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Madách Imre kettős évfordulójára, ha nem is különszámmal, de 

tanulmány-csokorral jelentkezik lapunk. E tanulmányok, vitacike 

kek remélhetőleg arról győzik meg az olvasót, hogy Madách Imr-

szellemi hagyatéka és történeti alakja milyen aktuális és izgató 

problémája a mai magyar szellemi életnek. E tanulmányok mind-

egyike nyilvánvalóan szerzőjük tudományos és emberi meggyőző-

désének hű kifejezése ; de egyikük sem és gyűjteményük sem tük-

rözése valamely végleges álláspontnak, hacsak annak nem, hogy 
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elsősorban Az ember tragédiája eleven, izgalmas problémája nap-

jainknak is, mely jelentőségében — és az iránta való érdeklődés fel-

ébredésében — túllépett határainkon, útban van afelé, hogy a kultu-

rált emberiség szellemi kincstárának folyamatosan ható, aktív té-

nyezője legyen. 

4 Irodalomtörténet 





NÉMETH G. BÉLA 

KÉT K O R S Z A K HATÁRÁN 
M A D Á C H É V F O R D U L Ó J Á R A 

1 

Annyit, úgylehet, egyetlen magyar műről sem írtak, mint 
Madách Tragédiájáról. Következhet ez a mű tárgyából, és kö-
vetkezhet esztétikai sajátságaiból. Minden valódi nagy alkotás-
ban van szó, bármi közvetetten is, emberi létünk végső kér-
déseiről. Ebben azonban nem közvetetten van szó e kérdések-
ről, hanem, mint a Hamletben vagy a Faustban, nyíltan, köz-
vetlenül, a mű tárgyává avatva. Míg azonban a Hamletnak vagy 
a Faustnak társai vannak saját irodalmunkban, mégpedig szép 
számmal, Madách műve testvértelen mű a maga termő tala-
ján, a magyar nyelvű irodalom körében. S ami tárgyát illető-
en még fontosabb : míg az említett művek mögött ugyanazon 
a nyelven hatalmas bölcseleti irodalom állt, a magyar költő 
alkotása mögött, úgyszólván, semmi. így két terület nemzeti 
hiányát is látszott pótolni ez a könyv, — s így két terület kutatói 
is vizsgálták egyenlő buzgalommal. 

A szokatlanul magas vizsgálati arányszám szólt azonban a 
mű minőségének is. Műfaját, műformáját nehéz volt a meg-
szokott módon meghatározni; nehéz volt a begyakorlott el-
járásfajták segítségével bonckés alá venni, s a már bevett nor-
mák szerint megítélni. Emellett nem lehetett kétsége senki-
nek afelől, hogy e műben nagyon problematikus, vagy — hogy 
egyenesebb szóval szóljunk: — nagyon gyenge pontok is 
akadnak, meglehetős mennyiségben. 

Arany akadémiai üdvözlő szavait szokták a mellette szólók 
ősérvként fölhozni, s Erdélyi vitacikkéből szoktak az ellene 
emelkedők kiindulni. Egy harmadik alapvető korítéletet, egy har-
madik alapvető kiindulási lehetőséget, Aranynak a Tragédiára 
vonatkozó levelezését, a Tragédia szerzőjéhez, a Gyulaihoz, a 
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Szász Károlyhoz (s másokhoz) írt ily vonatkozású levelezését 
azonban alig vette számba valaki is. Holott ez a levelezés mond 
annyit, sőt, talán többet is és lényegesebbet is, mint ama néhány 
üdvözlő szó, amely — minden tárgyiassága és nagyszerűsége 
ellenére is — mégiscsak üdvözlő szó. S éppen e művészi gyen-
geségek mibenlétéről, s ezeknek a mű esztétikai erejéhez való 
viszonyáról mond többet és konkrétabbat. 

A Tragédiát sokféle szempontból, sokféle módszerrel vizs-
gálták. Mérlegelték gondolati és mérlegelték esztétikai igaz-
ságát, számba vették költői eszközeit és számba világirodalmi 
párhuzamait, boncolták életrajzi vonatkozásait és boncolták 
kortörténeti meghatározottságát. Mint minden nagy mű 
vizsgálatának — kialakult a Tragédia kutatásának is a maga 
természete. E kutatás természetének egyik fő vonása: a kutatás 
szakaszossága. Oka lehet ennek az, amit már említettünk: iro-
dalmunk, művelődésünk viszonylag szegény teljes világmagy a-
rázatra, egyetemes történelemértelmezésre törő vagy arra 
alapozó művekben. A hiányérzet, mely e ténnyel együtt jár, 
bizonyos történeti helyzetekben szorongatóvá, szinte meg-
szégyenítővé fokozódhat, s ilyenkor természetszerűleg került 
előtérbe Madách. De oka lehet e szakaszosságnak az a nagy-
fokú érdeklődés, amelyet a Tragédia iránt idegen irodalmak 
tanúsítanak : mi az, ami megszerezte neki, kétséges fordításokon 
át is, a figyelmet, a számontartást ; — s mi az, ami más, hasonló 
rangú műveinket e figyelem és számontartás elnyerésében 
meggátolt. Azaz: a szakaszosan visszatérő nemzet vagy Európa-, 
nemzet és Európa-viták is gyakran fordítják a szemet Madáchra. 
De a hazai viszonyokra tekintő, a nemzeti tudat átformálására 
törő irányzatok is — s jelentős irányzat lehet-e nem ilyen? — 
természetszerűleg keresik az itthoni viszonyokból fogant gon-
dolatrendszer segítségét. S végül, de nem utolsósorban: tár-
sadalmi gondjaink és gondolkodásunk belső ellentmondásai-
nak időnkénti fölhalmozódása idején magától értetődő, ha 
kezünket hasonló helyzetből született m ű után nyújtjuk ki. 

Ugyanakkor nem szabad tagadnunk egy pillanatra sem: a 
Tragédiát körülveszi mindmáig egy (jobb szó hiján, mondjuk 
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így) kispolgári révület is. Szentenciás mondatait min t minden 
bölcsesség végső foglalatát tekintgették. Mi ehhez a Faust!? 
— mondották s írták is le nem kevésszer ezt az önámító vagy 
tudatlan képtelenséget (1. pl. Beöthy: A tragikum vagy Mor-
vay Győző Madách könyvét). Összefüggéseik nélkül, a szem-
lélet egészének tudata nélkül citálták és citálják egyes sorait, 
mondatait ájult érzelmességgel. Micsoda magasságok, micsoda 
mélységek! Holott jó néhányszor csak közhelyek nem egészen 
értett nyelvű megfogalmazásáról volt szó. — 

Egy évforduló elégséges alkalom lehet egy Madách-tanul-
mány megírására, elégséges oknak azonban kevés. Elégséges 
ok csak az lehet, ha új, a ma emberét foglalkoztató esztétikai és 
történeti szempontok szétválaszthatatlan egységével ú j módon 
közeledünk a műhöz. Mi úgy látjuk, a történelem iránti biza-
lom kérdésének, lehetőségének költője volt Madách, mégpedig 
a pozitívizmus európai tetőzésének korszakában. A történelem 
iránti bizalom, s a pozitivista jellegű tényrisztelet, tényrabság 
kérdése azonban nemcsak akkor — ma is égető kérdése az 
egyes embernek is, az egész társadalomnak is. Talán remélhet-
tünk néhány érdekes eredményhez jutni. 
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Madách az ember történeti lehetőségének s történelem iránti 
bizalmának költője, mondottuk. A történeti lehetőség iránti 
bizalom azonban az előző korszak, a reformkor, a 48-as forra-
dalom előtti kor nagy írói szemléletének, művészetének is ten-
gelyében állt. De nemcsak az övékében. Emberi létünk végső 
nagy kérdései közül a történelmi lehetőség iránti bizalom prob-
lémája minden jelentős művészi alkotásban jelen van, nyíltan 
vagy rejtetten, közvetlenül vagy közvetve, állító m ó d o n vagy 
tagadó céllal. Jellemzővé azáltal válik egy költőre, ha szokott-
nál nagyobb hangsúlyt nyer, s egyenesen az eszmélkedés, az 
alkotás tárgyává lép elő ; különösen pedig akkor, ha az erkölcsi-
történeti választás valamely új helyzetében az addigitól eltérő 
(igenlő vagy tagadó) argumentációval jelenik meg. 
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Az a helyzet, amelyben Madách a bizalom lehetőségét tár-
gyául választotta, kettős értelemben volt új : korszaka volt ez 
egy politikai remény illúzióba foszlásának, s korszaka egy 
gondolkodástörténeti váltásnak és válságnak. Egy gondolkodás-
mód alkonyának, s egy másik előretörésének. A politikai re-
mény illúzióba foszlásának is voltak általános európai okai, 
de inkább szorosabban vett közép-európaiak indokolták. A 
gondolkodásmód váltása azonban egyetemes problémája volt 
az egész európai típusú gondolkodásnak, s így az egész európai 
típusú élményvilágnak és költészetnek is. 

A politikai remény illúzióba foszlása súlyos és közvetlen 
érzelmi következményekkel járt Madách hazájában. Igazán 
súlyossá azonban azáltal lett, hogy az ember történeti lehető-
ségére, történeti cselekvésére vonatkozó általános gondolko-
dástörténeti válság idejére esett. A közember ugyan csak a po-
litikai veszélyt érzékelte; az európai távlatú történeti eszmél-
kedő azonban a gondolkodástörténeti váltás és válság veszé-
lyét is. Mert ez a válság a történeti cselekvés, a történelemalakító 
tevékenység iránti bizalom teljes lerontásának veszélyét hordoz-
ta méhében. Az egyénre nézve is, a közösségekre nézve is, az 
egyén személyiségének önalkotása vonatkozásában is, a közös-
ség jövőalkotásának reményére vonatkozóan is. 

Mi hát ez a veszély? Mint kezdő sorainkban már utaltunk 
rá: a pozitivizmus történelemfelfogásának egyeduralkodói 
érvényesülése s annak következményei. A kérdés, miként ér-
zékelte, miként fogta föl, s miként felelt Madách e veszélyre: 
— művelődéstörténeti, társadalomtörténeti, gondolkodás-
történeti szempontból is határozott érdekkel bír. Annál is in-
kább, mert azok a veszélyek — említettük ezt is —, amelyek 
akkor fenyegették ezt a bizalmat, mindmáig jelen vannak a 
polgári társadalmakban is, és jelen, bár egészen másképpen és 
más jelentőséggel, a mi világunkban is. 

Az irodalomtörténész számára azonban akkor lesz sajátosan 
őt érdeklő e kérdéskör, ha kimutatható, hogy ez a veszély-
érzékelés és -fölfogás meg a reá adott válasz befolyásolta, 
meghatározta a mű esztétikumát, élménykifejező és élmény-
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közvetítő képességét. Madáchnál, úgy tetszik, lehetséges ez; 
fölötte bonyolult feladat azonban. Egy rövid, évfordulói meg-
emlékezésben csak néhány nyitó lépését és néhány lehetséges 
következtetését vázolhatjuk. 
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Elsőnek hát a Tragédia fogantatásának közvetlen, politikai körül-
ményeire vessünk pillantást. A 48-as forradalom bukását tudo-
másul kellett venni. Egy történelmi remény, úgylehet: egy 
történeti lehetőség semmisült meg. A magyar forradalom és 
szabadságháború vezető rétege, bármennyire helyzete erkölcsi 
magaslatán állt is, a nehéz európai körülmények között nem 
tudta a győzelem legfőbb zálogát, a Monarchia együttrabos-
kodó népeinek együttcselekvését megvalósítani. 1848-at nem 
lehetett megismételni ; s ha meg lehetett volna is, 1848 módjára 
megint csak nem lehetett volna megnyerni. Annál kevésbé, 
mert a vezető réteg továbbra sem volt birtokában az együtt-
élők együttcselekvése biztosítékának. Aminek következtében 
(és sok-sok egyéb történeti ok hatására) a távolság nemhogy 
csökkent volna, — a távolság egyre mélyült a közép-európai 
nemzeti mozgalmak között. 

Madách, a képviselő, a politikus, a közéleti ember alkuvást 
nem ismerő módon ragaszkodott 48 társadalmi és politikai vív-
mányaihoz. Bátor beszédeket mondott mellettük; de a haza 
társnépeinek jogai irányában bizonytalannak, határtalannak 
mutatkozott. A maradéktalan egyedi egyenjogúság megvaló-
sításával kívánta jogaikat biztosítani. Jogukat saját politikai 
nemzet alkotására, jogukat saját állam alkotására még egy fö-
deráció, még egy konföderáció keretében sem tudta magáévá 
tenni. 

Ugylehet, e nyomasztó probléma súlyának érzete is irányí-
totta tárgyválasztását. N e m kitérni akart előle, hanem maga-
sabbra emelkedni nála, hogy az emberiség szemszögéből néz-
hesse a nemzetit, az egyetemes történelem távlatából nézhesse 
a korhoz kötöttet, a helyit. Mert egyébként szinte magyaráz-
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hatatlanul meglepő volna az, hogy míg 48 előtt, midőn a libe-
ralizmus egyetemes eszméinek feltétlen hitében, extázisában 
élt, egyre nemzeti tárgyakhoz nyúlt , most hogy a nemzet el-
nyomatásának konfliktusokkal terhes légköre töltötte be lelkét 
egészen, az egyetemes történelem témájához fordult . 

1848-at nem lehetett megismételni. Aki céljaihoz, vív-
mányaihoz eredményesen kívánt ragaszkodni, annak azt a 
gondolkodásmódot, azt a szemléletet, azt az ideológiát, amely-
nek alapján ezek a célok és vívmányok létrejöttek, azokhoz az 
új körülményekhez kellett alkalmaznia, amelyek a forradal-
mak bukása után előálltak. S azokkal az okokkal kellett szem-
besítenie, amelyek a bukást létrehozták, s amelyek tovább fej-
lődve tovább fejtették ki meghatározó befolyásukat. Aki ezt 
nem tette, aki változatlanul akarta továbbvinni a 48 előtti libe-
rális szemléletet, az a megtörténtet meg nem történtnek tekin-
tette, vagy esetleges véletlennek, s óhatatlanul illúziók ködébe 
került, bármi magasztosak voltak is ezek az illúziók. Maga 
Kossuth adta a legszebb példát, midőn a nemzeti és nemzeti-
ségi kérdést alapjaitól igyekezett újragondolni. S az erkölcsi 
rangú vezető elmék, politikusok, írók, tudósok, bár igen kü-
lönböző eredménnyel, de valamennyien hasonló módon cse-
lekedtek Kemény Zsigmondtól Arany Jánosig, Eötvös József-
től Csengery Antalig, a nagy döblingi rejtőzködőről nem is 
szólva. Az ötvenes évek végén, fordulóján, amidőn az európai 
politika eseményei az elnyomás megszűntével és a nemzeti 
önállóság visszanyerésével kecsegtettek, ez a számvetés, ez az 
újragondolás sürgőssé lett, felgyorsult, megérlelte gyümölcseit. 
Kossuth dunai konföderációs terve, Arany hármas ódacsokra, 
Eötvös röpirat-sorozata, Széchenyi nagy szatírája; mind ezek 
sorába tartoztak. 

A számvetések közül Madáché tette föl a legegyetemesebb, 
s egyben a legdirektebb módon az alapvető kérdést: a haladás 
harcosainak sorozatos bukásai ellenére, bízhatunk-e abban, 
hogy az ember maga alkotja meg történelmét; egyénként meg-
formálja a maga személyiségét, közösségként pedig megteremti 
a maga boldogulását. Madách érzékelte legvilágosabban, hogy 



Két korszak határán — Madách évfordulójára 857 

nemcsak a politikai viszonyokban állt be új helyzet, hanem 
— azokkal együtt, azoktól teremtve és azokat befolyásolva 
— az európai gondolkodásban is. Az a romantikus-liberális 
történetfilozófiai szemlélet, amely a reformkor gondolkodásá-
nak európai hátterét, európai alapozását szolgáltatta, háttérbe 
szorult, hitelét vesztette. A fiatal Madách egész szívével hitt 
egykor ezekben az eszmékben, egész tehetségét és tevékeny-
ségét szolgálatukba kívánta állítani, s életét is szellemükben 
óhajtotta megformálni. Most tehát, amidőn átlépte már az 
emberélet útjának felét, s amidőn a cselekvés kapui újra ki-
nyílni látszottak, szembe akart velük nézni újra. Erőfeszítésé-
nek eredményeként született meg 1859 februárja és i860 már-
ciusa között Az ember tragédiája. 
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Tizenöt színében, emlékezünk rá, az európai történelem, az 
európai gondolkodás és művelődés nagy korszakai követik egy-
mást. Ez a felépítés nem az időrend külső menete, nem az 
epikus eseményközlés jegyében jött létre. Egy belső drámai 
szerkezetet takar, a szerző számvetését a történetfilozófiai szem-
léletekkel. A romantikus-liberális kornak a Történetfilozófia azt 
jelentette, amit a felvilágosultnak az Ész. Történelmi optimiz-
musának zálogát, a lét iránti bizalmának biztosítékát, az élet 
megérthető és elrendezhető voltának tanúbizonyságát, eszméi 
végső foglalatát. Változatai közül a hegeli nyilvánította m e g 
legnagyobb erővel a liberális-romantikus korszak erőt adó köz-
ponti eszméjét, a történeti haladás ideáját. Madách ennek a vál-
tozatnak egyik legfontosabb magyarázó elvét tette meg m ű v e 
mozgásának, előadása dinamikájának rugójává. Minden fejlő-
dési korszak, minden fejlődési tudatfok magában hordja, s 
megszüli a maga ellentétét, hogy küzdelmükből létrejöjjön 
az új, a következő fokozat. 

A történeti fokozatok belső ellentmondásai szülik tehát 
Madáchnál is a következő fokozatot, de nem egyben a maga-
sabb fokozatot is, mint Hegelnél. A tétel és ellentétel, a tézis 
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és antitézis ütközése Madáchnál nem oldódik, nem vált át 
a dialektika jegyében új, magasabb lényegű szintézissé, mint 
Hegelnél. S így a történeti folyamat nála nem is közelít, fok-
ról-fokra emelkedve egy határozott végcél felé. Vagyis Madách 
mint európai kortársai legtöbbje, elvetette a romantikus kor-
szak liberális történetfilozófiáinak történelemértelmezését, 
történelmi menetrendjét. 

Ezek a történetbölcseletek többségükben teleologikusak, 
célképzetesek voltak. Elvont eszmélkedéssel, spekulációval egy 
megvalósítandó végcélt tűztek ki a történelem fejlődésmeneté-
nek értelmeként. A tökéletes ember s vele a tökéletes társada-
lom valamely látomása lebegett előttük, koronázta őket, sar-
kallta programjukat. A hegeli a legmagasabb: az ember azo-
nosulása az Abszolút Szellemmel, az ember szellemiesülése, 
isteniesülése. 

A felvilágosodás a Tökéletes Embert kellő jóakaratú be-
látás, kellő cselekvőképes észelvűség jegyében bárhol és bár-
mikor létrehozhatónak vélte. A történeti események tapasz-
talata, a francia forradalom körül és után, alaposan rácáfolt 
felfogására. A történelem tapasztalatát tudomásul kellett venni. 
Dialektikájával a liberális történetbölcselet azonban legyőzte 
a puszta tapasztalat ellenállásait, s visszaszerezte a Tökéletes 
Ember hitelét. Csakhogy megvalósulását a történelem végpont-
jába helyezte, alárendelte neki a történelmet, a történelmet a 
hozzá vezető útnak fogta fel. Hatalmas eszköz volt ez a törté-
netbölcselet a haladásért harcolók kezében — s hatalmas ok 
megrendülésükre, kiábrándulásukra egy-egy haladó mozga-
lom bukása, letörése után. Csak azok kerülték el, nem ugyan 
a megrázkódtatást, hanem a kiábrándulást, akik valóságos tör-
ténelmi dialektikával tudták elemezni a bukás tényét, okait: 
akik fölismerték benne is a fejlődés dialektikáját. 

5 

Mielőtt a mű fogantatási helyzetének második mozzanatára 
térnénk, tanácsos egy jellemtani, alkati s egy alkotáslélektani kér-
dést számba vennünk. Rendszerint nem vesszük kellőképp 
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számba, hogy Madách egykönyvü szerző. S ha számba vesszük 
is, okait ritkán kutatjuk, holott a műalkotás teremtésének tör-
téneti-lélektani feltételeit illetően, általánosságban, Madáchtól 
elvonatkoztatva is érdekes eredményekhez segíthet az ilyen 
vizsgálódás. 

Madách — házassága néhány évét nem számítva — a Tra-
gédia létrejötte előtt húsz hosszú esztendőn át kitartó elszánás-
sal napról napra rótta a sorokat — s vajmi kevés eredménnyel. 
A Tragédia oldaláról visszanézve mint annak előzményeit 
szoktuk méltányolni költeményeit és drámáit, elbeszéléseit és 
értekezéseit. S ez igen helyesen van így. De ha a Tragédia nem 
született volna meg, ezeknek a műveknek alapján Madáchot 
— miért áltassuk magunkat — Czakó Zsigmond és Obernyik 
Károly, Nagy Imre és Medgyes Lajos társaságában, esetleg 
néhány fokozattal följebb tartaná számon a környörületes 
utókor. 

Ünnepet akarunk rontani ennek megállapításával? Ellen-
kezőleg: nem jutunk a Tragédia művészi minőségéhez és él-
ményéhez közel, ha nem állítjuk éles fénybe azt a színvonalbeli, 
azt a kvalitásbeli váltást, amely a Tragédiában előzményeihez 
képest végbement. Senki sem tagadja, hogy Madách korábbi 
verseiben jelentős sorok, erőteljes versszakok, hathatós részle-
tek olvashatók, de azt sem, hogy akár a Dalforrást vesszük, akár 
a Csak béke, békét, akár a Nyíri temetőt vagy bármelyiket a leg-
jobbak közül, teljes értékű művel nem találkozunk, még a 
Tragédia közvetlen előterében sem, amidőn a legtöbb részlet-
értéket teremtette költészetében. Hadd utaljunk — mintegy 
pillanatnyi lazításként is — arra, hogy írói tevékenységét kör-
nyezete, baráti és ismerősköre, amelyben jelentős irodalom-
kedvelők és irodalomértők is foglaltak helyet, lényegében mű-
kedvelő passziónak vette; egy magányos, meditáló széplélek 
napi szokássá lett kedvtelésének. Maga írta barátjának, a genea-
lógus Nagy Ivánnak, midőn Arany hírverése nyomán az némi 
hitetlenkedéssel érdeklődött a nevezetessé lett mű után, hogy 
hiába ajánlgatta olvasásra ismerőseinek elkészülte után a Tra-
gédiát, nem állt kötélnek senki. Az esztétikai szempontú iro-
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dalomtörténetírásnak alig van nagyobb ellensége, mint a Dilt-
heyen nevelkedett s kritika nélkül alkalmazott élmény-rekonst-
rukciós módszer. A meglódult fantáziájú, a fölhangolt érzelmi-
ségű irodalomtörténész néhány jó sor vagy jó szakasz alapján 
olyan élményt rekonstruál, amelynek immár alig van köze a 
töredékes, a félszeg vagy utánérző műhöz. A Tragédia és előz-
ményei különbségének vizsgálata a Tragédia lényegéhez vihet 
bennünket közel. A Tragédia előtti Madách-művek legfőbb 
buktatója az egységes hangnem hiánya, a végig kitartott hang-
hordozás, a töretlen dikció nélkülözése, a magatartás ok nélküli 
váltása, határozatlansága, elmosódottsága, egyénietlensége. 

Mi lehet az oka a művészi egység, az esztétikai szervesség, a 
műalkotási következetesség, a modális, a viszonyulási egyedi-
ség e feltűnő és szűnni nem akaró hiányának? Az a végered-
ményben egyszerű, részleteiben azonban annál bonyolultabb 
válasz látszik kézenfekvőnek, hogy Madách az 50-es évek 
végéig nem találkozott az alkatához mért, egyéniségét igénybe 
vevő élménnyel. Helyesebben szólva: nem találkozott olyan 
élménnyel, amely egyéniségének minden lehetőségét kibonta-
koztatta volna, megszólalásra s kiáradásra kényszerítette volna. 
Amely kibontakoztatta volna s megnyilatkozásra késztette 
volna fő-fő tulajdonságát: gondolkodásának történeti morali-
tását, s moralitásának történeti gondolatiságát. Fokozó és ki-
élező fogalmazással azt mondhatnánk: a 48 előtti Madách az 
eszmék embere, a Tragédia Madácha a gondolaté, a gondolkodásé. 

A reformkor neveltjei között alig volt még egy, aki ennyire 
vágyott eszmék és eszmények után, eszményi érzések s eszmei 
élmények után, mint ő. A legkisebb érintésre fonni kezdte 
vágyai selymét, tökéletesen körülvéve és körülszigetelve magát 
velük. A romantikus liberális eszmevilágnak és eszménykincs-
nek a javát tette magáévá, lelkesülten és rajongással élte, élvezte 
őket át, de sem a valósággal nem szembesítette őket, sem logi-
kájuk belső buktatóit nem érzékelte. Hadd említsünk erre az 
önmagába fordult, önmagában zajló érzelmiségre megint egy 
profán, bár sorsára nézve éppen nem közömbös példát. Meg-
lepő, sőt meghökkentő, hogy valahány rangjabéli vagy rang-
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ját megközelítő lány tűnt fel környezetében, az ifjú Madách 
rögtön bálványává, eszményévé emelte őket anélkül, hogy 
egyéniségükről vagy akár a hozzá való hajlandóságukról a 
valóságot csak megközelítő képet szerzett volna is magának. 

Az emberi élet területei közül ő mindennél inkább az eszmék 
és eszmények világában volt otthon. De mivel eszméiből és 
eszményeiből hiányzott az egyénítő, a saját birtokká tevő moz-
zanat, a valóság ellenállásaival megküzdő végiggondolás, hi-
ányzott a valódi összetartó erő, a valódi koherencia is. Vannak 
versei, amelyekben szinte minden sor, minden strófa egy-egy 
újabb emlékmozzanat, egy-egy újabb reminiszcencia jegyé-
ben újabb vers magjának, kiindulásának tetszik. S hasonlókép-
pen áll a dolog drámáiban, hősei szövegeiben is. A fiatal Madách 
irodalmi tevékenységét kétségkívül epigonszerűség jellemzi. 
De sem egyik, sem másik fő műfajában nem egy költő követése 
jellemző reá, hanem egy irányzaté. A lírában főleg a romantika 
ama szentimentális-biedermeier másod- vagy harmadvonulatáé 
amely az irodalom homlokzata mögött Bajzától Tompán át 
Reviczkyig húzódott. Vannak versei, amelyek nehézség nélkül 
illeszthetők be Bajza átlagdarabjai közé, s vannak, amelyek a 
fiatal Reviczky ciklusaiba is kitűnően belesimulnának. 

Meglepő, (érintettük már) mennyire kevéssé hasznosította 
e művek megítélésében az irodalom Arany levelezését s Arany 
magatartását, Madách félő várakozással küldte el neki régi s 
újabb verseit. Arany közölt is közülük egyet-kettőt a jobbak-
ból, biztatni azonban ő, az örök kézirathiánnyal küzdő szer-
kesztő, nem biztatta, vagy csak egészen visszafogottan. Óva-
kodott hamis reményeket ébreszteni barátjában. És korábbi 
drámáinak dolgában hasonló fönntartással járt el. A Csák-ra 
nézve például egyenes szóval kimondta: nincs benne meg a 
legfőbb követelmény, a kellő drámaiság. 

Voltaképp, persze, levelezése tanulságait (utaltunk erre is) 
a szorosabban a Tragédiáról szóló irodalom is alig vette tudo-
másul. Végletekben mozgott többségében a Madách-irodalom, 
himnusz vagy ócsárlás rendszerint. Arany levelezése ellenben a 
tárgyszerűség és a tárgyilagosság mesterpéldája. Nem azt 
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mondja, hogy irodalmunk meg n e m haladható orma, hanem 
azt, hogy kiváló mű , szerzője Petőfi óta az első igazi költői 
tehetség. Nem azt mondja, hogy hibátlan alkotás, hanem azt, 
hogy egyes részeiben a legnagyobbakkal vetekszik, mások-
ban viszont ügyetlen és félszeg. N e m azt mondja, hogy ne 
tegyük mérlegre, boncasztalra, hanem hogy értékeire figyel-
jünk . Maga a javítandó gyönge részek egész listáját rótta össze. 
Végül, igaz, hosszas töprengés után, csak itt-ott javított. Látta, 
úgy, ahogy van, igazi megnyilvánítása ez egy jelentős emberi 
magatartásnak. 

6 

A lélektan és alkotáslélektan e pár, futólagos fölvázolása után 
néhány eszmetörténeti, világnézeti kérdést vizsgáljunk meg. Ami-
dőn a fiatal Madách epigonszerűségéről beszéltünk, egyáltalán 
nem vontuk kétségbe őszinteségét. S így bátran megállapíthat-
juk egyben azt is, hogy a reformkori nemzeti nemesi liberaliz-
mus elveinek javát tette magáévá, mindenekelőtt a nemzeti 
liberális szabadság- és fejlődéseszmét, az egyed személyiségére 
s a közösségek boldogulására nézve egyaránt. Ezek az eszmék 
számára azonban nem egyszerűen politikai vagy társadalmi 
eszmék voltak. Az élet, a lét legszemélyesebb és legkisebb, leg-
tárgyiasabb és legnagyobb elemeire egyaránt rávetültek. Madách 
megkülönböztető s kiemelő tulajdonsága, amelyben csak né-
hány igazán nagy írónk osztozik vele, hogy folyvást a teljes 
világkép igényével élt és cselekedett. Az összetartozó esztétikai 
erő hiánya azért is olyan feltűnő, azért is olyan erősen érzékel-
hető, mert ütközik ezzel a teljesség-igénnyel. 

A valósággal való szembesítés, tudjuk, a 49-es bukással s 
házassága felbomlásával indult el. A változás folyamatát szépen 
ábrázolta Balogh Károly, s szépen értelmezte lélektanilag Barta 
János, szemléleti változásainak bizonyos vonásait nagy elme-
éllel vetette föl Lukács György, s mintegy neki is felelve, ki-
tűnő összképet rajzolt róla Sőtér István. 

De meg kell kísérelnünk továbblépni, s ehhez számunkra 
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mindebből ezúttal három dolog fontos. Először az, hogy 48 
előtti, liberális-romantikus történetfilozófiai eszméinek szem-
besítése a valósággal a pozitivista ideakincs és gondolkodás-
m ó d segítségével történt meg. Másodszor az, hogy közben 
magának a pozitivista gondolkodásmódnak valóságszembesí-
tése és kritikája is végbement benne. S végül harmadszor az, 
hogy ez a kettős folyamat akkor, abban az évtizedben, abban 
a fél évtizedben játszódott le, amidőn a pozitivizmus elérte 
uralmi tetőpontját az európai közgondolkodásban, megmutatta 
valódi lényegét, s a kezdeti lelkesedés után előbb lehangoltságot, 
majd ellenérzést és lázadást váltott ki az irodalomban, főleg a 
költészetben. Madáchot a romantika, a romantikus történet-
filozófiai látásmód végső lezárói között szoktuk emlegetni. S ez 
igen helyesen van így. De épp annyira fontos hangsúlyozni azt is, 
hogy egyben a pozitivista ember- és történetfelfogás kritikájának 
első kezdeményezői között is helyet foglal. S ha meggondoljuk, 
hogy az irodalom jó része és java része a 19. század második 
felében, sőt, lényegében máig szinte élethalálharcot vívott és 
vív a pozitivista gondolkodásmód ellen, akkor ez a hely a kez-
deményezők között éppen nem jelentéktelen. 

Közbe kell azonban két kérdést vetnünk. Az első az, joggal 
szólunk-e itt pozitivizmusról? A régebbi Madách-irodalom, 
kivált a vallásos s a filozófiai tekintetben kevéssé különböztető 
rendszerint materializmusról, az árnyaltabb gépies materializ-
musról vagy népies materializmusról szólt. Annál jogosabbnak 
látszhatott ez az összekapcsolás, mert Madáchnak a Tragédiát 
befolyásoló olvasmányanyaga elsősorban német nyelvű volt, 
s ezen a nyelvterületen a pozitivizmusnak osztoznia kellett 
delelője idején is a mondott gépies és vulgáris iránnyal. Ezt a 
vulgáris-gépies kettős irányzatot a történeti áttekintések na-
gyobb része azonban ma már a pozitivizmus egyik elágazásának, 
sajátos megjelenülésének tekinti. S ha ezzel egyet nem értünk 
is, Madách oly vonásait emelte ki e gépies irányzatnak, ame-
lyek nemcsak megvoltak a pozitivizmusban is, de nagyon 
jellemzőek is voltak reá. S míg a pozitivizmus, főleg kezdet-
ben, különösen a saint-simonista Comte gondolkodásában, 
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határozott történetmagyarázó elvekre is törekedett, — e gépies 
irányzatok, többnyire, a szellemi-lelki organizmus működésé-
nek természettudományos színezetű értelmezésére összponto-
sítottak. Madách jegyzetei arról vallanak, hogy — 48 előtti 
érdeklődésének megfelelően — a történeti vonatkozású, a tör-
ténelemre vonatkoztatható nézetek és elvek foglalkoztatták. 
Mindenekelőtt azonban az a döntő, hogy Madáchnak Lucifer-
féle alteregója éppoly kevéssé materialista, materialistán ateista, 
mint amily kevéssé keresztény módon teista vagy deista az 
Ádám-féle alterego. Egyetlen példával hadd terheljük meg a 
szűkre szabott teret. Stuart Mill, ez az erősen religiózus lélek, 
lényegében ugyanazt mondta el isten teremtés utáni tevékeny-
ségszabadságáról, illetőleg szabadságnélküliségéről, mint amit 
Lucifer hoz föl amaz első színbeli válaszában, amelyben elő-
ször csendül fel a Tragédia valódi hangja: „S mi tessék rajta? 
[ti. az Úr alkotta világon] Hogy néhány anyag / Más-más 
tulajdonokkal felruházva, / Miket előbb hogysem nyilatkozá-
nak, / Nem is sejtettél bennök, úgy lehet, / Vagy, ha igen, 
másítni nincs erőd" — így szólt Madách Luciferen át költőien, 
Mill pedig így filozofikusan a teológiáról szóló egyik esszéjé-
ben: ,,A mindenhatóság a természet törvényeivel szemben a 
természetes teológia alapján egyáltalán nem állítható istenről." 
(Három esszé a vallásról, 1874, posztumusz kiadás). 

