
Ku n s z e r y Gyula

MADÁCH ÚTJA A VILÁGSIKER FEL:e
Az első világháború után egy különös, ritka, izgalmas tüneménynek

lehetnek tanúi az irodalmi és színházi élet figyelmes szemlélői. Egy ....;..
immár klasszikus pózba merevedett - költőil'emekmü új életre kel.
Mántha a márvány-tagok hideg ereiben megindulna iS. vér pezsdülő, föl
nielengető keringése, a dermedt id~ víbrální kezdenének, s a merev
izmok visszanyernék rugalrnasságukat, És az életre kelt test emanált
bűvös sugárzása beleárad az eleven, nyüzsgő életbe, túlárad egy kis pr
szág szűkreszabotthataraín, s beleivódik lassan-lassan a nagy világéletbe.

Az Ember Tragédiájából a szézadfordulóig érettségi tétel, doktori
disszertáció, magántanári habilitécíó lett. És a Nemzeti Színház obligát
parádés repertoár-darabja, amelyet minden iskolázott magyar ember
életében legalább egyszer végignézett, a hazafias áhítatos !büszkeség és a
klasszikusok iránti lelkrüzdhetenen unalom sajátos vegyü1ékével. A leg
biztosabb út a halálos hallhatatlanság felé. És ime, ez az út egyszerre
osak váratlan fordulatot vesz, és elkanyarodik az élettel teljes halhatat
lanság irányába. Az irányváltozás okainak kutatása lenne e ezerény te
nulmány feladata.

A filológus élettelen adatai mögött egy csodáliatos új élet Ibontogatja
szárnyait. Az Ember 'I'ragéddája irodalomtörténeti szerepe -körülbelül 1&
zártnak volt tekinthető azzal, hogy Nemzeti Színházunknak - Paulay
óta - állandó müsor darabja, le van fordítva - [ól-rosszul - a világ
majdnem valamennyi kultúr-nyelvére, a múlt század végén mérsékelt
sikerrelelőadtákHamburgban, Béesben, Prágában, megbukott Berlinben.
Am ,a huszas évektől kezdődően váratlanul megszaporodnak az adat.aiiIlk.

ELkészül Goga Oktávián új román fordítása, újabb angol fordítás ás
készül Vajda Pál és Meltzer Károly Henrik gondozásában, Mohácsi Jenő
elkészíti ,a nyolcadik német fordítást, amely - mint látni fogjuk - je
lentős állomást fog [elölni-a Tragédía jelenkori vi.lágsikeré'ben.Antonio
Vidmar s vele egy időben Umberto Norsa - 1936-ban - olaszra ültette
át, legújabban pedig Folco Tempesti, illetve Alfredo Jerigondozásában
jelent meg egy~egy olasz fordítása. Beleseff Konstantin pedig bolgárra for-
ditotta le még a harmínoas években. .

Van egy érdekes exotíkus adatunk is még a huszas évekből: Avigdor
Namiéri, magyar származású zsidó költő héberre fordította, s az Ernber
Tragédiája ebben a fordításban a palesztinai - jeruzsálemi, tel-avíví,
haifai - zsidó iskolák kötelező házi olvasmánya és rendszeres érettségi
tétele. - Az első világháborús ddőre esik a dán-nyelvű fordítás elkészül
te is, Karl von Dummreieher, a kopenhágai egyetemi könyvtár ig~tó~
ja, jeles llrikus koltő tollából. A svéd fordítást Olov Lundgren készítette.
ő fordította a Peer Gyntöt is svédre, - Sőt már japán fordítása is régen
elkészült Váradi Gyula, marosvásárhelyi író tollából, aki annak idején
Japánon át menekült szibéríai hadífogságából. Az éveken át Magyarors~~
gon tartózkodó Imaoka Dzsuidzsiro japán irodalmár is lefordította.

Eszperantóra dr. Kaloesay Kálmán fordította l~ még a huszas évek
ben, s ezt átdolgozva a közelmúltban újból kiadták. Szem:elvén~ for..
dítások jelentek meg a Tragédiából a harmincas években [íddísül ~
észtül, az előbbi szerzője Holder József magyar zsidó költő. Az első fiilh
fordítás viszont csak 1943-bm készült el.



· Újab1:5 angol fordítás is késeült bizonyos Sanger tollából, legújabban
pedig J. C. W. Hortie átültetése jelent meg a budapesti Corvina kiadónál.

