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, AZ EMBER TRAGÉDIÁJA CENTENÁRIS
ELŐADÁSAI

Az ember tragédiája,hemutatásának századik évfordulója adott alkalmat három színháznak
is, hogy Madách Imre költői remekét felújítsa, illetve bemutassa. Az ősbemutató jogán a
hagyomány elsősorban a Nemzeti Színházat illeti. A napra pontos évforduló
megünneplésének fényét emelte Köpeczi Béla kulturális miniszter beszéde, amelynek
során bejelentette az új Nemzeti Színház közadakozásból történő felépítését.

. A Madách Színház, névadója iránti tiszteletből, már 1981 elején játszotta a Tragédiát, s
bár azonos rendezői elvek alapján, de teljesen új szereposztásban újította föl a centenáris
évfordulóra. A Nemzeti Színházon kívül a fővárosban eddig- csak a Népszínház-Vígopera
(1908) és a Városi Színház (1926) adta elő. Mosfharmadíknak csatlakozott hozzájuk a
Madách .Színház is.. . I

Zalaegerszeg színházat avatott 1983. október ll-én. Jóllehet egy "előévad" már megelőzte
a színháznyitást, de állandó játékhelyük még nem volt a városban. Az épület korábban a
megyei müvelődési központ volt, ezt alakították át korszerű színhazzá, s nevezték el a
megye nagy szülöttéről,Hevesi Sándorról. Szinte kézenfekvővolt, hogy az új létesítméayt a
Tragédia előadásával nyissák meg, erre a centenáris évforduló éppoly alkalmat adott, mint
a névadó Hevesi Sándor egykor korszakos jelentőségű Tragédia-rendezései. Itt is' Köpeczi
Béla kulturális miniszter tartotta az ünnepi megnyitó beszédet, kiemelve a mű klasszicitá-
sát és Hevesi Sándor rendezői érdemeit. /

Az ember tragédiája a Nemzeti Szinhá: szinpadán

"Szóljon a centenáris Tragédia a századvégi ember szorongásáról, döntéseinek, következő

lépéseinek a felelősségéről" - Vámos László ezzel a mondattal fejezi be a műsorfüzetbe a
bemutató elé írt rendezői gondolajait.

Az előadás - mutatis mutandis - megismétlése volt a nyári Szegedi Szabadtéri Játékok
előadásának,ugyanazokkal a (fő)szereplőkkel és hasonló díszletmegoldással természetesen
a zárt színpad lehetőségeinek.megfelelően. Csányi Árpád díszlettervezőnek - legalábbis
méreteiben - át kellett terveznie a színpadot, míg Vágó Nelly jelmezei a Nemzeti Színház-
ban éppoly hatásosak voltak, mint a szaba<}téren. "

A szabadtéri előadás bevitele a színház falai közé a szereplők előnyére vált a már meg
tanult' szöveg révén, de hátrányos lett a szabadtéren begyakorolt és megszokott mozgás
miatt. A hatalmas szabadtéri színpad szélesebb gesztusokat, erőteljesebb,nagyobb ívű moz
dulatokat követel, ezekről nem minden szereplő tudott átállni a zárt 'színpadon kívánatos
finomabb, differenciáltabb mozgásra. Jó hatással volt a: szabadtéri előadás korábbi gyakor
lata beszédtechnikájukra. Nagyon szépen, érthetően, tagoltan és többnyire jó hangsúllyal
mondták Madách szövegét, ami a zárt színpadon még jobban érvényesült. Vámos László a
száz év előtti tradíció alapján megfiatalította szereplőit. Most elsosorban ne a szereplők

anyakönyvi életkorára gondoljunk, bár a fiatalítástól az sem egészen független. Inkább az
életet még romlatlannak, tisztának látó, az életre rácsodálkozó mentalitásban keressük és
találjuk meg a fiatalságot. Az ember tragédiája a történelmi képsorokon át a máig vezet és a
jövőbe mutat. Nem kell aktualizálni, hogy megtaláljuk benne korunk legégetőbb kérdéseit, .
s ugyanakkor tisztábban, reálisabban pillanthassunk vissza a múltba.