7 

De mi a jelentősége annak, hogy Madách a pozitivizmus ol-
daláról bírálta a romantikus liberális, célképzetes történetfilo-
zófiai irányt, s közben magát a pozitivizmust is bírálat alá vette, 
s érzékeltette, hogy ez a gondolkodásmód soha ki nem elégít-
heti, sőt, tönkreteheti az embert? 

A pozitivista gondolkodásmód szerepének földolgozásában, 
megítélésében a marxista történetírás sokáig tartózkodónak, a 
magyar marxista történetírás pedig tájékozatlannak mutatko-
zott. Igy sem 48 előtti, jórészt progresszív szerepét, sem a szá-
zadforduló tőkés gondolkodásában betöltött vezető helyét, 
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sem a fasizmus előkészítésében vitt óriási részesedését nem vilá-
gította meg eléggé. N e m utolsósorban azért, mert Lukács 
György főleg a német irracionalizmus szerepét vizsgálta tüzete-
sen e tekintetben, s a pozitivizmus ily irányú részletes kritiká-
jához nem volt kedve vagy ideje. 

S még bizonytalanabbnak, tájékozatlanabbnak s egyoldalúbb-
nak mutatkozot t a marxista irodalomtörténetírás. Többnyire 
csak a Taine-féle változattal számolt. Holot t az irányzat iro-
dalmi hatása már a romantika korában, a 20-as évektől igen 
fontos szerepet játszott a polgári realista törekvések kialakításá-
ban. A 49-es forradalmak bukásáig tulajdonságai jól egészítet-
ték ki a liberális történetfilozófiai spekulatív gondolkodást; 
a 30-as évektől azonban egyre inkább a harc, a leleplezési, a ki-
szorítási vágy jellemezte az irányzatot a történetfilozófiai fel-
fogással szemben. Különösen két ponton vált élessé az ellentét. 
A történelem célképzettsége és az emberi lényeg szellemi volta 
körül . 

A pozitivizmus, filozófiai értelemben, e tekintetben nyújtotta 
egyik legjobb gondolkodástörténeti hozadékát. Marx, Feuer-
bachról szólva, valódi méltánylással beszélt arról, hogy ez a 
csupán szellemi lényegűnek látott, a természeti lényegétől meg-
fosztott embert vissza kívánta vezetni természeti lényegéhez. 
S a Gazdaság-filozófiai kéziratokban Marx elismeréssel szólt 
azokról a törekvésekről is, amelyek a történelem fogalmát meg-
szabadították attól a misztifikációtól, amelynek révén a tör-
ténelem valósággal önálló, célkijelölésre képes lénnyé absztra-
hálódott, 

„ . . . az ember, a valóságos eleven ember az — így írt —, aki 
mindenben tesz, rendelkezik és harcol; nem a történelem az, amely 
az embert eszközül használja fel a maga céljainak keresztülvitelére 
— mintha a történelem valamilyen különálló személy volna! — 
hanem a történelem nem egyéb, mint a maga céljait követő ember 
tevékenysége". 

Az 50-es évek elején az irányzat a kontinens vezető orszá-
gaiban szinte egyeduralkodóvá lett. A forradalmak bukása a 
haladó szándékú értelmiség és irodalom többsége előtt is azt 

5 Irodalomtörténet 
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látszott bizonyítani, hogy ez az egyetlen út a továbbjutáshoz. 
Keller, Renan vagy Björnson példája igazolhatja. Végre a föl-
lengzős spekulációk helyett tények! Számolni a természettel, a 
természetre alapozni! — ezt hallották ki belőle mindenütt. 
Madách olvasmányai 49 előtt a történetfilozófia légköréből 
kerültek ki — utána viszont egészében a pozitivista természet-
tudományosság, világmagyarázat köréből. Bennük kereste, 
bár belső világának sebeit tépték föl, a tények tiszta értelmét, 
bennük vélt akármilyen keserű, de tiszta gyógyírt csalódásaira. 

Mert a bukás nagy közfájdalmán túl neki különösen sok 
egyéni is jutott. S valahogyan mind összefüggésben állt ko -
rábbi eszméinek természettel nem számoló elvontságával, szinte 
következtek belőle. Miként esett áldozatul Mária nővére és 
családja a vak ösztönindulatoknak, miként lett a test teljesítő-
képességeivel nem számoló schilleri lelkű bátyja, Pál, a futár-
szolgálat kimerültségétől a halálé, miként jelentették föl s 
hurcoltatták meg őt magát a bukás után, irigy gyűlölködéstől 
tüzelve, gyenge sorstársai, miként hullott szét házassága egy 
gyönge asszony született szerencsétlen természete miatt! Ösz-
tön, indulat, természet mindenütt! Az eszmék hatalma betegre 
sápadt. 

A csalódás azonban az új irányban, a pozitivizmusban 
szinte egyetlen évtized leforgása alatt bekövetkezett Európa-
szerte. Vele szembeállítani más gondolkodásbeli alternatívát 
azonban egyelőre nem tudtak. Az elégedetlenséget a polgári 
világban az irodalom, főleg a költészet fejezte ki. 

Az egyértelműen világossá vált, hogy ennek a gondolkodás-
módnak egyoldalúsága, ha lehet, még súlyosabb, mint a libe-
rális történetfilozófiai irányzaté. Csak természetinek tekintette 
az emberi lényeget s nem természetinek és emberinek. 

„De az ember — így folytatódik a fönt idézett Marx-ellenvetés — 
nemcsak természeti lény, hanem emberi természeti lény, azaz önmagá-
értvalóan léttel bíró lény, ezért nembeli lény, s mint ilyennek mind 
létében, mind tudatában igazolódnia és tevékenykednie kell." 

A pozitivista felfogás — mivel gépies természeti determiniz-
musa következtében történelme, szabadsága lehetőségét el-
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vetette — egyediségétől, egyéniségétől, személyiségétől fosz-
totta meg az embert, s természeti hatásfolyamatok összegévé 
fokozta le. Nemcsak Marx, e felfogás heves ellenfele és bírálója, 
de e felfogás egyik fő híve és alkotója, Stuart Mill, ez a mélyen 
becsületes gondolkodó is látta szemléletének e nehézségeit. 
Marx hangoztatta : a természeti folyamatok története magában 
sohasem lehet emberi történelem, hanem éppen fordítva, 

„mint ahogy minden természetesnek keletkeznie kell, az embernek 
is megvan a keletkezési aktusa, a történelem, amely azonban számára 
egy tudatos és ezért mint keletkezési aktus tudatosan magát meg-
szüntető keletkezési aktus. A történelem az ember igazi természet-
története." 

Mill pedig így írt: 

„Abban a dilemmában vagyunk, hogy vagy hinnünk kell, hogy 
az én, a szellem valami más, mint valóságos vagy lehetséges érzetek 
sorozata, vagy azt a paradoxont kell elfogadnunk, hogy egy ilyen 
sorozat önmagát, önmaga történelmét és egyéniségét képes föl fogni ." 

S hogy milyen vészes következményekkel járt az embert 
természeti meghatározottságú természeti lénnyé korlátozni, 
azaz a felelősség lehetőségétől és kötelezettségétől megfosztani, 
cinizmusba engedni és fatalizmusba szorítani, arról századunk 
emberének nem kell külön szólani. 

Gondolatrendszert azonban, hangsúlyoztuk, az irodalom, a 
polgári értelmiség nem tudott vele szembeállítani; annál ke-
vésbé, mert társadalmi támasz alig volt mögötte. A polgárság 
nagyobb része nagyon is meg volt elégedve a pozitivizmussal, 
a liberalizmusból általa vonta ki a radikalizmus és forradalmi-
ság hajlamának utolsó adagait is. Hangnemén : melankóliáján, 
sztoikus elégiáján, humoros iróniáján, tragikus pátoszán át ér-
zékeltette a haladásra vágyó irodalom, a haladásra vágyó értel-
miség rossz közérzetét, elhárító magatartását. 

Előbb tehát a költészet reagált: Hebbel szorongó versei és 
őrlődő naplói, Browning feszült drámai monológjai, Emerson 
sztoicizmusra tanító eszméi, Baudelaire keserű elvágyakozásai, 
szatirikus türelmetlensége, Ibsen- Peer Gynt nyugtalan-gro-

5* 
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teszk líraisága, Storm mozdulatlan szomorúsága — mind 
ennek a közérzetnek a kifejeződései. 

Madách lelkében is megszületett a kettősség, „két lélek la-
kott immár az ő keblében" is. Látta a pozitivisták igazát, látta 
a természet mindenütt jelenvaló voltát, de determinizmusukat 
nem tudta, nem akarta elviselni. Az ember szabadságához, 
hogy történelmét és önmagát megalkossa, egész szívével ra-
gaszkodott. A korszak jelentős európai írói osztoztak ennek az 
ellentmondásnak érzetében. Gondolati, bölcseleti síkon azok 
sem tudták feloldani, akik iskolázottak voltak e tekintetben. 
Sőt, többnyire az irodalmi alkotás síkján, a művészet eszközei-
nek segítségével sem sikerült szemléleti föloldást, szemléleti 
harmóniát teremteniük. Flaubert végletes ingadozása ellen-
tétes alkotásmódok és ellentétes szemléletek között szélsőséges 
volta ellenére is nagy erejű példa. S Dosztojevszkij még nála 
is többrétűén s élesebb végletességgel hozta föl a kornak ezt az 
alapellentmondását: a dilemmát a természettől meghatározott 
természeti ember s a szelleme szabadságában döntő szellemi 
ember között. 

8 

Tegyünk itt, a döntés, a választás emberi-erkölcsi mozzanatá-
val kapcsolatban egy rövid kitérőt. Szokásba jö t t egy idő óta 
Madáchcsal kapcsolatban a 20. századi egzisztenciálfilozófia 
egyik jelentős író-filozófus elődjét, Kierkegaard-t emlegetni. 
Ez az összevetés, ez a párhuzamba állítás igen hasznos lehet, ha 
a két életmű keletkezéskörülményeit, történeti szerepét és jelentését 
tisztázzuk, és az összevetést ennek megfelelő keretek között 
tartjuk. Ezek híján viszont meglehetősen félre is siklathatja a 
további kutatást meglepő látszatösszefüggéseivel, vélt jelentés-
rokonságaival. 

Utaljunk azonban a dolog érdemi részének érintése előtt 
előbb arra, hogy ennek a jeles dán szerzőnek az utóbbi másfél 
évtizedben nálunk a nemzetközihez képest abnormis kultusza 
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jött divatba; az említett filozófia legfőbb előzményének érzi 
a hazai irodalmár köztudat. Oka lehet ennek először is az, hogy 
mind a Lukács híveihez számító, mind az ellenzőinek csoport-
jaiba sorolható mai irodalmár tábor filozófiai tájékozottságát 
többnyire Lukács műveinek útmutatása alapján szerezte. A 
Fichte-élményből a teljes Hegel-, majd Marx-befogadás felé 
haladó fiatal Lukácsnak pedig nagy élménye volt a századelőn 
első reneszánszát élő Kierkegaard. 

De oka lehet az is, hogy a magyar esszéstílnak, sőt, a szoro-
sabban vett tanulmánystílnak is sajátja lett az élesen körvonala-
zott tiszta fogalmiság helyett, a filozófiatörténethez kapcsol-
ható tárgyias fogalmiság és logikai építkezés helyett a szépiro-
dalmias-költőies kifejezésmód s az asszociatív kapcsolásmód 
kedvelése. A két háború közti polgári értekezés két vezető 
(ellenfél) képviselője és műve, Babits és Németh László, illető-
leg Лаг európai irodalom története és a Minőség forradalma egyaránt 
példa lehet rá. A Lukács-iskola elvontságától s gyakran gyenge 
stílusától a Nyugat szépirodalmias stílusa után vágyódóknak 
nagyon is megfelelt Kierkegaard kifejezésmódja. 

A legfőbb ok azonban alighanem az, hogy az „egziszten-
cializmus" által fölvetett (reális vagy kevésbé reális, lényegi 
vagy kevésbé lényegi) kérdésekre érzékennyé lett hazai irodal-
már köztudatban az irányzat képe clrajzolódott. Középpont-
jában nem az irányzat klasszikus vezéralakja és alapvetője, Hei-
degger került, hanem filozófiájának különböző elődei és vegyü-
lékes változatai vagy irodalmi alkalmazói, illetőleg rokonai, 
párhuzamosai, mint Sartre, Jaspers, Camus, Marcel és mások. 
A Lét és idő szerzőjének harmincas évekbeli magatartása, s az 
egykori hazai művelődéspolitika aligha szerencsés tájékozó-
dáskorlátozása egyaránt hozzájárulhatott ehhez a helycseréhez, 
ehhez az elrajzoláshoz. 

De miért volt érdemes mindezt a Madách-Kierkegaard-
párhuzam lehetősége kapcsán elmondani? Azért, mert e pár-
huzam amaz ontologikus-etikus kérdések iránti érzékenység oldalá-
ról vetődik föl, amelyeket az említett filozófia nagy hangsúly-
lyal helyezett előtérbe. A pozitivizmusból kinövő, s a vele 
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szembekerülő fenomenológiai irány Wesenschau-, lényeg-
meglátás-követelményébe Heidegger vitte bele legerősebb 
nyomatékkal a lét lényeg-látásának, lényeg-meghatározásá-
nak, lényeg-adásának követelményét; főleg az egyedi lét 
lényeg-látásának, lényeg-meghatározásának, lényeg-adásának 
követelményét. Előde volt ebben Kierkegaard is, de legalább 
annyira Nietzsche, illetőleg Kierkegaard kortársa, Max Stirner. 

Ok is, akár csak utóduk, a német irracionalizmus szélsőséges, 
individualista vonalába esnek. S ebbe esett Kierkegaard is. 
Míg azonban ezek egy ateisztikus szemléletet bontakoztattak 
ki e vonalon belül, Kierkegaard egy istenközpontú, személyes 
hangsúlyú protestáns misztikát. Az egyén fejlődés- és maga-
tartás-lehetőségeként fölrajzolt három stádiumáról már a 
századfordulón jól látták — s nekünk még inkább látnunk 
kell —, hogy közülük csak kettő nyer szemléletében igazi fon-
tosságot: az első és a harmadik, az esztétikai és a vallásos; a má-
sodikat, az etikait elnyeli ez a harmadik, a vallásos. Visszanyúlt 
e harmadik tekintetében végső soron a „felix culpa" Augusti-
nusához, közelebbről pedig az ember bűnös voltával küszködő, 
puritan-herrenhuti Schleiermacherhoz. Stirner és Nietzsche 
is történelemellenes, marxista szemszögből nézve, akárcsak 
Kierkegaard. Az ő magatartásukban mégis van egy bizo-
nyos történetiség, különösen az utóbbiéban, az örök kör-
forgás, az örök visszatérés sokszor hangoztatott gondolata 
ellenére is. A végiggondolt gondolatot nem lehet végig nem 
gondolttá tenni. Nimmer können wir zurück, mondta ki ezt az 
igazságát Új Columbusaban talán legnagyobb költői erővel. 
Nincsen számunkra többé visszaút: az isten meghalt, az isten 
halott; a vallásos megoldás lehetősége az ember számára im-
már lezárult: kizárult történelméből. 

Madách nem volt ateista. Szigorú katolikus nevelést kapott, 
anyja még egyetemi éveiben is keményen számon kérte tőle 
templomba járását. A vallásosság azonban, amelyet kapott, 
tételesen erkölcsi és liturgikus jellegű volt, nem pedig misztikus. 
A vallásos erkölcsi tételek áhítatos tisztelete helyére a közéletbe 
kapcsolódó fiatal férfi szemléletében aztán a nemzeti liberaliz-
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mus erkölcsi, társadalmi, történelmi tételeinek, elveinek és esz-
méinek rajongó tisztelete és hite lépett, s társult katolikus em-
lékmozzanatokkal telített, bizonytalan körvonalú deizmusával. 
A reformkor s a reformkori romantika nagy katolikus nevelt-
jei közül sokkal közelebb állt az erkölcsi vallásosságú Eötvös-
höz, mint a katolikus misztika romantikakori válfajait is mélyen 
megélő Széchenyihez. Ám még ez utóbbinak is, mint az egész 
magyar reformkornak is, eszmélkedése sokkal inkább történet-
szemléleti, politikai, erkölcsi, semmint metafizikai vagy ontológiai. 
S ez a reformkori eszmélkedés, bár ötvöződött benne irracio-
nális elem is bőven, alaptörekvésében racionalisztikus volt, s 
az emberre mint társadalmi lényre vonatkozott. 

A forradalom bukása után, s egyéni tragédiáinak sorozata 
nyomán kétségkívül felerősödött Madáchnál az ontológiai 
elem is, mégpedig az egyetemes emberre, a történelem egye-
temes emberére vonatkozóan is, s az egyedre vonatkozóan is. 
Úgy látszik, forradalom előtti liberális szemléletének s gyer-
mekkori vallásos neveltetésének ily vonatkozású mozzanatai 
éppen ama pozitivista szemléletű, természettudományos ala-
pozású művek olvasása révén tudatosultak emlékezetében, 
amelyek mellőzték vagy éppen tagadták e létértelmezési 
mozzanatok jogosultságát és fontosságát az emberi gondol-
kodásban és együttélésben. Madách, hasonlóan Kierkegaard-
hoz, felismerte vagy megérezte az ontológiai szempont döntő 
fontosságát, de nem misztikus-vallásos alapozást kívánt neki 
adni, hanem történelmit. A történelmi és az ontológiai szem-
pont nála nem került szembe egymással, mint dán írótársánál. 
Ha Ádámot és Ábrahámot e tekintetben párhuzamba állítjuk, 
az elsőhöz az ember emberi küzdelmeiből felépülő történelem-
ből szól az Úr : mintegy az átélt történelem szól hozzá az Úr 
szaván át; míg az utóbbi a misztikus meditációban megélt 
hitben találkozik a gondviselő Istennel. Madách az embernek 
a történelembe, a történeti cselekvésbe vetett bizalmát akarta 
megerősíteni, Kierkegaard viszont az embernek a gondviselő 
istenbe vetett hitét. Az előbbit — közvetlenül — egy önkény-
uralom elleni küzdelem szülte, az utóbbit egy vallásosság meg-
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újításának vágya, egy vallásosságé, amelyet egy dogmákba és 
hatalomba kapaszkodó, elvilágiasult, korrupttá lett egyház 
kompromittált. 

De nemcsak a történelemmel, nemcsak a történetiséggel áll-
nak másképp szemben, hanem az egyén kérdéseivel is. A Hegel-
lel szembeforduló északi gondolkodó egyik fő érdeme, hogy 
megérezte: mestere rendszerében a magában is önelvű értel-
met, célbeteljesítést követelő egyéni lét nem kapott kellő hang-
súlyt és magyarázatot. S jól érezte meg azt is, hogy a Hegelt 
a természettudományos, a pozitivisztikus oldalról támadók 
még kevesebbet adnak meg az egyénnek, mint támadásaik 
célpontja. Madách szintén érezte az egyéni lét e problémáját. 
Csakhogy míg Kierkegaardnál Isten átélésében nyeri el az ön-
magára szigetelt egyén teljes autonómiáját, Madáchnál a tör-
téneti cselekvésben. Madách etikája történeti-közösségi: jogai 
és kötelességei egyaránt a közösséghez, a nemzethez, az emberi-
séghez való viszonyában nyerik el értelmüket. Önmaga lété-
nek céladása, értelemadása ezekben a viszonylatokban lehet-
séges, s maga az Ur is e viszonylatokban való cselekvésre, a tör-
téneti értelmű cselekedetre inti Ádámot. Kierkegaardnál ellen-
ben az etika tartalmát végső soron az egyén önmagához s iste-
néhez való viszonya tette ki. Az egyén elszigeteltsége legföljebb 
a vallásos közösségével azonos istenélményében oldódhatott fel. 

Amiben legközelebb áll, amiben valóban közel áll egymáshoz 
a két író, az alighanem az érzelmiség intuitív igazságmegragadó 
erejének érzete volt. Az érzelmi tapasztalat, a szenvedés tapasz-
talata is és az örömé is, a lelkesülésé is és a szomorúságé is meg-
világosít és tanít. Mégpedig nemcsak az egyéni, hanem az 
egyetemes emberiségé is. S ezt az érzelmiséget, ezt az érzelmi 
fölismerést, mindkettejük szerint legfőképpen a költészet hi-
vatott rögzíteni és átadni. Melyikük volt sikeresebb a kivite-
lezésben — : ezt kutatni már messze vezetne. Annyit azonban 
meg kell állapítani, hogy míg Kierkegaardnál éppen az isten-
élmény nyer legnagyobb hőfokú kifejezést, Madáchnál — 
s ebben szinte minden kutatója, értő olvasója egyetértett, kezd-
ve Aranytól és Csengerytől máig — éppen a vallási telítettségű 
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részek a leghalványabbak ; dikciója, pátosza viszont, mint erre 
többször utaltunk, éppen a történeti szemlélet, a történeti cse-
lekvés igényének, s a pozitivista szemlélet történelmet tagadó 
magatartásának összecsapásaiban „emelkedik — Arany szavá-
val szólva — minden non plusz ultráig". 

9 

De szakítsuk félbe a romantikakori történetfilozófiai szem-
lélet meg a pozitivista gondolkodásmód viszonyának és vitá-
jának további részletezését, s Madách szemléletének Kierkegaard 
vallásos misztikájával való összevetését is, s néhány, az eddigiek-
ből következő poétikai kérdést vegyünk sorra. Madách talán 
nem érzékelte a gondolkodástörténeti korszakforduló kérdé-
sének roppant bonyolultságát, egész életet behálózó voltát 
úgy, mint kitérőnk előtt említett európai kortárs költők, 
Hebbel, Ibsen, Browning, Emerson vagy Storm, de feszültsége 
teljesen betöltötte lelkét. S világos, hogy lelke két felének, 
magában küzdő szelleme két alteregójának, Lucifernek és 
Ádámnak a vitája épp e pontok körül csap legmagasabbra, s 
hoz létre ezeken a helyeken oly dikciót, amely — igaza van 
Aranynak — a legmagasabb értelemben shakespeare-i, zord és 
fönséges, amilyen — folytatva Arany szavait — költészetünk-
ben csak Katonánál van jelen. Szinte minden színből, minden 
szín magaslati pontjáról idézhetnénk egy-egy ilyen tárgyú s 
ilyen dikciójú részletet. Gondoljunk a nyomasztó eszkimójele-
net vitájára, „Igen, igen, akármint képzelődöl, / Mindég az 
állat első bennetek"; az űrjelenet feszült szóváltására: „S e sok 
próbára mégis azt hiszed, / Hogy új küzdésed nem lesz hasz-
talan? / S célt érsz? Valóban e megtörhetetlen, / Gyermek-
kedély csak emberé lehet!" — vagy a második prágai színre: 
„Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál. Ezt ledöntheti / erő-
szak. / Az örökké élni f o g " ; vagy az egyiptomi, vagy szinte 
bármelyikre. Az élet területei között, hangsúlyoztuk, az esz-
mék világa volt az ő igazi otthona. Eszméi azonban, bármily 
őszintén rajongott is értük, 48 előtt, a Tragédia előtt lélektani-
poétikai tekintetben kölcsönzött, átvett eszmék voltak. A saját 
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birtokká avató végiggondolás, a valósággal megküzdő, egyedi 
élménnyé lényegítő szembesítés nem volt sajátjuk. 

A Tragédiában, a nagy szembesítésben és számvetésben mind-
ez megváltozott. S nemcsak a Tragédia csúcsrészletei bizonyí-
tanak. Jegyzetei tanúsága szerint feltűnően sokat ismert s jól 
ismert Madách e gondolkodásmódból. Ha többet nem, leg-
alább kettőt hadd idézzünk. Az első jól mutatja, hogy Madách 
érzékelte : ez a gondolkodásmód nem igazi filozófia : az ember 
és a történelem, a lét és a lényeg törvényeinek értelmezése, az 
ontológiai elem hiányzik belőle. 

„A filozófia köre most fogy, amint a tudásé terjed, s lesz természet-
tudomány. Szükségesek e részletek, hála munkásainak; — de amint 
előbb csináltak teóriát s rá alkalmazták az életet, most, midőn ezt 
vizsgálják tüzetesen, eredményeiből kellene a teóriát vonni. Nem a 
szirmok száma, kémiai agenciák s a többi, — de a szabály, mi ezekből 
kijő, fogja adni az igazi filozófiát." 

A másodikban, még erősebb fenntartása e szemlélettel szem-
ben: 

„Van valami az emberi életben, a növény- és állattanban, szóval 
mindenben, mi a kiszámíthatón s mi a számokkal előadhatón kívül 
van; s nevelésünkben szinte, mi nem tények tudása, de más." 

Többnyire azonban nem foglal állást jegyzeteiben; csak 
egymás mellé rögzítette az érveket és az ellenérveket, a konk-
lúziókat és az ellenkonklúziókat. Például így: 

„Nagyszerű ember volt, ki először halhatatlannak állítá a lelket. 
Nagyszerű, ki először megtagadta." 

A Tragédiában egyértelműen állást foglalt. De nem a pozi-
tivizmus ellen s a liberális-romantikus történetfilozófiai gon-
dolkodásmód mellett — vagy fordítva. Nem valamely tételes 
tan mellett foglal állást. Hanem belőlük, meg saját tapasztalatai-
ból és eszmélkedéséből levont emberkép és magatartás-esz-
mény mellett. Van lehetősége, van képessége s így kötelessége 
is van az embernek arra, hogy megteremtse minden kor em-
beri történelmének, emberi személyiségének eszközeit. A 
szellemnek az egyes filozófiákban testet öltő amaz öncélú 
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magátakarásától óvott, amely — szerinte — egy-egy világszem-
léletet, egy-egy filozófiát a lét egyetlen értelmévé s egyetlen 
értelmezésévé abszolutizál. De megtartotta bizalmukat az ér-
telmezés lehetősége, a célkitűzés lehetősége, a cselekvés lehető-
sége iránt. 

A történetfilozófiai s a pozitivista gondolkodásmód (s ár-
nyalatválfajaik) szembesítésével oly élményanyaghoz jutott, 
amely illett a valóságot eszméken átélő alkatához, amely egé-
szen kibontakoztatta egyéniségét. Mert, mint mondottuk, 
gyermekéveitől az eszmék világa volt az ő igazi otthona. 
Eszméi azonban, utaltunk rá, bármi őszintén rajongott is értük, 
kölcsönzöttek voltak: a saját birtokká avató véggiggondolás, 
a valósággal megküzdő szembesítés nem volt sajátjuk. A drámai 
érzület, amelyhez mély lírai hevülettel vonzódott kezdettől, 
most immár ott volt, ott feszült az ő lelkében is. Lelke két felé-
nek drámai feszültségű lírája azonban olyan természetű volt, 
amelynek szubjektivitása — lírai énhez kötöttsége révén — 
drámában alig volt tárgyiasítható, akárcsak a romantikus dráma 
erősen lírai tárgyiasításával is. Epikus-dramatikus költemény 
született, lírai kettős énnel. Jellemző e tekintetben az, hogy e 
kettős énen kívül eső szövegek elmosódottak, erőtlenek, Éváé 
csakúgy, mint az angyaloké, holott az előbbire kétségtelenül át-
játszik a költő énje. 

10 

De nem mond-e mindennek mégis ellene stílusa, poétikája? 
Nem köti-e mégis egyértelműen a romantikához? Egyértel-
műbben, mint az előbb említetteket! S tágabb értelemben 
nincs-e igaza azoknak, akik eleve avultnak és megkésettnek 
mondják? 

Sokszor történt kísérlet arra, hogy az egyes színeknek a me-
netét, anyaguk kezelését a 19. század romantikus, realista és 
naturalista cselekménydrámáinak szabályai segítségével ragad-
ják meg, és velük mérjék meg művészi hitelüket. S arra még 
több kísérlet történt, hogy az egyes színeket ama történeti 
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korszakokkal szembesítsék, ugyancsak a realista és a naturalista 
dráma eljárásai alapján, amelyekből anyagukat veszik. 

Az olvasó, a hallgató, a néző azonban, aki műfaji előítéletek 
vagy követelmények nélkül ül le a műhöz, rögtön érzi: nem 
ezek az eszközök, nem ezek az eljárások itt az esztétikai hitel 
biztosítékai, nem ezek az élmény hordozói. Nagyszerű szö-
vegek, nagyszerű versbeszédek követik egymást Madáchnál, 
magas retorikával, forró pátosszal, mély líraisággal. 

„Vannak helyek — mondta róla Arany —, hol a dikcióval, a 
pátosszal, a vers minden non plus ultráig emelkedik. Ezeket Shakes-
peare sem csinálta volna különben." 

Kérdések és feleletek, állítások és ellenvetések, fölszólítások 
és tagadások, rejtett vallomások és nyílt vágy-kinyilvánítások 
fonódnak össze költői gondolattá. Ezek menete sodorja ma-
gával az olvasót, ezek logikája adja a költemény logikáját, ezek 
egymásra s egymásból következése a mű valódi, belső cselek-
ményét, lélektani fölépítését: egy gondolat, egy magatartás 
megformálódását. 

Meglepő, mennyire nem vették e tekintetben sem figyelembe 
nagy felfedezőjének, Aranynak rá vonatkozó levelezését. Aki 
annyi aprólékossággal vizsgálta meg a műfaji kérdéseket, ha 
az esztétikai értékeket rajtuk át vélte megmutathatónak, keve-
set, alig törődött Madách „dramaturgiájával". A roppantul 
feszült dikció, a lenyűgöző erejű versbeszéd foglalkoztatja 
egyre. Ezt magasztalja, ahol hatalmas, ezt szeretné jobbítani, 
ahol magassága esik. Érzi, egy jelentős lélek két felének kité-
rést nem tűrő belső vitája, halasztást nem tűrő szembenézése 
megy végbe benne léte, nemzete, korszaka alapkérdéseivel. 

Ez a nagyszerű versbeszéd a történelem egy-egy szakaszából 
veszi költői argumentációját, jelenet-kereteit, szcenikáját, 
metaforikáját, jelképanyagát. Egy lélek két felének véget nem 
érő, egyre új lobbot vető vitája. Most immár volt egységes 
dikciója, oly erős, hogy a — nem kisszámú — gyenge részeket is 
magával tudta ragadni. Ezt a dikciót, ezt a hanghordozást, (első 
pillanatra talán túlságosan is általános megfogalmazással) a törté-
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neti pátosz iróniájának s a történeti irónia pátoszának nevezhetnénk. 
Mindig megjelenik ez, valahányszor jelentős szellemi egyéni-
ség, jelentős erkölcsi személyiség kiélezett, választásra kény-
szerítő történeti helyzetben, számottevő történetszemléleteket szem-
besít egymással és a valósággal. A helyzet és az egyéniség szabja 
meg, hogy mily árnyalatot ölt ez az irónia és ez a pátosz. 
Madách-Ádám pátosza nem Hugóé, de nem is Vörösmartyé 
vagy Mickiewiczé. Melankólia és nosztalgia vonja át, de még 
inkább a sztoikus magatartás visszafogottsága. Lucifer sem 
Mefisztó szatíráját, s nem Byron kihívó gőgjét vagy Lermon-
tov sértett csakazértis ellentmondásait hallatja. Kesernyés 
inkább és fanyar, telve igazának örömtelenségével; talán a 
kései Heine s a fiatal, a Peer Gynt-Ibsen hangjához hasonló. 

A hangnemnek ez a melankolikus és sztoikus pátosza, keser-
nyés, örömtelen iróniája, fölénye nem a romantikához, de 
nem is a századvég artisztikumához viszi közel. A romantikára 
következő korszak költőivel rokonítja. A drámai monológ 
magyar, közép-európai rokona. 
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Szóljunk a dikció mellett egy másik poétikai jellemzőjéről, 
jelképhasználatáról is. Mert félig még romantikus, félig már ro-
mantika utáni jelképhasználata is. Ádám és Lucifer Madách 
megosztott énjének, a költemény lírai hősének kettős jelképe. 
A történeti színek szerint változik jelképi megformálásuk, de 
abban egységes valamennyi szín, hogy magatartás-jelképeket, 
egyéniség-jelképeket teremt inkább, mint jelentés-jelképeket. 
Sokkal közelebb áll e tekintetben is a romantikához, mint a 
programszerű szimbolizmus korrespondencia elvéhez. De 
közel, e tekintetben is, a romantikára közvetlen következő 
európaiakhoz. Nemcsak Browning, de Tennyson is mily 
szívesen jeleníti meg magát egy-egy történeti-költői figurá-
ban, egy-egy figura drámai monológjában. Gondoljunk csak 
Tennyson csodálatos Ulyssesére. 
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A jelképiség kérdésével azért is tanácsos külön foglalkozni, 
mert a jelkép-használat területén fontos, az eljövendő kor-
szakok számára döntő átalakulás ment végbe. Az allegorikus 
kifejezésmódra, keret- és képhasználatra elméleti tekintetben 
a Goethe-korszak, mindenekelőtt maga Goethe kivédhetetlen 
csapást mért. S megnyitotta a jelképies kifejezés számára az 
elsőbbség útját. Csakhogy az elméleti csapás ellenére is ez a 
mélyen beidegzett költői eljárás tovább élt, s néha még maga 
Goethe is visszatévedt, visszanyúlt hozzá. A romantika viszont 
a jelképalkotást az ép lélektannal követhetetlen fantazmagóri-
ák, hallucinációk, víziók világába vitte. így a jelkép irányult-
ságát, összetartó magját, ösztönző átsugárzását számtalanszor 
elvesztette, s esztétikai értelmesség helyett, a művészetnek min-
den más megnyilatkozás fölötti többlete helyett, lélektani rej-
tély vagy kórlelet lett a jelképteremtés eredménye. 