Franciára ..:.- 1937-ben - 'Cselényi":Walleshausen Zsigmond fordí
totta le szemelvényesen egy párisi bábszínház számára; 1946-ban készült
el, Rog,er Richard teljes francia fordítása, a tavalyelőtti jubileumi évben
pedig Jean Rousselot kdtŰinő formahű fordítása jelent meg.

Még a második világháború előttelkészültkét új ezerb-horvát és egy
szlovén fordítása. új(fleh fordítását mcstanában Ladislav Hradsky és
Kcimil Bednár közösen csinálták, amiért nem régen magyar állami ki
tünte~ben is részesültek. A legúja'b'b szlovák fordítás szerzője Valentin
Beniak, a lengyelépedig Lew Kalthenberg.

Jelentős állomás, a Tragédia fordítás-történetében Leonyid Martinov
~ovjet írónak az 'eredetivel egyenértékű orosz fordítása" amelyért ő is
,magyar állami kitüntetést kapott a jubileumi esztendőben. Uj ukrán
fordítás is várja már a kiadást, ez Mikola Lukas mŰ'V1e.

Az, irodalomtudomány jelenleg 24 nyelven 62 Madách-fordítást tart
nyilván, s ezeknek csaknem a fele az'utóbbi félévszázad'ban, aze1ső vi
lágháború után készült.*

, Az új és jobb fordítások míndenesetre keresletről, szükségíetről ta
núskodnak, s azt hizonyí~ják, hogy a művelt világ olvasóközönségének fi
gyelme hatványozott rnértékben ismét a. Tragédia felé fordult, szóval
megindult egy újabb népszerűsödési, olvascttságí folyamat. De a puszta
olvasottsá,gegydrámai mű számára csak féléletet jelent. Teljes életét,
éntelechefáját csak a színpadon tudja kibontakoztatni. E tekintetben is
kedvező mozzanatokról seámolhatunk be.
, Az Ember Tragédiája jelenkori diadalútja, idegen nyelvű előadásai

n?k sorozata az 1926 deoember Ll-fkipozsonyi szlováknyelvűelőadással
indult meg. Hviezdoslav-Országh Sándor régi fordításában, Buttykay
Ákos kísérőzenéjével, Jirikovsky igazgató gondos rendezésében került
színre a Tragédia a Szlovák 'Nemzeti Színház színpadán, S miridjárt hoz
zátehetjük: teljes sikerrel. Em három krü!1iöldi rádió-előadás követte: a
bécsi (1930. április 6.); a prágai (1931 tavaszán) és a münchení (1931. ok
tóber 13.) A bécsi és münchení rádió-előadásonmár Mohácsi Jenő kitűnő

új német fordításában került színre a nagy mű, mindkét előadást Hans
Nüchtern, a bécsi rádió dramaturg igazgatója rendezte. Az előadásokról

az egész német sajtó 'egyÖl11tetűen a legnagyobb elísmerésés legőszintébb

elragadtatás hangján nyilatkozott.
A Tragédia külföldi vándorútjában döntő jelentőségű dátum 1934.

január 25: a bécsi burgszínházi bemutató. Hermann Röbbeling igazgató a
"StImmen der Völker im Drama" ciműciklus keretében hozta színre a
Tragédiát, mínt a magyar drámairodalom-reprezentáns alkotását. Az elő
adás átÜ'tő erejű, őszinte, meleg sikerét mi sem bizonyítja jobban, mínt
az, hogy Madách műve még a bemutató szezonjéban rövidesen elérte a
huszonötödik előadást; s azóta is több éven át álla-ndó műsordarabja ma
radt a világ egyik .legelőkelőbb színházának, a Burgtheaternek, Népsze
rűsége mellett szól még az is, hogy a' csúfondáros, tréfálkozó, könnyed
bécsi szellern akkorihan már paródíáját is kítermelte, Josef Leopold
Seifert művében: "Die Tragődie des Marines, - grosse Faschingsoper in
5 Bildem,ftei nach Madách." - A bécsi bemutatót terv szerint egy nagy
szabású római elöadásnak kellett volna !követnie, a gondos előkészületek

• Az, ídegen nyelvü fordításokkal részletesen foglalkozik RadÓ GYörgy A ..Tragédia
útra -kél" cmnű tanulmányában -(Látóhatár, 1964. augusztus).



már meg is történtek, de közbe jött az abesszin háború, fl a fegyverek
közt .hallgatni kényszerültek a múzsák. Am a 'Tragédia sorsa egyelőre

mégsem került zsákutcába: az 1937. április 15·iki Németh An1Jal rendezte
hamburgi előadással újabb jelentős sikert könyvelhetünk el. - Teljesség
kedvéért megemlíthetjük azt is, hogy 1937 őszén előadták a Tragédiát egy
párisi bábszínházban megfelelő műfaji változtatásokkal.