Vámos rendezésében az Úr - az eddigi hagyományoknak megfelelően-,személyesen nem
jelenik meg a színen, csupán hangját halljuk. Sinkovits Imre hangján szól Luciferhez,. az
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első emberpárhoz és mihozzánk. A legkulturáltabb színészhang, jobbat, különbet nem is
választhatott volna a rendező. Ha lehet egy hang bölcs és jóságos, Sinkovits hangja az Úr
szerepében ilyen. A mennyei képben a rendező még ragaszkodott á hagyományos angyal
megjelenítéséhez. libbenő, fehér szárnyakkal. A történelmi tablók érdekes elegyét alkották
a romantikának és a naturalizmusnak. Ez utóbbira példa a római kép gladiátorainak vias
kodása, vagy a párizsi színben a levágott fő felmutatása.

Ebben a rendezésben Ádám és Lucifer együtt a realitást képviselték. A fiatal Bubik István
Ádám szerepében valóban rácsodálkozott a világra, s a történeti képekben álmodott alak
jainaksorozatos kiábrándultságát fiatalságának belső tüze ellensúlyozta. Mozdulatai olykor
túlzóak, s ez különösen Kepler és a császár találkozásánál vált kirívóvá. A fiatal és kitűnő

megjelenésű színész kétségtelenül a paradicsomi és a paradicsomon kívüli színekben volt a
legjobb. Dicséretesen szép szövegmondása és jó hangsúlyozása emelte alakításának szín
vonalát. Évát Tóth Éva alakítja. Úgy érezzük, az anyakönyvi életkortól függetlenül, a színé
szi érettség hiányzik a színésznöböl, ehhez a nem könnyű és nagy elődök által emlékezete
sen formált szerephez. Kepler Borbálaként megcsillogtatott valamit ígéretes tehetségéből,

és jó volt a londoni sírbaszállási jelenete. Lucifer - bár a jelenségeket a legsötétebb olda
lukról mutatja Ádámnak - nemcsak a tagadás szelleme, hanem vezetője, szinte idősebb ba

.rátja Ádámnak, akit ösztönöz a küzdésre, még ha az egyes képek lehangoló végződése csüg-
gedésre késztetné is fiatal partnerét. Balkay Géza vendégként játssza Lucifert. Intelligens, a
lényeget értő, az eseményeket mozgató alakot állított színpadra. Lucifer amúgy is központi
alak, de ebben az előadásban a naiv Ádám és a gyengébb Éva mellett neki kellett viselnie
az előadás legfőbb terhét. Nem volt sátáni; cinikus, kiábrándult és kiábrándító ember volt.
Hangsúlyaival ugyan nem mindig voltunk kibékülve, s mozgásában is felfedezhetők olykor
a portékáját kínáló árus mozdulatai, de alakításának kulturáltsága sok mindenért kár
pótolt,

A színpadot fekete tüllháló választja el a nézotértól. Ez kifjezheti ugyan az emberi tudat
belső, zárt terét, de egyrészt a Tragédia korunkbeli megjelenitése és aktualizálás nélküli
időszerűsége mindannyiunkhoz szól - tehát felesleges a bezártságot jelölni -, másrészt a
tüllháló óhatatlanul csak egy-egy részletét láttatja a szereplök arcának, holott ezen a szín
padon jelentősége van a szem- és arcjátéknak, amely nagyrészt így elveszett a nézök szá
mára.

A nézőtér felé emelkedő, hátrafelé lejtős forgószínpad. a dekoratív jelmezek és a hely
színeket pontosan jelző berendezések úgy szolgálták a Tragédiát, hogy a látvány nem
nyomta el a gondolatot, a vizuális és az auditív élmény együtt hatottak. Vámos László ünne
pi rendezését Az ember tragédiája színpadi életében a legkevesebb szöveghúzással valósítot
ta meg, ami az előadás játékidejét természetszerűlegmegnyújtja. s a hosszú darab mind
össze egyetlen megszakítássalkissé fárasztó, ám gördülékenysége, a látvány és gondolat
egysége mindvégig leköti a nézőt.

A Madách Szinhás; előadása

Lengyel György éppen harminc éve foglalkozik Az ember tragédiájá-val, nemcsak mint drá
mai tananyaggal, hanem mínt rendezési problémával is. Érettségiző diákként rendezte elő

ször.eamelynek akkori szereplöi is gimnazisták voltak. Ő maga a rendezés mellett Lucifer
alakját jelenítette meg a színpadon, s hogy ez az előadás messze felülmúlta a szokványos
diákelőadások színvonalát, bizonyítják irodalmárok és jelentős kritikusok írásos elismeré-
sei, nyilvánosan elhangzott dícséretei. .