Ez a szakasz a jelképalkotás terén óvatos volt; a hagyomá-
nyos, főleg a nagy történeti s természeti toposzokhoz tért 
vissza, s inkább ezek intenzitásának sokrétű fokozásával emel-
kedett a jelképiség szintjére, mintsem az extázis, a vízió, a hallu-
cináció sugalmával. A megfelelések, a korrespondenziák be-
nyomását úgy keltették föl, hogy közben a belső folyamat ép 
lélektani adottságokkal követhető maradt, s a képi elem meg-
őrizte reális, eredeti természeti jellegét is. Elég Storm tengerparti 
magányverseire utalni vagy Baudelaire őszi költeményeire, 
vagy akár Browning nagy szerep-monológjaira. 

A vers epikus kerete, legyen az életképi, románcos, helyzet-
dalszerű vagy bármi egyéb, utalásokra szűkült és tömörödött. 
Rendszerint csak egy-egy gesztus, csak egy-egy jellemző 
szcenikus elem jelzi a belső folyamat történésszerű és környe-
zeti keretét. Ez a tömörítés, ez a gesztusokra, utalásokra „tör-
delés" azonban, éppen mivel a lényegi elemekre tömörített, 
nem gyengítette, hanem emelte a realisztikus benyomást, de 
egyszersmind az önmagánál jelentősebbre való átmutatás ér-
zetét is. 

A szimbolizmus s néhány izmus-utóda ugyan mind a törté-
nésszerű keretteremtés, mind a lélektani egzaltáció tekinteté-
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ben vissza-visszatért a romantika eljárásmódjaihoz, s víziói-
ban nemcsak a tapasztalati elemet hagyta el, hanem még a fe-
szített lélektannal követhetőt is. Általában azonban mégis el 
lehet mondani, hogy a jelképhasználat terén e szakasz — kettős 
sugalmú jelenet- és képrajzai, belső megjelenítései lettek a kö-
vetkező szakaszok, főleg az összegző szakaszok számára irány-
adók. 

Madách jelképisége, mint mondtuk, sokkal közelebb áll 
a romantikáéhoz, mint e költőké. Hasonlít Richard Wagner-
hez, a költőhöz, a szövegíróhoz, s méginkább Helbelhez, akire 
szintén igaz volna Arany megállapítása: a dikció, a feszült lélek-
állapot, az ellentmondó gondolatok lélekállapotának, a deter-
minizmus tudata s a szabadság vágya ellentétének dikciója 
nála is „non plus ultrá"-ig emelkedik. Az ő nagy lírai monológ-
jait „sem csinálhatta volna Shakespeare sem máskép". Őt is 
gyakran viszik színre, de az ő kései nagy drámái is lírai ele-
mükkel hatnak igazán — olvasmányélmények, nem cselek-
mény-, hanem a feszült lélek kitárulkozó, izgatott beszédél-
ményei, többnyire versbeszédélményei. Sok tekintetben leg-
közelebb mégis Browning drámai monológjaihoz áll Madách 
szövege. Ádám és Lucifer nagy monológjaiban és dialógjaiban. 
De csak szövege, szövegének dikciója, müvének szerkezete nem. 

A drámai monológ, a drámai feszültségű lélek lázadozásának 
ez az új lírai formája Angliában a polgári rend s a pozitivista 
gondolkodás fellegvárában alakult ki, a rend elleni erkölcsi, 
mondhatnánk belső izolált lelki lázadás kifejezőjeként. Nem-
csak a szellem kötetlenségéért s a szabadságmozgalmakért lel-
kesülő Browning, a műfaj reprezentánsa fejezi ki magát általa, 
hanem még a konzervatív Tennyson is értenyúl egy-egy ritka, 
lázadozó pillanatában, például a már említett, megrendítő 
Ulysess alkalmával. 

Közép-Európában ez a műfajváltozat kevéssé alakult ki. 
A költő önfeltáró drámai monológja többnyire a romantikus 
drámán, méginkább a drámai költeményen s a drámai bonyo-
lultságú verses epikán belül maradt. A lengyelek, magyarok, 
skandinávok, újgörögök stb. bőven nyújtanak példát rá az 
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1830-as évektől fogva; különösen az utóbbi két változatra, a 
romantikus drámai költeményre és a drámai bonyolultságú 
romantikus epikus versre, amelynek egyes részleteiben, sőt, 
néha az egészben a költő lényegében lírikusként tárja föl egy 
vagy több önszimbólumon át magát (Miczkiewicz, az if jú 
Ibsen, Krasinski, Valaoritis, Vörösmarty, Madách). Talán azért, 
mert a közösségi, a nemzeti elkötelezettségű romantika, amely-
nek személyességét és történeti kötöttségét oly kitűnően érzé-
keltették ezek a nagy magatartás-jelképekkel dolgozó verses 
műfaji változatok, ezen a területen mélyebben vert gyökeret. 

A jelkép-teremtéshez azonban a stilisztikai eszközök különleges 
kezelése szükséges : jelképtér, jelképatmoszféra létrehozása. 
Legkézzelfoghatóbban az egyik legszebb színben, az egyip-
tomiban láthatjuk ezt a szimbólumalkotó folyamatot, eljárást. 
A szín minden egyes összetevője eleve komolyságra int, min-
den mozzanata azt sugallja, emelkedjünk föl, legyünk teljes 
szívvel jelen, közös emberi sorsunkról van szó. Keretét az 
emberiség egyik legszorongatóbb történeti emléke, a rabszolga-
ság adja. Nagy művelődéstörténeti emlékek állnak a háttér-
ben, a piramisok, a fáraó papkirálysága, istenkirálysága. A 
szöveg nemcsak keleties, de rituális, szertartásszerű is. A gesz-
tusok, a mozdulatok az uralkodói méltósághoz fűződnek. 
A szereplők egymás közti kapcsolatai e korszak lehetséges kap-
csolatainak alapfajtái közül valók: úr és tanácsadó, férj és fele-
ség, rabszolga és gazdája. 

A szöveg, mely Madáchnál — nem szabad tagadnunk — a 
jelkép-használat tekintetében gyakran a szentimentális, másod-
vonalbeli költészet szintjére csúszik, ezeken a kulcspontokon 
több értelmű, egymásra rétegződött, egymást fokozó szim-
bolikát hoz létre. Mégpedig úgy, hogy a m ű végső jelentésére 
utal együttesük. így Ádám, Lucifer és Éva itt, e színben sem 
csupán egy, a sejtetés légkörét, a titok érzetét, az utalás benyo-
mását kiváltó jelenet részesei. 

Ősképek, archetípusok itt is, mint az egész műben is. Azt is 
jelképezik, hogy egy-egy korszak világmagyarázata, ha n e m 
változik a történelem menetének ütemében, könnyen válhatik 
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béklyózó tévtanná. Ilyenkor könnyen megesik, hogy a leg-
élesebb eszű ember is, a valóság kutatása helyett, az élet szol-
gálata helyett, dogmáit védi, s mivel védhetetlenek, hiszen a 
történelem már túlhaladt rajtuk, kiábrándul nemcsak tanai-
ból, de velük együtt az életből is, a történelemből is. Madách 
szerint kivált a férfit kísérti ez a veszély. Éppen ezért Évával 
jelképezi azt a mély bizalmát, amely szerint az egyes korsza-
kok világmagyarázatai megsemmisíthetik, s meg is semmisítik 
egymást, az élet azonban mindig létrehozza a fönnmaradásá-
hoz szükséges új eszméket. Ennek mély érzete a nő erőssége a 
férfival szemben. Ezért utal Évára az Úr, mielőtt a „küzdve 
küzdj s bízva bízzál" elhangzanék. 
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Madách két politikai korszak határán állt, két gondolkodás-
mód váltópontján, két társadalmi berendezkedés cezúráján. 
A romantikus liberális történetfilozófiák szabadságeszméje 
szembesült gondolkodásában a pozitivizmus természettudomá-
nyos gépies determináció-tanával. Hatalmas kérdés volt ez 
akkor, s hatalmas kérdés valójában ma is. Ha szorosabban bö-
cseleti szempontból nézzük művét, ellentmondás, következet-
lenség akad benne elég. A magatartás azonban, amelyet ki-
fejez, végig egységes: végig akarta gondolni a történelem ér-
telmességének, az ember cselekvési lehetőségének problémáját, 
mégpedig úgy akarta véggingondolni, hogy kényszerítse a 
történeti bizalom jogát, hogy megszerezze a történeti cselek-
vés reményét, lehetőségét. Híres zárómondata minden színé-
nek végén ott van, ott lehetne; mert ott van minden színben a 
történelmi tapasztalat tanúságaként az a meggyőződése, hogy 
az ember minden körülmények között megteremti fennmara-
dásához, továbbjutásához a szükséges szellemi fegyverzetet. 
A kikényszerített bizalom erkölcsi komolysága és akarati fe-
gyelme adja meg a történeti irónia pátoszának, a történeti pá-
tosz iróniájának madáchi vonását. 

6 Irodalomtörténet 



8 jó 
Németh G. Béla 

Egyetemessége közép-európai szinten különleges fontosságot 
nyert: azok közé a költők közé tartozik, akiket valamennyi 
itt élő nép ismer, akik mindenkinek üzennek, akik az össze-
tartozás érzését folyton ébren tartják. Jellemző, hogy a máso-
dik világháború előhangjainak szorongatásában szinte vala-
mennyi közép-európai nyelvre újra lefordították. Vágytak 
osztozni bizalmában, költészete ajándékában, az ember tör-
téneti lehetőségének hatalmas erővel kimondott bizonyossá-
gában. Érezték, példa ő arra: közösségi felelőssége, történeti 
erkölcsisége, alkotói erőfeszítése alapján mint nézhet szembe 
a lélek a gondolkodás újra meg újra fölnevelkedő ellentmondá-
saival, miként lehet úrrá rajtuk az értelmes, történeti távlatú 
emberi cselekvés jegyében. Művével egy szorongató nemzeti 
helyzet tanulságát egyetemes erőforrássá tudta változtatni. 

Nem jelentéktelen tett. 



BELOHORSZKY PAL 

MADÁCH ÉS A B Ű N T U D A T FILOZÓFIÁJA* 

Madách valóságviszonya érzelmi alapozású, élményében az 
első benyomás, a lírai megélés akarata az elsőrendű. S hogy 
mégsem egyszerű, s mégsem csak költői alkat — vagy, ha 
mégis az, úgy világméretekben is sajátosan egyedülálló öt-
vöződéssel az — annak oka éppen ebben az eleve adottnak tűnő 
és egészen ritka hőfokú első élményszintben kereshető. A való-
ság lírai transzpozíciója, mely sokszor a játék vagy a szerep-
játszás akaratlan önkénytelenségével történik ugyan, de végülis 
a jelenségek elemzésének, a világ befogadásának gazdag mód-
szerévé válik, olyannyira természete volt, hogy hosszú ideig 
szinte gátja nála a kifejezésnek. Indulása korszakában jól nyo-
mon követhető, mennyire akadályozta is hiperérzékeny, szen-
zitív tartása — túl azon, hogy végeredményben tehetségének 
ősforrása volt — a mélységek hiteles feltárásában, föllelésében. 
Pedig művészi ösztöne korán figyelmeztette rá: az alkotónak 
távolságot kell teremtenie, uralkodnia kell az anyagon, mellyel 
építkezik. 

Az ő számára ez a távlatnyerés lehetetlen volt a költőisé-
gen és tágabban a tiszta értelemben vett lírán belül. Ilyen esz-
közre csak a minden artisztikumtól megfosztott, hangulati 
holdudvart nem képező, elvont gondolatiságban találhatott. 
Egyáltalán nem ritka jelenség, hogy költői indulat később filo-
zófiába minősül át, annak közegében találva önmegvalósítása 
számára a puszta átélésen túlvezető anyagot, formát. Gondol-
junk csak Hegelre, aki Hölderlinnek a diákotthonban nemcsak 

* Tanulmányom szerves kapcsolatban van az Irodalomtörténet 
1971/4. számában közölt Madách és Kierkegaard című írásommal, 
melynek egyszerre kíván elmélyítése és továbbgondolása lenni. 

4* 
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szobatársra, hanem akkor még társa a versek írásában is, vagy az 
ifjú Marxra, nemkülönben Kierkegaardra, akinek egész élet-
műve költészet és filozófia ötvöződéséből fogant, függetlenül 
attól, hogy számottevő költeményt nem hagyott utókorára. 
Úgy is mondhatnánk, hogy az ilyen természetű művészi te-
remtés mindazt, amit élményiségében magáévá alakított, amit 
spontán hangulati hirtelensége miatt eleve adottnak tűnő és 
ezért a csönddel egyenlő értékű költészetben megismert, a 
gondolat építményeiben, szilárd logikai rendszerében általá-
nosítja önálló alkotássá, legyen az lételmélet, esztétika, A csá-
bító naplója vagy drámai költemény az ember tragédiájáról. 

Mindebből jól látható, hogy Madách Imre jelenségnek is 
egészen újszerű irodalmunkban; előfutárát hiába keresnénk, s 
nemcsak művének avatott folytatóját, hanem ügyeskedő epi-
gonját sem találjuk. Ilyen tartalmú „különcsége" a szigorúan 
tényszerű s csak bizonyított adatokra támaszkodó irodalom-
történeti—filológiai rendszerezésben is cáfolhatatlanul nyil-
vánvaló. Mégsem rejtélye történelmünknek, hogy fölléphetett 
benne. Egy országban, ahol a líra nem marad el a világszín-
vonaltól, a filozófia pedig úgyszólván nem is létezik az egyet-
len, s csak hazai gondolkodónak jelentős Erdélyi Jánoson kívül, 
már-már szükségszerű, hogy az alkotói lehetőségét, természeté-
nek fő hajlandóságát tekintve határesetnek számító Madách a 
költőiség és gondolatiság pólusait összekötni képes műformá-
ban építkezzen. 

Ez az eldöntő tartalmi mozzanat az élet köznapi síkján, ahol 
a művészi küldetés gyakorlattá alakul, Madáchot megint csak 
érthetően szorította határmezsgyére, száműzve őt nem is 
annyira személyiségének típusából, mint inkább sorsának irá-
nyából fakadó, vergődő magányába. A sztregovai kisvilág el-
hagyatottságában — talán nem is ellentmondás — mégis volt 
valami tünékeny idillikusság. Az Anglus-kert érzékekbe áramló 
természetigézete, a mulandóság meghitt hangulatát hordozó 
kastély s ebédlője a borongóan sejtelmes Hogarth-metszetek-
kel a küldetéssé bontakozott magány tétova, lebegő jelenidejét 
teremti meg. S Don Quijote alakját idézően ügyefogyott az a 
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báj, ami a vidéki szabó munkájáról tanúskodó kopottas öltö-
zékben rossz lovait el-elnéző művészről átárad az apró otthonra, 
a tájra — egész Sztregovára. Tragédia és idill, kitaszítottság és 
oltalmat nyújtó emberi menedék nincs egymás nélkül; ezek 
a fogalmak és tudatállapotok mintha egymást teremtenék. 
A sztregovai magány így válik az életmű-építkezés fölcserél-
hetetlen színpadává; a belsővé élt táj elveszti tárgyias, anyagi 
jellegét, tobzódó formatárrá és szabadon lapozható, forgatható 
hangulattömeggé alakul — addig nő, növekedik, míg egyszerre 
jelképpé, önmaga elvonásává magasodik. 

Érzékenység és koraérettség egymásból kibomló alkatvoná-
sok, az ifjú Madáchra is együtt jellemzőek. Világának legelső 
érettségében fölfedezhető már a szenvedély vérmérséke, az érzel-
mi túlhangoltság, mely eszményteremtő gondolatisággal próbál 
elegyedni. A görögség vonása, a klasszikus ókor irodalmi, műve-
lődéstörténeti hagyományának élménye nemcsak a múlt századi 
közép- és felsőoktatás alapelvei, beállítottsága miatt vált annyira 
központivá az induló író számára. Az isteni és emberi szféráját 
az alapgondolatban mechanikus könyörtelenséggel szétválasztó 
görög mítosz-környezet nagyszerű terep volt ahhoz, hogy az 
eszmény és szenvedély, érzés és gondolat szembeállító kiélezett-
ségében alkotni kezdő Madách az elkerülhetetlen szintézis szá-
mára lehetséges módszereit kidolgozza. Korai műve, a Férfi 
és nő annyira hivalkodóan vállalja fogantatása szellemi forrás-
vidékét, hogy egyenesen görög tárgyú, bár végső kicsengésé-
ben vitathatatlanul előbukkan a már kifejezetten múlt századi 
gondolkodásmód, annak kicsit Schopenhauerre utaló, tragikus 
úttalanság-érzése. Herakles megisteniilő, hősi eszmény, aki-
nek titáni dacossága, nem emberméretű küzdőképessége minta 
kell legyen mindenki számára, akinek földi csalódásaiban 
Madáchhoz hasonlóan Hoffmann aforizmája a menedék: 
„A férfi nagy nő nélkül is". 

Érdekes és egyrészt alkatának sokrétűségét, művészi szem-
határának tágasságát, másrészt fejlődésének gyors ütemét bi-
zonyító tény, hogy az alig valamivel később születő s kérdés-
föltevése egyik irányában határozottan rokon tárgyú Mária 
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királynőben egészen más megoldást talál, aminek fő oka a hir-
telenkedően általánosító, stürm und drangosan romantikus 
világértékelés helyébe lépő realisztikusabb látás. Sőt, mi több, 
ennek a drámának egyes részei megkapó realizmusukkal emel-
kednek ki a gyakran itt is dicsfényes, héroszi levegőjű környe-
zetből. Leginkább Palizsnay remekbe formált, pergő ritmusú 
alakja mutatja a humorteljes, józan realizmus térnyerését. De 
maga Mária sem mitizált hős-istennő, hanem nagyon sokhúrú-
an emberi alak, egyesítve magában ragaszkodást, féltékenységet 
elbátortalanodást, uralkodói büszkeséget, erőt, fölényt, esendő 
emberséget és elektraian elhivatott fegyelmet a sorsa meg-
szabta küldetésben. 

A Férfi és nő még az ifjúkori, de tragikus borongásával egész 
férfilétét is végigkísérő szerelemélményből merítette tárgyát. 
S bár kétségtelenül uralkodó, s mindvégig előtérben maradó 
kérdés ez, korántsem egyedi — Madáchról nagyon torzán ha-
mis képet festene az, aki szerelmi csalódásait és elhúzódó ter-
mészetét egymásba vetítő általánosítással leszögezné, hogy 
művészete a társadalmi problémákra süket maradt, és teljesen 
apolitikus eszmeiség jegyében keletkezett. Éppen ellenkező-
leg, a Csák végnapjai, a Mária királynő, A civilizátor, a Mózes 
mind-mind elsősorban társadalmi kérdéseket feszeget, keresve-
kutatva az orvoslás, a lehetséges emberi megoldás módozatait. 
A Tragédia pedig külön fejezetet jelent a magyar társadalmi 
gondolat és általában a szegényes hazai filozófiai elmélkedés 
történetében. Madách, bár alakjával s méginkább félszeg, eset-
len társasági modorával, levélíróként minduntalan alázkodó 
hangütésével, sokszor bágyadt, enervált lírai vénájával méltán 
tűnhetett valóságidegen, alkonyodó világú „lantosnak", gon-
dolata igazi tartalmában mély közösséget teremtett korával, 
s azok számára, akik nem lelki „fentebb stílként" legyintették 
le a legmagasabb szintű elemző indulatot, az eszme bizalmasá-
vá, megszállott agitátorává emelkedhetett. 

Még a balladás sztregovai magány jelképisége is foglalata 
ennek a harmonikusan kétarcú én-világnak. A csalódottság 
eluralkodó életérzése kettős forrású : társadalmi mozgását 
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tekintve a szabadságharc leverésével létszinten bukott meg az 
eszme; személyes életének aggódóan őrzött otthonát a hitvesi 
megcsalatottság zúzta tükörcserepekre. Ez a kettős kudarc az én-
ben nem is választható el teljesen egymástól ; az egyik a másiknak 
folyamánya, kényszerű következménye. A tüntető kivonulás, a 
tűnődő, szomorú dacosság már csak tétova kísérlete a válasz-
adásnak — a megsemmisült emberi életmű költői rekviemje az 
életformában. Madách olyan, a Petőfiéhez hasonló, fölfokozott-
ságában is mindvégig hiteles elkötelezettséggel élte meg a for-
radalom ügyének igazságosságát, hogy a bukás után kétségbe-
esése már-már a tébolyig hajszolódik. A szörnyű kudarcnak, 
mely cáfolja a létezés értelmességét, illúziónak mutatva annak 
hitét, objektív okát kell találni, másképp elképzelhetetlen a föl-
emelkedés, a folytatás. Ebből a végletesen szubjektív, ön-
mardosó ok-kutatásból fakad Madách kérdésföltevésének 
pesszimizmusa, de csak a kérdésföltevésé, s nem a reá adott 
válaszé ! 

A Tragédia misztikus gondolata az ember eredendő bűnös-
ségéről, az egyetlen pesszimista madáchi gondolat, mely meg-
reked a kérdés föltevésénél, s föloldódik a bizakodó válasz-
adásban. A szabadságharc Madách számára nemcsak társadalmi 
folyamat, hanem az emberi nagyság, igazságosság és emelkedett-
ség jelképe is egyben. S ha az ember elbukott ennek a folyamat-
nak történelmi gyakorlatában, akkor meg kellett buknia jel-
képes, tehát általános értelemben is; a teljességet érintő, át-
fogó kudarcnak ugyanakkor nem lehet többé egyedi oka, ha-
nem csak valamilyen mindenre érvényes, mindenre kiterjedő 
magyarázata lehetséges. Ez a kiindulás vezeti a költő-filozófust 
a Bibliához, melynek szimbolikus történetében megtalálni véli 
a létentúli, külső ősokot. 

Egyáltalán nem tekinthetjük véletlennek és ötletszerűnek azt, 
hogy a Biblia mítosza a Tragédiában ilyen fontos szerephez 
juthatott. Éppen ez a körülmény bizonyítja azt, hogy Madách 
a filozófiai általánosság szintjén akarta költői mondanivalóját 
megfogalmazni, s egyben mutatja világnézetének idealista 
— olykor vallásos-idealista — alapvetését. Mert, ha nem lett 
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volna célja a filozófiai általánosság szintjének elérése, akkor 
még csak nem is üres játszadozás, hanem egyenesen szerzői 
ügyetlenség az ember történelmi sorsát megragadni igyekvő, 
tisztán poétikus igényű költemény magát kínáló színtereit a 
bibliai mítoszvilág történéseinek keretébe foglalni. De az is 
biztos, hogy amennyiben nem egy vallásos-idealista gondol-
kodó próbálja az emberiség sorsának képletét filozófiai elvont-
ságú költői műben megrajzolni, akkor aligha keres színjátéká-
hoz éppen a Bibliából díszleteket és alkattípusokat! 

A paradicsom édeni tökélye, végtelenig hullámzó nyugalma 
bonyolult fogalmi elvonás formaképe. Az érinthetetlenség, a ma-
gát építő s magával teljesedő csönd állapota ez; tobzódó, szabad 
hangnélküliség, érzékelhetővé varázsolt űr : az embert is magá-
ba foglaló, s így az ember mértékével is mérhető, de jelentései-
nek tartalmi súlyosságában emberien megragadhatatlan lé-
nyeg; az isteni semmi, a deusi végtelen. Teljessé nőhet part-
talanságában a belehasonultság érzete, mely lebegő senkiföldje, 
hiszen az érzékelésen túl, a tudatosságon innen van még. Kier-
kegaard terminológiájához kötődőn úgy mondhatnánk, hogy 
az esztétikai stádium fogalmi állapota ez — az ember még nem 
ember benne, hanem csak önmaga előképe, a forma szemléli 
így önmagát és ez a bonthatatlan egylényegűség olyan alkatú, 
mint a geometriában a körkerület ábrázolta végtelenség. 

Az esztétikai stádium személyiségének lényege a mozzanat-
lanság, a csak önmagával mérhetőség és az önmagával azonos-
ság szilárd egysége. Az embernek lelki tökélye ebben a para-
dicsomi valóságfelettiségben merő absztrakció, távol áll min-
den valódi valóságosságtól — az emberlét még nem önálló, 
csak az isteni magaszemlélés tulajdonképpen értéktelen esz-
köze ; az ember itt még pusztán tükörképe az isteni létezésnek, 
tehát egyelőre nem több tárgyiasan jelenvaló létnél, egzisztenci-
ánál. A harmónia felbomlása törvényszerű fejleménye ennek a 
helyzetnek, mert a lét létezőiben valósítja meg önmagát, ehhez 
viszont elengedhetetlenül szükséges, hogy a létezők öntörvé-
nyűén függetlenné váljanak, olyan tartalom hordozóivá neme-
sedjenek, mely csak bennük és általuk teljesedhet. A függetle-
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nülésnek ez a tudatos igénnyé alakuló bujkáló ösztöne meg-
teremti az etikát, s ezzel a puszta létet, az üres formát jelentő 
egzisztenciát átemeli a lényegszerű, az esszenciális közegébe. 
Az ember akkor emelkedik emberré, amikor az Úr alakjában 
a puszta formán túl, tehát túl az egzisztencián, megsejti a belőle 
átsajátíthatatlant, az esszenciát, s ezzel egyidejűen fölfedezi ma-
gában is az esszenciálissá, azaz önállóvá magasodás lázadó aka-
ratát. Lucifer azért járhat cselvetésében sikerrel, mert nem külső 
eszközökkel él, hanem fölismerve a lételvben a szükségszerűt, 
egyszerűen tudatosítja azt. Nem lábat teremt a lábnélkülinek, 
hogy járhasson, hanem csak rámutat a lábra, melyről tulaj-
donosa mintha nem tudna vagy megfeledkezett volna róla. 

A csábítás az esztétikai stádium kulcsfogalma, s csak látszatra 
külső eredetű. Valójában az ember alkatának legszervesebb 
része, a tudatosodás első és legfontosabb szintje, mert általa 
minőségi átalakulás megy majd végbe; így a csábítás az emberi 
önmegismerésnek és ezáltal önmegvalósításnak is alapvető, 
elidegeníthetetlen tartozéka. A csábítás hódítás, s nem Lucifer 
hódítja meg az embert magának, hanem az ember önmagát 
önmagának — általa. 

A csábítás ténye mögött ott a fejlődéselv, a teljes törté-
nelem, s ha hűség és tagadás pólusai között sikerül feszült-
séget teremteni, úgy az most már valóságosan is mozgás-
ba hozza a világegyetem egészét. A kitaszítottság érzése 
azért elkerülhetetlen, mert új minőség keletkezett, s az 
szükségszerűen idegen test a létezők másfajta, más lé-
nyegeket hordozó rendszerében; az ember elhagyatottsága 
jelképes otthontalanság, melyben az emberi önállóságnak fon-
tosabb a hangsúlya a kiszolgáltatottságénál. Az ember leg-
nagyobb vesztesége, hogy kizáródott a végtelen régiójá-
ból, elvesztette az öröklétet. De héroszi ebben a veszteségben, 
hogy a legnagyobbat, a legtöbbet adta önállósága megterem-
téséért: mivel a végtelennek volt puszta egzisztenciaként kép-
viselője, esszenciát teremtve létének ki kell hullania annak 
tartományából. Mégis marad formai léte örökségeként egy 
nagyszerű, hősi tulajdonsága: az, hogy képes átélni, sejteni, 
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érzékeibe szívni a végtelent, s tragikus gyönyörűséget találhat 
abban is, ha léte mulandóságára, mint születése zálogára kell 
eszmélnie. „Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz, / Emel 
majd a végtelen érzete. / S ha ennek elragadna büszkesége, / 
Fog korlátozni az arasznyi lét." Mert ebben a veszteség élmé-
nyénél erősebb kell legyen a prometheuszi büszkeség, mellyel 
az ember jelképesen a legnagyobb áron is választani képes ön-
magát, ha úgy rendeltetett, szemben mindenekkel. 

Más kérdés, hogy ez a győzelmes tudat ilyen formájában 
korántsem jellemzi Madách ember-hősét, Ádámot, s ha mű-
vében áttételesen jelenvaló is, úgy inkább Lucifer alkatának 
rejtett tartozéka. Éppen az imént hangsúlyoztuk, hogy Luci-
fer csábítása csak jelképesen külső hatás, valójában az emberi 
természet egyik irányának megtestesítője általában is ez az 
alak, s mindössze dramaturgiai okokból lép föl külön szerep-
lőként, hasonlóan olyan későbbi m ű ábrázolásmódszeréhez, 
mint Dosztojevszkij Karatnazovokja. Látnunk kell, hogy Madách 
gondolatában ott van ennek az elvont típusnak útja és erkölcsi 
példája, persze az is vitathatatlan, hogy nem vele rokonszen-
vez, s ez már természetesen világnézeti álláspontjának minősége 
miatt van így. A történetiség elvének súlyos megsértése lenne, 
ha ezt fölrónánk neki, hiszen ilyen forradalmi lépésre az akkori 
magyar viszonyok nemigen sarkallhatták, nem is szólva arról, 
hogy még egy Dosztojevszkij sem volt képes példának okáért 
életműve végső tartalmi eredőjét tekintve ilyen kopernikuszi-
an nagyszabású fordulat megvalósítására. 

Madách ideálja nem Sziszüphosz, nem Prometheusz, hanem 
a Kierkegaard-i elemzésben és értelmezésben megjelenő Ábra-
hám. Ismét hibába esnénk, ha arra a következtetésre jutnánk, 
hogy mindez miszticizmusa, vallásos-idealizmusa miatt van 
így, s ezért világa mélységben valamint korszerűségben meg-
reked valamilyen középszinten. Igaz, hogy, ha a luciferi pél-
dát eszményíti, s annak lázadó szenvedélyében a szabadságot, 
Prometheusz tűzrablását dicsőíti, egy fontos értelemben fel-
tétlenül „modernebb", teljesebb és számunkra is követhetőbb 
hőstípust emel fölénk. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
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ezzel egyidejűen lándzsát tört volna az ember-istenség ro-
mantikusan túlvitt fogalma, a partokat nem ismerő, egzisz-
tencialista értelemben mindenkitől szabad, s végeredményben 
éppen elvont hősiessége folytán közösségellenessé váló indivi-
dualitás mellett. így rendszerének korlátait jól szemmel tartva 
mégis feltétlenül pozitívnak kell tartanunk választását, mellyel 
egy részben csak misztikus talajon megragadható, de cselekvése 
irányvetésében végül a közösséghez fordulni kényszerülő, s 
abban feloldódni tudó hőst, az Ádám útján haladó esendő hé-
roszt találta igazabbnak. 

Jelentős mozzanata a Tragédia eszmeiségének — és jól mutatja, 
hogy szerzője nem rekedt meg a puszta vallásos idealizmusnál 
— Lucifer szerepköre, valamint ennek folyományaként Ádám 
alakjának modernsége, ami mindenekelőtt létharcának alap-
motívumában mutatkozik meg. Ádám egyetlen legyőzhetet-
len tudatválsága a lét és nem-lét dilemmájából fakad. Minde-
nen győzni tud kivéve ezt az egyet, márpedig ha a Tragédia egy-
értelműen az autentikus vallásos idealizmus talaján maradna, 
akkor ennek a kérdésnek is meg kellene legalább a végkifejlet-
ben oldódnia. Nem így történik, s ez annak bizonyítéka, hogy 
Madách műve meghaladja a vallásos idealizmust, előrelép a 
materialisztikusabb alkatú idealista gondolkodás felé, mely 
isteni dogmák helyett legalább emberi „dogmákban", tézisek-
ben építi elméleti rendszerét. 

Az ember választotta önmagát, s ezzel részben kilépett az 
esztétikai stádiumból, ítélkezésében megjelent az elv, tartását 
szabályozni kezdi a mérték; új szakasz lehetősége nyílik meg 
előtte így : az etikai stádiumé. Maga a választás-mozzanat azon-
ban még nem egyenlő az etikai stádiummal, nem meríti ki 
annak tartalmát. Az első és legdöntőbb választással, mely a 
tudatos lét megteremtője, az ember csak létrehozta az etikát, 
de még korántsem lépett át az etikai stádiumba, oda még 
hosszú, töredelmes út vezet. A választás, a kilépés az isteni 
rendből, és ezáltal önálló létűvé transzformálódás bűn volt, 
bűn, mert a törvény, a teremtéselv sérült általa; az ember föl-
lázadt, s a tárgyias létből akarnok módon átlépett az istenétől 
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ugyan elütő, de azzal mégis rokon alanyi, perszonális létezésbe. 
Az esztétikai stádium, mely a Kierkegaard rendszerében meg-
rajzolt fejlődéslétra első foka, valójában most kezdődik csak, 
de ha a bűnbeesés előtti állapotot is ehhez a stádiumhoz csatol-
juk, amit megkövetel a folytonosság elve, akkor hangsúlyoz-
nunk kell: páratlanul fontos dolog történt a bűnbeesés pilla-
natában, mert megrendült az esztétikai stádium egysége, rés 
nyílt a teljes passzivitás falán az első választással. Ezután, a stá-
diumnak ebben a szakaszában már az esztétikai és etikai minő-
ségei csapnak össze, hogy megvívják az önálló emberlét első 
nagy harcát. 

Hogy a Tragédia központi gondolata és kérdése az ember 
erkölcsi fölemelkedésének tudatpróbája, azt plasztikusan át-
tetsző lényeglátással fogalmazta meg Németh László egy ke-
véssé ismert tanulmányában. 

