem tudtuk meg-
oldani. Érthető, hogy nagyon megtisz-
telőnek és nagyon furcsának éreztem ezt a
beszélgetést. De az tény, hogy a mű 195
5-ben színre került végre a Nemzeti
Színházban. Mint említettem, a diák-
rendezés rendezőpéldánya szövegértel-
mezéseket, mozgásjelöléseket tartalmaz.
A játékstílus, az előadás egésze azonban
jól rekonstruálható dr. Czenner Mihály
akkor keletkezett lelkes, de szigorú ta-
nulmányából. Úgy gondolom, romanti-



kus hangvételű , szép szövegmondásra
épülő puritán előadás lehetett , a Nemzeti
és az Opera kölcsönjelmezeiben és -
parókáiban. Jómagam, aki az előadást Pós
Sándorral (ma a Magyar Rádió rendezője)
együtt rendeztem, még Lucifer szerepét is
játszottam Tímár József különös, merész
homlokívű parókájában.

A sajtóvisszhang nagyszerű volt, a
siker felejthetetlen, s mi, az 1954-es diák
Tragédia-előadás létrehozói megélhettük
életünk talán legszebb kalandját, amely
sokunkat örökre összeköt a Tragédiával.

Mielőtt a Madách Színház 1981-es elő-
adásáról szólnék, érintenem kell az elő-
adást ,,szülő kor" néhány momentumát,
amely nélkül az előadás problémái lég-
üres térbe kerülnének.

Az előadásunkat megelőző utolsó fel-
újítása 1963-ban volt a Nemzeti Szín-
házban Major Tamás rendezésében. Ez a
produkció kilenc évig szerepelt a mű-
soron, s ezt követően Budapesten kilenc
évig nem került színre a mű . Marton
Endre a Faust utánra tervezte a Tragédia
felújítását, de erre a Nemzetiben létre-jött
vezetőségváltozás miatt már nem került
sor. Elgondolkoztató, hogy a szegedi Dóm
téri véleményem szerint egészen más
jellegű vállalkozásnak számító - fel-
újításokat kivéve csak egyetlen vidéki
színház tűzte műsorára ebben a perió-
dusban Madách művét. Színjátszásunkban
időközben alapvető, sokszor ellen-tétes
mozgási folyamatok mentek végbe,
egyrészt új irányzatok, új rendezőegyé-
niségek, stí lustörekvések gazdagították
színházi életünk összképét, főként klasz-
szikus művek újraértelmezésével, más-
részt a változatlan művészeti vezetésű
színházak folytatták a maguk törekvéseit -
s eközben a Tragédia a talonba került,
mivel kívül volt mindkét irányzat
érdeklődési körén. Pedig éppen eb-ben a
periódusban több új Madách- és Tragédia-
tanulmány született. Sajnos ezek sem
ingerelték alkotásra a színházakat. (I ladd
említsem meg, hogy vitára érdemes téma
lenne a magyar irodalomban született
különböző drámaelemzések színházakra
tett hatásának elemzése. Úgy vélem
ugyanis, hogy nálunk - más általam ismert
irodalmi és színházi kultúráktól eltérően -
e téren ritka az alkotó együttműködés,
együttgondolkodás, a nézetek áramlása
irodalom és színház között.)

A Tragédia színre nem vitelének okát

Budapesten és vidéken az adott korszak-
ban abban látom, hogy sem az új, sem a
régi törekvések képviselőt nem találták
ebben a periódusban a kulcsot a Tragédia
színi megközelítéséhez. A hetvenes évek-
ben már nem az eszmei problémák, a míí
mondandójának tisztázása okozta a
görcsöt, hanem a játékstílus megteremté-
sének gondja. (Bár nem beszéltem e té-
máról a Nemzeti Színházat akkor irányító
két rendezővel, feltételezem: a szín-ház
stílusmegújításával és saját művészi
törekvéseik kifejezésének lehetőségeit a
társulatteremtéssel együtt megteremteni
akaró vállalkozás nem volt alkalmas
időpont a Tragédia színreviteli prob-
lémáinak megoldására.)