Lengyelt azóta szinte állandóan foglalkoztatta a Tragédia korszerű színpadra állításának
kérdése. Tervét 1981 januárjában valósíthatta meg, első Madách színházi rendezésével. Est
1982 őszén a főszereplők és a szereplők nagy részének felváltásával részben átalakította.
Beszámolónkat az utóbbi produkcióról készítettük.

Lengyel György a Tragédia színrevitelének problémáját az előadás stílusában látja. Az
utóbbi három évtizedben az a.romantikus hangvételöröklödött évadról évadra. amelyet a
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Básti Lajos-Lukács Margit-Ungvári László-féle felfogás fémjelzett. Sokak - nézök és szírié
szek, rendezők és kritikusok - számára ez volt a mértékadó előadás, és ez maradt sokáig. Az
idősebb generációhoz tartozók számára a Tragédia mint látvány valóban az állatbőrbe ől-":

töztetett első emberpár és a szárnyas angyalok képzetével azonosu!. Egyiptom és piramis,
Athén és oszlopok, Róma és Kolosszeum, Bizánc és kupolák: a vizuális emlékezet így kap
csolja a képeket. A Tragédia mélységes gondolati tartalma és a színpadra állítás látványos
ságának ütközése már Paulay Edét, az első rendezőjét is foglalkoztattasnehogy a látvány el
nyomja, vagy legalábbis háttérbe szorítsa a filozófiai tartalmat.

Az újabb Tragédia-rendezések ezt az ütközést próbálják kivédeni vagy elsimítani. Ezen
rendezöu elv megvalósítása látható, illetve érezhető a Madách Színház előadásan is. A
klasszikus münek minden kor számára van mondanivalója, a Tragédiából is kifejthető án
nak mára vonatkozó szólama. Ezt tolmácsolta érthető, tiszta, világos előadásában Lengyel
György rendezése. Az Úr alakját megjelenteti a színpadon, tehát nemcsak hangban, vagy a
Biblia szerint háromszögben ábrázolt szernmel, hanem az ókeresztény .ábrázolásokra utal-
va, erőteljes fiatal férfi alakjában. .

Mindenki fehér ruhát visel, az Úr és az angyalok fehér köpenyt is hordanak. Nincs állat
bőr, nincs fügefalevél. s a produkció azáltal is közelebb áll a nézökhöz. hogy senki sem visel
sem álarcot, sem maszkot, semparókát. Minden és mindenki egyszeru és természetes. Egy
szeru a színtér - Fehér Miklós terve -, a. középen levő emelvény és a kétoldali lépcsők a
színpad forgatásával tökéletesen megfelelnek a helyszín kívántá játéktérnek. Felesleges dí
szítésekkel nem vonják el a nézök figyeimét a cselekményröl, illetve a gondolati tartalom
tó!. Az Úr és Lucifer egymással szemben állva vitatkoznak, s a szópárbaj végén Lucifer le
dobja fehér köpenyét és fekete ruhában áll előttünk. Jelképnek is igen kifejező! A külön
bözö színhelyeket a színpadra leeresztett, stilizált díszletelemek jelzik, s igen hatásosak 'és
jó tájékozódást nyújtanak a rájuk vetített diaképek, Keleti Éva munkái: egyiptomi arabeszk,
görög timpanon, bizánci ikon stb. Ezek a.díszletelemek és a vetített képek egyúttal zökke
nésmentesen oldják meg a képek változását.
Kitünő a tömegek szerepeltetése, s Petrovics Emil zenéje kifejezöen kísérte a tömegfuoz

gásokat, bár a zenegépek ezt olykor túl hangosan adagolták a szöveg érthetőségének rová
sára. A színészek általában szépen, helyes hangsúlyozással beszéltek. Lengyel György akor
követelményeinek és saját rendezői elképzelésének megfelelöen megfiatalította a szerep
löket. Az Úr szerepében Papp Jánosból a biztonságérzet sugárzik. Gyönyörűen beszél s - fia
tal megjelenése ellenére - már nem is okos, hanem bölcs. Ilyen alapállásban vitázik az éles-
eszü Luciferrel. .