„ M i az ördögé a történelemből? Az élet tehetetlensége, a korszakok 
teteme, a formák váza, amelyből tovább ment a lélek; az eredmény, 
szóval az idő. S mi az Istené? Ami nincsen az idő hatalmában; az erköl-
csi erőfeszítés. Isten az emberiség életét éppúgy csak színtérnek, keret-
nek tekinti, mint az egyes ember életét is. N e m az a fontos, hogy 
mit ér el benne, hanem hogy mi sajtolódik ki általa belőle. . . Istennek 
azonban nem az a fontos, ami Ádámnak. A cél csak prés, ő a küzdel-
met, s ami kifejlődik közben: a nagy lelket akarja."* 

Azért tartottuk fontosnak ezt az idézetet, mert a benne ki-
nyilatkoztatott gondolat teljesen egybeesik azzal, ami Kierke-
gaard stádium-elméletének lényege. A központi az erkölcsi erő-
feszítés tudatpróbája. Ennek színpada, színtere a történelem, 
illetve az egyes ember életének egésze. Színpada, de főleg esz-
köze, s ez már mutatja, nem az a döntő, hogy mit ér el az em-
ber küzdésében, hanem az, ahogyan küzdeni tud. A valódi 
végcél : a nagy lélek, a magát istenéért legyőző ember — Ádám 
és Ábrahám. A cél mögött az egyetlen szervező az Úr vagy 

* NÉMETH L. : Madáchot olvasva — Az én katedrám. Tanulmányok. 
Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1969. 627 — 28. 
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Kierkegaardnál az abszolútum. Ennek a nagy folyamatnak 
elindítója a legelső választás, hiszen általa lépett a világba egy-
szerre a bűn és az erkölcs. 

Egy paradoxon a bűn forrása, a bűnbeesés metafizikája. És 
egyben az eredendő emberi bűnösség jelképének megfejtése. 
Hogyan keletkezik ez a paradoxon? Az embernek ahhoz, hogy 
különlényegűvé válhasson, valamit tagadnia kell, mert csak 
tagadás ellenében születhet tartalom. Tagadni önmagában nem 
bűn. Csak a semmit — vagy istent — bűn tagadni. De a lét 
előtt nincsen csak a semmi — vagy isten. Az embernek, ha 
lenni akar, csak a semmit — istent — lehet tagadnia. A bűnbe-
esés elkerülhetetlen, maga a lét a bűn, a lét akarása, s így indo-
kolt az eredendő bűnösség fogalma, hiszen a születő: létező. 

Az esztétikai stádiumban megnyílik a földi éden, az ember 
elég benne önmagának, a lényére ismerés robbanó öröme és 
hatalmának ittasuk mámora átoltja a nagyság tudatával a perc-
létet. Ennek az állapotnak szimbólumai a pompa, a fény, az 
ékszerek csillogása, az elérhetetlent ostromló egyiptomi 
trónmagasság, a római szín égő illatokkal dús levegőjű, rabnők 
idomait ringató, gladiátorok vérével áthímzett alkonya; a for-
radalom győztes jelszavaitól harsány, hömpölygő párizsi tömeg-
áradat, a londoni vásári forgatag bábjátékosával, könnyen hó-
dítható, erényessége álcájában hivalkodóan magakellető pol-
gárlányával — az érinthető, tapintható, birtoklásra szólító 
szépség, esztétikum százarcú igézete. A szín, illat, hang varázsa, 
mely a külsődlegességek, felszíni formák meghódításának, 
érzékekbe szívásának, fölhabzsolásának lesz eszköze; a gyönyör-
ködés kultikus révülete mintha föloldaná az emberi végesség 
feszültségét, meglazítaná a szorongás csomóit, mintha az ön-
feledt isten dobná oda a pillanatnak sóváran irigyelt tulajdonát, 
az öröklétet. 

Fölemelő látomás ez az emberi tartalmak, ötletek, a szépség-
teremtő fantázia vonzó szárnyalásáról; a kéj, a gyönyör nem-
csak élvetegség, paráznaság, olcsó bujálkodás, sokkal több en-
nél: ihletettség, képesség a lét befogadására, fölfedezésére, ki-
meríthetetlen tárháza a pillanat régióit kibontó hangulatiság-
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nak; a művészet hatalmának hódoló eretnek ünneplés. Mint 
ahogyan Kierkegaard Don Jüanja sem egyszerűen könnyűvérű 
kalandor, alakja, ha szellemi hátországa csak ennyi lenne, egy-
általán nem válhatna érdekessé. Don Juan hajlékony modorá-
val, ékeskedő, szellemes, éleslátó, fölényes intellektualitásával, 
amit vonzó külső erények, harmonikus testalkat, utánozhatat-
lanul eredeti öltözék, bűvölni tudó, de csak-sejthető valójá-
ban közönyös és hideg tekintet kísérnek, igazán hódító jelen-
ség, s éppen azáltal különleges, hogy sokoldalú felvértezett-
sége miatt úgyszólván mindenkit megejthet, útját nem állhatja 
senki és semmi. Don Jüant filozófussá alakítja a siker, az állandó 
eredményességet kísérő unalom, s annak az örömöket meg-
mérgező lelki vetülete, a csömör. Alkatának zártságát jelenti, 
hogy megreked ebben az émelygésben. Bár elhatalmasodik 
rajta az undor, kilépni nem tud, az etikaiba átlépni képtelen, 
csak annak határáig jut el, s ott téblábol kétségbeesésében ki-
úttalanul. Az önkörében megmaradó ember példája ő, aki 
végül lelki múmiává élettelenedik, vergődése elbénítja tűré-
sét, s csak árnyképe úszkál az örömökben, valódi lénye a sem-
miben süllyed el. 

Ádám az egyiptomi, a római és a londoni színben ennek a 
Don Juan alakjához kapcsolódó útnak a megvalósítója, de 
Madách mindhárom példázatában következetesen megmutatja 
az etikai stádiumba történő átlépés pillanatát, melyet nála is, 
mint Kierkegaardnál, feltétlenül meg kell előzzön a kétségbe-
esés, a megrendülés az emberi önállóság biztonságában. Nem 
szabad az esztétikai stádiumot egyöntetűen és általánosan nega-
tívnak ítélnünk ; egyértelműen csak a benne rekedés negatív, a 
képtelenség a kimozdulásra, a lemondásra az individualista 
magaközpontúságáról. Az esztétikai stádium az ember meg-
teremtője, szabad egzisztenciájának és szellemi különrendű-
ségének ősforrása. Kikerülése így mind a személyes, mind a tör-
ténelmi lét szintjén lehetetlen. A stádiumból, mely keletkezése 
óta hordozza magában a bűntudat által az erkölcs igényét, föl 
kell emelkedni, más kérdés, hogy ennek útja csak a végigélt, 
minden formájában megismert esztétikai léten át képzelhető el. 
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A bűnbeesés előtti állapot, most már világosan látható, annyi-
ban esztétikai, amennyiben az ember önkörű és passzív viszony-
ban van itt önmagával. Az esztétikai stádiumba lépés a bűnbe-
eséssel még a stádium, a lelki fejlődésszakasz végigjárása előtt 
megteremti az erkölcsiség igényét a látens bűntudatban, ami 
lappangó, bomlasztó jelenlétével, a szorongással elvezet az 
újabb választáshoz. Ez a második választás már ellentétben az 
elsővel az abszolútumhoz — vagy az Úrhoz — visszavezérlő 
utat kezdi meg. 

A Tragédia három indító színében az emberi nemet meg-
teremtő első választás kérdése a központi, a választásé, mely az 
Úrtól messze vezeti az embert. A történelmi színekben azon-
ban már a most említett második választás élménye kerül elő-
térbe. Az ember ember akart lenni, és bűne lett ez az akarat. 
Az első választásban megbújó ellentmondás a filozófia nyelvén 
paradoxon, a költészet műszavával: tragédia. Jogos lenne az 
emberiség bukása, ha nagy tulajdonát a létben, a végtelenséget, 
egyenrangúságát az örökléttel olcsó büszkeségből, csak el-
vakult nagyravágyásból fecsérelte volna el. De tragikus az-
által, hogy egy haladó, egy fejlődést jelentő lépést, az önmeg-
teremtés, a mindenektől független önmegvalósítás mélyen 
erkölcsös és az erkölcsiséget megteremtő döntését kell, hogy 
kövesse a mulandóságnak való kiszolgáltatottság. Madách 
lenyűgöző művészi érzékkel ragadja meg az első választás 
filozófiai dilemmáját, és páratlan kifejező erővel fordítja le a 
dráma nyelvére. 

A történelmi színek szervesen kapcsolódnak ehhez a centrá-
lis gondolathoz, mely a Tragédia ismételhetetlenül szilárd és 
részletezően pontos elméleti rendszerének a magja. Az egyes 
színekben már-már győztesen felülkerekedő embert visszatérő 
állandósággal a mulandóság tudata fosztja meg diadalától. 
Még az álom szétfoszlását követő zárószínben is megmarad ez 
a motívum újra kiemelve az egyetlen legyőzhetetlennek, a ki-
iktatódástól való szorongásnak örökös jelenlétét: „Csak az a 
vég! — csak azt tudnám feledni! —." Az első választásból ke-
letkező tragikumélmény így átfogja a mű egészét, mert a keret-
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színekben közvetlenül, a történelmi színekben pedig áttételesen, 
de végeredményben állandóan jelen van. 

A történelmi színekben — említettük már — a második 
választás kérdése a közvetlenül jelenvaló. Az elszakadásával 
magát megteremtő ember elég-e önmagának, lehet-e harmo-
nikus mulandóság és öröklét viszonya? Madách válasza — 
Kierkegaardhoz hasonlóan — egyértelmű nem — ellentétben 
a 20. századi egzisztencializmus ateista szárnyával, melynek 
legszebb irodalmi példája Albert Camus életműve. 

Az embert, mióta a végtelenből kiszakadt, mágnesként húzza 
vissza az elveszített édenhez valami ösztön, a „végtelen" föl-
kísértő „érzete". Ez az ösztön lelki megjelenésében, érzéstudat-
ként, a szorongás. 

Az egyiptomi szín fáraója a halál közvetlen látványában csak 
megsejti ezt az állapotot, s igazán, de már visszafordíthatatlanul, 
akkor hatalmasodik el rajta, amikor Lucifer a könnyű, simo-
gató szél láthatatlan terhére, az időben mindent betemető 
porra vezeti tekintetét. A mulandóság-tudat, az első, önittasult 
választás keserű maradéka lesz eszköze annak, hogy Ádám a 
másodikat előkészítő útra lépjen. A római és a londoni színben 
ismét a halál élménye hivatott ennek a belső megrendülésnek, 
kétségbeesésnek az előhívására. London kavargó forgataga, 
lüktető, hangzásdús vására minden életszintet áttekint, villa-
násnyira meglobbantja a legkülönbözőbb szenvedélyeket, 
hogy a „delejes" látomást, melyben ott a kín, a vér, az erőszak 
komorló kegyetlensége is — de a Don Juan gesztusaival csá-
bító, esztétikai Ádámban mégis a vágy, az élet indulata tobzó-
dik! — belevezesse az alkony, a leszálló est kísértetvilágába, a 
haláltánc homályló elmúlás-hangulatába. 

A Tragédia talán legköltőibb részlete ez — Aranyra is hatott, 
a Hídavatás élményének ezzel való kapcsolata szembetűnő. 
A tánc talán a leginkább pillanatalkatú a földi történések között. 
A legzordabb, legtaszítóbb helyzetekben is elég egyetlen üde, 
váratlanul rezdülő taglejtés, ritmust teremtő, karcsú lendület, 
és máris létrejött a varázs: rés szakadt az időfalon, a végtelent 
idézi a tünékeny hiátus. A romantika kedvelt időjátékainak 
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egyik leggyakoribb formája ez, Baudelaire még a macska, a 
kígyó alakját is mindig ennek a szimbolikus fontosságú jelentés-
árnyalatnak hangulatával mutatja, az egyik legszebb példát 
pedig Hugo Notre Damejában találhatjuk: a gyermeklány Es-
meralda bűvösködés nélkül bűvölő mozdulataiban a halál ágas-
kodik riasztóvá, végzetessé magasítva a táncban a szépet, a 
birtokolhatatlant. A halál jelenvaló lehet a gyönyörködtetésre 
születő, önfeledten harmonikus táncban is, sőt, a szépséget 
igazán megteremtőben, bizonyítja az idézett epizód, jelen is 
kell legyen a mulandóságból kilépő alak foglalataként. A halál-
tánc a jelentésnek ezt az elemét nagyítja ki, jól ismerve a tánc-
ban megmutatkozó szépség természetét. Madách egy rend-
kívülien sűrített, megemelt pillanatban nyúl ehhez a csak köl-
tőien felhasználható szimbólumhoz : az emberiség megélt tör-
ténetét felölelő színek végéhez ért, s bár, mint nagy gondol-
kodónak, kell, hogy köze legyen a jövendőhöz is, az eddigihez 
képest mégiscsak közvetett ez a közösség. Mind a drámai, 
mind a költői építkezés belső akarata azt követeli, hogy itt, 
ezen e kiemelten fontos határponton, ahol a múltat hordozó 
jelen a jövőbe tágasodik, valamilyen döntő élményelem 
kerüljön a válaszadás fókuszába. 

A haláltánc így lesz az élet, a lét elsiratása az elmúlás ádámi 
mellvédjéről. A lélekharang időparancsa és a megbékélő, itt-
már-csak-szelíd lényük tétovaságával búcsúzó áldozatok panasz-
talan panasztevése, majd Éva győztes mondatának törhetetlen 
földi áhítata egyetlen megbonthatatlannak tűnő csönddé épül, 
melyben szinte tapintható az emberlétre közönyös világegye-
tem. Ez a teljessé tárulkozó tér az, ami irtózatos nyomásával 
kipréseli, kiszakítja Ádámból a szót, a nevet, mely maga az el-
veszített múlt, s most mégis a jövő utolsó emberi esélye. 

Megkülönböztetett szerep jut ennek a résznek a filozófiai 
tartalom tekintetében is. Az első választás múlandóság-öröklét 
dilemmája, mely a halál-élmény központivá alakulása miatt 
itt mindennél jobban előtérbe kell lépjen, az esztétikai stádiu-
mot lezáró második választással ölelkezik, a Don Juan-iság 
teljes kudarcával, mert a csábító Ádám Évát szólítja, megfeled-

7 Irodalomtörténet 
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kezve kalandról, gyönyörről, tannhäuseri, gynti önmeg-
váltásban. Az esztétikai stádium legtökéletesebb rajza ez a szín, 
mert a stádium indító és záró mozzanatának eltérő és mereven 
szemben álló elvisége önmagában teremti meg a drámai fe-
szültséget. 

Vitathatatlan, hogy a jövőt faggató három színben kicsit 
mintha háttérbe szorulna a Kierkegaard-elvűen madáchi alap-
kérdés megválaszolása. Ezeknek a színeknek elsőrangú fel-
adata azoknak a lehetőségeknek mérlegelése, melyek utópisz-
tikusán bizarrnak tűnő formákban, de az idő távoliságában 
valahogyan mégis megteremtik annak módját, hogy az em-
beriség múltját és jelen állapotát belülről tükröző ellentmondá-
sok föloldódjanak. Az esztétikai és etikai stádium párbaja itt is 
folytatódik azért, mert a falanszter világának kesernyés karika-
túrája mögött lehetetlen föl nem ismernünk az egyoldalúan 
túlvitt és haszonelvűségében, torz megkötöttségeiben visszá-
jára fordult erkölcsiség stádiumának bírálatát, mely az eszkimó-
szín farkastörvényt hirdető, elállatiasodott emberiségét is mél-
tán érinti. Az űr-jelenetben pedig a múlt-elemző színekhez 
egészen hasonló formában jelenik meg újra az önmagát ön-
magában megoldani, beteljesíteni akaró ember küzdelmének 
értelmetlensége, zsákutcába futó, dacosan akarnok tudat-
kalandja. 

Más oldalról ugyancsak tovább szervesíti ezeknek a színek-
nek kapcsolatát a főgondolattal, hogy bebizonyítják — ter-
mészetesen a század és szűkebb értelemben a korabeli hazai 
szellemi környezet értékelésszintjének megfelelően: az em-
beriség nem képes létrehozni olyan társadalmat és ezzel együtt-
haladóan az erkölcsiségnek olyan fokát, mely értelmes létét 
önmagában is biztosítaná (falanszter), s az utolsó nagy lépésre, 
a föld elhagyására, az esetleg mindent megváltoztató gyökeres 
kiszakadásra, szintércserére sem nyílhat lehetősége (űr-jelenet). 
Marad: a Föld! Az eszkimó-szín ezért egyáltalán nem véletle-
nül kerül itt harmadik s egyben utolsó helyre: miután minden 
ellenérv elhangzott, s bár számunkra már cáfolhatóan, de 
Madách és kora számára jószerével cáfolhatatlanul megsemmi-
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sült, az egyetlen fönnmaradót, az emberiség és a Föld végzetét 
mutatót kell és lehet utolsónak föleleveníteni. 

Egy-egy hibás gondolat kifejtése sokszor olyan igazságokhoz 
vezethet, melyek bármelyike fontosabb, mint az a kérdés, 
amelyiknek elemzésekor a tévedés történt. A falanszterszín pon -
tosan megrajzolja, hol hibázott Fourier és általában az utópista 
szocializmus társadalomelmélete. Az eszményi emberi közösség 
megvalósíthatóságának Morus, Campanella, Hobbes, Wins tan-
ley, Babeuf életművében központi szerepet játszó kérdése oly-
kor nála kapta a legkevésbé helytálló értékelést, mégpedig 
amiatt, mert az ő tanaiban észrevétlenül eltűnik az ember lelki 
lénye: mintha ügyet sem vetne az alkati, pszichológiai össze-
tevők funkciójára. Igaz, a 18 — 19. század fordulóján kibonta-
kozó pályája történelmileg is inkább hivatott arra, hogy a fel-
világosodás nagy tudományos lázkorszakának legyen egyik 
késői beteljesítője, illetőleg első, már különutat is te remtő 
utóhajtása. Újabb mentsége vele együtt Madáchnak is, hogy 
a pszichológiai érdeklődés fellendülése, mely a század utolsó 
harmadára a legjellemzőbb, bizonyos mértékig éppen az olyan 
tanok elégtelenségei miatt is következik be szükséges ellen-
hatásként, mint amilyen Fourier rendszere vagy Ludwig 
Büchner mechanikus materializmusa. Függetlenül a m e n t ő 
körülményektől egyoldalúnak és feltétlenül hibásnak kell ítél-
nünk azt a gondolatot az emberi közösségről, mely annak al-
katrészeként a Tragédia Falanszterének lélekmúmiáihoz annyira 
hasonló géplényt tartja valósnak, és annak szintjét teszi m e g ál-
talános normának. Madách, aki magát a tipológiát elfogadja, 
elementáris művészi erővel tiltakozik megjelenése, tényleges 
életrekelése ellen. Viszolygása az esztétikum határaiban igazo-
lást nyerő cáfolatba csap át, mellyel olvasóját meggyőzi: az 
ember, legyen lelkének anyaga bármilyen képlékeny is, idáig 
nem torzulhat, ha más nem, kivezeti magateremtette poklából 
legszebb ösztöne, a szerelem. 

N e m szorul háttérbe a Kierkegaard-elvű gondolkodás azért 
a három jövő-színben sem, csak a kérdésföltevés alkata módosul 
annyiban, hogy az esztétikai és etikai stádium szembenállása, 

7 * 
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mint az emberi nem egészét átható feszültség vetődik föl itt, 
s Ádám alakja erőteljesebben kívülálló a történésen (Falanszter-, 
eszkimó-szín), illetve az összes eddiginél általánosabban szim-
bolikus (űr-jelenet). Ebben a jelenetben Ádám alakjának az 
emberi nem egészét magába foglaló általánossága olyan irányú 
és mértékű, mint a keretszínekben. Ez a körülmény is mutatja, 
hogy a szereplő és színtér viszonya mindenütt dialektikus a 
Tragédiában. Az egyedi színekhez körülhatárolt alak és annak 
zárt környezete tartozik ; ehhez a nem történelmi, hanem filo-
zófiai térben és időben megrajzolt, s ezért általános színhez 
csak az emberi nem szintjét hordozni tudó jelképesség kapcso-
lódhat. Ádám alakja a történelmi színekben közvetetten jele-
níti meg az emberi nem szintjét, s csak az űr-jelenet az, ahol a 
keretszíneken kívül ez a közvetettség megszűnik. 

Madáchnak feltétlenül szüksége van arra, hogy a jövőben is 
megmutassa a sorompókat. Az idő egésze, a múlt-jelen-jövő 
nagy hármassága egyöntetűen kell, hogy bekerítse az embert, 
nem hagyva számára más eszközt a menekvéshez, mint az Úr 
negyedik dimenzióját. Ádám kétségbeesése, a szirt-jelenet 
döntő meghasonlása az ébredés után, mely a végigélt elkerül-
hetetlenség misztikus tudatprésében hagyja vergődni most 
már az emberben is a „bukott angyalt", a Kierkegaard-elvű 
gondolati építkezés csúcspontja. Mert a történelmi színekben, 
amikor az esztétikai stádiumot megszüntetni akaró erkölcsi 
igény a kiábrándulást — és nem mindig az igazi vagy legalábbis 
sehol sem ilyen mélységű kétségbeesést! — követően betört a 
tudatba, mindig segítségre sietett Lucifer idővarázsa, s Ádám 
átléphetett az új világba, melyben azonnal próbára is tehette 
választott értelmes küldetését. Elég volt mint fáraónak rá-
találnia a felvilágosult uralkodó eszményére, s máris Athénben 
termett, ahol Miltiadészként megvívhatta annak sorsharcát, 
igaz, végzetszerűen ismét új alkati túlsággal terhesen, melynek 
tudati fölszámolása és az ismét megtalált erkölcsi mérték át-
hódítása után, térhez és időhöz jutott újra a középkor Konstanti-
nápolyában és így tovább. 

Vagyis volt mindig új és új lépcsőfok meneküléséhez — el 
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önmagától, önmagán belül. Az álom befejezésével ez az út nem 
létezik tovább, a lépcsőfokok vége: a semmi, a szirt. A törté-
nelmi színek Ádámja bebizonyította, hogy képes a fölemel-
kedésre az esztétikai stádiumból, képes az etikai választásra, 
át tud lépni az új stádiumba. De mindez kevés, erkölcsiségében 
önállóan, magára hagyatottan mindújra megbukik, s a már 
megtalált küldetés mindig új és új vétkek forrása lesz: az egyip-
tomi szín fáraó-létéhez képest etikai stádiumot jelent a Miltia-
dészben megtestesülő felvilágosultság és szabadságszeretet, de 
nem etikai már ez a lét önmagán belül, mert torzzá alakítja a 
nagyravágyás és az elvakult hadvezéri büszkeség. Az esztétikai 
és erkölcsi stádium egymást váltogatja csak mindaddig, amíg 
az individuális magábazártság megmarad. Azt pedig csak az alá-
vetettség állapota számolhatja föl. Ádámnak a szirten, mely 
egészen tárgyias megjelenítője az önközpontú életvezérlés 
zsákutcájának, a végső választáson kell tépelődnie: a semmit 
vagy az alávetettséget választja-e? Mert azt már eldöntötte 
— kétségbeesése mutatja —, hogy az esztétikai és etikai stádium 
dilemmájában lényét felőrlő én-központúságot nem képes 
választani, azaz nem tudja végigélni most már valóságosan is 
az Úr nélkül a történelmet. De azt nem tudja, hogy akarja-e 
végigélni az Úrral, hogy meghajlik-e az alávetettségnek? A szirt 
választása, mivel túl az esztétikai és etikai stádiumon a döntő 
kérdéshez, az erkölcsiség nagy dilemmájához, a tudatos ön-
elvűség vagy alávetettség engesztelhetetlen szembenállásához 
érkezett, a harmadik, a vallási stádium határát jelenti. 

Kierkegaard vallási stádiuma egy tartalmaiban, elviségében 
és formájában azonos módon nem földi küldetésű, hanem a 
létentúliságba ágyazott lelki magatartást és életvitelt feltételez. 
Ennek a stádiumnak szerteágazóan személyes és a perszonalitás-
ból mégis kiszakadó belső én-élete, világalakító világidegen-
sége, magaostorzó és mégsem csak egyszerűen misztikus alka-
tisága sokkal inkább volt jellemző a földönjáró Madáchra, 
mint a művekben építkezőre, a gondolkodóra. Különösen a 
Tragédia jó példa arra, hogy a Kierkegaard-elvű gondolkodás 
benne megbújó váza, melynek forrása a teljesen tudattalan, 
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de nem egészen véletlen szellemi rokonság, mennyire Madách-
elvűvé tud változni. Ádám végül is Éva hívásának, a földi kérés-
nek hajtja meg fejét, vállalása nem misztikus, hanem ösztönös-
emberi. A XV. szín ezzel a valóelvü megoldással nagyon pozi-
tív mozzanatként utat nyit a közösségben kibontakozó emberi 
fejlődés erkölcsi magaslataihoz, ugyanakkor, eltérően Kierke-
gaard típusától, Ádámot kissé megbéklyózza gondolatában, 
alakját majdnem eltárgyiasítja az engedelmességben, feltétel-
nélküliségben. Filozófiai értelemben persze megköti Kierke-
gaard is Ábrahámját, de még ebben a harmadik szakaszban is 
megmutatja annak változatlanul élő, vibrálóan érzékeny lelki-
ségét. A Tragédiának nem hibája, hogy eltér az ismeretlen mo-
delltől ; gondolati íve más pályán halad, és csak ezen a ponton 
érhet vissza a földre. A Mózes, mely kimondottan bibliai 
tárgyánál fogva eleve alkalmasabb arra, hogy teljes maradék-
talansággal bejárja Kierkegaard hármasságát, ha jóval gyérebb 
hatásfokkal teremti is meg a drámai feszültséget, bizonyítja, 
Madách értette a gondolat záróakkordját. Nagy erénye, hogy 
itt is újra a földi küldetést állítja középpontba s együtt ünnepel-
ve az új hazát nyertekkel, ismét elénk vetíti a bármikor céllá 
alakítható megbizonyosodást: ez a világ a miénk, csak tudnunk 
kell magunkévá hódítani. 

Annyi kudarc, próbatétel, megaláztatás után, a hölderline-
sen szerény leveleiben a nála csak formamesternek, mívesnek 
osztatlanul nagyobb Arany János előtt olyan elesett egyszerű-
séggel meghajló Madách honnan merítette vajon élethitét, 
mellyel a sokszor dekadens-huszadikszázadian végigélt és meg-
jelenített pokolkörökön is képes fölülemelkedni, van ereje és 
művészi hite az elveszítő mélység „átallépéséhez"? Dehát miért 
lett volna éppen annál kevés az erő, aki a végtelen mennyiség, 
a semmi ellensúlyaként nyerte el azt, a létet mégis választó, 
győztes gondolatával? 



MEZEI JÓZSEF 

MADÁCH VILÁGA 

( Ч 

Egyidős Petőfivel, kortársa a fiatalabb reformnemzedéknek, 
átéli az emberré emelkedés, az értelmi nemesedés lelki prog-
ramját, fellobban benne is nemzedékének értékes szenvedélye, 
az egyéniség kibontakozásának, teremtővágyának prométheuszi 
lángja. Részese a társadalmi méretű szabadságmozgalomnak, 
amely meghódítja a történelmet és a természetet, beleolvad 
a világba és magába fogadja a világot, embert formál a maga 
képére és hasonlatosságára, ellopja az istenektől a teremtő 
művészetek és mesterségek tüzét, a beszéd, a szó hatalmát, 
amellyel kinyilatkoztatja a tapasztalást és a vágyat. Titáni és 
apostoli feladatra készülődtek, de olyan kevés időt kaptak a 
történelemtől és sorsuktól. Alig hogy élni kezdtek, rájuk zúdult 
a világ, szinte beleszülettek abba az áradásba, amely nagy nem-
zeti és egyéni célok felé sodorta őket. Még meg sem erősöd-
hettek, még be sem teltek a meglevő szépségek, csodák ámula-
tával, már menniük kellett sejtelmes cél felé, amelyről az út 
nem árult el semmit, jelzések, tájak nem adtak képzetet róla, 
és nem jött senki szembe az úton, hogy elbeszélje, mit látott. 
Ebben a lelkes, mámoros vonulásban különben sem figyelt 
volna rá senki. Hiszen ott vannak az európai forradalmak ta-
nulságai, a világirodalom panaszos és szatirikus intelmei, képei 
a csalódottakról, lelki halottakról, bénákról, elmaradókról. 
Nem látják, mert nem akarják látni. 

Goethére figyelünk most, aki csodálattal emlékszik meg ifjú-
sága különc és kegyetlen Herderéről, a bölcsről, aki a keresz-
tény világkép válsága közepette természetes egyszerűséggel 
ültette bele a biblia szövegébe a hellén szimbólumok kétértel-
műségeit. A „kezdetben" keresztény keletkezés-mítoszát már 
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a lutheri bibliafordítás is átértelmezte, emberi-világi közel-
ségbe hozta, az Ige emberi visszhangjaiban, hasonlataiban, 
szinonimáiban él, valósul meg mint akarat, gondolat, szó, 
tett, szeretet. Már Goethe kora úgy fogta fel a lelki parancsot, 
hogy „kezdetben volt a tett", alkotni, teremteni kell. A „szent 
Milton" paradicsomkertjét, Byron Hellászát, a világ kertjét 
építik fel újra képzeletükben Shelley győztes Prométheuszá-
nak oltalma alatt. 

Madách nemzedékére a végrehajtás feladata, sokszor ké-
nyelmetlen, prózai harca, napi aprómunkája jutott. Ők voltak 
a háború frontkatonái, közlegények és beosztottak, nem vezé-
nyeltek nagy ütközeteket, és nem vezettek hadjáratokat. A for-
radalom ünnep volt, a háború a művészek és tudósok, az alkotó 
szellem számára a szenvedések hétköznapjainak végetérhetet-
len sora. Képzeljük el, micsoda hit és öntudat kellett, kényszer 
nélkül, önként feladni az egyéniség büszke különállását, füg-
getlenségét, a titáni önmegvalósítást engedelmességre szoktatni, 
bekényszeríteni a szabadság hierarchikus rendjébe. Gondol-
junk arra, milyen csapattiszt volt Petőfi, milyen betegen és 
keserű önváddal volt kénytelen elhagyni a csatatereket a hon-
védegyenruhás Vajda, gondoljunk a szelíd, Szalontáról soha 
ki nem mozduló Aranyra, aki most hosszú szuronyos puskájá-
val, köpenyegébe burkolózva, ágyútűzben Arad főterén tölti 
az éjszakát. Madách egész családja harcoló, ő újra a betegség 
keresztjére feszítve szenvedi át sokszorosan a remények és 
csüggedések hónapjait. 

Az egyetemes történelemben túl későn, a magyar forradalmi 
nemzedék életében túl korán jött meg a Végzetes Óra Kocsija 
Shelley Prométheuszából, és nem megszabadulást hozott, ha-
nem újabb láncokat. A kényszerű tétlenség néha gondolko-
dásra, írásra, művészi alkotómunkára is serkenthet, legalábbis 
Goethe ezzel tölti ki életének várakozásra kárhoztatott szaka-
szait, a mellőzés, kirekesztettség periódusait. A Bach-korszak 
„hosszú rabságának" ideje alkalmas volt erre a meditációra. 
A túlélők újragondolhattak mindent, eszmékről és valóságról, 
értékekről és illúziókról, az értelem és érzelem funkciójáról, 
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a szerepekről és a valóságos helyzetekről, vágyakról és lehető-
ségekről, egyszóval az emberről, akinek tragédiája, hogy el-
feledkezik olykor emberi határairól — ezért ember —, és tra-
gikuma tévedés és újrakezdés egyszerre, bukás és megtisztulás 
örök emberi sorsa, az élethez való konok ragaszkodás. A kor 
egész irodalma egy nemzedék önvizsgálata és meditációja, ami-
nek természetes konklúziója lesz majd a történelmi összegezés-
útkeresés, a filozófiai önmegfogalmazás és kifejezés. 

Teremtett káosz 

A Madách-téma okvetlenül felveti a Madách-mű értékelésé-
nek és a körülötte másfél százada folyó vitának a problémáját. 
Az elindítója ennek a vitának a kortársi értetlenség vagy bizal-
matlanság volt. Mindenesetre a főmű, Az ember tragédiája 
javára írandó, hogy ilyen nagy visszhangot váltott ki. Védték 
és támadták, kicsinyelték és felmagasztalták. Voltak, akik 
„tárgyilagosak" igyekeztek lenni, és — alkotó emberre a leg-
bántóbb módon — szétszedték, elemeire boncolták, kiválogat-
ták jóra-rosszra, gondolati tartalomra és művészetire a mozai-
kokra roncsolt alkotást, ami pedig csodálatosan egész, érthető, 
a világirodalom legizgalmasabb műveinek sorába tartozik, 
és a tudatosan megválasztott műfaj funkciója szerint, a világ 
létezésének, a természeti és történelmi ember életútjának a pil-
lanatban lehetséges és elkerülhetetlenül szükséges summáza-
tát adja, amely egyben új vállalkozásokra, életkalandra is bíztat. 
A negyvenes években még nem ismerhették a tétován téma-
kereső írót, próbálkozásai, pályzatokra beküldött művei ho-
mályban maradtak. A versek „korszerűtlenek" a népiesség 
korában, idegenül, furcsán, elfeledetten rezonál bennük a fel-
világosodás korának „éjszakai költészete", a tehetetlenül só-
várgó vágyakozás, a sír, halál, betegség, túlvilág, a lélek hal-
hatatlansága. Az évtized derűsebb, egyszerűbb, népi élménye-
ket szeret, és Madách lelkében nem tud még felhangzani ez az 
újfajta bukolika. Vidéken él, pesti tanulóévei alatt is Sztrego-
vához köti az anyai gondoskodás, a város az ő számára csak 
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szállás, nem otthon, s a közvetlen tapasztalás nem mindig 
költői élmény, különösen, ha nem irányítja rá a figyelmet haj-
lam vagy program. Arany is majd Pesten ír népdalokat, ami-
kor emlékké válik benne az otthon, a népiesség egyébként 
nála is inkább a hiány pótlása, a nem-létező megteremtése, egy 
új, ismeretlen világ eposza. Madáchot gyenge fizikuma, a 
betegszoba állandó magánya és ki nem mondott félelmekkel 
teli légköre, lemondásai, szinte egzaltált, túlérzékeny kapcso-
latai az irodalom patinásabb, rejtelmesebb, az időben elvesző-
nek tűnő, örök tájai felé vonzották. 