Sajnos azonban, a felülkerekedő hitleri rendszer, meg a második vi
lágháború egy időre feltartóztatta a Tragédiát a siker diadalútján. Nem
vették le a színről, sőt 1939 szeptemberében is bemutatásna került, sajnos
azonban - minthogy Mohácsi Jenőnek nem volt ún. "Arienpass"-a, 
nem az ő kitűnő átültetésében. hanem egy rnúlt századból előketort "ár.
ja", de annál rosszabb német szöveggel, Nem is volt sikere. Ezzel szem-o
ben 1943 januárjában a berni Stadttheaterben ismét Mohácsi kitűnő for
dításában került bemutatásra, s ennek megfelelőerr nagy merrel.

A második világháború után, az összekúszálódott világpolitikai hely
zet megakasztotta a Tragédia színpadí érvényesülését. Míndössze két rá
dió-előadásról van tudomásunk. 1946-ban a párisi, Svájcban pedig. a
lausanne-i rádióból sugározták Roger Richard szövegével.

Azel1őhaliadás 'tempója tehát kissé nehézkes és lassú: de hiszen ez
természetes is: akincseklkel megrakodott diadalszekér ünnepélyesebben,
lassalbban halad, mint egy könnyed, elegáns, de értéktelen homokfutó, S
hadd reméljük, hogy a tavalyelőtti centenáris ünnepségek - Madách'
1864. október 4-én halt meg - újabb lendületet adnak a Tragédia szín
padí pályafutásának ds.

A külföldi pályafutás újabb adatai mellett egy fontoo hazai újításról
is meg keN. emlékeznünk: a Tragédia szabadtéri előadásairól. 1933 augusz
tusában volt a Tragédia első szabadtéri előadása a szegedi Dóm-téren;
igen alkalmas szabadtéri tömegjátéknak bizonyult, Hont Ferenc soik ere
deti modern szempontot érvényesített a rendezésben. Majd gróf Bánffil
Miklós rendezésében is előadták ugyancsak a. szegedi nyílt színen. A fel
szabadulás után is felújították, sajnos éppen a [ublleumi előadás-sorozat

ból kimaradt, .*.
A száraz adatszerű bízonyítékok felsorolása után önként felvetődik

az izgalmas kérdés: mi az oka ennek a páratlan. világirodalmi jelenség
nek, mi az oka annak, hogy egy - a maga idejében értékéhez képest
nem eléggé méltányolt - remekmű, születése után 60-70 évvel új élet
re támad, egyszerre időszerűvé válik és egyre-másra aratja a megérdemelt
világsikereket ? - Oknyomozó kutatásunk során külső és belső okokra
fogunk bukkanni, illetőleg e kettős okrendszer egybejáltszó kapcsolatára,

Maguk a fentebb felsorolt újabb és jobb fordítások nagyban ihozaá
járulnak a Tragédia általános sikeréhez. E tekintetben. legyen elég Mohá
csi Jenő sorsdöntő új német fordítására hivatkeznunk. A régebbi leg
népszerűbb Dóczy-féle német fordításnak nagy hibája volt IQ fausti nyel
vezet, amely nagyban előmozdítottaaz akikoriban sokat emlegetett Goethe
hatás vádjaínak Ikiaaakul.ásá>t. Moháesí evvel szemben Ies:záU a fausti
kothurnusokról, s a ma nyelvén közvetíti Madách filozóf:iJai. :r;nélységeita
ma emberének, s stílusa azért mégis költői és emelkedett marad. Az elő

adás menetét pergőbbé teszi azáltal, hogy az eredeti hatodfeles és ötiis
jambusait merészen lekurtítj,a ötödfeles jambusokká s így min.tegy 4lPi-

. dárís tömörségrekénysseríü önmagát. - Az új müvésaífordítások le-
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bontják a nyelvi akadályokat s átmentik amadáchí szépségeket idegenbe
az eredeti zOkkenői, nehézkességei nélkül. Hiszen Madách magyar nyel
vezete már a saját korában is avult volt kissé, viszont gondolatai egé
szen modemek, s igy ezeket a ma nyelve tudja leghívebben tolmácsolní.