Ádám: Dunai Tamás, Éva: Bencze ilona, Lucifer: Gáti Oszkár. Mindhárom főszereplő a
helyén volt, s ha Gáti nem lett volna olyan nagyon jó, Dunai is erőteljesebbnek tetszett vol
na, Tudjuk, hogy Lucifer mozgatója az eseményeknek, de ebben a szereposztásban Ádám'
igencsak a második helyre szorult. Az egyiptomi és a prágai színben "száraz" volt, solykor
hadart, Dantonként pedig szavalt. Volt egy nagyon szép búcsúpillantása a második prágai
színben Évára. A fiatal színész érti és érzi a Tragédiát, ha nem is tud még egyenletes szinten
megoldani minden jelenetet. Bencze Ilona mindvégig biztonsággal játszotta Éva szerepét,
mégis kiemeljük a prágai képet, amelyben egyenesen kitünő volt. Gáti Oszkár Luciferje
nagyon emberi. Nem bölcselkedik, okosan magyaráz, cinikus, ironikus, de sohasem ellensé
ges. Kitünő a' színész szem- és arcjátéka. igen jellemző egy-egy ajakbiggyesztése vagy meg
vető, illetve gúnyos tekintete.

Hatásosak, nem hivalkodóak, mégis kifejezöek a Mialkovszky Erzsébet tervei alapján ké
szült kiegészítő ruhadarabok, amelyeket a különböző képekben a fehér alapruhára alkal
maztak.

Tökéletes előadása nincs Az ember tragédiájá-nak - más klasszikusnak sem igen -r-; s így
természetesen ennek az előadásnak is voltak gyengébb pontjai, mégis egységes, a mü szel-
lemének megfelelő és látványban sem szúkölködö produkciót láttunk. '
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Az ember tragédiája ZalaegerszegeYi

A színháznyitó előadás nemcsak rendhagyó az eddigi 100 év Tragédia-előadásai között, ha- '
nem teljesen újat mutató, eredeti koncepció színpadi megvalósítása. Ruszi József rendezésé
nek értelmezési alapja; A cél a döntés, a küzdés: mádszer. Így építi fel az előadást, kihúzva a
szövegből szinte valamennyi lírai részt.ide semmit sem hagy el a mennyei színböl és a para
dicsomon kívüliekból. Az előadás legfontosabb újdonsága, hogy megsokszorozza Ádám
alakját: a történelmi képek mindegyikében más-más Ádám jelenik meg, az álmodó, a para
dicsomi Ádám gyakorlatilag nem résztvevője,csak szemlélője a történésnek.

A nyitott, dísztelen, kopár színpad előterében üres szék áll, kétoldalt bejönnek a szerep
lők civil ruhákban és leülnek. Sokáig néma csend, majd feldübörögnek ágyúk.géppuskék,
aknavetök harci zaja hallatszik. Az üres szék az Embert várja, akivel, akiért és aki körül az
egész Tragédia zajlik. A harci zaj és a kopár színpad már választ is ad Lucifernek még ki
sem mondott kérdésére: "S mi tessék rajta?" Ennek a nícii h~ci zajnak néma tanúi, hallga
tói a történelmi korok késöiszereplöi, de köztük vaanak korunk emberei is, az űr és a jég
vidék lakói. -

Amíg Madách korában a londoni kép volt az akkori jelen, Rusztnál az űr a jelen és a jég
vidék a jöv{>, bár bizonyos mértékig a falanszter is jelenidejűleg foglalkoztatja a rendezőt.

A cselekmény mozgatója ebben a rendezésben is - természetesen - Lucifer. Nem ördög,
nagyon is ember, sőt EMBER, ezt hangsúlyozza a mindvégig viselt, modern polgári ru
házata is.
I Ruszt rendezői elképzelése szerint Ádám a mindenkÓri ember, Lucifer pedig én-te-rni va
gyunk, alakjában önmagunkra ismerhetünk. Értelmezése alapján a célt, a döntést mindig
az Ember határozza meg, a küzdést, a módszert Lucifer, azaz én és mi. Az egyik a mit, a má
sik a hogyan- Mivelaz általános emberben az én is benne van, Ádám és Lucifer az ember
két oldala, kétféle' megnyilatkozása. Ruszt rendezése nem aktualizál, de a mában és a má
hoz szöl,' s ez Rusztnál a falanszterben kezdődik, az űrben ésa jégvidéken folytatódik. Ezért
a paradicsomi Ádám a XII. színtöl nem álombeli másával, hanern saját személyével vesz
részt a cselekményben. A Menczel Róbert rajzai alapján készült kopár, dísztelen színpad, a
hátsó részén látható hídszerű emelvénnyel - amelyről kétoldalt lépcsők vezetnek az alsó
színpadra - a misztériumok színpadára emlékeztet.