Ma is ebben látom a mű legnagyobb
színreviteli problémáját. A Tragédia ál-
talam ismert valamennyi előadásának
rendezői értelmezése és kivitelezése min-
dig is jelentősen eltért egymástól dra-
maturgiában, szereposztási koncepcióban,
szcenikai megoldásokban. A kritikák is
nagyrészt azzal foglalkoztak, hogy a
rendezői felfogás, beállítás, szerepér-
telmezés miben hoz újat, s miben tér el a
hagyományról vagy a megelőző felújí-
tástól. Nem vitatom természetesen, hogy
a Tragédia, mint minden sokféleképpen
értelmezhető mű , vonzza a kritikák
eszmei vitáját, és ezt jó hagyománynak is
tartom. Azonban úgy érzem, az elmúlt
harminc évben a Tragédia-előadások ren-
dezőinek figyelmét annyira lekötötte a mű
mindenkori újraértelmezésének szándéka,
a szcenikai megközelítés újdonságára való
igyekezet, hogy - az elkészült előadások
eredménye szerint a stí lus-teremtés
háttérbe szorult, a hangváltás csak
részben, főként törekvésekben jött létre,
s színibírálataink jó részében is kisebb
jelentőséget kapott ez a kérdés. Még ha
oly egymástól eltérő stílusú és karakterű
jelentős színészek is kaptak lehetőséget a
Tragédia főszerepének meg-formálására,
mint az elmúlt harminc év-ben történt -
kevés kivételtől eltekintve alapvetően az
a nemes, de ihletett, emelkedett,
romantikus hangvétel öröklődött tovább,
amelyet a felejthetetlen Básti Lajos,
Lukács Margit, Ungvári László,
Balázs Samu vagy őket megelőzően
Lehotay Arpád, Abonyi Géza, Uray Ti-
vadar, Tasnády Ilona hagytak örökül. Meg
kell mondanom, számomra egy nagy
színházi korszak legszebb emlékei közé
tartozik Oláh Gusztáv 95 5-Ös
meiningenista elemekkel zsúfolt festői
díszletei között az akkori szereposztás
remeklése, de ez nem jelentheti azt, hogy

ne vegyük észre: más-más felfogásban,
évtizedeken át lényegében ez a stílus
folytatódott, ha nem is mindig az elődük
kiemelkedő színvonalán.

A hatvanas években a Nemzetiben, a
Dóm téren és vidéki színházainkban igen
sok érdekes, jelentős egymástól eltérő
előadás született, de lett légyen az éppen
látványcentrikus, izgalmas, modern, a
Tragédiát még jórészt nem játszó színé-
szekkel, vagy értelmezésben, látványban
merészen új utat kereső - a kritikák egy
része által főként didaktikusnak ne-
vezett új előadás, más-más különböző
gondolati összefüggések, hangsúlyok ér-
vényre juttatására törekedve az elő-
adások alaptónusa, hangneme emlékeim
és részben a kor kritikáinak tanúsága
szerint is, követte a nagy elődökét.

S ma, ismétlem, a Tragédia színrevitelé-
ben a játékstílus és az értelmezés, a meg-
újított színpadi megoldások és a szerep-
formálások között feszülő ellentmondást
tartom a legmegoldatlanabb és leg-
izgalmasabb előadási problémának. A két
véglet újra és újra jelentkezik, a túlzottan
intellektuális megközelítés, a didaktikus
játékmód a művet költészetétő l
megfosztja, a tradíciókon épülő, általá-
nos szenvedélyesség és hevülés a gon-
dolati megújhodás, a mű eszméjének,
újragondolásának útjában áll .

Természetesen még számtalan problé-
ma merül fel, a játékstí lus kapcsán, pél-
dául a szereposztás és az értelmezés, a
szerepjátszás, Adám életkora, a karakter-
vagy típusjátszás problémái csak ízelítők
az engem foglalkoztató gondok közül.