A színpad-techníka fejlődése is döntő fontosságú ok a Tragédia nép
szerüvé tételében. Az Ember Tragédiájának több mínt két évtízedíg kel
lett várnia, míg egyáltalán színre kerülhetett. Talán maga a szerző is csak
ltöny.vdrárhának szánta, kortársai sem mertek gondolni színpadi előadásá
ra. s még húsz év rnúlva is rbúlmerész és szinte kivíhetetlen ötletnek tar
to~ Paulay Ede zseniális tervét a színre alkalmazást illetően. Az ered
mfény - 1883...;ban - Paulayt igazolta, s még hathatósabban igazolja őt
a jelen. A drámai költeményrőlkiderült, hogy egyáltalán nem színszerűt

len, sőt telve v:an a legizgalmasabb, legérdekesebb rendezési lehetőségek

kel, problémákkal.
A helyzet az, hogy nem a Tragédia voiJJt színpadra alkalmatlan, ha

nem a régi színpad volt fejletlen a drámai mű méltó megelevenítésére.
Nehézkes kulisszlatologatási rendszerével nehezen bírta a tízenötszörös
szmváltozást. Kezdetleges fény-techniJkai berendezésével nem tudta kel
lőképpen ibiztolSitani adarab álomszerűségénekállúzíóját, Veszélyben volt
a drámai. hartás egysége, a színek közti kényszerű OOSS:ZJU szünetek, ame
lyeket az átöltözés és az uj díszletezés tett szükségessé, mozaíkszerűvé

tették az előadást és történelmi Joép-darabokra tördelték Adám monu
mentális vízi6ját. - A nagyközönség, mely nagy tömegében különben
sem túlságosan fogékony' a filozófiai mélységek és költői magasságok
iránt, ezeket a nehéz .szellemi étkeket, ennek a dús lelki lakomának
egyes fogásait lassú, vontatotttálalásban kapta. Hogy mégis volt színházl
sikere, azt színházontúli erőkkel, itthon talán a nemzeti lelkesedéssel,
külföldön a darab sablontól eltérő rendkívüliségével és a magyarsághoz
~t egzotiJkum képzetéve1 magyarázJhatjuk.

Ma egészen. más a: helyzet. Manapság' Az Ember Thagédiája önmagá
ban véve elsőrangú színhází - és minIt lentebb látni fogjuk - drámai
élmény. A fejlettebb színpadi technika maradéktalanulId tud hozni be
lőle mínden SZÍIIl.i hatást. A forgó színpad és a díszletek vetitése lehetövé
teszík.. hogy azá10mképek sorozata a hosszadalmas szünetek zökkenője

nélklü1 pereghessen le a néző előtt. A rövid szüneteket megfelelő zenével
töltik ki, s ,így :biztolSitják a hangulat zavartalanságát, A raffinált világí
tásiefiektusdk. s aszínpadteehníka boszorkánykonyhájának egyéb bűvös

széImámai tökéletesen biztosítják a darab sejtelmes álomszerűségének il
lúzi6jat.

.. A Burgseínházban láthattuk az első bravúros rendezést, mely a mo
dern technika mínden eszközét bőkezűen a darab színpadí sikerének 8201

gáaatábaállította. Röbbeling igazgató nagyszabású rendezői munkájának
lényege a festőí hatások kia:lmázása mellett a sejtelmés álomszerűség il
lúZiójának felkeltése volt. Festőiség és álOmsZierűség... nemi csoda, ha a
legtö1:h jeleniés Bödklin révűletes képeire emlékeztetett. A forgó színpa
dok,·. finom fényhatások, vetített díszletek s varázs:függönyök csodás, bo
szorkányos világáhan álommá :finomul a valóság és vailósággá testesül az
álom. A színpad elé az álomképek tartama alatt felhőt ábrázoló fátyolos
függöny borul, ámélynek sajá1:szerű anyaga csak különféle világítási for
téllyal válik át1á1:sz6v:á. Ebből gomolyognak elő fokozatos megvilágítás
sal és ebbe foszlan.ak szét fokozatos elsötétítéssel az egyes álomképek. 
A bámonyfiiggöny és a vasredőny nem szalad le mínduntalan, a nézőtér

a színelk kOOötti rövid. szünétek alatt is elsötétítve marad, így az egyes
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jetenetek.nek nincs kezde~iik és végük, hanem egYIl'láSba fotynak, egy
másba ködlenek, valóban, míne az álom szeszélyes, kósza képei..

