
AZ INTÉZET É L E T É B 0 L 

Vitaülés Az ember tragédiája falanszter-jelenetéről 

Az Irodalomtörténeti Intézet 1960. március 21-én délelőtt vitaülést tartott Áz ember 
tragédiája falanszter-jelenetének eszmei értékeléséről és színpadtechnikai megoldásáról. A vitán 
résztvett: Aczél György, a Művelődési miniszter első helyettese, Meruch Vilmos, a színház 
és filmosztály vezetője, Major Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója, Sőtér István, az Intézet 
igazgatója, Köpeczi Béla a Kiadói Főigazgatóság vezetője, Staud Géza, a Színháztörténeti 
Múzeum munkatársa és .az Intézet munkatársai. A vitát a XIX. századi osztály rendezte, 

" a vitavezetö Szauder József osztályvezető volt, a vitaindító referátumot Horváth Károly 
készítette. 

A referátum hangsúlyozta, hogy a falanszter jelenet kezdettől fogva vitás kérdése a 
Madách-kritikának. Ismertette Szász Károly és főleg Erdélyi János bírálatát és Madáchnak 
Erdélyi bírálatára adott válaszát, majd a pozitivista korszak irodalomtörténészeinek főként 
e szín forrásaira vontakozó véleményét. A szín érthetően előtérben áll a marxista irodalom
történetírás Madách-értékeléseiben is, és itt az ideje, hogy az új álláspontokat is áttekintsük, 
és ha lehetséges összehangoljuk. Módszertanilag a színt is vizsgálat tárgyává lehet tenni, 
de úgy hogy ne tévesszük szem elől a Tragédia egészében való elhelyezését, a mű egészének 
koncepcióját és kompozícióját. 

A falanszter jelenet a londoni színből fejlik, mely a kapitalizmust a XIX. század eleji 
állapotában ábrázolja. Helytelen az a régebbi rendezői felfogás, mely ezt a színt a század
végre vagy a XX. század elejére teszi. A londoni szín a kapitalizmus kritikai realista képe, 
ebből kiábrándulva Ádám egy kollektív szellemű világot kíván, melyet a tudomány szervez 

| meg és igazgat majd. A kapitalizmus bukását Madách nem népforradalom következményeként 
mutatja meg a londoni színt befejező temető jelenetben, hanem úgy képzeli, hogy ezt a világot 
saját meglehetősen összekuszáltan jelentkező belső erői döntik majd sírjába, és utána a tudomány 
szervező ereje alkotja majd meg az új világot. Madách ábrázolja a munkások osztályharcát 
is a kapitalizmusban, de az új társadalmat nem a munkások osztályharcaként létrejövő 
világnak képzeli el. 

A madáchi falansztert ennek megfelelően nem a dolgozók demokráciája, hanem a 
tudósok „agytrösztje" kormányozza. 

A londoni színt követő jelenet Madách utasítása szerint U-alakú Oszlopos falanszter 
udvarán játszik. A későbbi illusztrátorok és színrealkalmazók ezt mind másképp, saját és 
koruk felfogásának megfelelően módosított alakban képzelték el. Zichy Mihálynál a falanszter 
görögös agóra. Paulay Ede rendezésében XIX. századvégi gyár csarnoka. A század végén 
készült ún. Eszterházy-díszleten hatalmas elektromos gépcsarnok. Kürthy György és Hevesi 
Sándor díszletterveiben a fantasztikum és a szürkeség uralkodik, a szín börtönudvarra emlé
keztet. Több más rendezésben is gépszerűség, gyárudvar-szerűség uralkodik. Németh Antal 
színpadképein a falanszter légoltalmi pincére is emlékeztet, kamaraszínpadi elképzelésén, 
a Bauhaus-szerű épület-elgondolás. Bauhaus-stílusú Both Béla színpadképe is, a legújabb 
rendezés mintha atomreaktort ábrázolna. A falanszterbeliek öltözete is eszerint változik: 
Zichynél görögös, Paulaynál XIX. századvégi munkásruha, Némethnél gáz- és villanyáram-
biztos védőöltözet, a legújabb rendezésben pedig mintha ólmozott is lenne. Értékes újítás 
a legújabb rendezésben a négyzetes fejvédő, mely jelzi, hogy a falanszterbelieknek a meg
változott természeti viszonyok ellen védőruhával is kell védekezniük. Az illusztrátorok és 
díszlettervezők tehát mind saját koruk technikája és elképzelései alapján alkották meg a 
madáchi utópia kéöét, Madách is saját kora természettudományos és társadalomtudományi 
elképzelései alapján alkotott utópiát az emberiség jövendőjéről. Érdekes megjegyezni a falan
szter-ábrázolás változását a technikai fejlődés szerint: Madách még kerekes gőzgépekről 
beszél, később elektromos gépek, dinamók jelentek meg a színen, majd legújabban az atom
reaktorra emlékeztető szerkezeti elemek. 