Az elöadás szertartásszerűenkezdődik. AI mennyben megjelenik az Úr - Máriáss József 
főpapi ornátusban, mellette a főangyalok ugyancsak főpapi öltözékben. A színpadot bené
pesítik az' angyalok, ezúttal bőr ágyékkötőt viselő, fiatal színészek. A főangyalok szájába
adott madáchi szöveget a föpap-angyalok egy-egy "angyal-ministráns" elébük tartott köny
véböl, a gregorián dallamra, énekelve' mondják. Az egyházi ruhákbr öltözött főangyalok

mellett ott áll, már eleve civilben, mai viseletben, szürke esőköpenyben. sállal és puha ka
lappal Lucifer. A szertartásos indítást még kiemeli a rendező azzal, hogy a főpapi öltözékbe
bújtatott főangyalok mellett karinges ministránsok templomi csengővel adnak jelt a szer
tartás megkezdésére. Máriáss József az Úr szerepében joviális öregúr, amolyan pater fami
lias, mindenek felett álló bölcs, nem haragvó, jóságos Úr. Lucifer: Gábor Miklós. Szín
játszásunk élvonalbeli színésze nem először alakítja Lucifert, de ilyen formában, mint
vendég, most először. Ember, mai és mindennapi, amit öltözéke, is dokumentál. Hogy ő a
mozgatója a Tragédiának, az pillanatig sem kétséges, de ezt még a szereposztás sorrendje is

. kiemeli azzal, hogy Lucifer áll a szereposztás élén, s ezt nemcsak a vendégszereplő, kiváló
művész iránti tisztelet, hanem a rendezés koncepciója is így diktálja. Gábor Miklós min
dent tud, amit a színjátszásról, a Tragédiáról és Lucifer szerepéről csak tudni lehet. Ő az·
előadás központi figurája, éltető ereje, ellentmondásokra, olykor helyeslésre egyaránt in-
gerlő alakja. .

A paradicsomi jelenet elején Ádám és Éva az embrió helyzetében fekszenek, megviIágí
tatlanul, majd lassan bontakoznak széjjel és állnak fel, most már reflektorfényben. Szép a
születésnek ez a jelképe. Ádám: Szalma Tamás. Jó kiállású, karcsú, magas ifjú. Játékáról
azért nehéz egységes képet alkomi, mert csak a Paradicsomban, a Paradicsomon kívül,' a
párizsi színben. a falanszterben és az űrben van szerepe. a többi színben jóformán csak
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passzív szemlélö, illetve olykor-olykor beleszól. vagy Lucifer vált vele szót, sőt álombeli
képével is beszél. amit kissé zavarónak, az egységes vonal megtörésének tartunk. Az egész
játék folyamán - ha nincs saját szerepe - ott áll vagy ül a színpad egyik oldalán, paradi
csomi öltözékben. Az, hogy álombeli "alteregói" vannak, a rendezés újszerűsége, s nincs el
lentátben sem a szöveggel, sem a madáchi eszmével. Még az is elfogadható, hegy Kepler ál
mában, a párizsi színben ő maga Danton. Illúzió romboló az űr-jelenet, amikor Ádám testé
re "paradicsomi lények" szíjakat és hevedereket erősítenek s felhúzzák a színpad fölé,
hogy ott kalimpáljon, míg Lucifer a színpadon állva folytat vele párbeszédet. Ugyanakkor,
tüllfüggöny mögött, a Föld szelleme. otthonosan lóbálódzik a légben, de az ő erősítő heve
derjei legalább nem látszanak. Ez a rendezés egyébként van olyan jó, hogy ha Adarnot és
Lucifert a színpad deszkáin beszélteti, mintha az űrben lennének, akkor is elhinnénk, hogy
ott vannak. Felesleges a zsinórpadlás felé húzni a szerencsétlen színészt.