A forradalom utáni irodalom megállapodott egyfajta tör-
téneti allegorizálásban és moralitásban, kiépített egy csaknem 
didaktikus jellemvilágot válogatott típusokkal, már befeje-
ződött az alkotógárda felvonulása, kibontakozott a korszak 
szellemi valósága, a láthatatlan ország értékrendje, rangsora. 
Az irodalmi életben szövetségek, érdekszférák alakultak ki 
sokkal előbb eldőlt a látszólag szükséges hatalmi harc, mint a 
politikában. A Gyulai-körön kívülrekedtek tele vannak panasz-
szal, tobzódott a szűkkeblűség, kicsinyesség, szubjektív szemé-
lyeskedés, természetesen mindez „magasabb", nemzeti szem-
pontokkal takarva, s valami zavaros, eklektikus, az alkalmazás-
ban mindig felbillenő, logikátlan normarendszerbe burkolva. 
Hangsúlyozni kell, hogy nem az uralkodó irodalom, hanem az 
uralomra törő, kíméletlen személyeskedő, diszkrimináló kri-
tika ilyen. Valóságos hadjárat folyik Jókai ellen, egy soha senki 
által nem tisztázott, és meg nem értett „romantika"-ellenesség 
jegyében, Vajda Jánost már nemcsak műveiben, de becsületé-
ben is kikezdik. És ők csak a legyőzhetetlenek, hányan eltűn-
hettek örökre Gyulaiék rosszul, görcsösen felfogott irodalmi 
pártoskodása következtében. Mintha ez a kritika nem tudott 
volna olvasni, mintha nem lett volna füle a szépre, a gátlásos 
és szűkös, a személyes és puritán ízlésükön kívüli, más szépsé-
gek, értékek meglátására, hallására. Elgondolni is szörnyű, mi 
lett volna, ha nem Arany János kapja kézhez Madách össze-
gező, nagy művét, ha valamelyik korlátolt nemzedéktárs hiú-
sága, elfogultsága elsikkasztotta volna a nemzedék szellemi ön-
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arcképét, vallomását az emberiség történelmi útjáról és értel-
méről, a világlétről, a művet, amely minden korban legalább 
egyetlenként megszületik. Madách költő, de versei drámák, 
drámákat ír, mert mondanivalója a nagy összefüggésekre, az 
elvontabb lényegre irányul. A konkrétat, a pillanatnyit bele 
akarja helyezni egy általánosabb, emberiségi rendbe. Nem tehet 
mást, mint a krónikások és az evangélisták, mindig a „kezdetek-
kel" indul, és elbeszéli a maga „logikus időrendjébe", amit 
előtte minden kor írófilozófusa elbeszélt és elrendezett a saját 
időrendjében. Ezért vethető össze a Bibliával, Dantéval, Mil-
tonnal, Shelleyvel, Byronnal, Goethével, mert hasonlít hozzá-
juk, mert valóságos, nem letagadott „mintái" is, mert költői 
anyaga azonos az övékkel, s abban is „ismétli" — követi őket, 
hogy a humánum ősi forrásainál, a görög műveltségben keresi 
az élet mélységeiben rejlő, értelmes szépet. És így már nem is 
csoda, hogy Arany győzi le legelőször ellenszenvét, és érti meg, 
hogy nem Goethe-epigonnal, hanem egy zseniális alkotóval 
találkozott. 

Madách félreismerése jellemző erre a külsőségekben élő, az 
intézményekre, szokásokra, hivatali gesztusokra érzékeny idő-
szakra. Az elnyomatás kora sok mindenben torzítva látott, 
vagy vak volt a lényegi kérdésekre, s az érzékszervek ezt a zűr-
zavarát az önkényuralom zavart okozó taktikájával, szigorú-
ság és engedékenység szeszélyes váltogatásával még tovább 
fokozta. Az természetes, hogy a tényekbe kapaszkodó tudo-
mány, a forradalom bukása után megpróbált tárgyilagos lenni, 
de már-már érthetetlen, megmagyarázhatatlan az az affektált 
fölény, tudományoskodás, ahogyan irodalmi jelenségekről 
ítélkeznek, amilyen közömbös érzéketlenséggel, művészi 
élmény híján alkalmazzák a terminológiákat, az esztétikai nor-
mákat. A kor igazi esztétái és kritikusai a szépírók, Arany és 
Kemény, Vajda és Madách. Kár, hogy Erdélyi János csak a filo-
zófus tekintélyeknek hitt — talán ennek köszönheti azt, 
hogy az irodalmi népiesség mozgalommá szervezésében azért 
elévülhetetlen érdemei vannak —, és nem tisztelte eléggé az al-
kotások „filozófiáját". 
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A szellemtörténet nagy folyamatábrázolásai, korszakkate-
góriái, stílusrendszere azután hihetetlen zavarosságokat ered-
ményeztek ennek az iskolának vagy módszernek kevésbé 
szuverén követőinél. A klasszicizmus, romantika, realizmus 
kronológiai kapcsolatát merev sémaként alkalmazták, minden 
mű és író valamilyen dogmatikusan elképzelt irányzathoz tar-
tozott, értéke az irányzat történeti axiómájától függött. Iro-
dalomtörténeti munkákban az átmenetek és összetett művek 
sokaságával találkozunk, amelyek többnyire csak ennek a tor-
zító szemléletnek az adományai. Az író műveket alkot, meg-
figyeléseket, élményeket közöl, az irodalomtörténet pedig 
önelvű módon jelenségeket kreál. Az értelmetlen és jellegtelen 
megkülönböztetések támadása szorítja a fogalmak merev 
börtöncelláiba az író gondolatait, a művészi szépet. így lesz 
számtalan klasszika, formai és szemléleti, nemzeti és egyete-
mes, romantikába áthajló és a realizmussal összevegyülő, vagy 
korai, félérett, érett, haladó és restaurációs, protestáns és kato-
likus, késői, hanyatló, dekadens romantika, klasszicizáló és rea-
lista romantika. Madách, mint annyi más író ezektől az év-
tizedektől a mai napig, a spekulatív irodalomtörténészi rendez-
getés, a fontoskodó, szubjektíve pontosságra törekvő meg-
határozás áldozata, amely végeredményben nem más, mint a 
tudós önző játéka az „anyaggal", a művekkel. Az egyes irodalmi 
alkotások nem újításaikkal, felfedezéseikkel szerepeltek ezek-
ben a normatív rendszerekben, hanem viszonylagos helyzetük 
alapján, valamihez való hasonlóságuk és különbségük értéke 
szerint. Minden ilyen összehasonlító jellegű megállapítás ter-
mészetes értékelés is volt. Madách minősíttetett már romanti-
kusnak, kései romantikusnak, realistának és dezilluzionistá-
nak, kantiánusnak és hegeliánusnak, pesszimistának és moralis-
tának, tragikusnak és eposzírónak. Életműve kísérletek soro-
zata volt, egy vidéki dilettáns vázlatrajza a Tragédiához, és 
Az ember tragédiája véletlen és szerencsés konglomerátuma 
egy vidéki földesúr unalmát űző olvasmányainak és politikai 
eszméinek. Groteszk irodalmi szegénység, ahol a Balassiknak, 
Berzsenyiknek, Madáchoknak a felfedező véletlenre kell vár-
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niok. Ilyenkor döbbenünk meg a befolyásos kritika pusztító 
és építő hatásán. A magyar irodalom nem alkotó géniuszok-
ban, hanem „kritikusokban", azaz: minősítő, értelmező, ma-
gyarázó tolmácsokban szegény, illetve nem európai színvonalú. 
Madách például hiába értette meg és fejezte ki a káoszból 
született világrendet, hiába teremtette meg a történelmi em-
ber erkölcsi és pszichológiai világát, ha önelégült, magabiztos 
ítélkezők visszalökték azt a káoszba, újra zűrzavart teremtettek 
a madáchi rendből. Madáchnak ugyanúgy a világirodalom-
ban van a helye, mint Arany Jánosnak, Petőfinek, mint Ady-
nak, Babitsnak, a Nyugat első nemzedékének, és ezt a fordítá-
sok egyedül nem képesek elérni, amíg a nemzeti irodalom ér-
tékrendjében bizonytalanság uralkodik, amíg a nemzeti iro-
dalomnak nem talál helyet, szerepkört az irodalomtudomány 
az európai kultúrában. 

Költészet és dráma. (A lehetőség és az út) 

Természetesen nem lehet megérteni Madáchot sem a ro-
mantika eszméi, szépség-rajongása és egyéniség-kultusza nél-
kül. A korszakok, írók, művek érintkeznek, egységes folya-
matba áramlanak, a történelmi feladat parancsára élik túl ön-
magukat, örökösökre lelnek, változatokat inspirálnak, segíte-
nek létrehozni az újat. A romantikus költészet maga a prog-
ram, a határtalan és kielégíthetetlen emberi vágy, az a teljesség-
szomj, amit csak a képzelet mohósága, korláttalansága valósít-
hat meg. A nagy romantikus nemzedék hitt abban, hogy a 
költői álmok valóra válthatók, lehetőségnek akarta elképzelni 
az ábrándot, eszmének és a tett vezérmotívumának az érzel-
met. Vonzó, lelkes népnevelés és önnevelés volt ez, optimista 
önmegvalósítás és társadalomformálás. 

Az út, a valóság átalakításának nagy műve azonban mindig 
drámai. Még akkor is, ha epikusán leírható, ha vannak már meg-
szilárduló formái, ha befejeződöttnek látszik helyenként a te-
remtő forrongás. A valóság makacsul ellenáll, ritkán engedel-
meskedik a költészetnek, csak a türelmes, szívós eszmei akarat, 
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a meggyőző, erőteljes gondolat képes áthatni. Mégis létező 
egység ez, költészet és valóság fogalompárja akkor még szét-
választhatatlan, az eggyéolvadás drámai útján megcserélődhet, 
aszimmetrikussá válhat, de mindenképpen kiegészíti egymást. 
A Wahrheit és a Dichtung még egyenrangú összefüggésben 
szerepelnek Goethe életrajzában is. Hogy melyik a meghatározó, 
a determináns, a mozgató — legalábbis a költészetben — ; még 
nyílt kérdés. Műalkotások, versek, verses drámák, azaz cselek-
ményes dialógusok, regények közelítik meg vagy egyeztetik 
ezt a problémát különböző „kísérletekben". 

Madách világképe a kortársak, közvetlen elődök művelt-
ségéből, leszűrt tanulságokból épül föl, eszmék és tapasztalás 
konfrontációja. A 19. század első fele szellemi vonatkozásban, 
tehát filozófia, társadalomtudomány7"~művészetek terén, a 
romantika kora, zsúfolt, rendezetlen emlékekkel telve, min-
denütt a lerombolt klasszicizmus maradványai, a hamvadó 
és felszított harc tüzének nyomai. A lázadó romantikusok is 
tudták, hogy minden újításban jelen van valami eredetibb, 
jobb, régi, hogy az új többnyire helyreállítás, visszatérés is. 
A szabályok merész megszegése, a törvénytáblák összetörése 
nem jelent végleges eltávolodást ezektől a törvényektől. Az 
önmegvalósítás, önkifejezés keresése végül is rátalál a hagyo-
mányok igazabb vagy bensőségesebb megoldásaira, kibékülés, 
egyeztetés, megtérés ennek a nyugtalan eltávolodásnak, szö-
késnek a vége. A „tékozló f iú" elvitte magával apai örökségét, 
és még mitikus sorsa is megengedi, hogy visszatérhessen, ha 
nem sikerült megőriznie azt, vagy nem volt képes okosan fel-
használnia. A szökevény nemzeti romantikus irodalom így 
tért vissza a klasszikához, a megtagadott szabályokat lassan 
újra feltámasztotta, újakkal egészítette ki, a korláttalan szabad-
ság, lehetőség otthontalanságából megalkotta a szabadság 
olykor nagyon is szigorú rendjét. 

Madách Imre kora egyik legműveltebb írója volt, kíváncsi-
sága, tudásvágya szinte kimeríthetetlennek látszik. Éppen ezért 
érheti el őt is a poéta doctusok irodalomtörténeti sorsa, a gya-
nakvás költői elhivatottságával szemben, költői képességei 
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fölötti fanyalgás. Pedig elsősorban írónak készült, ez volt ter-
mészetes önkifejezési módja, az a nyelvi, tematikai közeg, ami-
ben gondolkodott, beszélt. Mint nemzedékéből annyian, inkább 
a politikában doktrinér. A közéleti feladatot a kor, és osztályá-
nak történelmi szerepe, akkor szükségszerű jelentősége kény-
szerítette rá. Madách számára még ez a kötelességek világa. 
Tizenhét éves, a megyei közigazgatásban gyakorol, két évvel 
később aljegyző, választásokat szervez, majd tisztújító harcok 
jelöltje, s Nógrád megye közéleti eseményeinek állandó tudó-
sítója a volt Kossuth-lapban, a Szalay László szerkesztette Pesti 
Hírlapban. Barátai csaknem ugyanezt a pályát futják be, közü-
lük Szontágh Pál húszéves kora alatt már járási szolgabíró, a 
pesti egyetemi évek legmeghittebb barátja, Lónyay Menyhért 
pedig többszörös miniszter lesz, a kiegyezés korának egyik 
jelentős politikusa. Madách családja azok közé a kevesek közé 
tartozott, akik érezték a felelősséget a népért, vállalták a nem-
zet gondjait. A Széchenyi-típusú kiművelt nemesség volt az 
eszménye a Felvidék hegyhátain, rétjein szétterülő birtokok 
urainak. Itt regényesebb és színesebb volt az élet is, mint az 
ország más vidékein, dicső legendák, népmesék, elzárt völgyek, 
különös emberek, rejtelmes tájak, erdők, tarka népviseletbe 
öltözött nemzetiségek, tótok, palócok, furcsa kevertség, nyelvi 
ízek és babonák, nyugalmas, csendes nappalok és kísérteties 
éjszakák fejlesztették rendkívülivé az emberek képzeletét és 
érzékenységét. A táj és ember különössége akkor tűnt fel 
Madáchnak, amikor végigutazva az országon, a Bihar megyei 
Cséhtelekre ment megkérni Fráter Erzsi kezét. Ugyanakkor a 
felvidéki nemesség nagy része a protestáló, ellenzéki körök-
höz tartozott, Kossuth mellett állt. Két országrész között éltek 
topográfiailag is, szociálisan is. Az arisztokrata családok csak elő-
kelőségüket őrizhették meg, esetleges történelmi érdemeikre le-
hettek büszkék, a föld kevés jövedelmet hozott, s ha nem tarto-
zott vagyonukhoz valamilyen bánya vagy ipari település, sokkal 
alacsonyabb életszínvonalat értek el, mint dunántúli rokonaik. 

Madách Imre a legidősebb fiú. Édesanyja, Majthényi Anna 
családfőnek nevelte, gazdasági érdekeik védelmére, és a család 
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hazafias kötelezettségeinek teljesítésére. Ezért is tanul jogot. 
Lelkében, idegeiben azonban rajongó, álmodozó, költő. Poli-
tikai szerepléseire büszke, talán csak annak az öröme ez a büsz-
keség, hogy megfelel a várakozásnak, sikerrel tett eleget egy-
egy közéleti megbízatásnak. Az önkényuralom bukását követő 
1861-es országgyűlésen követ, a Kossuth-emigrációval kapcso-
latot tartó párthoz csatlakozik, Teleki László frakciójához, tag-
ja a nemzetiségi törvényt előkészítő és megfogalmazó ország-
gyűlési bizottságnak, amelynek Eötvös József volt az elnöke. 
N e m a fórumra termett, fizikailag is alig bírja elviselni az iz-
galmakat, beszéde alatt halottsápadt, ájulás környékezi, orvosa 
aggódik érte, pedig felkészült szónok, a klasszikus rétorokon 
nevelkedik, és sikere van. Madách igazi helye nem a politikai 
szószék, hanem a színpad, eredeti hangja az irodalom fóru-
main, könyvek lapjairól, drámai és tragikus hősök, emberek, 
— alakjainak lelkéből szól. Petőfi a lázas, lobogó lelkű nép-
költő, lehetett volna a forradalmi ország politikai vezetője, 
akár katonai diktátora, néptribunja, alkati adottsága, szerep-
vállalása, életeleme volt a harcos költészet. A szabadság mámoros 
dalait nem apaszthatta volna el a kivívott szabadság önfeledt 
birtoklása. Csodálatosan alakul ki egy-egy alkotónemzedék 
„munkamegosztása" is. A különböző természetű, hajlamú 
tehetségek minden korban úgy fejlődnek ki, hogy megfelelje-
nek az ezerszínű vagy egymásból kibomló feladatoknak, han-
gulatoknak, lelki, erkölcsi igényeknek. Kellenek csendes dalla-
mok, szelíd hangok, nyugodt, békés képek és merengő szép-
ségek forradalmak, harcok idején is. A halk szavú énekes most 
Arany János, a bukás, a vesztett éden után a tépelődő, borongó 
moralista is ő, mint amilyen lelkiismeretfurdalásos, önkínzó 
kegyetlenséggel drámai a regényíró, esszéíró Kemény. A nem-
zedék drámáját mégsem ők zárják le, a felszabadító katharzist 
csak olyan gondolkodó és érző ember veheti észre, ismerheti 
fel, aki valami miatt távolabb áll, lekésett, elzárt, vagy szem-
lélődés és emlékezés a sorsa, a klasszikus értelemben vett drá-
maíró, a nagy tragédiák megelevenítője, újragondolója. Ez a 
költő Madách. 
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A szellemi atmoszféra 

Minden generáció sokarcú, több irányú eszmei tájékozódást, 
alkotói elképzelést foglalhat magában. Mégis minden korban 
megtalálhatók a közös források és tanulmányok, az azonos tör-
ténelmi helyzet problémái, természetesen a megközelítés 
differenciáltságával, az életkor pressziója, amely szembeállít, 
újításra, megkülönböztetésre is kényszerít, s csak kevesen von-
hatják ki magukat igéző-sodró hatása alól. A művészetekben 
majdnem mindig létrejön az a fajta sajátosság, amit egy-egy 
új nemzedék korismeretének, gondolati és érzelmi szintjének, 
önarcképének és szellemi honfoglalásának lehetne nevezni. 
És csaknem kivétel nélkül jelzi is ezt az új korszakot valamilyen 
esztétikai program, új művészi látásmód, formateremtés, moz-
galom. 

Madách forrásait és ösztönzőit, éppúgy, mint bárkiét kor-
társai közül, nehéz volna felsorolni. Különben kortársai, ba-
rátai, már ismert tudósok, írók, publicisták, közéleti emberek 
inspirálták a legjobban. Rajongó barát, lelkes olvasó, megértő 
kritikus volt. Ismerte a latin, görög klasszikusokat, megérin-
tette őt is a Shakespeare- és Molière-felfedezés öröme, olvasta 
a korabeli világirodalmat, angol és francia regényírókat, a 
nagy „keresztény" eposzokat, Dante, Milton, Shelley, Byron, 
Goethe műveit. Olvasott tudományos újdonságokat, természet-
tudományt, fizikát, filozófiát, történeti esszét. A nagyon gaz-
dag Madách-irodalom részletesen felsorolja ezeket a műveket, 
az összehasonlító szövegelemzések feltárták főbb gondolatai-
nak forrásait. Barta János még az 1942-es könyvében helyesen 
állapítja meg, hogy ezek a konkrét, szövegszerű összevetések 
nem a leglényegesebbek Madách világnézetének, ismeretei-
nek meghatározásában. Mindaz, amit Kantnak, Hegelnek, 
Büchnernek, Feuerbachnak, tehát a német ideológiának és az 
újdonságnak számító mechanikus materializmusnak tulajdoní-
tanak, voltaképpen benne volt a kor szellemi légkörében, 
Madách elsajátíthatta azok egy-egy tételét, esetleg lényegüket 
is különböző információs forrásokból, anélkül, hogy az ere-

8 Irodalomtörténet 
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deti szövegeket olvasta volna. Az író műveiben, különösen Az 
ember tragédiájában szereplő természettudományos és történet-
filozófiai motívumok ezt az állítást teljes mértékben igazolni 
látszanak. Barta vázolja fel azt az eszmetörténeti konstrukciót is, 
amely a romantikus világképből kiindulva jut el a Comte ne-
vével jelzett pozitivista filozófiához, s a két szemlélet össze-
csapásával, az utóbbi fokozatos térnyerésével magyarázza a 
korszakfordulót, a romantikus világkép válságát, legyőzetését. 
Ez az eszmetörténeti hipotézis, és ennek spekulatív igazolása az 
egyik legamakacsabbul élő korszakjellemzés. Barta az 1830-as 
évek német tudománytörténeti irodalmára hivatkozik, s így 
annak idején friss eredménynek számíthatott, de erősíthette a 
hipotézis pozícióját a rendszerezés vágya is, a polgári tudat-
fejlődés történeti felrajzolásának igénye. Az újabb Madách-
irodalom megdöbbentő hűséggel ragaszkodik ezekhez, a már 
erősen revízióra szoruló konstrukciókhoz — olykor meg sem 
említve már az ihlető tudományos művet —, amelyek keletke-
zésük idején egy érthető szubjektív, esetleg az intellektuális 
közvéleményben is megfogalmazódó igényt elégíthettek ki, 
s amelyek helyesen regisztrálnak, ha nem is megnyugtatóan 
értelmeznek bizonyos múlt századi jelenségláncolatokat. Némi 
kivétel Lukács György következetes elutasítása, amit egy aktuá-
lis kultúrpolitikai helyzetből kell értelmezni, bár így is, a Tra-
gédia eszméinek izolált kiemelése a m ű esztétikai egységéből, 
és túl komoly felröppentése a filozófiatörténet magas röp-
pályájára nem látszik túlságosan szerencsésnek. Az idegenkedés 
érthető viszont azért is, mert a magyar szellemtörténet, a nacio-
nalista pozitivizmus éppen ezt a korszakot idézte legtöbbször, 
kisajátította, hamis illusztrálásra használta fel. N e m eshetünk 
bele ugyanabba a hibába, ugyanolyan természetű elfogultságba. 
Az értékek — különösen a mi történelmi távlatunkból, mai 
pozíciónkból — köteleznek, a művek beszélnek magukért, 
szólnak hozzánk, ha megnyitjuk számukra értelmünket és 
fülünket. A másik kivétel Sőtér István összefoglaló értékelésé-
ben található. Sőtér a líraiságban rejlő optimizmus esztétikai és 
etikai értékét bizonyítja, a mű eszméit különböző szférákba 
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foglalja, és ezeknek a szféráknak a dialektikus harcából jut el 
a Tragédia optimista végkövetkeztetéséhez. A kissé ellent-
mondásosnak tűnő Madách-mondanivaló logikus rendezésé-
nek szándéka nyilvánvaló és tiszteletre méltó Sőtér elemzésé-
ben, mégsem kellene egészen lemondani arról a módszerről sem, 
amivel szintén találkoztunk Barta János idézett munkájában, 
arról az észrevételről és kísérleti elemzésről, amely a dialekti-
kát nemcsak szerkezetben, nagy eszmetömbök egymásnak fe-
szülésében és szintetizálásában látja, hanem megpróbálja a leg-
kisebb részletekben, tárgyban, jelenségben, fogalomban poten-
ciálisan is benne rejlő ellentétet, belső dialektikát megfogal-
mazni. Barta elemzésében imponáló, hogy értelmezni kívánja 
az alig észrevehetőt is, a „kifejezetlent", aminek megközelíté-
tése a művészet célja is volt az akkori, félig-meddig szellem-
történeti esztétika hiedelme szerint. Az alkalmazott kategóriák, 
a lélektani sémák viszont akadályozták a mű teljes jelentesé-
nek kibontását, amit csak azért kell visszaidézni, mert a mai 
Madách-irodalomban ez még mindig kísért, a műtörténeti 
elhelyezés evidens sémáját adja, olyan mozdíthatatlan keretet, 
természetes történelmi állapotrajzot, amely azt az aggodalmat 
kelti fel joggal a korszak és a téma kutatóiban, hogy valami 
oktalan személyi tapintat, vagy még ennél is rosszabb, szellemi 
igénytelenség, tunyaság telepszik rá a problémákra. 

Madách nem élt légüres térben, hatottak gondolkodására 
a politikai viszonyok, osztályának, baráti körének, családjának 
társadalmi, anyagi helyzete, a század „uralkodó eszméi", és 
ezeknek a változásai vagy torzulásai, mindaz ami egy egyéni-
ségére, embervoltára önérzetes férfit formál, a világhoz láncol. 
Egy író számára az európai irodalom legmagasabb és legkor-
szerűbb szintje örök nosztalgia és elérhetetlen példa. Még az 
egészen újat kezdő, eredeti tehetségekre is érvényes ez, mű-
helytanulmányok, tiszta és édes források nélkül nincs újító 
művészet. Mielőtt az irodalmi előzményre vetnénk egy pil-
lantást, gondoljunk arra a közvetlen szellemi környezetre, lég-
körre, amelyben Madách él. Ennek az éghajlata szabja meg lelki 
közérzetét és reakcióit, ez az atmoszféra választja meg és ros-

8 * 
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tálja ki szavait, metszi le gondolatainak indázó nyúlványait. 
Bárányi Imre pontos Athenaeum-tanulmányának éppen az a 
célja, hogy a kortársi érdeklődés dokumentumaiból, tudomá-
nyos és művészetkritikai publicisztikából magyarázza meg 
Madách gondolatait, tudatvilágát. Hasznos vállalkozás volt, ha 
konklúzióban visszafogottabb, általánosságokban mozgott is. 
Bárányi tanulmányából tudjuk, mit ismertek a magyar szel-
lemi életben az európai filozófiai és tudományos mozgalmak-
ból, mi az, ami leszűrődött, általános ismeretté vált ezekből, 
hogyan olvastak, mit tartottak lényegesnek kiemelni. Egyet-
len Madách-elemzés, de a reformkori ideológia, tudatvilág 
megismerése sem nélkülözheti Bárányi Imre tanulmányának 
eszméket, gondolatokat lajstromozó értékeit. Míg ez a munka 
a német filozófia és a francia, angol természettudomány, libe-
ralizmus eredményeinek interpretálását tárgyalja, az 1850-es 
évek tehát a forradalom bukását követő évtized gondolat-
világának, logikai ítéleteinek, érzelmi életének, világképének 
megértéséhez Kovács Kálmánnak a magyar liberalizmus máso-
dik hullámáról, ennek angol, amerikai forrásairól szóló írása 
vezet el. Mindkettő igen jelentős dokumentálása és röntgen-
képe egy-egy korszak és nemzedékváltás időszakának. Mind-
kettőben megtalálható egy-egy történelmi helyzet, s az azt ki-
fejező intellektus struktúrája. Kovács Kálmán tanulmánya már 
történetibb szempontú, viszonyító, szelektáló, eszmei élménye-
ket kapcsol össze azokkal a magyar gondolatépítményekkel, 
amelyekben ezek a mozaikok helyet kaptak. Egyszóval eszme-
történeti jellegű feldolgozása még közvetlenebbül hasznosítható 
az egyes művek és írók világképének megismerésében. 

A német ideológia 

A német filozófia két nagy alakja, Kant és Hegel, rendkívüli 
hatást gyakorol a 19. század gondolatvilágára és művészetére. 
A német idealizmus imponálóan foglalta össze a világról szóló 
ismeretek és titkok hatalmas rendszerét, nagy csúcsokat ostro-
molt meg, az absztrakció szintjén tudta megfogalmazni a jelen-
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ségek összefüggését a lényeg képzeteivel, az egymáshoz való 
viszony hierarchaikus és dialektikus rendjét, egy-egy ragyo-
góan egésszé formált, kiteljesített fejlődés-hipotézist, amellyel 
igyekezett választ adni a keresztény évszázadok, természete-
sen elsősorban a 18 —19. század metafizikai kérdéseire, próbálta 
megfejteni a világ létét és a lét értelmét. 

A Madách-irodalom gazdag a hatáskutatásban, szövegössze-
vetésekben, Hegel és Kant gondolatainak jelenlétét a Tragédiá-
ban, a filozófiai és a szerkezeti inspirációkat bőségesen kimu-
tatták. Az egyéniség, különösen a művészi egyéniség világ-
képe azonban mindig szuverén, a kapcsolódások, viszonyítá-
sok csak jelzésszerűek, a megértést elősegítő közös jelrendsze-
rek lehetnek. A mű, ha eredeti, ha jelentős, saját filozófiával 
rendelkezik, egyéni világképet teremt, s természetesen egyéni 
megoldásokat is az észlelt emberi, társadalmi jelenségekhez. 
Kant sugallja a 19. századi gondolkodóknak a világ dualista 
képzetét és a megismerés agnoszticizmusát. Kategóriákban 
és fokozatokban rendez el mindent a modern ember körül. 
Kiszabadítja az esztétikai szférát a fogalmak nagyon szűkös 
börtönéből, ugyanakkor az ismeretlen vagy megismerhetetlen 
birodalmából elorozza, mint Prometheusz az égi tüzet, vigasz-
talásul és pótlásul az erkölcsi ember számára. Az emberi képes-
ségek ugyan az antinómiák korlátaiba ütköznek, vagy antinó-
miákban fogják fel a dolgokat, Kant mégis titáni akarattal, ön-
bizalommal, belső erkölcsi erőforrással, a kategorikus impera-
tívusszal ajándékozza meg őket, amely minden kudarcból meg-
erősödve, újjászületve menti ki az embert. Az emberi lét ér-
telme ez az erkölcsi akarat, a cselekvés, küzdés vagy a lelki 
cselekvés, a nevelés, művelődés, szenvedés. így a célszerűség, 
a cselekvés iránya, ill. tartalma nem konkrét, hanem az élet 
potenciális tartalma. A madáchi gondolatvilág, létfilozófia és 
emberkép körvonalai ide nyúlnak vissza, a kanti képzetekhez, 
de nem állíthatjuk, hogy csak ennek valamilyen árnyalatát 
fejezik ki. Azok az „ellentétes" gondolatok, ellensúlyozó té-
nyek, amelyek a Tragédia történelmi és természeti képeiben, a 
mű logikai vonalában szerepelnek, kiigazítják, jelentősenmódo-
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sítják ezt a kantiánus filozófiai elképzelést, s elszakítják Madách-
ot az ideológia filozófiai tudatformájától. A művészi világ-
nézet, az esztétikai élmény magába olvasztja, lényegétől el-
távolítja ezeket a kanti motívumokat. 

A filozófiákban egyre izgalmasabban alakulnak az önmeg-
ismerés programjainak elméletei, és a nagy fejlődési folyama-
tok felosztásai, rendszerezésének változatai. Madách művében 
visszhangzanak ezek a morfológiai alkotások, a gondolat szép 
költeményei. Elsősorban a sokat emlegetett hegeli szerkezet, a 
fejlődés hegeli sémája, de belejátszik emberképletének „le-
vezetésébe" a schellingi konstrukció is. Kant a művelődés két 
szakaszát különbözteti meg, a civilizációból indul ki, az emberi-
ség anyagi, technikai felemeléséből, és az erkölcsi fejlettséget, 
a morális korszakot tartja a magasabb rendű, elérendő célnak. 
Schelling metafizikai „köre" már intellektuálisan és esztétikai-
lag is megbonthatatlannak, kielégítőnek tűnik. Az Abszolútum, 
amint átalakul Természetté, majd az Emberen át visszatér ön-
magába, az intellektus szuggesztív szépségével minden iroda-
lom számára vonzó lehetett. Szintézisek után sem kényszerí-
tette az alkotó gondolatot a folytatásra, nála minden lezárás 
valami egészen újnak a kezdete is volt. Az intellektus túlérté-
kelésének, tiszteletének egyenes következménye, hogy a leg-
magasabb és legtisztább megismerést a művészettől várta. Ez a 
tévedés vagy elfogultság az irodalom javára kedvez, a kortársi 
művészi mozgalmaira visszhangzó. Schiller az esztétikai neve-
lésben fejtegeti, hogy ha a politikai küzdelem eredménytelen, 
az emberi szabadsághoz vezető egyetlen járható út az esztétikai 
kultúra. Schelling „körforgásai" a részletekben, az egyes em-
beri körökben is következetesen ismétlődnek, sokszorozód-
nak. A társadalomtudományt és a művészi fantáziát erősen fog-
lalkoztathatták az ún. schellingi paradoxonok. Az egyik: az 
élet paradoxona, amelynek ellentmondásai külső erőktől szár-
maznak, s ezek hatására a szerves élet semlegességbe süllyed. 
A másik paradoxon az intelligenciának a megismerésben be-
töltött, aktív szerepével kapcsolatos. Az alkotó tevékenység 
mindig anyaggá, természetté változik, elválik az embertől, 
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ugyanakkor a természet nem egyéb már, mint megmerevedett 
intelligencia. Az abszolútumé, az emberé. Az egyén így ter-
mészetesen véges, de beleolvad a végtelenbe, amelynek egyet-
len jelzése és bizonyítéka a végesség láncolatának szakadatlan 
sora. 

