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Madách Imre: Az ember tragédiája, Nyitójelenet: Beratin Gábor. 2014. (felújítás) R: Garas Dezső, T: Balla Margit. Budapest Bábszínház

Az ember tragédiája, Konstantinápoly – Sz: Kovács Judit



Madách Imre Az ember tragédiája című drámai köl-
teményét tűzte ismét műsorára hosszú szünet után
a Budapest Bábszínház. A Garas Dezső rendezésében
újraértelmezett színpadi produkció Madách Imre egyik
londoni ötletéből kiindulva konstruálta meg a tragé-
dia bábos változatát. A szerző a saját jelene
számára tükröt tartó londoni színben ábrázolja a bűn-
beesés történetét vásári bábjáték formájában, mely
belső tükröt a rendező felnagyítva a bábszínházi pro-
dukció külső keretévé avanzsálta. Ennek eredmé-
nyeképp a dráma keretszínei egy vurstliba kerültek,
ironikus felhanggal gazdagodva és reflektálva a szín-
padon a bábszínház sajátosságaira is, hiszen báb-
színházat látunk a bábszínházban.
A bábszínház természeténél és adottságainál
fogva különösen alkalmas a bibliai történetben gyö-
kerező események feldolgozására, a tragédia által
felvetett legfőbb kérdések vizuális megjelenítésére.
A marionett nem ura önmagának, egy nála erősebb
és hatalmasabb kéznek köszönheti létét, amely
kézből kiszakítva zsinórjait álmodhat ugyan magá-
nak szabadságot, de a bábszínház nézői pontosan
látják, hogy csupán gazdát váltott. Egy másik, ke-
gyetlen kézbe került. Már nem az Úr, hanem Lucifer
mozgatja a szálakat, akinek a hatalmát nem a sze-
retet irányítja – az ember nem is az ő teremtménye
–, hanem az ember léte ellen irányuló pusztító
szándék. Ádám és Éva bármennyire is igyekeznek
befolyásuk és uralmuk alá vonni az eseményeket,
be kell látniuk, hogy nem független lények, lázadá-
sukkal végérvényesen kiesett kezükből az irányítás. 
A súlyos, filozofikus kérdéseket felvető mű szá-
mára egyedülálló feszültséget ad a mondanivaló
és a vásári komédia műfajának különbözőségéből

fakadó ambivalencia. Az egész előadás során fo-
lyamatosan megnyilvánuló irónia következtében
a darab üzenetének súlya szintén feloldást nyer,
de teljesen nem tűnik el, fokozva a befogadás ket-
tősségét. A szereplők gunyoros, néha paródiába for-
duló megjegyzései, az ironikus ábrázolásmód egy
olyan külső perspektívát kölcsönöz a néző számára,
amellyel szinte a darab felett lebegve, kizökken
a színek sodrásából, eltávolodik a veretes monda-
nivalótól, és folyamatosan reflektál arra, hogy egy
megkonstruált, fiktív művel áll szemben. 
A dimenziók végtelensége, valamint a tér és az idő
átjárhatósága miatt a bábszínház korlátlan lehető-
séget biztosít. A színpad univerzummá tágulhat és
meghatóan bensőséges apró szobává zsugorodhat,
szürreális képeket sorakoztatva fel az egyik ámulat-
ból a másikba eső publikum szeme előtt. A tervező,
Balla Margit rendkívül egyedi és ötletes látványtervei,
kreatív bábötletei minden színben újra és újra ma-
gukkal ragadják a befogadót, miközben a szimboli-
kus jelentés folyamatos felfejtésére késztetik. 
A fáraó nemcsak hatalmát, hanem trónját is más
emberekre építi, a szövegben elhangzó utalások
az üvöltő sakálra, a múmiára – mely valóban „ki-
váncsisága iskolás fiúknak” – meg is elevenednek
a színpadon. Athénben a Miltiádészt megtestesítő
torzó törött karral utal sebesülésére, a tömeg pedig
egy masszaszerűen mozgó képződmény, melyet
csak lábak, fejek és nagyokat szóló száj jellemez.
Alakjukban megelevenedik a bibliai mondat, mely
szerint „mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmá-
ban [van]” (Példabeszédek 18:21), s hogy a beszéd
is cselekvés, a szájon át kidugott kézfejek és lefordított
hüvelykujjak által válik valóban kézzel foghatóvá. 
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Guth Holda

„ TRAGÉD IÁNAK  NÉZED?  NÉZD  LEGOTT
KOMÉD IÁNAK ,  S  MÚLATTATN I  FOG ”