Itt ~egyen szabad köZbe6zUrnom, hogy éppen az álomszer1lség töké
letes illúziója érdekében én a Tragédia legmegfelelőbbmeSjelenftési for
májának az erre lega1kal.rnasaillb filmet tartanám. Ezt azötletemet már a
hatInincas években megpenditettem, egy film-&aklapban. Ennelk akko::"
nem támladt viss7Jhangja, de elégtételemül szolgál, hogy ugyanerre a
megállapításra jutott Jean ROUS8elot is, a Tragédia legkitűnőbb fráncia
tolmácsolója, amint ezt egy közelmúltba e1hangzQtt interjúban kifejtette:
ts még örvendetesebb lenné, ha ez az ötlet végre meg is valósulhatna.
Véleményem szerint változatlanul: a Tragédia a' legikitllnőbb forgató
könyvek egyike, ..persze nem a Dolee-Vita-szeru olasz neorealisztikus
SÍ1kon.

új rendezési és játék-stilusnak is kellett kifejlöd.nie ahhoz, hogy az
&nber Tragédiája színpadon százszá?..aJékosan érvényesülhessen. A szá~'

zadfordu16 naturalisztikus já~tílusa erre semmiképpen sem volt alkal
mas. A naturalízmus ikülönben is zsákutcába vezette a mllvészetet,. mert
ha a művészet nem akar más lenni, mint maga a nyers v8l6ság, akkor
nínesen ís szükség rá, elveszti lJétalapját, hiszen akkor a valóság pótolja a
xp.llvészetet, akkor nem érdemes tragédíáért színházba menni, nyersebb,
valóságosabb tragikumokat nyújt az élet: a kórházak, bírósági tárgyalá
sok, esaládí konfliiktusok; s a komikum iránti ösztönünket is jobban ki
elégítik száz Moliérenél a köz- és magánélet kisebb-nagyobb fon.ák$ágai.
Rá kellett jönni arra, amit Arany János már régen megmcndott, hogy a
mllVlészet nem a valóság, osak annak égi mása, B a drámában sem a va
l.óság-elem a lényeges, hanem a szimbólum mivolta.

A Tragédia e tekintetben ~ megelőztekC?rát. A naturalisztikus játék
stilusban éppen a legIényege sikkad el: az anyla:gOIl felül lebegő transz..
oendentálís gondolati magva, Ezért akadt meg mindjárt a kezdet kezde
tén a Tragédia külföldi pályafutása. Ugyanis már öt évvel a sikeres bu
dapesti bemutató után érdeklődött a dJarah iránt a meiningeni udvari
sziniház igazgatója. Ez a színház volt akkoriban főképviselője a hi&tóriai
realizmus - vagyis inkább naturalizmus - rendezői irányának, mely
dfszletek:ben, jelmezek.ben a leg:naturalisztikusabb módon él'vtényesitett;e a
történelmi ·h'Gség elvét. Nos, a meíníngeníek kénytelenek voltak elejteni
aZ előadás tervét, mert nem azt kapták a Tragédiában, amit vártak: dra
matizálJt történelmet. Az Emlber Tragédiája sokkal több ennél, de tör
ténetfilozófiad töblbletével alapos valóság talajáncsúsz6 meiningenizmus
nem tudott mit kezdeni. MinduntaJan belebotlott a látszólagos történelmi
anakronizmusok göröngyeibe, B nem volt. érzéke a mű nagy egÉSlJében
megIIlyilv:ánu16 monumentális történatlfilozófiai szemlélet iránt.

Viszont a naturalízmus kátyújából kievickélő S7lÍnjá1$zó :müvéSzet, a
stilizálásra, szimbolizálásra hajló új, modernebb játékstflas keresve keresi
az eszmei tartalommal is bkó mllveket, s vajjon e nembenttdálbatna-e
megfelelóbbet MJadách drámai költeményénél ? "

Az új játékstilus mellett új szinpadi mllfajbk és rendezési fonnák dí
vafua-jötteis ked'Vezett a Tragédia népszen1bbéválásának.Talán nem
lesz b1aszfémia, ha e pontnál a revűre ,is gOllldolunk. Hiszen -bár téve:
sen ..:- a Tragédiát úgy ds fel lehet fogni, .mint egy nagyszabáSú, szokat
lan arányú történelmi revüt. S akikben nincs fogékonyság a.z eiZmei~
talom iránt, még míndíg ke1l6 teatráliskie1égülést ta1á1hatn.* a &
letek és kosztdmök, a tovasuhanó képek váJ.tozatos, gazdag, pompázatos
látv:ányosságá'ban.