Madáchra a XIX. század természettudománya az 1848 után megtorpanó burzsoázia 
hatására pesszimisztikussá torzult nézeteiben hatott, főként a biológiai determinizmus taná
ban — mely mint koponyatan szerepel e színben — és a naprendszer kihűlésére vonatkozó 
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elméletben. A falanszter maga Fouriertől való, de Madách az utópista szocialistáktól csak 
a keretet vette, és azt egészen más, a szocializmustól, még annak utópista formájától is teljesen 
idegen elemekkel :töltötte fel. Az egyik ilyen elem a kapitalista utilitarista elmélet, a man
chesteri iskola felfogása, mely főleg a művészetellenességben, és érzelemeilenességben nyil
vánul meg. A másik elem a platóni etatizmus, melyet Madách tévesen hozott kapcsolatba a 
korai szocialista elképzelésekkel. Platon Politeiájában szakítják el a gyermeket az anyától, 
párosítják össze a férfit és a nőt az eugenika szabályai szerint, tiltják el Homeros Odisszeiájának 
olvasását, és bízzák a társadalom vezetését az öregekre. A falanszter diktátora is aggastyán: 
gerontokrácia uralkodik. A Bach-korszak bürokratizmusa is hatással volt Madáchra, mikor a 
jövőnek ezt a fantazmagóriáját megalkotta. 

Hogyan értelmezzük, hogy Madách a fourieri keretbe ilyen idegen eszméket helyezett 
el? Madách a londoni és a falanszteri jelenet közé egy egész geológiai korszakot helyezett el, 
a falanszteri társadalmat annak hanyatló korszakában ábrázolta. Ez nyilvánvalóan az álom
képek luciferi sugalmazásával van összefüggésben. A falanszterbe akkor érkezik Ádám, mikor 
már csak négyezer év van hátra a naprendszer kihűléséig. így a természeti viszonyok meg
változtak, ennek a kései világnak fejlett technikája és társadalmi szervezete ellenére keserves 
küzdelmet kell folytatnia a megélhetésért, és élet-halál harcot vívni a fenyegető eljegesedés 
ellen. így tehát minden erőt a tudomány és a termelés javára kell fordítani; nincs lehetőség 
az érzelmekre, a művészetek ápolására, az egyéni élet érdekeinek kifejtésére. Ezt a mozzanatot 
ti. hogy Madách a falanszteri világot egy rendkívül távoli jövőbe képzelte el, a rendezésnek 
erősen kell éreztetnie. 

A falanszter színrehozatalában két ellentétpárt kellene feloldani. Az egyik ez: éreztetni 
kell a falanszteri világ szürkeségét, érzelemellenességét, de úgy, hogy ezzel ne emeljük a tör
téneti színeket, hiszen Madách felfogása szerint valamennyiben egyformán bukik meg Ádám, 
sőt Erdélyihez írt levelében azt írja, hogy az „eszme folyton fejlik, s győz, nemesedik". A falan
szteri szín szürkeségét e szempontból az összes eddigi rendezésben annak érdekessége ellen
súlyozta. A másik ellentét: Madách egy nagyon távoli, geológiai messzeségben levő jövőt 
képzelt el, de az 1860-ban ismert technika (gőzgép!) alapján. Nem kevésbé anakronisztikusán 
hat ma már pl. az utópista szocializmusnak a platóni utópiával vagy a kapitalista utilitariz-
mussal való összekeverése. A rendezésnek tehát rendkívül elavult alapon egy rendkívül 
távoli jövőnek képzelt világ képét kellene felidézni (a „légből szenet szűrő" fantasztikus gőz
gépek, a természet mostohaságát éreztető védőruhák stb.). Vitakérdés: vajon a londoni színhez 
vagy a későbbi jelenetekhez kell-e erősebben kapcsolni az előadásban a falansztert. Az előbbi 
esetben azt hangsúlyoznánk, hogy kapitalista elemekkel van tele ez az utópia, az utóbbi 
esetben pedig a geológiai messzeséget. 