Ez a feszült, robbanó szellemi atmoszféra a filozófiai újítások 
és változatok végtelen gazdagságát hozza létre. Az újítás, a 
legmonumentálisabb rendszerezés Hegelnek sikerült, aki 
Schelling barátja, a felvilágosodás eszméinek, a francia forra-
dalomnak a tanítványa, örököse, majd a monarchia híve lesz. 
Hegel a Világszellem mozgásának, önfejlődésének módját 
foglalja törvényszerűségbe. Az ellentétekbe átcsapások, a mi-
nőségi változások dialektikus jellegét, egységét valósítja meg. 
Ahol Schelling csak metamorfózist lát Abszolútum és Termé-
szet váltakozásában, ott Hegel fejlődő átalakulást, tagadva meg-
őrzést, minőségi ugrást, lényegi metamorfózist fedez fel. A 
Világszellem nála anyagi természetté változik, ez újból át-
csap ellentétébe, amikor megjelenik az emberi gondolkodás-
ban, s a Világszellem, ennek legmagasabb fokán megismeri 
benne önmagát. Etikájában az egyes és általános egymást fel-
tételező dialektikája fog érdeklődést kelteni, az emberi viszo-
nyok sajátosak és átmeneti jellegűek, az egyes és általános kö-
zött állandó a divergencia és a konvergencia. íme a Madách-
tragédia individualizmus és kollektivizmus ritmusának egyik 
forrása. A költői fantázia egyszersmind lehetőséget is lát ebben 
a dilemmában. Hegelnél úgy érzik beleolvad az egyén az ál-
talánosba, amely annyira elvont, hogy csak mint gondolat 
létezik, nem mint valóság. A rendszerben egyszerre fedeznek 
fel egyféle elvontságot, elméleti jelleget, és ugyanakkor az 
abszolút elvonatkozátatásban az egyén tragikumát. Hegel tra-
gikumfelfogása ezt igazolni is látszik. Ebben a szenvedély, 
azaz az egyén, a különös ütközik össze az általánossal, amely 
azonban nem vállal harcot sem veszedelmet, s így a szenvedély 
önmagát őröli fel, az Abszolút eszme nem vesz részt a küzde-
lemben. Madáchnál az Úr—Lucifer konfliktus mintha emlé-
keztetne erre a hegeli tragikumelméletre, mindenesetre adalék 
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lesz az ember önmegismeréséhez. Hegel történelemcentrikus-
sága, történetfilozófiai mondanivalója a későpolgári forradal-
mak bukása után nyer igazi értelmet. Nálunk, egyidőben az 
angol történeti esszével lesz újra aktuális. A történelmi tettekre 
készülő nemzet a régi dicsőséget idézte fel, és Hegel tökéletes 
monarchiája biztató ígéret lehetett erre az elhatározásra. A 
vesztes nemzet Hegelből már inkább az ellentmondásokra, az 
egyének és nemzedékek lehetséges elbukására figyelt fel, a tör-
ténelemnek azt a természetét tanulmányozta, amely a fejlődést 
objektívnek, valami távolabbi végeredménynek tüntette fel. 
Érthető így az ütemkésés elmélete, a nemzedék önvádja és 
magamentsége, menekülése a végzethitbe, amely természete-
sen csupán emberi-egyéni végzet, a történelmi valóság kikerül-
hetetlenségét, számbavételét jelenti. 

Korszakok és eszmék 

Az egyéni és nemzeti önismeret reális, tudományos utat pró-
bál járni, megfigyel, adatokat fűz össze, tendenciát igyekszik 
meghatározni és egy-egy korszelet azonosságának, egységé-
nek jeleit észrevenni. A tudomány és művészet időélménye 
ennek a történelmi önismeretnek a következménye. N e m a rész-
letek, hanem a nagy periódusok, a korszakvonások, a különb-
ségek és kapcsolatok érdeklik elsősorban. Nem az induktív 
módszer, hanem a deduktív „valóság", a jelen történelemfilo-
zófiája, tapasztalása, amely az élet megőrzését szolgáló illúzió 
is. A 19. század lendületes, optimista törekvései elbuktak vagy 
kompromisszumba fulladtak, az egyén, a nemzet, a polgároso-
dás számtalan konkrétuma, a „rész" tragikuma letagadhatat-
lan, az optimizmus, élethit, a fejlődésben való meggyőződés át-
tevődik az egészre, az általánosra, az objektív időre, a jövőre, 
a történelem egész folyamatára. A nemzedék szándékai értetle-
nül állnak szemben a „történelmi végzettel", a történelmi ob-
jektivitással. 

A korszak a rendszerezések, a történelmi periodizációk soka-
ságát termeli ki. Minden analízis, induktív módszer ezeknek a 
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prekoncepcióknak, a korszakolásoknak az igézete alatt állt. 
A differenciák és variációk a történelmi jelen megítéléséből, 
világnézeti különbségekből, vagy egyszerűen humanista utó-
piákból származnak. A költészet, bármilyen tudományos, 
etikus jelleget ölt is, ez utóbbihoz csatlakozik . A fejlődésfoko-
zatok általában háromlépcsősek, a fogalmak hasonlóak, az el-
rendezések azonban homlokegyenes koncepciót is mutatnak. 
Pedig a történelmi tények változatlanok, a rájuk való utalá-
sok is érintetlenül hagyják az egyes történelmi korszakok lénye-
gét. A jelenségek, a rendszert alkotó jegyek, kategóriák érté-
kelésében van csak különbség. Mindegyik axióma szubjektív. 
Figyeljünk meg két ellentétes levezetést, fejlődési ívet. Az egyik 
a pozitivista Comte-é, aki a maga háromlépcsős történelmét 
a következő kategóriákkal jelöli: vallási korszak, metafizikai 
korszak és a pozitív korszak. Az utolsó nyilvánvalóan a leg-
fejlettebb, a jelenkor, a természettudományokra hivatkozó, a 
gazdasági liberalizmust is magába foglaló önigazolás. Ezzel 
ellentétes Kierkegaard felosztása, illetve fejlődés-értékelése, 
történelmi-emberi koncepciója. Az egyes lépcsők nevei nála 
a következők: esztétikai, etikai és vallási szférák, amelyek már 
életstílusokat, életkörülményeket is minősítenek, tehát az élet-
fejlődés stádiumainak foghatók fel. Ugyanazokra a történelmi 
tényekre utalnak, jelenközpontúak, s mindegyikük a valóság 
egy-egy oldalát emeli ki, s az előző fokozatok meghaladására 
törekszik, bizonyítékaival, levezetéseivel a meghaladás saját, 
szubjektív receptjét, tehát „életfilozófiáját" próbálja elfogad-
tatni. A hasonlóság vagy az azonos cél annyira leplezetlen, 
hogy a választás megkerülése, az egyeztetés, vagy valamennyi 
változat bizonyos megőrzése, konglomerátuma szinte magától 
értetődő, logikai következtetés. 

Mert miben különbözik a vallási korszak az esztétikai stá-
diumtól? Hit, mítosz, sóvárgás, kíváncsiság, nyugtalan kérdé-
sek, bizonytalan válaszok, az alkotás mágiájában a beavatkozás 
és védekezés cselekvése uralják mindkettőt. Comte és Kierke-
gaard első stádiuma tehát nemcsak egymáshoz hasonlít, hanem 
potenciálisan benne van már a következő kettő is, a metafizi-
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kainak, illetve etikainak nevezett második, és a pozitívnak vagy 
„vallásinak" nevezett harmadik. A Comte-i tudományos meg-
ismerés a léttel birkózik, a Kierkegaard-i emelkedettség pedig 
a lét veszélyeivel való szembenézés pszichológiai nyugalmát 
szeretné elérni. Mindkettő túlzás, egzaltáció, korszerűségében 
érthető ideológiai állapot, stádium", vagyis a korszak emberi 
tudatának tükörképe, egyazon helyzet kétoldalú, lényegében 
azonos kísérlete a megoldásra. Feuerbach figyelmeztetése, 
amelyet Barta János Madách-könyvében idéz, nem szkeptikus, 
pesszimisztikus álláspont, hanem történelmi szemléletet köve-
telő, a tudatban és a művészi élményekben tükröződő fejlő-
désre vonatkozik. Igy szól: a pozitív bölcselet idővel éppen 
olyan költészetté és mitológiává fajul, mint a romantikus volt. 
A történelmi elemzések két olyan következtetése ez, amit saj-
nos a tudománytörténetek és a művészettörténetek azóta el-
felejtettek. A 19. századi historizmus, tudományos analízis fel-
ismerése, hogy az intellektus mindig korhoz kötött , tehát ide-
ológia, és hogy a művészi élmények idővel rendszerré alakul-
nak, s mint rendszerek sajátos formanyelvvel rendelkeznek, 
külön valóságot, „mitológiát" hoznak létre. A történelmi 
gondolkozás természetes velejárója, hogy az egymást követő 
világképek és művészi világok valahol kapcsolódnak is egymás-
hoz, folytatják, kiegészítik egymást. Ez a század a stíluskorsza-
kok felfedezésével és érintkezéseiknek tapogatódzó elemzésével 
is dicsekedhet. 

Irodalom és történelem 

A filozófiai gondolkodás tehát történelmi gyökerű, és 
nagyon szorosan beépül az irodalomba. Az irodalomtörténe-
tek szerint a romantikus művészet elméleti háttere, esztétikai-
filozófiai igazolása, megfejtése a német idealista filozófia volt. 
Ha nem is ilyen mechanikus, szinte szerkezetileg, „strukturáli-
san" összekapcsolható a két szellemi szféra, a párhuzam, ro-
konság, egyszerre levés letagadhatatlan. Ez a filozófia lényegét 
tekintve irodalom, művészet, merész gondolatok, rendszerek 
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költészete, még nyelvében, stílusában is újító, hiszen kategóriá-
kat, fogalmakat kellett keresnie, vagy nagyon is személyesen, 
szuggesztíven újjáértelmeznie. A művészet „rangjára" emeli 
rendkívüli lélektani tudása, emberismerete, az Ismeretlen, sej-
telmes iránti érzéke, ami eddig nem tartozott az egzaktság 
birodalmába. És kell-e nagyobb ívelésű filozófia, mint a ro-
mantikus művészet, amely a sohasem voltra, a nem lehetsé-
gesre, a titokzatos kalandjára vállalkozik, a nem tudottra kér-
dez rá? Nem eszme, filozófia-e elsősorban a romantikus iro-
dalom, a konkrétumok olyan összegező fikciója, amely a tár-
gyiasság illúzióját, és ugyanakkor az egzakt absztrahálás be-
nyomását kelti. Ezért mondja Hegel az eszme lenyomatának, 
és Thomas Mann azért nevezheti „intellektuális" és lélektani 
művészetnek. 

Ha ez az irodalom viszonya a filozófiával, méginkább így 
van ez a történelemmel. Hiszen ez közvetlenebbül és szélesebb 
rétegek számára is átélhető. A filozófia irányítja rá a figyelmet, 
az osztályharcok és a politikai események adják hozzá a köz-
vetlen tapasztalatot. Az erkölcsi ember történelmi alakja a 
reformkor óta megszokott a magyar elméleti írásokban és 
művészi alkotásokban. Tarczy Lajos Filozófiai vázolatokjábm 
beszédesen határozza meg az Ember fogalmát. Az ember e 
definíció szerint a szabadsággal egyenlő, a szabadság forrása 
és mércéje pedig az akarat. Itt nemcsak valamiféle teológiai 
szabadakaratról van szó, hanem mozgásról, erőről, cselekvő-
képességről is. Tarczy tehát nem evidenciának tartja csak a 
szabadságot, hanem olyan természeti jognak, állapotnak, ame-
lyet az ember tetteiben mindig újrateremt. Még poétikai egyez-
tetésekre is gondolt, áthasonítva a klasszikus és hegeli műfaj-
elméleteket. így lesz nála az epikus anyaga, tárgya az élet, a 
folyamat, sors, míg ennek minden akadálya, ellentéte a dráma 
műfajába tartozik, hiszen ellenállást, harcot, küzdelmet, cse-
lekvést vált ki. A dráma tehát a cselekvés szabadságának mű-
faja. Máshol éppen azt fejtegeti, hogy ahol nincs polgári sza-
badság, ott nem fejlődhet ki vagy elsorvad a dráma. Szontágh 
Gusztáv Abafi-kritikájában ugyancsak az akarat kritériumát 
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vallja az ember princípiumának, és a fejlődést úgy vázolja fel, 
hogy az az ellentétes szélsőségek küzdelme és kiegyenlítése. 

A nemzedék természetes meggyőződése lesz ez az ember-
képzet. Eötvös és Kemény, Gyulai és Csengery cikkeiben ta-
láljuk majd fel újra, az elnyomatás korának életvágya olvad 
bele ebbe a hitté merevedett szabadságképletbe. Madách szim-
bolikus-mitikus Emberének is lényege a szabadság, ezt éli a 
Paradicsomban, ennek a tökéletesebb formáit keresi egy-egy 
elfogadott, tehát Istennel bíró, vagy egy-egy el nem fogadott, 
tehát Isten nélküli eszmében. 

Tarczy filozófiájában külön fejezet foglalkozik az Ellentét-
tel is, amely a kanti antinómiák és a hegeli ellentétegység óta 
minden mozgással járó jelenségnek, így az életnek is oka, kö-
vetkezménye. „Onnan, hol élet s boldogság van, az ellentétel, 
küzdés, csatázás nem hibázhatik." Az ellentét mégsem egészen 
a hegeli dialektika, hiszen benne lappang a kiegyezés, az egy-
más váltás ritmusának lehetősége is, vagy nem mindig, nem 
egyértelműen belső ellentmondás, amely részese lesz az újnak, 
a szintézis utáni kezdetnek. Az ellentét legtöbbször „külső", 
idegen erő, a morálisnak, a szabadságnak, boldogságnak, ro-
mantikus tagadása, lerombolója. íme a Küzdés kategóriája 
Tarczynál : 

„ A növényi és állati élet nem egyéb, mint szakadatlan küzdés a 
halállal. . . Az ember élete nem egyéb, mint egy ellentétel kifejtésének 
folyamata. Az emberiség életében az elvek küzdenek egymással." 
„A küzdés élet, a nyugalom halál." 

Az ellentét kétfelől közelít az ember felé, önmagából és a 
külvilágból, harcra, ellenállásra kényszeríti, ezzel erkölcsi erőit 
bontakoztatja ki, edzi, megvalósítja az emberi értékeket, töké-
letesíti értékeit és az ember alkotta történelmet. Kettős irányú 
a harc is az ellentétek ellen, a külső és belső „természet" az 
ellenfél, de a legkilátástalanabb a schellingi „semleges állapot", 
a halál ellen folyik. Az erkölcsi ember nem egyszerűen hitet 
keres csak, hanem megoldást is. Ezért folyamodik minden gon-
dolathoz, ezért nem látja lehetetlennek a különböző igazságok 
összebékítését. Tarczy már úgy hegeliánus, hogy az egymást 
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követő filozófiai rendszerek igazságait „letagadhatatlanoknak" 
vallja. A történelemben látja a küzdés és ellentét kimeríthetet-
len példatárát. 

Madách nagy sorseposzának, Ember-filozófiájának szintén 
a szabadság, küzdés, ellentét a fő fogalmai. Minden egyes szín-
ben, minden dilemma körül ez a három emberi életprincí-
pium feszült szellemi miliőt, egyfajta metafizikai hármasdi-
menziót alkot. Ádám szabadsága a végtelen, felfelé törő, ég-
hetartó mozgás, amely beleütközik a külső és belső ellentétek 
szövevényébe, a lefelé vonzás hálójába, s ezt a küzdés erkölcsi 
ereje, az emberi határok egyensúlyozzák ki. Az anyagtól ide-
genkedő, a reálistól elrugaszkodó eszmei, az eszményit be-
fogadni nem akaró anyagi-természeti az élettől kényszerítve 
áthatja egymást, minden törekvés emberi méretű lesz, s minden 
ellenséges erő az élet szolgálatába szelídül. Szontágh Gusztáv 
fejti ki egy helyen a nemzedék csalódását és reményét: az ideál 
aligha elérhető, de egy optimális mértéke a történelmi szemlé-
lélet és ésszerűség ellensúlyával igen. Madách is megkísérelte 
elérni az ideált, azaz az Ember problémáinak megoldását úgy, 
hogy a természet és történelem törvényeihez együttesen alkal-
mazkodó emberi szabadságot képzelt el. A kísérlet és gondolat-
menet Kemény Zsigmond kérdéseket halmozó, aggályoskodó 
moralista koncepcióját viszi végig. 

Eötvös József 1851-ben adja ki A XIX. század uralkodó 
eszméi és viszonyos befolyásuk az álladalomra c. munkáját, ame-
lyet az egyéni szabadság és az alkotmányos állam harmóniájá-
nak liberális utópiája sugallt. Kétségbeesetten próbál hinni 
abban, hogy az egyén lehet az „eszmék eszköze", az istenség 
edénye, egy erős állam védelme alatt is, hogy az „erők harmó-
niája" egyensúlyban tarthat olyan viszonyt, ami Péterfy szerint 
már egymást kizáró, paradox. Ugyancsak Péterfy esszéjében 
olvashatjuk a megismerésnek, a világra érzésnek arról a kettős 
szakaszáról, amit az ő kora már romantikusnak és a „képzelet 
iskolájának" nevez, amit majd követ a valósággal való talál-
kozás borzasztó élménye, amikor a „férfias elme" kénytelen 
újra tanulni az életet, a megtérés előtti Pascal lelki pokla. Pé-
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terfy, és kortársai közül néhány, félt az álmoktól, ezért hajla-
mos volt inkább a magatartást hibáztatni, mint Eötvös, Kemény 
korának ábrándtalan történelmét. (A század utolsó harmadának 
gondolatvilágából indul el majd a szellemtörténet későroman-
tikus, realista stb. tipológiája.) Péterfy már nem érti, nem 
szereti Eötvös Gusztávját és Kemény tehetetlen egyéniségeit, 
akik hiábavaló, látszatküzdelmet vívnak csak, vergődnek a 
sors, végzet szorításában. 

Eötvös és Kemény törekvése egészen más volt. Nem a bele-
törődést akarták hirdetni alakjaikkal, hanem ellenkezőleg, 
kudarcok sorozatán elvitték őket a legvégső pontra, hogy 
töprengjenek, elmélkedjenk, megtisztuljanak és újra felemel-
kedjenek majd. Gyulai így emlékezik vissza Kemény-elő-
szavában erre a korra: 

„A r o m o k között építeni kezdettünk, s a változott viszonyok k ö -
zött mintegy új élethez fog tunk ." 

Akárcsak Madách Ádámja. Kemény történelmi „tanul-
mányútja" éppen a beteges tehetetlenség, tétlen zavarodott-
ság legyőzését célozza. 

„Ily sajátságos, ily átmeneti helyzetekben a természettudományo-
kon kívül, leginkább a történelem van hivatva egészséges vért és 
nedvet terjeszteni az irodalom szervezetébe." 

A történelem tényeinek ismerete Keménynél analóg a való-
ság tényszerű, illúziótlan megismerésével. 

„Aki egy korban, melyet mostohának tart, n e m akarja ismerni 
a tényeket, s nem kíséri az események logikáját, az annyiszor iktatja 
képzelgéseit a létező tények, sóvárgásait a lehetőségek helyébe, hogy 
ha különben gyakorlati ésszel is bírt, haszonvehetetlen ideológgá válik, 
lelki tehetségei elsatnyulnak. . . " 

A példák, az érvelések ennél sokkal többet mondanak. Aki 
a történelemből csak a szép eseményeket olvasta, az hasonlatos 
ama asszonyhoz, aki Ádám és Éva bűnét nem ismeri, csak a 
paradicsom szépségeit. 

„Kezéből szeszélye miatt kihullott az események fonala. Értetlen 
tényeetk látott, értelmes irányokat nem." 
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Az általános ember közérzetét, sorsát többen is példázzák 
a bibliai ősapa nevével, Ádámmal, a világirodalom nagy költői 
eposzait követve. A Mózes-példát Kemény egyáltalán nem 
pesszimisztikusan, hanem biztatva hozza fel. „Mózes egy egész 
generáció elenyészését tartotta céljaira szükségesnek." Mennyire 
nem költői elsiratás ez csak: „egy nemzedék hullt ki az emberi-
ségből" (Tompa), hanem a tudós gondolkodó, a szociológus 
megfontolt konzekvenciája. A történelmi példák segítik ki-
alakítani az egyes régi és új osztályok felemeléséről, szövet-
ségéről, a velük kapcsolatos feladatokról alkotott szociológiai 
programját, amellyel az angol liberalizmus mintájára egy új 
középosztályt akar létrehozni, új politikai és gazdasági munka-
megosztást, illetve hatalom-felosztást a nemesség és burzsoázia 
között. 

Madách ember-képzetét, a történelmi és erkölcsi ember 
útját segítették megrajzolni a kortársak elemzései és gondolatai. 

(Folytatjuk) 
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AZ EMBER TRAGÉDIÁJA: MEGVÁLTÁS VAGY 
TRAGÉDIA? 

Amikor a külföldi kutató az úgynevezett Madách-kérdéshez 
a maga szemszögéből közeledik — s ez a jelen esetben egy 
olyan amerikaié, akit elsősorban az angol és amerikai irodalom 
foglalkoztat —, meglepetéssel tapasztalja, hogy a Madách-
kritikát a kezdetektől fogva lényegében folytonosság jellemzi. 
(„Kritiká"-n nem azt a sok cikket értem, mely a Tragédia 
egyes részleteivel, hatás-problémáival, forrásaival stb. foglal-
kozik, hanem azokat az átfogó tanulmányokat, amelyek 
Az ember tragédiájának mint egésznek a „jelentés"-ét értel-
mezik.) A külföldi nem azon csodálkozik, hogy a kritika nagy 
része erősen ideológiai jellegű. A Tragédia központi tárgya 
végül is az élet értelme, s így meglepő lenne, ha a kritika nem 
tűzne maga elé ideológiai célokat és nem élne feltevésekkel. 
Zavarba a Madách-kritika fő áramának 1862-től napjainkig 
tisztán kitetsző tendenciája ejti; az, hogy a magyar irodalom 
legnagyobb tragédiáját a megváltás-gondolat szempontjából 
interpretálják. Az efféle értelmezések a tragikust n e m tekintik 
tragikusnak, s a tragikumot egy végső soron jóságos világrend 
látomásával helyettesítik. Olyan ez, mintha az angol nyelvű 
világ azért ünnepelné a Lear királyt, mert megtudható belőle, 
hogy az Úr a mennyekben honol, s a világon minden rendben 
folyik. Mintha Az ember tragédiájának sok kitűnő kritikusa 
elfelejtette volna, mi a mű címe. 

A kritikai alaphangot, mely az 1940-es évekig uralkodott, 
Szász, Greguss és Arany ütötte meg 1862-ben. (Erdélyi híres, 

* A szerző a Fort Collins-i Colorado State University angol 
irodalom tanszékének vezető tanára. E cikkét a szerkesztőség felkéré-
sére angolul írta, s magyarra Egri Péter fordította. 
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1862-es kritikáját nem tekinthetjük a kritikai fővonalhoz 
tartozónak. Esszéje lényegében a kritikus felháborodott düh-
kitörése volt egy félreértett jeu d'esprit felett.) Mindhárom 
kritikus a Faust — tehát a megváltás — szempontjából értel-
mezte a Tragédiát, s Szász hosszú tanulmányban vetette egybe 
Madách és Goethe művét. Szász tanulmányával azonban nem 
foglalkozom, s figyelmemet Gregussnak és Aranynak szen-
telem. 

Különös módon Greguss, Madách első kritikusa volt az, 
aki a Tragédia tragikumának néhány döntő pontját vala-
mennyire tisztán látta. A Tragédia lényege — írta Greguss — 

„az ember meghasonlása. . . , ki a legfőbb jó után törekszik, de a 
legfőbbtől független akar lenni; ki végtelen célokat óhajt elérni, de 
csak végeseket bír kitűzni ; ki szabadságra vágyva, rabságáról győződik 
meg; és szellemiségében elbizakodva, martaléka lesz az anyagiságának; 
ki szeretetért eped és gyűlölséget arat; kinek tudás kell és csak annyira 
juthat, hogy átlátja tudatlanságát; ki ellöki magát isteni vezérétől, 
s az ismeretlen pályán tájékozatlanul szerte bolyong és tévedez."1 

Ez azonban nyilvánvalóan túlontúl is sok volt Gregussnak. 
Lényeges pontokon érintette ugyan Madáchnak az emberi 
létről alkotott tragikus szemléletmódját, de azután gyorsan 
meghátrált. Ahelyett, hogy beletörődött volna, hogy a Tragé-
dia tragédia, szellemi akrobatikába kezdett, s pozitív vallási 
üzenetet olvasott ki a drámából. A történelmi színek Greguss 
szerint nem úgy mutatják be a dolgokat, ahogyan ténylegesen 
történtek, történnek vagy történni fognak, hanem úgy, 
ahogyan Lucifer kívánja, hogy Ádám (és mi) lássuk azokat. 
Á m e történeti színek, bár látszólag hamisak, mégis, s éppen 
egyoldalúságukkal sugározzák 

„azon igazságot. . . , hogy a korlátolt ember számára nincs teljes 
önállóság; vagy az Istentől, vagy Lucifertől kell függnie, s nem lehet 
a jótól elszakadnia, hogy ne pártoljon a gonoszhoz; meghasonlásából 
pedig csak akkor épül ki, eljátszott lelkinyugalmát csak úgy nyeri 
vissza, ha szent bizalommal ismét az Isten gondviselése alá bocsát-
kozik."2 

1 A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Ú j folyam. I. 26. 
2 I.m. 27. 

9 Irodalomtörténet 
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De ha mindez így van, akkor Madách műve nem tragikus 
látomás az embernek önmagától, a természettől és Istentől 
való elidegenüléséről, hanem didaktikus tandráma, mely ha 
kellőképpen megértjük és megfogadjuk, az ember boldogulá-
sát szolgálja. 

Arany sem más nagy tragédiák sorában látta a Tragédiát, 
hanem ama két nagy mű — a Faust és az Isteni színjáték — 
szellemi társaként, mely az embernek az Istenséggel való 
egyesüléséből eredő üdvözlését ünnepli. Tompához írott 1861. 
aug. 25-i levelében Arany egy új költői tehetség felfedezésén 
örvendezik, kinek művét „Faust-féle drámai compozíció"-ként 
jellemzi, mely mégis teljesen önálló.3 Madáchhoz szóló 1861. 
okt. 27-i levelében Arany azt írja, hogy stiláris javításokra 
vonatkozó javaslatai pusztán jelentéktelen technikai apróságok-
ra irányulnak, melyeken a szöveget átfutó olvasó fennakadhat, 
majd így folytatja: 

„Mily kár, hogy ilyenek fordulnak elő: szerintem az E M B E R 
TRAGÉDIÁJA, egy Dante vagy Goethe technikájával, remek-mű 
volna. így is az. . ,"4 

Hogy Arany totábbra is Dante és Goethe, nem pedig 
Szophoklész, Shakespeare vagy Racine oldaláról pillantott 
Madáchra, azt mutatják megjegyzései, melyeket akkor tett, 
amikor 1862. április 2-án bemutatta Madáchot a Kisfaludy 
Társaság előtt. 

„De el nem hallgathatok egy észrevételt, mely inkább magán 
körben, mint sajtó útján felőle olykor nyilvánult, hogy ti. e mű 
nagy mértékben pesszimista világnézet kifejezője. . . De én nem talá-
lom a pesszimizmust az Ember tragédiájában, mihelyt min t egészet 
fogom fel. . . Kívánhatjuk-e Lucifertől, hogy ne pesszimista színben 
mutassa meg jövőjét Ádámnak, midőn célja: kétségbe ejteni s benne 
ily módon egész ivadékát elölni? Ú g y de, mondják, a sötét álom-
képek tárgyilag is egyeznek a világtörténettel. Ezt tagadom én. Min-
den tárgyi hűség mellett, mellyel egyes korokat felmutat a szerző, 

8 Arany János Összes Munkái. Bp. 1900. XII. 210. 
4 Madách Imre Összes Müvei. Sajtó alá rendezte, bevezette és a 

j e g y z e t e k e t í r ta HALÁSZ GÁBOR. B p . 1942. II. 1002. 
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látszik, hogy Lucifer célja szerint, a sötétebb oldalt vette. Ez nem a 
szerző pesszimizmusa: ez magából a szerkezetből foly fgy. Téved 
tehát, ki úgy fogja fel, hogy a szerző a világtörténet egyes szakaszainak 
s általuk az egésznek, hű képét akarta adni. . ."5 

Arany tehát tagadta a történeti színek igazságát. Mivel 
azonban a tragikum birodalma szükségképpen az időbeliség 
birodalma, Arany szétrombolta Az ember tragédiáját mint 
tragédiát. Mint tragédia tehát a mű nem igaz. Igazzá válik 
azonban, ha a tragikumot egy végső soron jóságos kozmikus 
harmónia részeként fogjuk fel. 

A következő nyolcvan évben a Madách-kritika a Greguss— 
Arany tézist finomította és gazdagította. Számos kritikus a 
filozófiai elemeket hangsúlyozta a Tragédiában, és valamilyen 
összefüggő ,,életfilozófiá"-t igyekezett kimutatni a mű „üze-
netedként . Még többen a bibliai motívumokat emelték ki, 
s a művet vallási misztériumjátékká változtatták. (Az irodalom-
történet iróniája, hogy az az Erdélyi jellemezte először miszté-
riumként a Tragédiát, aki nem tudta elviselni a művet.) Jó-
formán mindenki filozófiai és erkölcsi útmutatásnak tekintette 
a Tragédiát, s a legmélyebb vallásos hit kifejezését látta benne. 
Olyanok is akadtak, akik pedagógiai szempontból ajánlották 
a Tragédia olvasását a Gondviselés útjainak kifiirkészésére. 
A kórusban természetesen néhány disszonáns hang и meg-
szólalt. Babits, aki az Isteni színjáték fordítójaként alkalmasint 
tudott egyetmást a keresztény megváltás-gondolatról, a Tragé-
diát nem egyszerűen pesszimistának, hanem egyenesen nihilistá-
nak tekintette. Prohászka Ottokár szerint pedig Madách műve 
fájdalmasan érinti az igazán vallásos lelkeket, akik imádság 
helyett káromlást hallanak ki belőle, s Dante Poklába kíván-
nának zarándokolni, hogy megtudják, mi a tisztelet és a jám-
borság. De e néhány disszonáns hang az ellentét erejével csak 
kiemelte azt a majdnem egyetemes kórust, mely a Tragédiát 
valamiféle filozófiai vagy vallásos megváltás kinyilatkoztatása-
ként ünnepelte. 

6 I.m. 1179. 

10* 
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Minden ilyen magyarázat végelemzésben azon alapszik, 
hogy az úgynevezett bibliai keretet a közvetlen látszat alapján 
ítélik meg. Azok a kritikusok, akik a Tragédiában a vallási 
(vagy éppen filozófiai) megváltás megnyilatkozását látják, 
feltételezik, hogy Madách azért fordult a bibliához, mert 
teológiai megoldást keresett a Tragédiában felvetett problé-
mára. Ámbár e kritikusok közül sokan elismerik, hogy Madách 
Szabadon" értelmezte a bibliát, úgy látszik, senkinek sem 
jutott eszébe, hogy a keret közel sem annyira bibliai, mint 
ahogyan ezt általában feltették, s hogy ezért a Tragédia teoló-
giai • olvasata messzemenően gyanús. 

Védhetők-e a „bibliával-magyarázók" teológiai magyará-
zatai? Ha tüzetesen megvizsgáljuk a keretet (az I., II. és XV. 
színt), azt találjuk, hogy mindössze három olyan sort tartalmaz, 
atrielyet specifikusan keresztény módon lehet értelmezni. Éva 
reménykedő szavai ezek, hogy eljön majd valaki, aki testvéri-
séget hoz a világba, s letörli az eredendő bűnnek vagy követ-
kezményeinek foltját (4008—10).8 (A szöveg kétértelmű.) 
Az I. -szín csak csírájában biblikus; nem a hat napos teremtés 
művét, hanem a lét és a nemlét szembenállását hangsúlyozza. 
А,И. szín, bár lefesti az első emberpár bűnbeesés előtti ösztönös 
boldogságát, a bölcseleti vitát hangsúlyozza, s bonyolult ok-
fejrése igencsak távol áll a hagyományos bibliai jámborságtól. 
Ami a;'XV. színt illeti, a már említett három sor kivételével 
nincsen benne'semmi, amit sajátosan bibliainak kellene fel-
fognunk. Az isteni kegyelemre hivatkozik egyszer az Úr (4015) 
és egyszer àz Angyalok Kara (4094), de ezek az utalások túlsá-
gosan homályosak ahhoz, hogy egy szűkebb értelemben vett 
teológiai magyarázatot lehessen rájuk építeni. A „Bibliával-
magyarázók" ügyét leginkább az a körülmény veszélyezteti, 
hogy a történeti színekben az Úr távollétével tüntet, jóllehet 
a bibliai történetben mindenütt és mindenkor jelen van. így, 

6 M. I. : Az ember tragédiája. WALDAPFEL JÓZSEF bevezető tanul-
mányával. Bp. 1954. A Tragédiára történő minden későbbi utalás 
erre a kiadásra vonatkozik. 
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bár nem tagadom a bibliai motívumok jelenlétét a keretjáték-
ban, az a véleményem, hogy először, az efféle motívumok 
határozatlansága és ritkasága a keretet túlságosan törékennyé 
teszi ahhoz, hogy egy teljesen kiépített teológiai-bibliai magya-
rázat súlyát megbírja, és, másodszor, Madách a keret alkal-
mazásával nem bibliai teizmust, hanem valami mást akart 
érvényesíteni. De erről később részletesebben. 