Só~ lényegesebb ennél az ;újabbkori. rendezéeidorma, ill rendezés
kíterjeszkedése Ili szabadtéri játékok területére, Az Ember Tragédiája sza""
badtért. előad:ásra kíválóan alkalmas. Nem pusztán azért, mert nagy appa
rátusa•. tömeg:einekszerepe1tetése a szabacitér ikor1átozatlaDlabb, ~gasabb.

sf':in~dán hatásosabban és könnyebben ~köz,ölhet!:í,hanemínkább Ben
ső tartalmánál fogva. A szabadtéri játékok divatja nem tekinthető ugy,anjs
pusztáneendezöt szeszélynekcaz .ujdonságot hajszoló szíruházipar új szé
riájúgylÍrt!nányának, hanern saoros összefüggésben van nyilván. Ili kor
f.liZellem kol1ekti,viZmusl'la hajló irányával A szabadtért játék -ha talán
iltezdetbennem is ismerték fel ezt a lényeges jegyét - első sorban tö
Úlegjáték akar lenni, még pedig kettős .értelemben: tömegeket tömegek
előtt szerepeltetö játék.

A szabadtér nézőterén nagyobb s ennélfogva heterogénebb tömeg
foglalhat helyet,mint a zárt színházban, már pedig rnínél heterogénebb Ili
nézőközönség, annál nehezebb teátrális igényét ikielégiteni. Előállt tehát
az a furcsa helyzet, hogy létesült egy koUelktív szmjátszási forma, mielőtt

a kellektívnéeőközönség; nevezzük így inkább: nézőtömegMa1akult vol
na. S éppenenneka.z átmeneti időneik legmegfelelőbb tömeg-derabja az
Ember Tragédiája, amelynek gazdag tartalmánál fogva mindeniki számá
ra '- a legheterogénebb közönség számára is - van mondanívalója..*.
.. Es.€z a m.egál1aiPítás kedvero átmenetül kínálkozik fejtegetésünkleg~
lényegesel:fukérc:léséhez:. míért jelent a Tragédia - eltekíntvaelőadása

zárt- vagy szabadtéri formájától- jelenkorunkballl el.'Ősebb,hatásosabb

drámai élményt a nézőközönség számára, mint saját korában? A felelet
fOgja megadni legnyorootélkosabb magyarázatát voltaképpeni targyunk*: Az E)miber Tragéc1iáj,a új életre támadásának

Hogya kérdésre megfelelhessünk, tisztáznunk kell míndenekelőtt a
drámai élmény sokféleképpen értelmezett, meglehetősen zavaros fogalmát.
A drámai élmény alapjábar; véve, őseredeti formájában: az Én átjátszása,
átlényegítése egy kívűMlló iköltött vagy képzelt másik személybe. De ez
az átszemélyesülés Illemcsak a színész élménye, hanem előzetes élménye a
szerzönek.és szimultán élménye a nézőnek. Erre nézve igen érdekes, meg
lepő egyezésúnyilatkomto.k tanúskodnak a színháztudomány Irodalmá..
ban. Ami Katona Józsed!ünk egyák.dramaturgiai tanulmányában a drá
maíró lelkiállapotát a következőképpen világítja meg: "Midőn én egy
erkölcstelenségetutáló Felciánust indulatának illő polcára viszek, midőn
egy Bánk báJlt megölt becsületének omladékára felállitok ... én vagyok
Bánik, én Felicián .•. Ez nem história, hol az érzéketlen toll beszél: ez én
magam VlagyOik." Paul Ernst, .német drámaíró éS esztétilkus viszont a néző