Erdélyi kritikája természetesen jogosult, a történelmi színek tragikus jellege még nem 
indokolja, hogy a jövőt is pesszimisztikusan ítélje meg Madách. De ki kell emelnünk, hogy 
a falanszterben olyan kollektivista elképzelések kritikáját kapjuk, melyeket a marxizmus 
élesen elítélt (pl. a platóni államelméletet). 

A referátum ezután a színben eszközölt egyes rendezői húzásokkal foglalkozik, és kie
meli, hogy a jelenlegi szinrehozatal változtatás nélkül adja vissza a falanszter-jelenetet. 

Ezután a szín egyes szereplőit jellemzi és a színészi alakítás kérdéseivel foglalkozik 
az egyes előadások rendezői könyvei és az egykorú színikritikák alapján. A Tudós tragi
komikus alak, szerepében hol a tragikus, hol a komikus elem uralkodik, ez utóbbi szakmai 
elfogultságából és hiúságából ered. Mikor az eljövendő jégkorszakról beszél, akkor a tragikus 
hangsúly uralkodjék, hiszen ez okozza az emberiség végtragédiáját! Az Aggastyán legyen 
hideg, szenvtelen, mint ahogy a legtöbb rendező így is gondolta el. Helyes, hogy „őrökkel" 
vitetik el Évától gyermekét, választják el Ádámtól, nem lenne helyénvaló, ha az Aggastyán 
a falanszterbeliek közérzületét fejezné ki. 

Ádám a nemesen küzdő ember, de hibája — mint erre már Szász Károly is rámutatott 
— a letörésre való hajlamosság. Ezért nem volt helyes a régebbi rendezésekben szerepének olyan 
meghúzása, mely jellemének ezt a negatívumát még csak hangsúlyozta. Miután fájlalja a hon 
fogalmának eltűnését, mégsem csügged el azonnal, el tudná fogadni az.egyetemessé szélesült 
embervilágot is, ha ez a rend meghozná az életharmóniát. 

A falanszter-szín első jeleneteiben még fel-feltűnnek az utópista, szocializmus egyes 
elemei, de a sétaóra jelenetben, a szín legdrámaibb részében már semmi nyomuk sincs. Már 
Erdélyi is megállapította, hogy a szocialista eszmék nem az egyéniség gúzsbakötését, hanem 
annak megmentését célozzák, a család- és müvészetellenesség vádja a szocializmust illetőleg 
még rágalomnak is elavult. Az utópistáknál szerepel ugyan a gyermekek közös nevelése, de 
ez inkább olyan konviktus féle elképzelésben, kényszerről vagy éppen párválasztási kényszerről 
egyik utópista szocialista szerző sem írt. Ilyesmiről csak Platon művében olvashatott Madách. 
A platóni eugénikát viszont nem a szocialista írók értékelték, hanem a fasiszta fajvédelem 
ideológusai. 
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A falanszter-szín összetettsége adott lehetőséget a legkülönfélébb politikai aktualizálá
sokra. A Horthy-korszak jobboldali sajtója kommunistaellenes kirohanásokra használta fel. 
1934 körül az Amerikában divatossá lett technokratikus elképzeléseket magyarázták bele. 
A fasiszta Németországban szovjetellenes propagandát szolgáló feliratokkal látták el a színt 
az 1937-es hamburgi előadás alkalmával, melyet a Nyugatban Mohácsi Jenő rosszalólag szóvá 
is tett. Érdekes, hogy Mohácsi kritikáját átvette Margendorff jénai egyetemi tanár 1941-ben, 
ami arra mutat, hogy a hitlerista Németországban élő értelmiség egyes köréiben is visszatetszést 
keltett ez a durva hamisítás. Goda Gábor 1947-ben a fasizmussal hozza kapcsolatba Madách 
fantazmagóriáját. Ezekre az ellentétes értelmezésekre a szín rendkívül heterogén összetétele 
adott lehetőséget., 