Néhány évi szünet után a marxista kritika az ötvenes évek 
elején felvetette a Madách-kérdést, és hozzálátott a probléma 
megvilágításához. Az újabb kritikában, mint a korábbiban is, 
bizonyos ingadozás figyelhető meg. A Tragédia megítélésében 
oly különböző nézetek jelentkeztek, mint Lukácsé, aki som-
másan elutasítja a művet, s a Tragédiát elsősorban a Világos 
utáni korszakban uralkodó magatartásmódok tanulmányo-
zására alkalmas alkotásként értékeli ; Révaié, aki azt a rendkívül 
óvatos és se hideg, se meleg engedményt teszi, hogy a műben 
vannak „pozitív" értékek; s végül Horváth Károlyé és Sőtér 
Istváné, akik melegen rokonszenvező és értékelő tanulmá-
nyokat írtak Madách munkájáról. E kritikusok közül kétség-
kívül Sőtér az, akinek Tragédia-magyarázata a legnagyobb 
hatósugarú, s korunk kritikai főirányát képviseli. Ezért az ő 
nézeteit vizsgálom. 

Az ember tragédiája a Világos utáni korszak magatartás-
módjainak summája. Jelentősége nem a felvetett történelmi 
és tudományos problémákra adott válaszokban rejlik, hanem 
abban a lendületben, mely bizonyos megoldásokba nem tud 
belenyugodni s abban a vágyban, mely elevenen tartja a 
reményt, hogy más megoldások is lehetségesek. A történeti 
színek két kérdésre vetnek fényt, egyrészt a forradalomra és 
eszményeire, másrészt pedig a szabad akarat és a determinizmus 
problémájára. E történeti színek nem a történelemmel mint 
olyannal foglalkoznak, hanem azokkal a forradalmi eszmények-
kel, amelyek végigvonultak a történelmen. Madách az ötvenes 
és hatvanas éveknek éppen azokat az ideáljait mérlegeli, ame-
lyek nemzedéke számára problematikusakká váltak: a szabad-
ság, testvériség és egyenlőség eszményeit. E három eszményt 
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a párizsi szín állítja szintézisbe a Tragédia közepén, s e szintézis 
párhuzamos a XV. színével, melyben a szellem és az anyag 
közötti konfliktus oldódik meg. Az utolsó szín szintézise 
egyben a Tragédia három szféráját is harmonikus egységbe 
fogja — Ádámét (egyoldalú, tiszta szellemiség), Luciferét 
(egyoldalú, tiszta materializmus) s a kettő keverékét (főként 
Éva, de részben a Föld Szelleme is). E három szféra valamennyi 
történeti szín cselekményét is magába zárja, bár ez gyakran 
n e m egészen kifejezett. 

A központi triptichon és a rákövetkező londoni szín közötti 
éles választóvonal s az a tény, hogy Ádám drámai szerepe 
csökken a londoni színtől fogva, Sőtér véleménye szerint 
annak következménye, hogy Madách a haladás gondolatát 
a múltra kívánja korlátozni. A párizsi szín ideáljainak végső 
sorsa ugyanis a jelentől és a jövőtől függ. E ponttól kezdve az 
igazi drámai érdek a Lucifer és Ádám közötti vitában van. 
Ádám igyekszik elmenekülni attól a végzetszerűségtől, mely 
mind erősebben nehezedik rá és a történelemre, Lucifer pedig 
támadó érvekkel próbálja meggyőzni Ádámot a determiniz-
mus igazságáról. E konfliktus drámailag abban oldódik fel, 
hogy Éva bejelenti, anyának érzi magát, filozófiailag pedig az 
Úr hosszú deklamációjában oldódik meg (4039—53). így, 
bár a befejezés végső harmóniája fájdalommal terhes, egy 
földi paradicsom lehetősége feltárul. 

„Az Úr utolsó, nagy tirádája, melyet a Tragédia eszmei sommázása-
ként tekinthetünk, a haladás ígéretét is tartalmazza, de ez csak akkor 
teljesülhet be, ha Ádám szándékát Éva közvetlenül és szándékosan, 
Lucifer pedig közvetve, szinte akarata ellenére, támogatja. . . Az igazi 
erőpróba hátra van még Ádám számára: az Úr tirádája szerint rajta 
múlik, hogy a jövendő történelemben neki, vagy Lucifernek lesz-e 
igaza. . . Madách világképe, világszemlélete tehát lényegében azért 
nem pesszimista, mivel a három szféra együttműködése, összhangja 
esetén, igenis, biztatónak, biztosítottnak látja az ember sorsát, jövőjét. 
Bukás akkor fenyegeti az embert, ha ezt a három szférát nem képes 
egymással összhangba hozni."7 

7 SŐTÉR I.: Nemzet és haladás. Bp. 1963. 6 7 8 - 8 0 . SŐTÉR a Tragé-
diára vonatkozó felfogását részletesebben is kifejtette a következő 
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Sőtér nézeteinek e rövid összefoglalása azzal a hátránnyal 
jár, hogy mellőznie kell mindazokat az éles szemű megfigye-
léseket és értelmező telitalálatokat, amelyek Madáchcsal foglal-
kozó kritikai írásait annyira szuggesztívvé, meggyőzővé és 
élvezetessé teszik. Ugyanakkor megvan az az egy nagy előnye, 
hogy világosan és egyértelműen rámutat egy új koncepcióra, 
mely Madách valódi szándékait vizsgálja. 

Ez az új Madách-felfogás azonban legalábbis egy lényeges 
tekintetben egyáltalán nem új. Sőtér magyarázata ugyanis 
nyilvánvalóan és kétségtelenül a megváltás-gondolatra van 
kihegyezve, s így voltaképpen az Arany—Greguss értelmezés 
folytatása. Az ember tragédiája ismét azzá vált, ami csaknem 
mindig volt — drámai intelemmé, mely, ha kellőképpen 
megértik és betartják, az embert boldogságra kalauzolja. Mint 
Greguss vallásosan értelmezett Tragédiája, úgy a Sőtéré is igaz 
„bizonyos értelemben", de csak akkor, ha hamis „egy másik 
értelemben", azaz ha a jövőre vonatkozó színeket hamisaknak, 
elkerülhetőknek tekintjük. S amilyen mértékben csakugyan 
el lehet őket kerülni, a tragédia központi problémáját is meg-
kerültük, helyt adva Sőtér buzdító erkölcsprédikációjának. 

Más szempontból azonban Sőtér Tragédia-felfogása, mint 
Révaié, Horváthé és más szociologikus kritikusoké is, valóban 
újszerű. Annyira új, hogy néhány kérdést is sugall, legalábbis 
egy zavarba ejtett olvasónak. Ha a Tragédia igazi jelentésének 
lényege az, hogy Madách hitet tesz az 1789-es és 1848-as forra-
dalmi eszmények és magyar időszerűségük mellett, akkor 
miért nem ezt mondja Madách? Azt állítani, hogy Madách 
ezeket az ideálokat az egész emberiség tág összefüggésében 
mutatja be, bár igaz, mégis aligha válasz a kérdésre, hacsak 
azt is meg nem tudjuk, miért tette ezt Madách. Miért beszél 

művekben: Romantika és realizmus, 1956; Madách válogatott művei-
hez írt előszavában, 1958; Álom a történelemről című tanulmányában, 
1965; a hat kötetes magyar irodalomtörténetben, 1965; és több rövid 
esszében. Bár E munkákban SŐTÉR a hangsúlyt a terjedelmi kötöttsé-
geknek megfelelően más-más helyre teszi, a Tragédiát alapjában 
véve ugyanúgy közelíti meg és elemzi. 
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állandóan a teremtésről és a lét s nemlét közötti konfliktusról, 
miért mutatja be az Éden-kertet, miért teszi a legkülönbözőbb 
kijelentéseket a világegyetemről, Istenről s az emberiség sorsá-
ról, és általában miért hozza magát és az olvasót abba a helyzet-
be, hogy ne lássa a fától az erdőt? Továbbá, azt gondolná az 
ember, hogy azok voltak leginkább abban a helyzetben, hogy 
megértsék, mi is volt a Tragédia voltaképpeni célja, akik a 
legközelebb álltak Madáchhoz; de semmi jele annak, hogy 
éppen ők azokat a vonásokat fedezték volna fel a Tragédiában, 
amelyeket a mai kritika fő áramlata lát benne. S végül, ha 
a Tragédia jelentőségének lényege az, hogy hitet tesz a levert 
forradalom eszményei mellett, s ha e jelentőség és jelentés 
1867 után hamarosan veszendőbe ment, akkor hogyan tudjuk 
megmagyarázni azt a hallatlan sikert és lenyűgöző hatást, 
mely e művet immár egy évszázada kíséri? Efféle kérdések 
mindig felmerülnek, valahányszor a szociológiai beállítottságú 
kritika a tragikum jelentését kizárólag a saját előfeltevései és 
elvei alapján igyekszik megmagyarázni. E kritika azt állítja, 
hogy egy tragédia értelmét azon okok segítségével lehet meg-
fejteni, amelyek létrehozták. így a tragikus keletkezésének 
megokolása a tragikus tartalmának meghatározására szolgál. 
Minthogy a tragikus látásmód a környezet valamely aspektusá-
val való elégedetlenségből ered, ezért a tragikus látásmód maga 
az elégedetlenség a környezet valamely aspektusával. Ennek 
megfelelően, mivel a Tragédia keletkezésének legfőbb oka 
az a gyötrődés volt, melyet Madách hazája sorsa felett érzett, 
ezért a Tragédia jelentése ezzel a gyötrődéssel azonos stb. stb. 

Ha az ember a Madách-kritikára bizonyos távolságból tekint, 
láthatja, hogy lényegében ennek egésze olyan kérdést igyek-
szik megválaszolni, amelyet legjobb tudomásom szerint más 
irodalmi művek tárgyalása során mégcsak fel sem tesznek — 
vagy legalábbis nem ebben a formában. A kérdés oly különös, 
annyira új, hogy feketén fehérre leírva egyenesen megdöbbentő. 
A kritikusok arra a kérdésre keresnek választ: igaz-e ez? 
Merem állítani, hogy az írói képzeletnek nincs még egy olyan 
jelentős alkotása, amely a kérdést ebben a formában vetné fel, 
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vagy ilyenfajta csapdát állítana a kritikus számára. Ám egy 
olyan mű esetében, melynek tárgya az élet értelme, s melynek 
főszereplőjét Ádámnak hívják, az efféle csapda elkerülhetetlen-
nek látszik. N e m csoda tehát, hogy a boldogtalan kritikus, 
aki beleesik ebbe a csapdába, úgy érzi, hogy csak az üdvözülés-
gondolat szabadíthatja ki belőle. 

Ahelyett tehát, hogy azt kérdezném, igaz-e a Tragédia vagy 
sem, két tényezőt kívánok megvizsgálni magában a műben, 
annak kiderítésére, hogy hogyan „funkcionál" a dráma kritikus 
helyzetekben. Ha tisztán látjuk, hogyan „funkcionál" a Tragé-
dia, talán képesek leszünk tragédiának tekinteni. Az első 
tényező az esztétikai távolság jól ismert elvét involválja, a 
második pedig azokat a különféle jelentéseket, amelyekben 
a Tragédia felteszi a kérdést: „mi az élet értelme?". Mivel 
e két kérdés gyakran egybefonódik, együtt is tárgyalom 
őket. 

A következőkben a Tragédia három modelljét kívánom 
felállítani. Mindegyik arra a kérdésre ad választ, amelyet 
Ádám intéz Luciferhez a III. szín végén: „Hadd lássam, mér t 
küzdök, mit szenvedek" (543). Nem aggaszt a „mért küzdök" 
kétértelműsége (mily ügyekért szállok majd síkra, vagy mely 
okok késztetnek küzdeni) ; valamennyi kritikussal összhangban 
feltételezem, hogy Ádám kérdésének jelentése az, hogy „mi 
az én életem értelme", mi a célja, szándéka, értéke. Ennek 
megfelelően az első Tragédia az I. színnel kezdődnék, s az 
álom-jelenetek sora a XI. szín végével (a londoni színnel) 
végződnék. A második Tragédia is az első színnel kezdődnék, 
de ennek a változatnak az álom-sora a XIII. szín végén (az 
űrrepüléssel) fejeződnék be. Ebben a változatban azonban 
nem szólítaná vissza Ádámot az életbe a Föld Szellemének hang-
ja; Ádám repülés közben elpusztulna. E két változat mind-
egyikének meglenne a maga sajátos befejezés-koncepciója, 
mely kisebb változtatásokat tenne szükségessé a XI., illetve 
a XIII. szín szövegében, s mindegyiket Ádám ébredése követné. 
A harmadik Tragédia Az ember tragédiája lenne, ahogyan 
ismerjük. Hogyan értelmezhetnénk e három modell válaszát 



938 Thomas R. Mark 

a III. színben feltett alapkérdésre, s hogyan tekintenénk Ádám 
alakját e változatokban? 

Az I. Tragédia lényegében az a szociológiai Tragédia volna, 
amelyet az elmúlt két évtizedtől kaptunk. Ez a szónak semmi-
féle valódi értelmében nem lenne tragédia, hanem egyfajta 
modern moralitás-dráma, mely erkölcsi intelemben részesít. 
Ennek az első modellnek olyan befejezés-koncepció felelne 
meg, mely azzal a meggyőződéssel bocsát el bennünket, hogy 
teljességgel rajtunk áll, merre tart majd a jövőben az emberiség. 
Ádám bizonyosan nem gondolna öngyilkosságra, s amikor 
Éva hírül hozza, hogy anyának érzi magát, Ádám (s vele mi is) 
fenntartás nélkül örvendeznénk. Azért tennénk így, mert 
éreznénk, hogy a való életben megoldjuk majd a problémát, 
melyet ez a „probléma-dráma" feladott. A múltról bemutatott 
csüggesztő tablókat úgy fognánk fel, mint ami a múlté csupán ; 
Ádám jövője, s ezért a miénk is, szélesre tárva állna előttünk. 
Következésképpen, s e nyitott jövő egyenes következménye-
ként, megtarthatjuk az esztétikai távolságot mindattól, amit 
a dráma bemutatott. E távolság fenntartásának egyik jele az 
lenne, hogy tanultunk valamit a műnek az emberiségről fel-
képlő látomásából — bár nehéz lenne megmondani pontosan, 
mit is tanultunk. 

A II. Tragédia teljesen másféle csemegével szolgálna. Egy 
bizonyos pontig megvilágítaná a történeti színek sorának 
logikáját, amire az I. Tragédia nyilvánvalóan nem volt képes. 
Most megértünk valamit, amit korábban nem láttunk meg, 
nevezetesen, hogy a történeti színek két nagy csoportra osz-
lanak, a IV—VII. és a VIII—XIII. színre. Az első csoportban 
Ádám a beteljesülést úgyszólván befelé fordulva igyekszik 
elérni, s a társadalmi megváltást az erkölcsi kategóriák alapjára 
építve törekszik megvalósítani. A második csoportban azonban 
Ádám kifelé fordul, a természeti világ felé tekint, s a természeti 
törvényekben látja azt a szilárd alapot, amelyen a szabadság, 
testvériség és egyenlőség társadalma felépíthető. A központi 
triptichon ú j megközelítési módot jelöl Ádám problémái-
nak megoldására, mégpedig olyat, amely a modern termé-
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szettudomány új racionalizmusán és optimizmusán nyug-
szik, illetve ebből nő ki. A mennyek áttetsző rendje, 
melyet néhány értelemmel megragadható alaptörvény kor-
mányoz, most azzá a mintává válik, amelynek segítségével 
az emberi társadalmat át lehet szervezni. A természet tudomá-
nyos megfigyelése feltárja ezt a rendet és értékét, mely magá-
ban a valóságban rejlik. A természet tiszta fényében az előző 
korok bölcsessége tévelygő tébolynak tűnik. De amiként ez 
az új megvilágítás megköveteli, hogy tűzre vessük a múlt 
tévedéseit őrző pergameneket és fóliánsokat, úgy az új társa-
dalmi rend álma is azzal az igénnyel lép fel, hogy felszámoljuk 
az elavult kor egész társadalmi halandzsáját. így amikor 
Ádám-Kepler, kinek társadalmi helyzete a Habsburg udvarban 
legalábbis kétes, a nemességnek egy új felfogását védelmezi, 
mely nem a rangon, hanem a szellemi teljesítményen alapszik, 
voltaképpen egy olyan forradalomról való álmára készít elő 
bennünket, amely egy új, felvilágosult emberi rendet teremt. 
Amikor Ádám-Kepler felébred az álomból, újra hitet tesz 
a tudomány és a forradalom eszményei mellett, s egy „valódi 
nagyságon", azaz „az egyszerűn" és a „természetesen" nyugvó 
társadalmat várva, elhagyja dolgozószobáját, s a természet szabad 
világába lép ki. Hogy milyen eredménnyel, meglátjuk rövidesen. 

Ádám célja a II. Tragédiában ugyanaz marad, ami az I. 
Tragédiában volt: hogy meglelje a jövőben, amit elvesztett 
a múltban, hogy minden ember számára újra megvalósítsa 
az ép egésznek azt az értelmét, amely veszendőbe ment, amikor 
ő s Eva elhagyta az édenkertet. Ezt akkor éri majd el, amikor 
olyan történelmi intézményt talál, amely az összes emberi 
képességek kiteljesedését és minden ideálunk elérését biztosítja, 
anélkül hogy az értékek között konfliktust támasztana. Ebben 
a pillanatban, ami Ádámot illeti, a történelem véget kell, 
hogy érjen. Célja röviden az, hogy egy világi Paradicsom 
áldásos és nyugvó állapotába jusson. Miközben az I. Tragédiát 
olvastuk, megértettük, hogy Ádám, tekintet nélkül arra, hogy 
névleges szerepe Fáraó, Miltiades, Tankréd stb. volt, mind-
végig legmélyebb sóvárgásunkat képviselte s azt testesítette 
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meg, ami a legjobb bennünk. Nem kérdeztük ezért, miért 
nem láttuk Ádámot, ,,a legjobb ember"-t mint ácsot, művészt, 
mérnököt, vagy akár mint a Ming Dinasztia kínai bölcsét. 
Tudatában voltunk annak, hogy nem betű szerint kell értel-
meznünk a történeti színeket, hanem úgy kell tekintenünk 
rájuk, mint amelyek csak „bizonyos módon" igazak. Ilyen-
formán, esztétikai távolságunk következtében teljesen azono-
sultunk az I. Tragédia főszereplőjével. 

Annyi bizonyos, hogy sohasem létezett tragikus címszereplő, 
aki egészen olyan lett volna, mint Ádám. A IV. színig olyan-
nak látjuk, mint bármely más irodalmi alakot, azaz lényegében 
ugyanabból a távolságból szemléljük, mint Hamletet, Raszkol-
nyikovot, Antigonét stb. De a IV. szín kezdetétől Ádám, 
hogy úgy mondjam, elveszti háromdimenziós voltát, s majd-
nem allegorikus alakot ölt fel, melynek segítségével drámai 
szerepét be tudja majd tölteni. E ponttól kezdve ugyanis 
Ádámnak csak funkciója van; jelleme nincs, csak jellemvonásai 
vannak. Madách az átalakítást már a III. szín vége felé meg-
kezdi, amikor Lucifer ezt mondja Ádámnak: 

Ne félj, betöltöd célodat te is, 
Csak azt ne hidd, hogy e sár-testbe van 
Szorítva az ember egyénisége. 

(523-25) 
. . . száz alakban újólag felélsz, 
És nem kell újra semmit kezdened: . . . 

( 5 3 4 - 3 5 ) 

A dráma legnagyobb részében ugyanis Ádámot nem vala-
mennyi ember képviselőjeként látjuk — ennek nem volna 
értelme —, hanem „a legderekabb ember"-ként, akinek tetteit 
és szavait „a kétely tudatos felfüggesztés"-ével kísérhetjük, 
melyet Coleridge a szépirodalmi élvezet lényeges tényezőjé-
nek nevezett. Bár Erdélyinek igaza volt, amikor Ádámot 
„fogalom ember"-nek nevezte, a Tragédia későbbi története 
azt mutatja, hogy tévedett, amikor ezért hibáztatta Madáchot. 
Az olvasók és színházlátogatók milliói könnyen azonosították 
magukat ezzel az Ádámnak nevezett allegorikus funkcióval. 
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Ennek egyik oka abban van, hogy szívesen tekintjük magunkat 
az emberiség bajnokainak, akik szüntelenül küzdenek az egész 
emberiséget boldogító ideálokért. 

De a II. Tragédiában valami különös történik. Oly simán, 
oly észrevétlen esik meg, hogy fel sem figyelünk rá. Es mégis, 
mihelyt a mű befejeződik — a II. Tragédia XIII. színével, 
hogy a valódi Ember tragédiájának eszkimószínéről ne is szól-
junk! —, az olvasó vagy a néző kényelmetlenül feszeng. Nyug-
talanságunk olyasvalaminek tünete, amit eleinte nehéz meg-
határozni. Csak fokozatosan dereng fel előttünk, hogy az a 
„valami" az esztétikai távolság. Röviden szólva, a falanszter 
szín kezdetétől fogva a II. Tragédiában megváltoznak az eszté-
tikai távolságtartásnak azok a szabályai, amelyek addig érvény-
ben voltak. 

A történelem a jelentő mód múlt idejében íródik. Lehet-e 
történelmi állításokat jelentő mód jövő időben kifejezni? 
Lehet; de az ilyen állítások csak jövendölések lehetnek. Még 
a természettudományok területén is bármely kijelentés, mely 
egy véges rendszer jövőjére vonatkozik, pusztán valószínűsít-
hető előrevetítés. Hogy az efféle állítások helyesek-e vagy 
helytelenek, csak akkor derül ki, amikor a jövő múlttá válik. 
Ezért, ha a jelentő mód jövő idejében tett állításokat igazaknak 
akarjuk felfogni, akkor ez csak egy olyan vastörvényű deter-
minizmus létezése esetén lehetséges, mely mind a természeti, 
mind a társadalmi szinten hatékony. (Egyáltalán nem önkényes 
vagy véletlen dolog, hogy a valódi Tragédiában Lucifer az 
eszkimó szín vége felé és a XV. szín elején fejti ki a determiniz-
mus tanát.) 

Ha eddig elfogadtuk a dráma történelemszemléletét, ez 
azért történt, mert elég tudással rendelkeztünk a múltról ahhoz, 
hogy a történeti színeket esztétikai távolságból tekintsük ; 
ezek „bizonyos módon" igazak voltak. Minthogy azonban 
semmit sem tudunk a jövő történelméről, a falanszter színt (és 
később az eszkimó színt) szükségképpen nem mint „bizonyos 
módon" igaz jeleneteket, hanem mint betű szerint igaz ábrá-
zolatokat fogjuk fel. Ez a körülmény pedig Ádámhoz való 



9 4 2 Thomas R. Mark 

viszonyunkat teljességgel megváltoztatja. Mostanáig nemcsak 
azért azonosultunk Ádámmal, mert azt képviselte, ami a 
legjobb bennünk, hanem azért is, mert a múltról való tudásunk 
„biztonságos" távolban tartotta őt tőlünk. Most azonban a 
jövő betű szerinti igazsága, melyet a múlt történelmi fait 
accompli-jaként tárnak elénk, lerombolja azt az érzésünket, 
hogy saját jövőnk nyitott. Az esztétikai távolság, mely elvá-
laszt bennünket Ádámtól, oly mértékig lecsökken, hogy olyan 
helyzet-csapdába esünk, mely valamennyiünknek egyen-
kénti személyes biztonságát fenyegeti. Amellett még dilem-
mába is kerülünk: mivel az előző színekben azonosítottuk 
magunkat Ádámmal, nem tudjuk eltépni magunkat tőle 
anélkül, hogy össze ne törnénk azt a képet, melyet saját ma-
gunkról alkotott. Jellemző, hogy a legtöbben, akik elutasítják 
Az ember tragédiáját, leghevesebben a falanszter szín (és később 
az eszkimó szín) ellen kelnek ki. 

Hogyan ad választ az I. és a II. Tragédia a III. színben feltett 
kérdésre: „mi az élet értelme"? Úgy, hogy a kérdést informá-
ció-szerzésnek fogja fel. Mindkét modellben a kérdés jelentése : 
„milyen értékeket találunk az életbe«?" Mindkét változat 
azokra az eszményekre és célokra mutat rá, amelyeket az 
emberek magukénak vallottak, hogy értékes életet élhessenek. 
Szembeötlő, hogy mindkét modellben az élet értelmére utaló 
érték szó egyes számból többes számba kerül. Az élet célja, 
az élet értéke azoktól a céloktól és értékektől függ, amelyeket 
az élet ben találunk (vagy teremtünk). Életünket oly mértékben 
nevezhetjük értékesnek, amilyen mértékben erkölcsileg értékes 
célokat követünk a magunk élet ében. Ádám jól ismert szavai 
a XIII. színben a Tragédia alapkérdését ebben az értelemben 
fejezik ki : 

. . . bármi hitvány 
Volt eszmém, akkor mégis lelkesített, 
Emelt, és így nagy és szent eszme volt, 
Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság 
Vagy nagyravágy formájában hatott-e,. . . 

(3711-15) 
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Csak mentse meg a földet, [a tudomány] — elmúlik 
Az is, [a mesterkélt világ] mint minden, ami hivatását 
Betölté s akkor újra felmerül 
Az eszme, mely éltet lehel reája. 

(3727-30) 

Ám ha a válasz ugyanaz is mind az I., mind a II. Tragédiában, 
mégis jelentős minőségi különbség is felötlik. Az előbbi fele-
letét egy „probléma-dráma", az utóbbi a tragédia nézőpontjá-
ból adja meg. Az I. Tragédiában az élet értelme kizárólag a 
történelmi folyamatok keretei között képlik fel, s abban áll, 
hogy erőfeszítéseket teszünk új jelentések és értékek felkutatá-
sára (vagy megteremtésére). A II. Tragédia viszont, minden 
más tragédiával együtt azt állítja, hogy az élet értelmét a tra-
gikum értelmezésében lehet megtalálni. Figyeljünk fel rá, 
hogy mindkét modell nyitott értelmezést ad; az elénk tárt 
helyzetekkel azt teszünk, amit tudunk. Mindkét változatot 
úgy olvassuk, ahogyan más irodalmi műveket olvasunk, 
melyekben a jelentés tágabb dimenziói a bemutatott cselekede-
tekből emelkednek ki. A kutatás és értelmezés mozgása minden 
ilyen esetben kifelé irányul, az irodalmi műalkotás szereplőivel 
kezdődik, s innen tér át az ember, a világ és Isten természetére 
vonatkozó kérdésekre — Lucien Goldmann tragikum-kate-
góriáira. Bár Ádám meghal a II. Tragédiában, egy tragikus 
hős halálával hal, aki akkor is folytatja a harcot a mindőnkben 
ott élő legjobbért, amikor utolsót lélegzik a világűrben, mely 
természetesen csak a testetlen eszmények birodalmát jelképező 
fizikai tartomány. Ezért azonosulunk még mindig vele, azon 
változások ellenére is, melyeket a jelentő mód jövő ideje 
hozott magával. A II. Tragédia végén ugyanolyan érzések 
töltenének el, mint más komoly művek befejezésekor, melyek 
az emberi létfeltételekről lényeges megállapításokat tesznek; 
úgy érezzük, el kell tűnődnünk azokon az erőkön, amelyek 
életünket alakítják : magán az egyénen belüli erőkön (szerelem, 
becsvágy, féltékenység stb.) az egyén és a társadalom között 
hatékony erőkön, s az egyén és a világegyetem (fizikai és 
isteni hatóerők) viszonylatában működő erőkön. 
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A III. Tragédia, Az ember tragédiájának ismert formája sok 
mindent megváltoztat ebből. Azt találjuk, hogy, először, 
a történeti színek teljes sora most tökéletesen megvilágoso-
dott, másodszor, Ádám funkciója ismét megváltozott, s 
harmadszor, a „mi az élet értelme?"-kérdés jelentése is-
mét módosult. Mindezeket a változásokat az eszkimó szín 
okozza. 

A kritikusok helyesen mutatják ki, hogy szemben a Tragédia 
összes többi történeti jelenetével, Ádám-Kepler nem válik 
kiábrándulttá a francia forradalomról való álma után, s hogy 
a második prágai szín megerősíti azokat az ideálokat, amelye-
ket Ádám-Danton a párizsi szín legelső sorában vall. De hely-
telen kritikai következtetéseket vonnak le az álom az álomban 
elrendezéséből. A párizsi színt úgy tekintik, mint amely össze-
foglalja az előző jelenetek eszményeit, s azután azt a tényt, 
hogy Ádám-Kepler helyesli álmát, úgy értelmezik, hogy 
Madách továbbra is hitt a szabadság, egyenlőség, testvériség 
eszményeiben. Madách, az ember, természetesen tovább is 
hitt bennük — amiként Madách, az ember, továbbra is hitt 
a (tágan értelmezett) kereszténység, a tudomány és a haladás 
eszményeiben. A párizsi szín egyáltalán nem hátratekintő; 
a Kepler-triptichon középső része ez, mely teljes egészében 
előretekintő, előlegező. Következésképp Madáchnak nincs szük-
sége arra, hogy Ádám-Keplerrel bármiféle kiábrándult han-
got üttessen meg. Ezt a Tragédia hátralevő része végzi el 
helyette. 

A központi triptichon a tudományt és a rá alapozott társa-
dalmi reményeket a modern világ reménységeként tekinti. 
Ami ezután következik, „a természet tragédiájá"-nak, vagy 
még inkább a „naturalizmus tragédiájának" nevezhető. Ami 
a francia forradalom eszményeit illeti — melyeket egyébként 
Madách csak meghirdet, de példákkal nem szemléltet a drámá-
ban —, ezek megsemmisítő kritikában részesülnek a londoni, 
falanszter- és az eszkimó-színben. A londoni szín a szabadság 
eszményének katasztrofális eltorzulását mutatja be a 19. századi 
kapitalizmus viszonyai közt, mely a szabadverseny farkas-
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törvényének anarchiájára vezetett. E káosz megszüntetése a 
falanszter színben az egyenlőség eszményének baljóslatú eltor-
zulásává lesz, melyben az egyéniség a merev utilitariánus egy-
formaság áldozatává válik. Az eszkimó színben pedig, ahol 
az emberek néhány fókáért egymást gyilkolják, a mostoha 
fizikai viszonyok a testvériség utolsó foszlányát is széttépik. 
A Kepler-Danton jelenetekben felhangzó remények a termé-
szet és a természeti törvény rendezett világán alapultak; a 
következő jelenetek azt mutatják, hogy a természet elárulja 
Ádámot. Tulajdonképpen Ádámot nemcsak az eszkimó-szín-
ben árulja el a természet, ahol egy haldokló világ jege már-már 
az ember testét-lelkét megfagyasztja, hanem az előző jelenet-
ben is, amikor a Föld Szellemének szava — a természet „jó-
akaratú" része — visszaszólítja Ádámot a földre. 

A Tragédia utolsó, kietlen jelenetében újra csak Ádám az, 
aki (utoljára) hangot ad elkeseredésünknek. S mi ismét azono-
sulunk vele. De az eszkimó színben Ádám csak arra képes, 
hogy megborzadva és kétségbeesve tiltakozzék minden remény 
végső és végérvényes veresége ellen. Nem küzdhet többé 
senki és semmi ellen, s még a tragikus hőshöz méltó halál 
végső fényűzése is megtagadtatott tőle. Minden korábbi 
jelenetben a konfliktus egy eszményekért küzdő Ádám és az 
összes többi „Ádám-szurrogátum" között bontakozott ki, 
akik minden kor tehetetlenségi nyomatékát képviselték. Mert 
Ádám alapvető célja, hogy újra létrehozza az emberek és a 
világegyetem ösztönös egységét, attól a lehetőségtől függött, 
hogy képes-e az összes többi embert „Ádámmá változtatni". 
(Ha a kritikusok hajlandóak lennének arra, hogy így vegyék 
szemügyre a „nagy ember" néphez való viszonyának „prob-
lémá"-ját, talán belátnák, hogy álproblémával birkóznak!) 
Az eszkimó-színben az döbbent meg, hogy tudatára ébredünk : 
az ember „Ádámmá válás"-ának folyamata visszavonhatat-
lanul visszájára fordult. Tudjuk, hogy rövid időn belül azok 
az alig-emberek, akik a jég peremén még mindig ragaszkod-
nak a léthez, megfosztják majd Ádámra jellemző tulajdon-
ságaitól azt az alakot, aki kezdetben a bennünk levő legjobbat 
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képviselte, aki később igen közel került ahhoz, hogy azzá 
váljon, ami mi vagyunk, s aki most mindnyájunkkal azonos . . . 
Ádám olyan alakká válik, aki az emberiség summázata. Ebből 
nincs kiút. Láttuk a jövő történelmét. 

Az eszkimó-szín megváltoztatja a „mi az élet értelme"-
kérdés jelentését. Már nem arról van szó, hogy „milyen érté-
keket találunk az élet ben?", hanem arról, hogy „mi az életnek 
mint olyannak az értelme?". A jelenet ez utóbbi kérdésre úgy 
felel, hogy ha az emberiség élete értelmetlen, akkor az emberek 
élete is értelmetlen. De vajon csak ennyit mondhatunk-e el 
e kérdésről? 

Bár a rá adott válasz hamis logikai körben mozog, sekélyes 
dolog volna, ha magát a kérdést értelmetlennek nyilváníta-
nánk. Megvan ugyanis az a funkciója, hogy kiélezett formában 
felveti ugyanazokat a kérdéseket, amelyeket mi, egyének fel-
teszünk, amikor azt kérdezzük „mi az én saját életem értelme", 
vagy „jelentenek-e végső soron valamit saját kudarcaim és 
szenvedéseim?", vagy „ha nincs halhatatlanság, jelentenek-e 
összes áldozataim és szenvedéseim bármit is?". Mindezek 
olyan kérdések, amelyeket az eszkimó szín kivált, és értelmet-
lenekként visszautasítani őket, pusztán mivel logikai hibát 
tartalmaznak, annyi, mint megtagadni embervoltunk követel-
ményeit. A kérdések néhány legmélyebb ősi aggodalmunkra 
irányulnak, melyek, ha nem is az egész emberiséget, de leg-
alábbis nagy részét kínozzák. Pontosan az effajta kérdésekre 
keresik a vallások a választ, és ezek mélyére ásnak a tragédiák. 

