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1991 áprilisában egy Rómában tartott kerekasztal konferencián Kelemen 
János, a római Magyar Akadémia igazgatója Az ember tragédiája európai 
jelentőségéről beszélt. -  Nem tudom, nem lenne-e megfelelőbb Az ember tra
gédiája egyetemes jelentőségéről szólni, éppen mert annyira mélyen, annyira 
lényegbevágóan közép-európai.

A poème d ’humanité-ből, a Menschendichtungból, azaz az emberiség epo
szából kiindulva Madách rendkívül személyes és eredeti dimenzióba emelte 
ezt a nehéz irodalmi műfajt, amely a múlt század szülötte, s amely a realista 
és naturalista regénnyel együtt a múlt század egyik nagy vívmánya. Az ember 
tragédiája a lírai dráma és a drámai költemény hagyományába illeszkedik, 
Goethe, Granville, Hugo, Byron, Shelley, Slowacki, Miczkievicz, Krasinski, 
Lamartine müveinek sorába. Madách azonban az idő-utazás dimenziójába 
emeli a költeményt, az időben való utazás, az idő múlásának dimenziójába. 
Ibsen természetesen Madách leckéjét követte tudva, vagy tudatlanul, és elra- 
gadó Peer Gyntjében nyilvánvaló ez a hatás. Mindkét mű az utazás szüksé
gességéről, ű z  elvágyódás, elmenekülés szükségességéről szól, ami érthető 
olyan, nem túlságosan sűrűn lakott országok esetében, mint Norvégia és Ma
gyarország.

Az ember tragédiája középpontjában az utazás eszméje áll, a folyamatos 
utazásé, amely a teljességtől -  az első szín tündöklő mennyországától a tizen
harmadik szín, az űrrepülés -  ürességéig vezet, az első szín mennyei harmóni
ájától a tizennegyedik szín kietlen, fagyos világáig, az idők teljességétől, 
ahol minden csupa ragyogás és dicsőség, a fö ld i dolgok véges idejéig, az 
eredet idejétől a világ jövőjének idejéig. Az utazás motívumának hangsúlyo
zása, az álomban való tobzódás: a történelem mint Ádám álma, és az álom az

3



palócföld 94/1

álomban, Kepler álma a francia forradalomról az abszurd színház proble
matikáját súrolja, a non-sense-hez vezető utat. Ezt a fe lfogást Hubay Mik
lós képviselte először, legalábbis nem tudunk róla, hogy előtte bárki is így ér
telmezte volna Madách müvét s a már említett római kerek-asztal konferen
cia résztvevői lelkesen ünnepelték az érdekes interpretációt, amelyet talán ér
demes lenne tovább vinnünk. Vagyis értelmezhetnénk a Tragédia utolsó színe
it, főleg az eszkimó színt Strehler módjára, aki a Lear királyt Beckett-ből ve
zeti le, akárcsak József Attila, aki szerint Bartókból lehet megérteni Bachot 
és nem fordítva.

Amint látjuk, Madáchnak hála, Magyarország, noha nem rendelkezett 
nagy drámai hagyományokkal, rögtön egy irodalmi remekművel lép a színre. 
Mi, akik azokhoz a kisebb nemzetekhez tartozunk, amelyeknek drámairodal
ma 1830 vagy 1849 után talált rá saját hangjára, nem győzzük csodálni ezt a 
müvet, amely alkotójának abszolut zsenialitása révén századokat hidal át és 
a nagy drámairodalmakkal rendelkező nemzetek sorába emeli Magyarorszá
got.

Én egy olyan ország fia vagyok, amelynek nincs önálló államisága, kata
lán az anyanyelvem és amint egy nagy portugál író, J osé Cardoso Pires 
mondta: a nyelv a hazám. Ebből a tizenegymilliós népből hatmillió él Kataló- 
niában, ötmillió Valencia tartományban, de élnek katalánok Franciaország 
déli részén, Mallorcán és Szardínia szigetén is. Célunk, sőt rögeszménk, hogy 
hagyományt teremtsünk s úgy véljük, hogy a jelenlegi egyesült Európában 
vagy Európa színházában Madách és Magyarország modelljét kell követni- 
ök a kis nemzeteknek, s arra kell törekednünk, hogy ez a nagy mű bekerüljön 
korunk "világszínházának" műsorába, abba az új színházba, amely a most 
megszülető Európa színháza lesz.

A jövő színházának megsejtésével Madách lezárja a XIX. század irodal
mát és megnyitja a XX. századhoz vezető utat, akárcsak Antoni Gaudi az épí
tészet történetében.

Újra kell írni a színháztörténetet, az értékeknek megfelelően újra kell al
kotni a színházak repertoárját és meggyőződésünk, hogy Madách nagy müvét 
a neki kijáró első helyre kell tennünk. TÓTH ÉVA fordítása.

(Ricard Salvat rendező köszöntője a szerkesztőség felkérésére készült, el
hangzott 1994. jan. 21-én a balassagyarmati Madách Imre emlékünnepségen.)
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