„…Bûbájat szállítok reátok,

És a jövônek végeig beláttok

Tünékeny álom képei alatt…”
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Rómában a vesztes gladiátor levágott testrészeit
a takarítószolgálat tünteti el, a zenei betét dalla-
mára Lucia szó szerint úszik a mámorban, míg
a Csontváry Fohászkodó üdvözítőjére emlékeztető
Péter apostol hangja ki nem józanítja. Az apostol
Konstantinápolyban visszatérő eltorzított, szemfor-
gató alakja a szeretet királyi parancsának és a ke-
reszténység lényegének az elferdülésére utal. A bi-
zánci pátriárka nem rendelkezik valódi kezekkel,
hiszen a lényegétől elidegenedett vallás cselek-
vésképtelen. Mivel a keresztény egyház erőtlenné,
céltévesztetté és kiüresedetté vált, a korszellem ezt
a hiátust babonasággal és boszorkánysággal töl-
tötte ki, amely a színpadon boszorkányszombat
formájában, szinte egy éj a kopár hegyen eleve-
nedett meg, Lucifer táncával tarkítva.
A megjelenésében a tudás primátusát sugalló
nagyfejű Kepler hasadt tudatából álmában egy mi-
niatűr Danton és egy apró drótos bábok által kép-
viselt forradalom kel ki. A halottakat egy piros kéz
nyomja le a túlvilágba, Danton és az úrhölgyként
színre lépő Éva párbeszéde pedig egy másik szín-
téren, árnyjáték formájában kap különös hangsúlyt.
A párizsi szín a forradalom húsdarálójának meta-
forikus képével, a ledarált és kifelé gyűrűző, a sza-
badság zászlajának trikolór színeit viselő szalaggal,
valamint a háttérben fejeket levágó guillotine-nal
a darab legemlékezetesebb és különösen kifejező
vizuális ötleteit vonultatja fel. 
Londonban az ipari forradalom megannyi találmá-
nya vonul fel cirkuszi zene kíséretében. A borotvát,
lámpát, varrógépet, gramofont, izzadásgátlót és
csillagvizsgálót felsorakoztató táblák tetején jelen-
nek meg a különböző társadalmi rétegek képviselői.
Vásári képmutogatóként adja elő Lucifer a Lovel
család gyászos történetét. A haláltánc során ismét
megjelenik az utcaseprő, bár munkája ellenére
a darab végére megtelik a színpad a történelmi
színek szereplőinek holttestével. Lucifer Ádám száját
befogva vezeti át utasát a Falanszter világába, ahol
legófigurák járnak-kelnek robotos mozgással kísért
gépszerű hangon beszélve. A szívük helyét kívülről
egy óra foglalja el, s a vén ketyegő hátramaradó
idejét piros tartomány jelöli, hiszen elkezdődött
a visszaszámlálás, az emberiség a végső napjai

előtt áll. A „kórházba őket” felkiáltásra beinduló
szirénahang forgatagában Lucifer a csillagok közé
emeli a magasabb körökbe vágyódó Ádámot, aki
bábként tehetetlenül sodródik a végtelenben. Visz-
szatérve a földre, a lepedőből kialakított hóbucká-
kon megpillantott emberpár, az ösztönszintre süly-
lyedt Éva  már semmit sem őriz az eredeti
istenképűségből. 
A darab során kiemelkedik a Lucifert alakító Ács
Norbert teljesítménye, aki hol csuklyában, hol fe-
detlen fővel, hol élő színészként, hol bábja mögé
húzódva képviseli a cinikus, rideg szellemlény gon-
dolatait. A néző – miközben próbálja hagyni lelké-
ben a mély gondolatokat lecsengeni – folyamatosan
azon igyekszik, hogy megfejtse Lucifer színeválto-
zásainak üzenetét. A természetfölötti ellenség ter-
mészetének és lényegének ábrázolására kifejezetten
alkalmas ez a kettős megjelenési forma. Az ember-
hez képest Lucifer egy hatalmas bukott angyalfeje-
delem, aki tetszőlegesen vezeti és teszi ide-
oda a kezében csupán bábként irányított lázadó
embert, ugyanakkor bábalakja utal arra is, hogy
maga szintén csupán egy teremtmény, és egy
nála nagyobb hatalommal és erővel bíró lénytől
függ. Maga a báb elsősorban egyfajta álca vagy
burok funkcióját tölti be, amennyiben elrejti a szí-
nekben Ádám környezete, a történelmi szereplők
elől valódi kilétét. Kilépve a maszk mögül és az el-
rejtettségből, mint a vurstli kerekének mozgatója,
a világ működését a háttérből tudatosan irányító
személy jelenik meg. Ács Norbert szerepével oly
mértékben azonosulva játszik, hogy amikor az Istent
alakító Beratin Gábor a  darab végén kezét
nyújtja neki, gőgösen elvonul.
Az Ádámot és Évát mozgató színészek, Teszárek
Csaba és Kovács Judit – sötét öltözetben, illetve
álarcban – elbújnak bábjaik mögött, csupán hangot
és lelket kölcsönöznek az élettelen figuráknak.
Az átlelkesített bábot úgy kell érvényesíteniük, hogy
közben Madách Imre veretes szövegét is közvetít-
sék, különböző színekben a marionettől a bunrakun
át számos bábtechnikát alkalmazva.
Egyedül az Úr jelenik meg a mű végén ugyanabban
az alakban, mint az elején, hiszen benne a válto-
zásnak az árnyéka sincsen. Állandósága és a bábok
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Az ember tragédiája, Londoni szín: „Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg (…)"