lelkiállapotát jellEmlZi azon~ értelmű szavakkal rj.Arnikor én Wallenstein
vagy Od~p~tragédiájátnézem, a saját egyéni tragédiámat- érzem, az én
bensőmben zajllik le a drámai :küzdelem,,:én vagyok Wallensteín, én va
gyok Ödrllpus." S a drámai.élmény akkor tökéletes, ha a mű ésa színészek
já~aaz e~z lli~őközönségre rá tudja szuggerální az -elszemélytelenü
1ési, .az.az.a drámaí h.~l való azonosulást. Nerncsak egyesekre, hanem az
~., ~éz(közönségre, mert ez nem puszta ősszesége az egyéneknek. ha
nem bizOl11YOS t$intetberl. homogén tömegnek tekintendő, amelyre tehát
atöm~l~tan,..törvéIly~i érvényesek. Azaz más SIlóval: adrámaí élmény
~pte~tJ#l~i4ozz~ta~ik,pogyez ne csak egyéni, hanem.köz~
~élmény legyen.' .
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Mindezeket fordítsuk most át' Az Ember Trag1écliája esetére, Hogy
Madách Imre, a szerzö, beleelte magát Adám sok tekintetben pesszimísz
tikus alakjába, azaz hogy számára Az Ember Tragédiája valóban tragé
diát jelentett, az egyéníségéböl, életéből, vílágfelfogásából, a mű kelet
kezésének körülményeíből nyilvánvaló. Nagy Imre, Szacsvay Imre - az
első Adám-alakító színészek - beleélese magától értetődik, hiszen a jó
színész hivatásából és sajátos tehetségéből önként következik, hogy át
tud lényegülni bármilyen szerepbe, De vajon a kortársak tömege, a né
zőközönség általában, át tudott-e hasonulni Ádám szerepébe, elmondhat
ták-e külön-külön és összesen: én vagyok Adám? - azaz kialakulha
tott-e a drámaiság tökéletee közösség-élrnénye ? Aligha! Az egész mű

eredeti, ötletes, egyérui történetfilozófiai rendszernek tetszhetett, de nem
valószínű, hogy a nézők meggyőzetve érezhették magukat ennek emberi,
bölcseleti, költői és drámai igazságáról. Hiszen nem volt erre semmi okuk.

"Ember küzdj és bízva !bízzál". Az emberiség történelme valóban a
küzdelmék és' bizakodások, a ,kétségbeesett kűszkődések és e1bizaikodott
bizodalmak váltakozása. Madách kora a bizalom kora "olt. A kapitalizmus
anyagi, a liberalizmus erkölcsi, s a tudomány szellemi erejében biza
kodó emberiséget, a londoni vásár önző népségét nem rendíthétte meg
nagyon Madách komorsága, Mi már azonban eljutottunk a londoni vásár
utolsó jelenetéhez: a kapítalísta szabadverseny haláltáncához. sőt mi,
akik azocialista rendszerben élünk, már túl is jutottunik rajta.' így olykor
valószerűtlen víziók ellenére is az aktualitás döbbenetes erejéval hat
reánk Madách síbíllaí ihletettségű költeménye. A nagy alkotás, amely
nek drámaíságát tapló-kedélyű teoretikusok sokáig tagadtak, most a vi
lágirodalomban szinte példátlan íntenzítású drámai élményt kezd jelen
teni. Ma - különösen a XI. SZÍJ11.től, a londoni vásártól kezdve - mind
nyájan igy vagy úgy Adámnak érezhetjük magunkat s átélihetjük Ádám
mal a legmélyebb drámai élményt: emberségünlknek, ember-mivoltunk
nak komo~yságát.

Azélményt csak fokozza a költő szinte emberfeletti szellemi nagysá
gának lenyűgöző hatása. Ez a nagyság csak most kezd kibontakozni tel
jes arányaiban. Most már nemosak oa nagy komponálót, hanem az ihle
tett erejű váteszt, időket átfogó szellemiségű prófétát is csodálhatjuk
benne, de visszamenőleg is elfogadhatjuk történetszemléletének alapvetőri

emberi, bölcseleti, költői és drámai igazságait, mert a jelenné váló jövő

igazolja ezt a múltat, aminthogy egy-egy ismeretlen új elem felfedezése
igazolja Mendelejeff természetes kémiai < rendszerét, s amíként a Neptu
nus felfedezése bebízonyította Leverrier csillagászatielmél€'tének igaz
ságát.

Madách. a kapitalista világrendnek erőtől duzzadó fénykorában is
meglátta az osztálytársadalom hibáit, visszaéléseit, gyöngeségeit és megjó
solta míndezeknek következményeit. De már egymagában az is zseniali
tásra 'Vall, hogy mintegy történeti távlatba kihelyezkedve tudta szemlelni
saját korát, s meglátta, [hogy annak főproblémája, vezérlő eszméje: a
gazdaság, s méhében rejlő főproblémája a szociális kérdés.

Az ő korában a hazaiak számára még a londoni szín is tulajdonkép
pen csak jóslat volt. De a mi nemzedékünk már láthatta a közelmúltban
nálunk .is,és sokfelé láthatja mindmáig a társadalom eszeveszett vitus
táncát a míndenható Aranyborjú előtt, a művészet elaljasodását, Thália
ezentelt csarnokának bábjátékos-bódévá süllyedését, a kereskedelem Tek
lámtól hangos konkurreneíáját, a munka lés a teme áldatlan harcát, a vi
lág nagy részében a szocíálís nyomort, az elnyomott fajok lés néprétegelk
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lázongó elégedetlenséget, az uralkodó érdekcsoportok rövidlátó, habzsolö
önzését, a burzsoáálerkölcsösséget, a szerelern árúba...bocsátását, a huli
gánok tartalmatlan hetykeségét, a tudósok fehetetlenségét.