A londoni színben foglalt kritikából és a jövőt ábrázoló színek pesszimizmusából joggal 
következteti a marxista kritika, hogy Madách eljutott a szabad verseny bírálatáig, de nem 
jutott el a szocializmusig (akár annak utópista alakjáig). Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
korában Magyarországon egy további demokratikus polgári fejlődést nem vállalt volna, ami 
1860-ban nálunk a korszerű feladat. A párizsi jelenet és annak kepleri értékelése mutatja, 
hogy Madách a polgári forradalmat annak osztályát fenyegető kockázatai ellenére kész volt 
vállalni a nemzeti függetlenség érdekében. Erre mutat 1860—61. évi politikai szereplése is. 

, A referátumhoz először Bárányi Imre debreceni Madách-kutató szólt hozzá. Madách 
az utópista szocialista tanításokról az Athenaeum hasábjairól értesülhetett már a harmincas
negyvenes években. Nemcsak Lukács Móricz foglalkozott Saint-Simonnal, Fourier-val e 
folyóirat 1843-as évfolyamában, hanem jóval ezelőtt találhatunk cikkeket, melyekben szó 
esik a korai szocialista elméletekről (A Jelenkor társasélete c. cikksorozat, Czillecher: Az általá
nos elszegényedésről, Beöthy: Owen észhitrendszere). Ezek a cikkek másodkézből ismertetik 
az utópistákat, rendszerint francia, német burzsoá folyóiratok torzító cikkei nyomán. Madách 
is így csak másod-harmadkézből ismerhette Saint-Simon, Fourier tanításait. A róluk váló 
elképzeléseinek alapját az Athenaeumbeli olvasmányok vetették meg. 

Sőtér István hangsúlyozta, hogy Madách a korabeli társadalmi elméletekről való tudását 
nagyobb mértékben az ötvenes években szerezte. Az Athenaeum cikkeinél fontosabbak azok 
az ismeretek, melyeket az Új Magyar Múzeumból és a Budapesti Szemléből merített. Egyéb
ként az utópista szocialisták tanításában sok zavaros elemet találunk. A szocialista eszme
csírák kimondottan kapitalista elemekkel találkoznak össze írásaikban. Sáint-Simon-nál 

•a „termelőket" az ipari tőkések és a munkások együtt alkotják. Utópista szocialistából lett 
III. Napóleon egyik minisztere Michel Chevalier, aki az utópistáktól nyert indításokat éppen 
kapitalista irányban fejlesztette tovább. Az észszerűség elve is erősen kapitalista jelleget i 
kap a század közepén, a manchesteri iskola hangoztatja ezt, és irodalmi típussá is lesz Gradg-
rind alakjában Dickens Nehéz idők című művében. Nálunk Kemény azért foglalkozik a 
szocializmus kérdésével és azért hirdeti, hogy a szocializmus összeférhetetlen a magyar jellem
mel, hogy Schwartzenberget megnyugtassa, az osztrák uralkodó osztály ugyanis már fél a 
munkásmozgalmaktól. Madách a mechanikus materializmust is elutasítja Lucifer alakjában, 
ezt a filozófiát a Marx által is élesen elítélt Büchner művéből ismerte meg. Mint Lángénak 
a materializmus történetéről írt művéből is kiviláglik: a XIX..század közepén élt egy munka
adói materializmus is. Az utópista elméletek zavarosságából és a büchneri, vogti materializmus 
sekélyességéből következik, Tipgy Madách a falanszteri utópiába tulajdonképpeni kapitalista 
alapon termett vonásokat vitt bele. 