Az ember tragédiája, Prágai szín: Amikor az ész kerül a trónra 
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Az ember
tragédiája:

„Kinek a kezében
van az életed?”

Lucifer: 
Ács Norbert

Az ember tragédiája, 
Római szín:
„Csak egy parancs kötvén le:
szeretet."

Az ember tragédiája,
Konstantinápolyi szín:

„Megállj a döghalált
szivod magadba!"

Fotók: Éder Vera
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Felhasznált irodalom:
http://www.budapest-babszinhaz.hu/repertoar/az-ember-tragediaja
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tiny_mce/uploaded/az_ember_tragediaja_segedlet.pdf
http://www.c3.hu/~criticai_lapok/1999/11/991104.htm
http://fidelio.hu/szinhaz/2014/10/29/lucifer_tragediaja/
http://www.es.hu/old/9942/kritika.htm

felett álló „ember mivolta” kifejezésre juttatja, hogy
mindenek felett áll, szabadon cselekszik, kezét
senki nem kötheti meg. A mű végén felhangzó
záró mondata, a „Mondottam ember, küzdj és
bízva bízzál!” minden cinizmustól mentes. Nem is
a létbe taszító kegyetlen, együttérzést nélkülöző
és értelmetlen parancs, ha figyelembe vesszük
azokat a bibliai tényeket, melyek a darabból kima-
radtak. Isten emberré lett, mindent, amit egy ember
valaha is átélhet, beleértve a halált is, megtapasztalt
személyesen. Ugyanúgy elfáradt, ugyanúgy érzett
éhséget, mint bármelyikünk, sőt Lucifer az első
emberpárhoz hasonlóan megkísértette, bábuként
ragadta meg és állította a templom tetejére, egy
szempillantásban megmutatta neki a világ nem-
zeteinek gazdagságát, de az egyetlen, amiben
az emberré lett Isten különbözött minden más em-
bertől, hogy a Messiás soha nem követett el bűnt.
Az egész emberiség lázadásának és bűnbeesésé-

nek következményeit viszont magára vette. Már
végigharcolta azt a küzdelmet győztesen, aminek
a megharcolására felszólít, ezért nem egy alaptalan
bizalmat kér az embertől. Semmi olyat nem vár el
a teremtményétől, amit maga ne tett volna meg.
Ebből a perspektívából nézve sem a mű, sem az
előadás nem az ember tragédiájával zárul. Ahhoz,
hogy az ember személyes élete se sorstragédiával
végződjön, érdemes feltenni a darab által sugallt
kérdéseket. A cél voltaképp mi is? Bábok lennénk-
e mi is valaki kezében? Kinek a kezében függ az
életünk? Létezik-e a zsinór másik végén szabad
akarat? Mire használjuk a szabad akaratunkat? Ho-
gyan döntünk a sorsdöntő kérdésben? Pusztán
a kérdésfeltevéssel talán már a válaszhoz is köze-
lebb kerültünk, ha kitartóan keressük azt.

(Az ember tragédiája, 2014. (felújítás) R: Garas 
Dezső, T: Balla Margit. Budapest Bábszínház)

After a long hiatus, the Budapest Puppet Theater has once again added Imre Madách’s dramatic
poem, The Tragedy of Man, to their repertoire. Dezsõ Garas has reshaped the stage production for
puppet theater and presents the story of the fall from Paradise in the form of a London market puppet
play. Further, the director places a mirror within the set to magnify the literal framework of the puppet
production. Thus, when the drama moves to an amusement park, the reflections of the specific me-
chanics of the puppet theater enrich the scene’s ironic undertones. After all, it’s now evident that we’re
seeing puppets playing in a puppet theater. This adds a unique tension between play’s weighty philo-
sophical questions and its presentation in the genre of market comedy. Overall, this production makes
it entirely clear how the nature of the puppet theater is particularly suited to creating a visual repre-
sentation of the events in the biblical narrative and to intensifying the tragedy of its central issues.

T H E  T R A G E DY  O F  M A N  A S  A  P U P P E T  P LAY