A Madách Színház előadása tudomásom
szerint az első budapesti Nemzeti
Színházon kívüli előadás a Városi Színház
1926-os előadása óta. Létrejöttét az a
hiány tette lehetővé, hogy a Tragédia ki-
lenc éven át nem került színre a Nemzeti-
ben. Ezért a korábban már több ízben
felvetett előadásterv támogatást kapott,
és 1980 tavaszán hozzákezdtünk az elő-
adás előkészítéséhez. Ősszel indultak meg
a próbák, és januárban volt a bemutató.
t982 őszén került sor a második
szereposztás bemutatkozására, s 1984.
május 6-án volt a 126. előadás. A
rendezendő művek kiválasztása, a
vonzások és választások lehetséges
megvalósulása számomra a rendezői
alkotó magatartás meghatározó
kiindulópontja. Eddig, huszonkét éves
pályám során a megrendezett drámáknak
hozzávetőleg fele ke-



rült ki olyan művek közül, amelyek fog-
lalkoztatnak, amelyeknek mondandója,
stílusa érdekel. A Tragédia, túl a fiatal-kori
elkötelezettség érzelmi motivációján,
elsősorban mint gondolati dráma
foglalkoztat. A „két korszak határán"

született mű megütközése a harmadik
korszakkal, a mával, a dráma korunkban is
feszítő kérdéseinek újrakérdezése volt
gondolati kiindulópontom. A Tragédia
számomra kínlódva kérdező mű, a kétség
és remény dialektikáján épülő álom,
önkínzó ének a magyar történelemről, az
emberiségről, emberi sorsról, politikáról,
szerelemről, ember és Isten, egyén és
tömeg kapcsolatáról. Sokarcú műnek
érzem, ezért ábrázolásában is az
ellentmondás kifejezését érzem a legfon-
tosabbnak. Játékstílusát csak a legmeré-
szebb stílusváltásokkal teremthetjük meg,
irónia és groteszk, s a megújuló hit
szenvedélyének gondolati és hang-vételi
keverésével.

A színpadratétel megkezdésekor két
kifejezési variáció vonzott egyformán. Az
első: a Tragédia, mint az 18 5 o-6o-as évek
magyar valóságából megszülető vízió és
álomképek sorozata, a második: a Tragédia
mint szertartás, egyfajta modern
misztériumjáték, amelyben a mű eszmei
gerincét az Úr-Lucifer-Ádám egység
hordozza.

Az első elképzelés képileg is kötődött
volna a kor magyar valóságához mint
kiindulóponthoz, s ebből nőtt volna ki az
álom szabadságával, szürrealizmusával, a
madáchi képzelet és dialektika sajátosan
idéző választásaival a cselekmény. Ez a
felfogás gondolatilag elsősorban Vörös-
marty, Arany költészetéhez, a kor nagy
drámai költeményeihez, így a lengyel
romantikus drámákhoz és elsősorban a
Peer Gynthöz kapcsolta a dráma világát. A
Peer Gynttel való rímelés különösen jó
fogódzó volt számomra, mivel Ibsen
drámája pályám egyik meghatározó műve,
s a Tragédiával felfedezett több ríme-lése
újabb személyes kapcsolatot terem-tett a
mű gondolatvilága és közöttem. Ádám és
Peer alakjában egyaránt a költő kérdező,
vergődő énje testesül meg, s az énje zárt
egyéniségének elvesztésétől rettegő Peer
és Ádám, vagy a befejezés
megkérdőjelezetten harmonikus le-zárása
két fontos összetartozó gondolat.

A korabeli lengyel romantikus drámák
kínlódva kérdező expresszivitásának
hasonlósága különösen Andrzej Wajda
Menyegző című filmremekének élménye
óta inspirál. Madách kora s az

idősíkok váltásának kifejezése pedig ma is
megoldást váróan foglalkoztat.

A másik út, a szertartásvilág, a miszté-
riumjáték motívumai jelentős hagyo-
mánnyal rendelkeznek a Tragédia-játszás
történetében, hiszen Hevesi 1923-as, majd
Hont, s ezt követően Bánffy - Oláh
Gusztáv, Nádasdy Dóm téri rendezései is
e felfogásban közelítettek a műhöz.