Képes Géza hangsúlyozza, hogy a falanszteri színt egész geológiai korszak választja 
el a londonitól. A falanszter tehát nem a szocializmus korát, hanem a földtörténet egy egész 
távoli szakaszát akarja ábrázolni. A falanszteri szín negatívumait az magyarázza, hogy ez a 
társadalom szinte ostromlott várként küzd a megváltozott természet mostohaságával 
szemben, 

Staud Qéza szerint az irodalomtörténet megállapíthatja — és joggal —, hogy ez a szín 
rendkívül heterogén. A színházi rendezőnek azonban egységes koncepciót kell a néző elé állí
tani. A rendezés alapelvei a következők lehetnének: 1. rendkívül távoli jövő; 2. kollektivista 

- jellegű társadalom; 3. a londoninak dialektikus ellentéte; 4. a falanszter a társadalmi kény
szerűség folyományaként jön létre; 5. Ádám kiábrándul belőle. A színpadon akkor adjuk vissza 
Madách elképzelését, ha fantasztikusan távoli jövőt ábrázolunk. Ne legyen benne semmi anak
ronizmus, Verne-szerű idejétmúlt fantasztikum, de a mára se emlékeztessen, tehát nem atom
reaktor, szputnyik stb. Uralkodjék a fantasztikum, olyan ami a mai néző előtt is az és az 
álomszerűség éreztetése. ^ 

Komlós Aladár példákkal korrigálja a referátumnak azt a megállapítását, hogy az 
ötvenes években Madách csak az utópistákat ismerhette. A Budapesti Szemle és Kemény 
már szólnak Marxról, Engelsről. Németh Antal annak idején a hitlerista közönség előtt Madá
chot, mint a fajvédelem előfutárát emlegette. Ez csak a falanszteri eugenikára vonatkoztatható. 
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Ha e színben a Nap fakón, halványan szerepelne a háttérben, ez hangsúlyozná a természet 
megváltozását. 

Vajda György Mihály szintén a távoli jövő és a fantasztikum kiemelését javasolja. 
A falanszter-színben az Erdélyihez írt levél szerint megbukik Ádám, tehát nem kell elmosni 
a benne levő negatív tendenciákat. Az álomjelenet-jelleg rendezői fokozása, a realitásfok 
csökkentése éreztetné, hogy itt mégiscsak luciferi sugalmazás is érvényesül. 

Köpeczi Béla szerint Madách válasza a nagy történelmi kérdésekre kettős jellegű. 
1. A történeti tapasztalatok alapján a múltakra vonatkoztatva pesszimista konzekvenciát 
von le— ez az álláspont összefügg a szabadságharc utáni helyzettel. 2. A jövőt illetőleg nagy 
cezúra van London után — egész geológiai korszak. Ezt azzal lehetne esetleg éreztetni, 
hogy az űrjelenetet a falanszter előtt játszatnánk, szorosabban kapcsolva ezt az eszkimó-, 
színhez. Az is megoldás lenne, ha a falanszter a londoni kapitalizmust vinné tovább, mint 
technokratikus társadalom. A mostani színi megoldás sem mond ellent Madách gondolatainak. 

Bárányi Imre nem helyeselné az űrjelenet és a falanszter sorrendjének megcserélését. 
Az álomszerűség érzékeltetésére tüllfüggönyt ajánl, mely előtt mondanák el Ádám és Lucifer 
összefoglaló véleményüket az egyes színekről. Komlós Aladár szerint nem lenne helyes az egyes 
színeket ördögi káprázat művének felfogni, ellentmond ennek Madách levele Erdélyihez. 
A megvalósult szocializmus teljes cáfolata a madáchi aggodalmaknak'. A szín a Horthy-korban 
ártalmasabb hatást tehetett, mint ma, mikor anakronisztikus volta már nyilvánvaló. ' 

Sőtér István : Feladatunk Madách elképzeléseinek hű visszaadása. Az utópikus színek 
Madách aggodalmait mutatják meg. Ilyen aggodalmak azért merülhettek fel, mert az utópis
táknál még összemosódott a szocialista és a kapitalista ideológia. A marxizmus Fourier-ban 
nem a falanszter kitalálóját értékeli, hanem a kapitalizmus kritikusát. A falanszter Fourier-nél 
is anakronisztikus, naiv utópia, gyermeteg, gyakran szubjektív vonásokkal. 