Éva: Fekete Gizi. Rövidre nyírt hajával eleinte messze esett Éváról alkotott korábbi elkép
zeléseinktöl, De játéka, hangja, mozgása, beszédkultúrája tökéletesen meggyőzöttalakításá
nak öszinteségéröl, szerepének átéléséről és tökéletes megértéséről.Gábor Miklós Lucifer
jéről már szóltunk. A művész ma pályája zenitjén van; örömmel tapasztaltuk, nemhogy "le
játszaná" fiatal partnereit, ellenkezőleg:minden alkalmat megad számukra, hogy mellette is
érvényesülhessenek szerepeikben. Mind szerepénél, mind pedig egyéniségénél fogva ő a
központ, de játékával segíti, lendíti, mozgásba hozza az egész előadást. Hogy közben Lucifer
cigarettára gyújt, s arra a bizonyos üres székre ül. ez is az embert, a mai embert jellemzi.

A pót, vagy dublőr Ádámokról keveset szólhatunk, hiszen mindössze egy-egy képben je
lennek meg. Rácz Tibor a Fáraó és Sergiolus, Derzsi János Tankréd, Siménfalvy Lajos Kepler
és Áron László a londoni szín Adámja. Ezek a színészek természetesen még több szerepet is
játszanak, most csak azt emeljük ki, hogy - nem véletlenül - ők a falanszterben Luther,
Cassius, Plato ésMichelangelo, A népes szereplőgárdábólemlítésre méltó Nemcsák Károly:
cherub, a Föld szelleme, Erosz, a halál nemtője, első gladiátor, csontváz, Márki, elítélt (Lon
donban). Értelmes, szép szövegmondása - a szövegtévesztésekkel együtt is -, plasztikus
mozgása és a szituációknak megfelelő játéka külön dicséretet érdemel.

Jóllehet a rendezés véleményt fejez ki a kapitalizmusról (londoni kép), a megmerevített
színpadot és szereplőit nem tudjuk elhelyezni ebben a dinamikus előadásban.Hogy a báb
játékos az a színész, aki az Urat is alakítja, s hogy a bábszínpad az első paradicsomi jelene
tet ábrázolja talán az Ember (Lucifer?) ama kétségét fejezi ki, 'hogy van-e valóban szabad
akarat, vagy azt, hogy az Úr bábjátékosként zsinóron rángatja az embereket?

Néhány szö, apró észrevétel: a római képben Péter apostolt karinges, csengettyüs minist
ránsok kísérik. Ez így kirí a képből. Hippia egy külvárosi, öregedő hordélylányt játszik,
nem illik a dőzsölő római patríciusok közé. A prágai kép tanítványa már az első prágai szín
ben baloldalt figyelőkéntül. Ő lesz a párizsi képben az öngyilkos tiszt, majd a második prá
gai képben tanítványként lép elő. Nem világos az okozati összefüggés. Itt a Borbálával ölel
kező udvaronc paradicsomi öltözetlenségben van, míg Borbála a korhoz illő ruhában.
Rudolf császár Kepler orrára koppint: nana, kis hamis! Ilyet egy császár - még a világot
jelentő deszkákon sem tesz. A színpadon minden mozdulatnak jelentősége van! Michel
angelo Kepler ruhájában jelenik meg a falanszterben. Nem készült el a jelmeze?

Ruszt József emberi misztériumnak rendezte a Tragédiát, erre utal, hogy a két tiltott fa a
paradicsomi jelenetben két ifjú, -akik egy-egy gyümölcsöt tartanak a kezükben. Ők aztán
szinte valamennyi képben jelen vannak a hátsó, felső színpadon. A jelmezeket Vágvölgyi
Ilona tervezte - stílusosan.

Amint a nyitó-kép szertartás, ugyanúgy egyházi jellegű szertartással végződik a záró-kép
is. Megjelenik az Úr, a főpapi ornátusba öltözött főangyalok, a ministráns gyerekek fehér
karingekben. Az Úr lejön a felső színpadról, ahonnan Ádám éppen a mélybe vetni készül
magát, s magához ölelve az első emberpárt, atyáskodó szeretettel mondja ki a végső szen
tenciát: "Ember küzdj és bízva bízzál!"
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