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„A jubileumi év (ötven éves a Bábszínház, száz-
harmincöt éve halt meg Madách Imre) díszelőa-
dásának szánták a Szilágyi Dezső által átköltött
Az ember tragédiáját. A szerzői példány bejátszatja
az egész épületet: az előcsarnokban, lépcsőház-
ban és a függöny előtt a londoni szín Bábjátékosa
sípládájával, kesztyűs bábokkal szólítja be a kö-
zönséget. Majd az első tüllfüggönyön vetítve
megjelenik az állatövi csillagkép, a Zodiákus jele.
A történelmi színek előtt egy nyíl a soros jelképre
mutat. Vagyis a csillagképek végigkonferálják és
kozmikus közegbe helyezik a madáchi misztéri-
umjátékot.
A Mennyben játszódó első szín: »Fekete háttéren
csillagalakzatok, lebegő-áttetsző angyalok. Lassan
leereszkedik egy tűzgömb, kiválik belőle két vakító
kéz, és a szín alsó harmadában két lebegő em-
beralakot helyez el, majd elúszik«. A két kéz már
szerepelt A fából faragott királyfi bábfeldolgozásában
anyagelvű Teremtőként.

Az adaptáció legmerészebb változtatásaként a Lon-
doni szín Bábjátékosának drámai fontossága meg-
növekedik. Nem kebelbeliként lép a bábuk élére,
nyitja-zárja a felvonásokat. Az átdolgozás a Báb-
játékos kiemelésével exponálja a londoni halál-
táncnak az utolsó színbe áthelyezését. A történelem
alakjai és a danse macabre figurái összegezik útjuk
kilátástalanságát. Nagy Bábjátéknak rémlik Madách
megbábosítása. Az anyag olvatag engedékenységgel
adta magát a bábszínre alkalmazáshoz, mintha ez
volna a legtermészetesebb színházi formája.”71 (Mol-
nár Gál Péter)

„A színház az egykori igazgatót, Szilágyi Dezsőt
kérte fel a szövegkönyv elkészítésére és Garas
Dezsőt a rendezésre, azzal a szándékkal, hogy
a korábbi évtizedek nagy nemzetközi sikereire
visszautalva összebékítse vagy szembesítse a Szi-
lágyi által képviselt bábszínház-eszményt az ez-
redforduló színházi gondolkodásával. A szövegkönyv
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A párizsi szín

71 Molnár Gál Péter: Bábszínháztörténet. (In.: Bábszínház 1949–1999. Szerk.: Balogh Géza. Budapest Bábszínház, 1999.
71–72. o.)
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Erdős István (Lucifer) és a báb-emberpár

Ádám és Éva az Édenben
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és a megvalósult előadás egybevetése világosan
mutatja a két korszak között feszülő ellentéteket.
Garas Dezső a kézhez kapott szövegkönyvből csak
a szerkezeti vázat, az átcsoportosítások egy részét,
valamint a húzásokat vette át (aztán további drasz-
tikus rövidítésekkel élt), a szemléletéből semmit. Szi-
lágyi szövegkönyve látványos, szép, esztétikus, emel-
kedett hangvételű előadást előlegez, Garas ironikus,
gunyoros, groteszk játékot hozott létre. A legfontosabb,
amit megtartott, a Bábjátékos szerepének kiemelése.
Az előadásban azonban nem az előcsarnokban
meg a nézőtéri feljárókban találkozunk vele, hanem
a színpadon. Ő egyben az Úr. Nem a hangja, mint
az évtizedekkel korábbi konvenciók megkívánták,
és az átdolgozó sejtetni engedte, nem is fehér kezek,
mint a szövegkönyvben áll, hanem egy vásári báb-
játékos. Ennek megfelelően olyan az egész előadás,
mint egy vásári bábjáték. Harsány, mulatságos, nyers
és tiszteletlen.”72 (Balogh Géza)

„Bábszínházi társulat játssza Az ember tragédiáját.
A színigazgató az Úr. Helyes, nagy csepűrágó az
öreg. Nem könnyű kézben tartania ellazult társulatát.
Az egyik hozsannázó kissé kapatos, majd’ elejt egy
bolygót vagy micsodát. A főszínész elégedetlen,
talán direktor akar lenni, benne van a korban, ősz
a szakálla, gunyoros a modora, pimaszul ócsárolja
a produkciót. Az igazgató visszautasítja a kritikát,
végül kiszúrja a lázadó szemét egy kis műhely-
munkával: dolgozhat a stúdióban, ott van neki két
szereplő, díszletnek két fa. Leveszi a mindenható
komédiás a vándorszínház-doboz fedelét, megnyílik
a Paradicsom, kezdődhet a játék.
Az előadás rendkívül gazdag a tornyozott lát-
ványban. Az édeni emberpár elefántormányon
hintázik. A fáraóbáb embertrónon ül, a múmia
csakugyan »kiváncsisága iskolás fiúknak«, jönnek
is zárt csoportban, tanári felügyelettel múze-
umlátogatni. Miltiádész görög brüszt, kar nélküli

A bizánci szín

72 Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon. (Vince Kiadó, 2010. 206. és 208–209. o.)
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torzó, hiszen sebesült, a demagóg nép minden
egyede lábasfejűek tömegéből van összevarrva,
szájukon dugják ki lefordított hüvelykkel halált
mutató kezüket. A vesztes gladiátor teste Ró-
mában darabokra hullik. Péter apostol viszont
egyenesen Csontváry vásznáról kivágva érkezik.
A bizánci pátriárka dülledt szemű (szemforgató)
csonka gúla, feje-teste egybeszabva, ugyanitt
a korszellem csontvázas-banyás boszorkányéjt
produkál. Kepler kettéhasadt (skizofrén) óriásko-
ponyájából lép ki a picike álom-Danton, a bal-
kon-színpadon karjait egyszerre lóbáló, rendít-
hetetlenül összeforrt forradalmi hadsereggel.
Londonban felvonulási táblákon ülnek a társa-
dalmi rétegek képviselői, a Lovel-történetet kép-
mutogató meséli el. A falanszterben robotok te-
vékenykednek, az űr háttérvetítésén Ádám

szputnyikként kering, az eszkimóknál lepedő
a buckás hómező.
Az előadás féligsikerültségének okát a bábszínház
szakmai és módszertani elbizonytalanodásában
látom. Megszűnt a paraván, előjött a takarásból
a színész s vele az ember-báb együttélés megannyi
változata, amire a műfaj művelői még nincsenek
felkészülve.”73 (Koltai Tamás)

(Madách Imre: Az ember tragédiája. Dramaturg: Szi-
lágyi Dezső. Zene: Sáry László. Tervező: Balla Margit.
Társrendező: Urbán Gyula. Rendező: Garas Dezső.
Szereplők: Beratin Gábor, Kovács Marianna, Erdős
István, Pataky Imre, Juhász Ibolya, Kenyeres Zsuzsa,
Kovács Katalin, Kuthy Ágnes, Papp Orsolya, Szakály
Márta, Bassa István, Czipott Gábor, Csajághy Béla,
Csák Zsolt, Giovannini Kornél, Gruber Hugó)

Próbamegbeszélésen: Balla Margit, Meczner János, Garas Dezső, Urbán Gyula (háttal) 

73 Koltai Tamás: Tragédiácska. (Élet és Irodalom, 1999. október 23.)