Tóth Dezső: Madách a jövőt a maga tudományának szintjén próbálta ábrázolni. Oly 
rendezés a helyes, mely nem hallgatja el a madáchi utópia anakronisztikus jellegét. Tehát 
nem rossz a Verne-szerű fantasztikum. Ha a rendezés olyat mutatna, ami a mai nézőnek is 
jövőnek tűnik, ez a hatás pesszimizmusát növelné. 

Aczél György: A feladat: teljes hűséggel adni vissza a madáchi elképzelést. Gondolni 
kell azonban arra, hogy az idők folyamán a szavak értéke változik, ma mást értünk ugyanazon 
a szón, mint Madách korában. Lenin írja, hogy bár a fejlődés fővonalai szükségszerűek, mellék
utak, kitérők lehetősége sincs kizárva. Ilyen történelmi kitérő egy-két századot is magában 
foglalhat. Lehetséges, hogy Madách előtt egy ilyen úttévesztés lehetősége lebegett, egy olyan 
úttévesztésé, melyet szerencsésen elkerültünk. Az interpretációban éreztetni lehetne a két 
út lehetőségét: a történelmileg egyenes útét és a tévesztőkön át vezető hosszabb és fájdalma
sabb útét. A forradalmak bukása utáni sötét hangulatában Madách ezt az utóbbi lehetőséget 
választotta műve tárgyául, de lélekben nem adta fel teljesen azt a lehetőséget, hogy elkerül
hetjük az általa bemutatott sötét jövőt. Erre kell gondolnunk, ha a Tragédia végszavát a 
műből szervesen következő és nem kívülről bevitt tanulságnak tekintjük. Éreztetni kell, 
hogy Madách félelmei erősen korhoz kötöttek, egy meghatározott történelmi szakaszban 
felmerülhető aggodalmak. 

Major Tamás nagyon hasznosnak ítéli a vitát a színházi szakemberek szempontjából is. 
Kár, hogy az 1955. évi felújítás előtt nem jelent meg elég felvilágosító cikk a Tragédia igazi 
megvilágítása érdekében. A múltban a Tragédia minden rendezésében volt valami meg
hamisítás. Először kihagyták a második prágai színt, majd túlhangsúlyozták az egyén és a 
tömeg ellentétét, a fasizmus alatt szovjetellenes élt adtak neki. Az új bemutatáskor arra 
törekedtünk, hogy hűek legyünk Madách szándékaihoz. A vita alapján az elkövetkező szegedi 
előadás szempontjából a következő lehetőségek állnak a rendező előtt: 1. erősen éreztetni, 
liogy a falanszter utópia a kapitalizmusban gyökerezik; 2. azt éreztetni, hogy itt egy szeren
csésen kikerült történelmi mellékúttól való félelem kap hangot. Köszönetét fejezi ki a vita 
rendezőinek és a hozzászólóknak, és kéri az irodalomtörténészeket, hogy tanulmányokkal, 
cikkekkel, majd, a szegedi előadás kapcsán a mű eszmei értékeit megvilágító kritikákkal vilá
gosítsák fel a közönséget, és oszlassák el a"Madáchcsal kapcsolatos, még meglevő bizonytalan 
nézeteket. 

Szauder József : Major Tamás már lényegében összefoglalta az eredményeket. Befejezésül 
mégegyszer felsorolja a vitában felmerült interpretálási lehetőségeket. 1. A falanszter-jelenet 
előadásánál éreztetni kell, hogy ez a szín egy olyan utópia, mely a kapitalizmus talaján kelet
kezett. 2. A falanszter egy általunk kikerült, de Madách korában még fennálló történelmi 
útvesztő lehetőségétől való félelem kifejezése. 3. A szín pesszimisztikus jellegét nem szükséges 
rendezői eljárásokkal elmosni. 4. A falanszter a madáchi elképzelés szerint egy igen távoli 
jövő fantazmagóriája. A szín realitásfokát is lehetne tovább csökkenteni megfelelő rendezői 
eljárásokkal. 

ff. K. 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő : Pataki Ferenc 
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A Magyar Tudományos Akadémia Tudománytörténeti Bizottsága pályá
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Uri u. 51—53.) kell beküldeni. Az érdemleges pályamunkák jutalomban ré
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