És láthattuk már azt a "szín közepén tátongó sírt" is, amelyet ez az
eszményeket vesztett társadalom maga ásott önmagának. Láthattuk a sírt
és érezhettük. hogy "bizony mind ahhoz [árulók vagyunk". Itt, a haláltánc
jelenetben csúcsosodik a drámai élmény. - Mohácsí Jenő írja a Tra
gédia hamburgi bemutatójáról szóló beszámolójában: "Annakidején ne
vetségbe fúlt a londoni jelenet vége, a sírbaszállás, - most a haláltánc
megrendítette a nézőket."

S ez a felfokozott drámai élmény nem veszít erejéből a következő

színiben sem. A falanszter-jelenetet sokféleképpen magyarázták, értelmez
ték. A hírhedt 1943-as berlini előadáson a díszletekre rajzolt cirill betűk

kel a szovjet szocíalízmusra utaltak; Major Tamás tavalyelőttiszegedi ren
dezésében viszont ez a jelenet erősen fasiszta színezetet kapott, amit Básti
Lajos is kifogásolt. Básti, mint könyvében írja, a falanszterben nem a
kommunizmus torzképét fedezi fel, rianern a kapitalizmusnak valamiféle
bomlási termékét. Szerintem azonban egyedül maga Madách lehet per
döntő ebben a kérdésben, atkinek Erdélyi Jánoshoz intézett leveléből ki
tűnik, hogy a szocíalízrnust igenis értékelte és sérteni sem akarta, csupán
amiatt aggódott, hogy a kapitalízmust szükségszerűen felváltó kollektív
korszak az egyoldalú tudományosság és az egyéniséget elnyomó korláto
zások jegyében bontakozhat ki. S úgy hiszem, ezzel le is zárhatjuk e vi
tát, hiszen a falanszter úgy, amiként azt Madách megrajzolta, nincs meg
sehol és bizonyáira nem is Iesz meg soha.

Am ,egy másik szempont is feleslegessé teszi a vitát. Még nem régen
is úgy látszott, hogy tartalmi szempontból ezen a két színen, a londoni
vásár és a falanszter jelenetén fordul meg a költemény sorsa. Úgy érző

dött, hogy itt döbben rá a mai átmeneti 'kor embere - akár még a ka
pítahzmusban él, akár már a szocíallzmusban, - hogy itt tulajdonkép
pen róla van szó, ő a drámai költemény eimében Jelzett nagybetűs Em
ber. De időközben úgy érezzük, mintha a drámai élmény súlypontja el
tolódóban lenne a következő XIII. színre, Hált ezért meddő míndenféle
vásár-falanszter vita, mert közben a világtörténelem szédületesen meg
gyorsult tempóban halad tovább. A londoni vásár kapitalízmusa még el
sem járta véglegesen a maga haláltáncát. az utána következő kollektív
rendszer még ki sem fejlődött a maga teljességében, s az űrhajók. már In
neu is, onnan is .80 következő - XIII. színnek - a kapuját dörigetik és
az eget ostromolják: "Ádám az űrben" ! - Ez a szín Madách kor8;ban 
s még jóval utána is - teljesen értelmetlennek látszott, a Hevesi-féle
rendezésből ki is maradt, De mi már rádöbbenhetünk, hogy Madách itt
sem tévedett. Ma már dgends komoly probléma a földtől elszakadni tö
rekvő ember sorsa, valamint az ís, hogy mit szól mindehhez a Föld
Szelleme ...

Mint láttuk, minden jele megvan annak, hogy világszerte egyre foko
zódó nagy érdeklődés mutatkozik meg Madách Tragédiája dránt, És mín
den Ikülső.:be1ső feltétel is adva van ahhoz, hogy ez az érdeklődés még
tovább .fokozódjék és tényekben dokumentálódjék, azaz hogy a fordí
tások özönét színházé, fílm-, rádió- és televízió-előadésokkövessék. Annak
pedig esetleges filozófiai és világnézeti fenntartások ellenére is egyképpen
örvendhetünk. hogy egy világirodalmi arányú magyar remekmű immár
diadalmasan halad a nemzetközi siker útján.
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