1981-es rendezésemben e két gondolati
és formai vonzáskör egyesítésére, illetve
kifejezésére tettem kísérletet. S
kétségtelenül, mint egy bírálat megje-
gyezte „a többféle réteg sok helyütt
nyomta és sok tekintetben semlegesítette
is egymást" (Nagy Péter).

Ebben a különböző törekvésektől
túlterhelt felfogásban érzem az előadás
első változatának alapvető ellentmondását.
A másik probléma a játékstílus korábban
érintett nehézségei, a gondolati
megújításra törekvő elképzelés hang-
vételének, gesztusainak megtalálása, s ez
teremtette a leggyötrőbb alkotói konflik-
tusokat. Az eredmény, az 1981. januári
bemutatón, úgy érzem, keverékét adta jó
és bizonytalan törekvéseinknek s a
játékstílus már jelzett gondjainak. De hadd
említsek meg néhány motívumot,
amelyben elsősorban tudtam elképzelé-
semet kifejezni. Az Úr és Lucifer ember-
arcú, megszemélyesített drámai konflik-
tusának beállítása. A megszemélyesített
Úr ábrázolását, a korai keresztény kata-
kombák istenábrázolásainak mintájára
képzeltem el. Apolló-szerű ifjúnak mu-
tatva őt, aki „még családi kapcsolatot tart
szinte Adámmal, Káinnal, Noéval" (Hahn
István).

Itt említem meg, ha ma rendezném a
művet, az Úr megszemélyesítője már
minden képben szerepelne, néhol csak
jelenlevőként, néha most is vitt szerepeit
megtartva. A rapszodikus jelenlét némi
zavart idéz elő felfogásunk meg-
értésében.

Lucifer alakját fogalmazták talán leg-
többször újra száz év felfogásai. Mi benne
a fényt hozót, s ugyanakkor az értelem
végletességének képviselőjét láttuk. Az
Adám és Lucifer egységben - mintegy
Káin és Ábel összetartozását. Alapvetően
az ész, értelem s nem az ördögi
princípiumok hordozóját.

A játék menetének kialakításában a mű
egészként láttatása volt a cél, az ösz-
szefüggések, rímelések kiemelése. Az
egyes képek hitelességét hangsúlyozó
mikrodrámákba tagolás merőben idegen
volt elképzelésünktől. A tömeg ábrázolá

sában igen nagy segítséget adott Petrovics
Emilnek a művet végig kísérő zenéje,
mely a távol-keleti színjátékok
hangeffektusait idézi. Ennek segítségével
tudtuk megközelíteni elképzelésünket a
tömegről, amely a kórusban beszéltetés
vagy a túlzott naturalisztikus ábrázolás
helyett a tömbszerűséget hangsúlyozta.

1982 őszén alkalmam nyílt egy másik
szereposztás beállítására, s ezzel együtt az
előadás újragondolására, adaptációjára.
(Keserűen fűzöm hozzá, hogy egyetlen
kritika foglalkozott csak érdemben ezzel
az előadással, amely immár jó egy éve van
műsoron.)

Az új betanulás új szcenírozásban került
színre, s az új verzió, úgy gondolom,
egyértelműbben fejezi ki a mű expreszszív
álomszerűségét, víziójellegét. A
misztériumjáték-karakterből csak az Úr
megszemélyesítése s az angyalok
beállítása maradt meg. Paradicsomi je-
lenlétüket Madách instrukciója igazolja:
Az Ég ajtaja nyitva. Az előadás egészé-
nek karaktere vívódóbb, dinamikusabb
küzdelemmé vált.

*

Ha egyszer egy színrevitel meg tudná
találni a késői Liszt s majd Bartók
gyötrődő hangjaihoz hasonló, keserűbb,
lázasabb és szaggatottabban feszülő hang-
vételt - akkor jutnánk közelebb Madách
éjszakai költészetének kifejezéséhez.

E gondolatok írása közben a fiatalság
mindennek nekifeszülő vakmerőségét
felváltó kísérletező kérdezés gondjaiból
igyekeztem néhányat megemlíteni. S mi-
közben múlt és jelen összefonódott, egy-re
nagyobb kedvet éreztem egy majdani
újabb nekirugaszkodásra, a Tragédia újbóli
megrendezésére.