Az ember akkor érzékel tragédiát — írja Lucien Gold-
mann —, amikor úgy érzi, hogy a világgal és Istennel való 
egyensúlya elbillent. Amikor Isten néma a világban, mely 
valamilyen oknál fogva immár nem elégíti ki az embert, meg-
születik a tragikum érzése. E tragikum-érzet mint az emberen 
belüli megosztottság jelentkezik. Az ember most már belátja, 
hogy a valóság és az érték nem azonosak, s abba a paradox 
helyzetbe kerül, hogy nem hajlandó elfogadni a való világot, 
mivel Isten nincs jelen benne, és nem hajlandó megválni tőle, 
mivel Isten jelen van benne. Más szóval a tragikus embert nem 
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elégíti ki a tökéletlen és a töredékes, s a valóság és az érték 
tökéletes azonosulását követeli. Amennyiben Goldmannak 
igaza van — s azt hiszem, ha „Isten"-t és a „világ"-ot kellő 
tágassággal és hajlékonysággal értelmezzük, igaza van —, 
akkor úgy értelmezni a ,,mi az élet értelme"-kérdés első jelen-
tését, hogy felvilágosítást kérünk az élet ben fellelhető értékekre 
vonatkozóan, korántsem oly képtelenül prózai dolog, amilyen-
nek első pillantásra tűnik. Amennyiben a kérdést a vallás 
Istenre, a halhatatlanságra, a túlvilági jutalomra vonatkozó 
kijelentések stb. útján megválaszolja, a válasz egyben felelet 
a kérdés második jelentésére is! „Mi az életnek mint olyannak 
az értelme?" De a Tragédia nem adhat ilyen válaszokat anélkül, 
hogy el ne veszítené tragédia voltát. 

Lényegében kritikai közhely, hogy a tragédia kizárólagos 
tartománya az itt és most. A tragikus hős azért hozza meg 
áldozatát, mert ez a világ értékes, ez az élet (legalábbis lehető-
ségeit tekintve) értelmes. Áldozata magában foglalhatja, de 
nélkülözheti is a halált (a „nagy tragédiák "-ban az áldozat 
általában halállal terhes), de akár így van, akár úgy, olyan 
színben kell feltűnnie előttünk, mint ami végérvényes és vissza-
vonhatatlan, s melyet nem koszorúzhat túlvilági jutalom, 
vigasz vagy igazolás. A tragikus hős nem mártír, s az előbbi 
halálát nem azonosítjuk az utóbbi halálban való megdicsőülésé-
vel. A mártír halálát Isten szemével nézzük — és Isten látás-
módja mindig a vígjátéké. A mártír pályája és sorsa az élet ben 
található értékekre vonatkozóan tesz fel kérdéseket, és úgy 
válaszolja meg őket, hogy az életen kívüli kategóriákra mutat. 
Az élet ezért valami más előjátékává, előkészületévé válik, 
és éppen e más dolog adja meg az élet értelmét. De nem a 
tragédiában. A tragikus hős sorsa természetesen sok olyan 
kérdést vet fel, mint a mártíré, de a tragédia nem ad válaszokat. 
Mi magunk, akik a tragikus hős sorsát figyeljük, vagyunk 
azok, akik dadogva és tökéletlenül megkíséreljük, hogy meg-
közelítő feleleteket fogalmazzunk meg. A tragédia éppen ilyen 
megközelítő válaszokat ad a kérdés mindkét jelentésére. Ezért 
a tragédia sajátossága abban áll, hogy mind az élet ben fellelhető 
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értékeket, mind pedig az élet értelmét fürkészi, s bár nem ad 
feleleteket a maga felvetette kérdésekre, felhív bennünket, 
vagy legalábbis megengedi nekünk, hogy mi magunk kísértsük 
meg a megközelítő választ. Az ilyen válaszok, akármilyen 
homályosak vagy bizonytalanok is, „felvilágosítást" nyújtanak 
számunkra az élet ben található értékekről. S amennyiben ezt 
teszik, ősi szorongásainkat, legalábbis egyelőre, megfékezik. 

De Az ember tragédiájának keretjátéka nem teszi számunkra 
lehetővé, s még kevésbé hív fel bennünket arra, hogy a magunk 
tapogatódzó válaszát keressük azokra a problémákra, amelye-
ket Ádám álmának jelenetsora felvet. Mire az eszkimó-szín 
végére érünk, szinte kényszert érzünk, hogy megfeleljünk a 
kérdésre: „mi az élet értelme?". De az I. szín kozmikus be-
állítása ugyanakkora erővel arra kényszerít bennünket, hogy 
függesszünk fel minden ilyen válaszadási kísérletet. Amikor 
az eszkimó szín bemutatja az ember és a világ halálát, volta-
képpen az értelem birodalmának halálát tárja fel. Az utolsó 
jelenettől ezért azt várjuk, hogy megadja a választ, mely az 
I. szín óta esedékes. A válasznak, melyre várunk, nemcsak a 
világfolyamat teljességének értelméről (szándékáról, értékéről, 
céljáról) kell számot adnia, hanem egyszersmind olyan értelmű-
nek kell lennie, amelyet mi, akik még e folyamat részeseiként 
élünk, e folyamatba)! érvényes célként követhetünk, bármilyen 
vékony erű és hozzávetőleges legyen is e folyamaton belül. 
Ennek ezért a világon kívülről származó abszolút értelemnek 
kell lennie, amely azután relatív értelemként működhetne 
számunkra a világon belül. 

Az ember tragédiájának kivételével bármely más m ű elvben 
képes arra, hogy ilyen jelentéssel szolgáljon. De a Tragédia 
ezt még elvben sem teheti meg, mivel — s ez az a rendkívül 
fontos szempont, melyre az eszkimó-színnel kapcsolatban a 
figyelmet fel kell hívnunk — az eszkimó-szín világos értelme 
az, hogy az életben minden lehető érték és értelem kimerült. 
A XV. színnek ezért olyan jelentést kellene nyújtania, amely 
különbözik az Ádám álmában szerepelt bármelyik színétől. 
De immáron nincs lehetőség további jelentésre. 
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S ezzel a Tragédia, úgy tűnik, leküzdhetetlen holtpontra 
jut. На a XV. szín nem tud új felvilágosítást adni az életről, 
akkor arra sem képes, hogy az álombeli jelenetsor viszonylagos 
értékeinek bármelyikét is kiváltsa helyzetének viszonylagos-
ságából. Ha megtenné, ezzel azt állítaná, hogy a jelenetsor 
hazugságot festett, s hogy Ádám, amikor ténylegesen hozzá-
kezd, hogy végigélje, más valóságban él majd, mint amit 
látott. Hasonlóképpen, ha a XV. szín, mondjuk, az ember 
halhatatlanságát vagy valamilyen más teológiai értéket tün-
tetne úgy fel, mint végleges választ arra a kérdésre, hogy „mi 
az élet értelme", akkor nemcsak bizonyosságot nyújtana ott, 
ahol pusztán a tapogatózásnak lehet helye, hanem ismét csak 
meghazudtolná az álom jelenetsorát. Mert akkor Ádám azzal 
a biztosítékkal élné le szemünk előtt az életét, hogy az evilági 
csak az örökkévaló előjátéka — s ez a körülmény, mely egyéb-
ként az álombeli jelenetsorból eleve is hiányzott, megszünteti 
a tragikumot. Minden ilyen „megoldás" csak az Erdélyi-féle 
Az Ördög Commédidja-koncepáó változata. Bármilyen választ 
nyújt is tehát a XV. szín, meg kell erősítenie Ádám álmának 
tárgyi igazságát. A legkisebb utalás arra, hogy Ádám valódi 
élete tárgyilag különbözhet attól, amilyennek láttuk, elég 
lenne ahhoz, hogy az egész tragikus építmény hirtelen össze-
omoljon. Következésképpen a Tragédiát egyáltalán nem 
vehetnénk komolyan, s magunkévá kellene tennünk az Erdélyi 
javasolta címet. 

Most már látjuk a keret funkcióját. Ez — némelyek vélemé-
nyével ellentétben — nem puszta ürügy arra, hogy a történeti 
jelenetek mozgásba jöjjenek, s nem is annak az eszköze, hogy 
a bibliai teológia valamilyen formája felé irányítson bennünket. 
Szerepe az, hogy képessé tegye a Tragédiát a „mi az élet értel-
me"-kérdésnek téren és időn kívüli abszolút nézőpontból 
történő megválaszolására. Ebből az abszolút szempontból 
tekintve mindazok az eszmények, amelyekért Ádám küzd 
— a kereszténységet és a forradalmat is beleértve — szükség-
képpen egyformán értelem nélkülinek, vagy egyformán 
értelemmel teljesnek tűnnek fel. Minden egyes ideál külön-
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külön, de még az ideálok együttvéve is, csak viszonylagos 
választ testesíthetnek meg a III. színben feltett kérdésre. Madách 
tragikus látásmódjának különleges, sőt egyedülálló jellege 
abban rejlik, hogy fenntartja a feszültséget az alapkérdésre 
adott relatív válaszok és bármely abszolút válasz között, 
melyet a jövő meghozhat. Ennek a feszültségnek fenn kell 
maradnia a Tragédia legutolsó szaváig, ezt a szót is beleértve. 
Amennyiben nem így történik, a mű mint tragédia össze-
omlik, és automatikusan az álomképek egyik vagy másik eszmé-
nyének üdvözítőként való ünneplésévé válik. 

Most már könnyű megfogalmazni a megváltás-gondolat 
kritikusainak eljárásmódját. Az Arany—Greguss iskola a 
keresztény eszménynek biztosít privilegizált helyzetet, míg 
a szociológiai kritika a forradalmat emeli az abszolút érvényes-
ség rangjára. A kritikusok előbbi csoportja az I., II. és XV. szín 
szándékát félreértve, s ezért a keretben a keresztény tanok kép-
viseletét látva, az Úr két nagy kinyilatkoztatását (4039—53 és 
4069—90) úgy tekinti, mint a kereszténység valamilyen for-
májának kifejtését; a szociológiai kritika pedig a forradalom 
eszményeinek kifejtését látja bennük. Végelemzésben mindkét 
kritikai iskola feloldja az abszolút és a relatív közötti alapvető 
feszültséget. Mindkét esetben hiú dolog tragédiáról beszélni. 

Valódi-e, vagy csak látszólagos a Tragédia holtpontja? 
' Pusztán látszólagos. A Tragédia a holtponton úgy lendül túl, 

hogy egy újabb, ebben a formájában még fel nem bukkant 
jelentésére válaszol a „mi az élet értelme"-kérdésnek. A kérdés 
most a következő jelentést veszi fel: „mi az élet értelme, 
amikor magának az 'értelem'-nek a kategóriája elvesztette 
minden lehetséges tartalmát, s amikor már semminek sem 
lehet értelme?" Midőn a kérdésnek erre a formájára felel, a 
Tragédia hűséges marad önnön egyedülálló feltételeihez, s ami 
a legfontosabb, megtartja önállóságát mint tragédia. 

Világos, hogy a kérdés e második alakjában csak bizonyos 
összefüggésben jelentkezhetik. Nem lehet olyan kontextusban 
feltenni, ahol első alakjában értelmezhető. Csak akkor van 
értelme annak, hogy a kérdést második jelentésében tegyük 
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fel, amikor az első jelentés által megkövetelt felvilágosítás 
elfogadhatatlan válasznak bizonyul. De ez a jelentés nem fel-
világosítás-kérés. Nem kívánja meg, hogy olyan eszményekre 
és célokra mutassunk rá, amelyeket az emberek értékeseknek 
találtak a való életben, s nem is tartalmazná feltétlenül — bár 
tartalmazhatja — azokat a válaszokat a társadalmi, kozmikus 
vagy személyes rossz sok problémájára, amelyeket más tragé-
diák kínálnak. Inkább felszólítás volna, hogy a kérdezőnek az 
élet iránti magatartása változzék meg. Bár a kérdés kétkedés 
formáját ölti, a kérdésfeltevés valódi jelentése az életben talál-
ható összes jelentés átértékelésére irányul. Aki a kérdést e 
második jelentésében komolyan felteszi, oda érkezik el, ahol 
Tolsztoj életének egy döntő pontján volt.8 A halál az életet 
minden értelemtől megrabolja; ha az élet a semmibe torkollik 
és értelem nélkül való, akkor egyetlen cél életbeli elérésének 
sem lehet semmiféle értelme. Az élet a teljes megsemmisülés 
felé tartó meghatározott folyamatnak tűnik fel, minden emberi 
eredmény porba omlik, s minden ember élete s az egész 
emberiség élete csak „egy félkegyelmű meséje, zengő tombo-
lás, de semmi értelme nincs". Mert bár igaz, hogy a jelentőség 
és érték logikai szempontból nem függvénye az időtartamnak 
— egy dolog éppen azért lehet értékesebb, mint rendesen 
volna, mivel, mint a napnyugta, oly hamar tovatűnik, s az is 
igaz, hogy az örökkévalóság per se az értéknek sem nem szük-
séges, sem nem elégséges feltétele, mégis, minthogy az emberek 
„az idő bolondjai", hogy élhessenek, integrált lényekként kell 
az időn aíhaladniok. Az ember a legkülönfélébb magas eszmé-
nyeket és nemes célokat követheti az clctben anélkül, hogy az 
élet tel való megelégedettség vagy az annak való elkötelezettség 

8 A „mi az élet értelme?" kérdésének felfogásmódjában sokat 
merítettem a következő művekből: KURT BAIER: The Meaning of Life, 
20th-century Philosophy, Morris Weitz, ed., New York, 1966; 
R. W . HEPBURN, Questions About the Meaning of Life, Religious 
Studies, I, 125—40, és I. DILMA—D. Z. PHILLIPS, Sense and Delusion, 
N e w York, 1971. 
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érzése eltöltené. Hogy az emberek egyáltalán tevékenykedni 
tudjanak, szükségük van az érték-igény sürgető belső paran-
csára, s arra, hogy képesek legyenek egész „szívüket beleadni" 
ama számtalan életbeli cél és érték kergetésébe, amelyek az 
életet jelentéssel telítik. Hogyan tudja mármost valaki a teljes 
céltalansággal szembenézve életenergiáit úgy szervezni, hogy 
a célok követése az élet ben elégedettséget adjon? Erre a kér-
désre válaszolni annyi, mint egy olyan problémával meg-
küzdeni, amely, legalábbis egy ideig, megbénította Tolsztoj, 
Coleridge, John Stuart Mill életét és sok mindenki másét is, 
akit hatalmába kerített az élet tökéletes hiábavalóságának 
érzése. 

Bár minden válasz, amelyet adhatunk, intellektuális termé-
szetű lesz (s ezért a feleleteknek ahhoz a típusához tartozik, 
amelyet a tragédiák és más, az élet komoly problémáival fog-
lalkozó művek nyújtanak), az effajta válaszoknak megvan 
az a viszonylag korlátozott és szerény szerepük, hogy átszakít-
ják azokat az intellektuális gátakat, amelyek megakadályozzák, 
hogy egy ember, aki a tolsztoji „életzavar"-ban szenved (hogy 
Tolsztoj kifejezésével éljünk), magára találjon. Az ilyen vála-
szok és a kérdezőnek az életbe történő visszatalálása között 
szakadék tátong, melyről a kereszténység mint a kegyelem 
birodalmáról beszél, míg a pszichiátriának és az etikának ugyan-
csak megvannak rá a maguk szakkifejezései. De bármi módon 
jellemezzük is e kegyelmet, szerepe az, hogy a kérdezőnek 
megadja a szükséges lökést ahhoz, hogy lelki tartalékait moz-
gósítsa, hogy azokat a különnemű és összeütköző erőket, 
amelyek az értékek iránti elkötelezettségét lehetetlenné tették, 
összpontosítsa. A világ minden válaszával szolgálhatunk, de 
egy ilyen lelki „újjászületés" valósága híján a kérdező kérdése 
válasz nélkül marad. Mihelyt azonban a választ megkapta, 
a kérdező be fogja látni Wittgenstein megjegyzésének 
igazát: 

„Az élet problémájának megoldása a probléma eltűnésében jelent-
kezik. (Nem ez-e az oka annak, hogy azok, akik a kételkedés hosszú 
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időszaka után úgy találták, hogy az élet értelme megvilágosodott 
előttük, képtelenek voltak megmondani, miben is áll ez az értelem?)"9 

A Tragédiában természetesen a XV. szín az, amely meg-
válaszolja azt a kérdést, hogy „mi az élet értelme, amikor 
magának az 'értelem'-nek a kategóriája elvesztette minden 
lehetséges tartalmát, s amikor már semminek sem lehet értel-
me". Megválaszolja Ádám számára, s megválaszolja a mi szá-
munkra. A jelenet megőrzi a tragikumot azáltal, hogy a leg-
kisebb mértékben sem csökkenti Ádám látomásainak igazságát, 
sem úgy, hogy azt sugallaná, bármilyen szempontból hamisak 
lettek volna, sem úgy, hogy a halhatatlanságnak, a vallásos 
megváltásnak vagy a túlvilági kárpótlásnak bárminemű gon-
dolatára célozna. A hatást egy sor drámai és szóbeli gesztussal 
éri el, melyeknek sikerül kifejezni azt, amiről — hogy ismét 
Wittgenstein szavaival éljünk — „nem tudunk beszélni".10 

A jelenetben majdnem minden ezt mondja ki. Mégpedig a 
helyes sorrendben. 

A válasz első része az a drámai gesztus, mely a Tragédia 
legnagyobb pillanata. Csodájának teljessége dacol az elemzés-
sel. Olyan óriási erővel hat ránk az a monumentális irónia, 
hogy Eva bejelenti, anyának érzi magát, hogy Ádámmal 
együtt mi is térdre esünk. Az érzelmi feszabadulás áradata, 
mely eltölt bennünket, teljesen megfordítja magatartásunkat 
az összes megelőző színekben látottak iránt, s ez a bennünk 
végbemenő magatartásváltozás tökéletesen megfelel annak, 
ami Ádámban következik be. Ha az Ádám és mi közöttünk 
levő esztétikai távolság csökkenése korábban kellemetlen 
érzést keltett bennünk, teljes megszűnése most paradox módon 
örömmel tölt el. Most ugyanis annyira eggyé válunk Ádámmal, 
hogy az öngyilkosság mind az ő számára, mind a mi számunkra 
lehetetlen. S mi több, az élet problémája mindannyiunk szá-

9 LUDWIG WITTGENSTEIN : Tractatus Logico-Philosophicus. Wi th a 
N e w Translation by D. F. Pears & В. F. McGuinnes. New York, 
1966. 149 — 51. 

101.m. 151. 
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mára eltűnt. Bár képtelenek vagyunk megmondani, hogy 
miért érezzük az életet értelmesnek, ez az értelem megvilágo-
sodott. 

A válasz második része az Úré — és Luciferé. Semmi sincs 
az Úr szavaiban, amit eszkatológikus biztosítékként értelmez-
hetünk, és nincs szó semmiféle új felvilágosítás kinyilatkoz-
tatásáról, ami meghamisíthatná vagy hamisnak mutatná az 
álombeli jelenetsort. Azokra a kérdésekre, amelyeket Ádám 
az Úrhoz intéz, az Úr nem ad választ. Ehelyett rámutat Ádám 
életének azokra a tényezőire, amelyeket már láttunk az álom-
képekben — az állandó felhívásra, mely figyelmeztet és fel-
emel, az inspirációra, melyet Éva ad, és Lucifer működésére. 
S végül az Úr kijelenti, hogy az élet minden veresége és két-
értelműsége közepette Ádámnak lesz ereje, hogy véghezvigye 
feladatát. 

De tulajdonképpen mi Ádám feladata? Az, hogy vállalja 
a jelentésnélküliség aggodalmának teljes terhét, s az, hogy 
„kertelés nélkül elfogadja az elfogadhatatlant, anélkül, hogy 
egy pillanatra is elfeledné, hogy elfogadhatatlan".11 Hogy a 
tragikus kétértelműség életét élje, mely mint már annyiszor 
a dráma folyamán, mégegyszer, de ezúttal utolszor Lucifer 
ajkán szólal meg: 

Valóban, melyre lépsz, dicső a pálya, 
Nagyság s erény leszen tehát vezéred, 
E két szó, mely csak úgy bír testesülni, 
Ha babona, előítélet és 
Tudatlanság álland mellette őrt. 

(4054-58) 

Mindebből semmit sem vihetünk magunkkal üdvözülésre 
kalauzoló vade mecutnként. Az ember tragédiájának üzenete ez: 
„az ember ereje abban a képességében van, hogy szembe tud 
nézni gyengeségével; tragédiája arra való képtelenségében 
rejlik, hogy elfogadja ezt az erőt".12 

11 MORSE PECKHAM: Beyond the Tragic Vision. N e w York, 1962. 
172. 

121.m. 128. 
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M A G Y A R D R Á M A I R O D A L O M , 1972 

Műnemről, annak szabályairól vagy szükségszerű jelleg-
zetességeiről szólani manapság nemcsak népszerűtlen, de sokak 
szemében fölösleges vállalkozás, lévén, hogy a 19. század 
elejétől — korunkhoz közeledve egyre gyorsulóbb ütemben — 
eltűntek a régi műnemek. Ha azok határai összemosódtak, 
s a különbség most már csak alaki, akkor ez nyilván nem 
véletlen. 

Almási Miklós figyelmeztet nagyon okosan Maszk és tükör 
című munkájában arra, hogy mások a drámaiság legáltalá-
nosabb elvi-esztétikai elvei, amelyek az életjelenségek, élet-
tények drámaiságából vezethetők le, és más az ún. színpadi 
dramaturgia, amely a drámaírás technikájának szabálygyűjte-
ménye. 

Kétségkívül, a műnemek is abból a szempontból különböz-
tethetők meg, hogy milyen életjelenség tükrözésére a leg-
alkalmasabbak. Egészen pontosan fogalmazva: a különböző 
élettények teremtik meg azokat az esztétikai és műnemi szabá-
lyokat, amelyek önmaguk művészi tükröztetésére a legmeg-
felelőbbek. így voltaképp az élet különböző jellegű és tartalmú 
tényei maguk „választják" ki a maguk műnemét. Ez annyit is 
jelent véleményünk szerint, hogy ha pl. olyan életjelenséget 
kívánunk drámában tükröztetni, amely nem a dráma szabályai 
révén kaphatja meg a benne rejlő mondanivaló tökéletes ki-
fejezését, nemcsak az életjelenséget nem lehet igazán kibontani, 
de a vele együtt tükröztetett és drámába való élettény mondani-
valójának az érvényrejutását is akadályozza. 

Most nem lehet célunk, hogy azokról az életjelenségekről 
szóljunk, amelyek a dráma törvényei révén kaphatják meg 
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megfelelő tükröztetésiiket. Egyetlen olyan életjelenségre 
szeretnénk rámutatni az 1972-ben megjelent magyar drámák-
ban, amely — véleményünk szerint — bizonyosan nem drámá-
ban tükröztethető legjobban. 

Két okból is vállalkozhatunk erre. Az első : ezeknek a művek-
nek nagy részét az elmúlt évek során bemutatták. A megjelent 
kritikák foglalkoztak az egyes művekkel, de természetesen 
külön-külön. így azok speciális voltát éppúgy nem kell hang-
súlyoznunk, mint egyéb értékeiket ismételten elmondanunk. 
A másik ok: végigolvasva a műveket egy olyan életjelenséget 
vehetünk észre bennük kisebb-nagyobb mértékben, amely 
az imént említettek miatt a művek dráma voltát oldja fel. 
Ugyanakkor úgy véljük, ez az életjelenség nem rejti magában 
korunk fontos és lényeges mondanivalói közül az egyiket sem. 

* 

A látszólag legjelentéktelenebb észrevétellel kezdve: már 
a színhelyek leírásában felfedezhetjük a hangulatiságot. Illés 
Endre Festett egek című darabjának első jelenete egy vállalati 
igazgató előszobájában játszódik. A két kényelmes kagyló-
fotel között található egy „alacsony asztal, kerámiaberakás-
sal". . . . „A két fénykúpban az igazgatói előszobák magaslati 
levegője és szigorú csendje." A második kép elején egy lakást 
ír le: „Puritán modernség, elkeveredve a habzó szecesszióval. 
A lakás valamilyen új lakótelepen található, talán mindegyik-
ben ." Karinthy Ferenc a Szellemidézés Donáti-lakásának le-
írásában mondja: „Rengeteg könyv mindenütt, tarka össze-
visszaságban, állványon, szekrényben, a szekrény tetején,, 
pianínón: erősen hiányos sorozatok, hányódó lexikonkötetek, 
Marczali, Brehm, a Remekírók, folyóiratok, verseskötetek". 
Később így jellemez: „Augusztus 15-e, hétfő, álmos, forró 
verőfényes délután". A Hetvenes évek színleírásában olvas-
hat juk: „ . . .kilátni az esti égboltra, a tejútra, a parton fűzfák, 
mögöt tük szinte érezni a hirtelen megduzzadt folyó áramát. 
(. . .) Kevés, de szép és eredeti dísztárgy, római kori váza, 
szobrocskák. A fal egy kis darabját, lent, úgy térdmagasságig, 
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beépített, nyers, szürke faragatlan kövek képezik." A Budán 
című egyfelvonásos elején így jellemzi többek közt a szobát: 
„Elég sok könyv, főként a húszas-harmincas évekből, albumok 
is, összevissza. ( . . . ) Rengeteg kacat, irat, nehezékül ólom-
klisék, és más kimustrált kellékek szolgálnak." Hubay Miklós 
Analízisé ben találhatjuk: „Ez a szalon, minden túlzsúfoltsága 
ellenére, nem annyira túlzsúfolt, mint amennyire lehetne. 
Egy lakás nemcsak a kort, de gazdája lelkét is tükrözi. (. . .) 
így . . . a többi bécsi szalonnal ellentétben ennek a szalonnak 
nem az az ambíciója, hogy majmolja a Burg pompáját, hanem 
hogy ellensúlyozza azt." A Lélegzetvisszafojtva helyisége 
„Kellemes, puha, vonzó berendezés. ( . . . ) A kertre néző abla-
kon végigcsurog a nagy szemű eső." 

Mielőtt az idézett mondatok mögé néznénk, idézzünk a 
szereplők jellemzésére adott ún. szerzői instrukciókból is. 
Darvas József Pitypang című darabjában a tsz-elnökről írja: 
„ . . .Az értelem nem sugárzik róla, de szemei ravaszságot, 
az erős állkapcsa elszánt akaratosságot mutatnak". Lengyel 
József Ilók és Mihókjában — melynek alcíme „Játék egy magyar 
népmese alapján" — így jellemzi Mihókot: „Azt, hogy Mihók 
nagyon ostoba, azt a külseje csak alig árulja el. ( . . .) De el-
árulja, ahogy a fát vágja. Nagyokat csap az ágakra, és azok 
úgy pattannak vissza, hogy majd kiverik a szemét, sokszor 
fejbe ütik." A Drill című írásában — alcíme „Pantomim és 
hang" — : „Az Ú J O N C O K gyűrött, egyforma zsávoly-
ruháján látszik, hogy az egyik sofőr, a másik kertész, a harma-
dik hivatalnok, a negyedik traktoros, az ötödik és hatodik 
gyári munkás, a hetedik diák, a nyolcadik fehér kezű mama-
kedvence, a kilencedik dühös vagány, a tizedik kedélyes 
vagány, a tizenegyedik szemüveges tanárjelölt, a tizenkettedik 
muzsikus stb., stb". Örkény István Sötét galambjában így adja 
Tarné jellemzését: „Kínlódva nevelte föl öt árván maradt 
gyermekét, s most igyekszik kárpótlást kapni az elpocsékolt 
évekért. Szereti a cigarettát, a sört, az eszpresszókávét és a 
független életet." Ugyanebben a darabban Lujzi: „ . . .szeksze-
piles kacagású fiatalasszony; ő a megtestesült asszonyi egészség. 
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Kötényt kapott maga elé, hogy szép ruháját el ne rontsa . . . " 
Illés Endre Festett egekjének Júliája „Ha operaénekesnő volna 
az Éj királynőjét énekelné", Gabi pedig „Gyorsan körüljárja 
a szobát. Fiatal állatok mozognak így, ha idegen ketrecbe 
jutnak." Hubay Miklós Tüzet viszek Mátéjáról és Miklósáról 
írja: „Kettejük közül Miklós a fiatalabbik, s egyúttal ő a 
felnőttebb. Ő öltözik úgy, mintha színész vagy filmes volna. 
Tehát nem az." Finish című darabjában Richard: „Öreg 
ember, aki versenyt fut a korral, s így minél öregebb, annál 
aktívabb. Most tehát: egy hatvanöt éves férfi. Ha így halad, 
hetvenéves korában még inkább férfi lesz. Hetvenöt éves 
korában pláne." 

Úgy tűnhet, ezeket a mondatokat önkényesen ragadtuk ki, 
illetőleg, hogy nincs különösebb jelentőségük. Hiszen — le-
hetne mondani — csupa olyan dolgot rögzítettünk, amelyek-
ről az író tudja, mellékesek, hiszen a színen nem is látszanak 
— mint a színhely-leírásokban található nem egy instrukció; 
vagy: valódi értéküket és tartalmukat a további szövegekben 
kapják meg, mint amilyenek a szereplők jellemzésére leírt 
szerzői mondatok. Az író ezeket a díszlettervezőnek, a ren-
dezőnek vagy a színészeknek szánta, azért, hogy a szín jellegét, 
a szereplő jellemét, azok speciális hangulatiságával is meg-
érzékeltesse számukra. Lehet, hogy a szándék ez. Mivel azon-
ban ezek a mondatok egy bizonyos szemléletmód szimptómái 
csak, amelyeket komolyabbak követnek — jellemzőnek kell 
tartanunk. Ez a szemléletmód természetesen nem érvényesül 
minden darabban egyforma súllyal és jelentőséggel. 

Ha az előbbi nyomon továbbhaladunk, kiderül, mennyire 
egy-egy hangulati vagy atmoszférikus sajátosság dominál a 
darabok jórészében. Ez már a színhely kiválasztásában is 
érzékelhető: a darabok legtöbbje egy lakószobában játszódik. 
A színhely nagy általánosságban mindig és eleve meghatározza, 
milyen cselekvés, milyen történés vagy esemény valósulhat 
meg. A mai lakószoba, mint színhely csak egészen ritka esetek-
ben engedi meg, hogy falai között a szó szorosabb értelmében 
vett közéleti cselekvés, történés vagy esemény jöjjön létre. 
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Ez a színtér nemigen alkalmas arra, hogy a szereplőknek a 
társadalom közéleti vagy azon problémáihoz való viszonyát 
mutassa meg, amelyek a magánélet — természetesen nagyon 
elmosódó — körvonalain túllevőek. A darabok zöme nem is 
foglalkozik a szó szorosabb értelmében véve közéleti kérdések-
kel. Azonban mindebből még további következmények is 
erednek. Ha ui. a színhely egy lakószoba, amelyben a szerep-
lőknek elsődlegesen a magánélete tárul elénk, s csak áttételesen, 
ezeken keresztül a közéletiség, akkor igen nagy szerepet kapnak 
az apróságok, a tárgyak, a használati eszközök, a berendezés 
stb. és azok hangulata. Ám ezek a hangulatok elsősorban az 
egyéniség „mozgásnélküli" állapotára vonatkoznak, annak 
specialitásait jelenítik meg. A nagy drámai korszakokban a 
színhelynek elvi jelentősége volt, a kor világszemlélete szabta 
meg és választotta ki. Mégpedig azért, mert a korabeli társa-
dalom fókuszában álló kérdéseket tárgyalták — ami viszont 
egy bizonyos fajta és területű tevékenységhez volt hozzá-
kötött — ez pedig (visszafelé) a színhelyet határozta meg. 
A színhelyet nem az író választotta, hanem a probléma. Akkor 
a színtér a témát „hordozta", s nem a jellemeket: a királyi 
palota előtti tér a görögöknél, a feudális vár valamelyik terme 
Shakespeare-nél a főszereplő vagy a szereplők specialitásából 
semmit sem mutattak, hiszen azok differenciáltsága nagy és 
objektív tettekben realizálódott. Mióta a különböző társadalmi-
történelmi okok miatt a drámaírók elvesztették azt a lehető-
séget, hogy alakjaik egyéniségét, differenciáltságát nagy és 
több ember számára elhatározó, objektív tettekben mutassák 
meg — a jellemzés eszközévé lett a colour locale és a hangulati-
ság. A színhely nem a témát szabja meg, de a szereplőket 
jellemzi vagy az eseményeket minősíti. 

Megfigyelhető, hogy ez a fajta jellemzés elsősorban azokban 
a darabokban található, amelyekben az író konfliktust akar 
létrehozni — ám ez az adott kor történelmi és társadalmi való-
ságának vagy a választott életjelenségnek jellege miatt nem 
sikerülhet. Egy konfliktusban való részvétel foka erősen 
differenciáló és egyéniesítő jelleggel bír. A drámai egyéni-
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ségek, jellemek elsősorban az éles konfliktust felmutató drá-
mákban fontosak, hiszen a jellem dönti el, milyen mértékben 
vesz vagy vehet részt az egyén a szóban forgó konfliktusban. 
Mivel általában még manapság is azt a drámát tartják a drámá-
nak, az igazi és egyetlen drámának, amelyben nagy konfliktus 
van, s mivel nagy konfliktust különböző okokból ma nem 
lehet hitelesen produkálni, a valóság hitelét a jellemek differen-
ciáltságával és specialitásával akarják biztosítani. Ekkor rend-
szerint a múlt század második felétől a drámákban is szokásossá 
lett jellemzési eljáráshoz, a hangulatiságban megragadható 
jellemzéshez nyúlnak. A konfliktushoz nagy és elhatározó 
tettek kellenek, és ha erre egy szereplő hitelesen nem képes 
— jelleme legjobban hangulatiságában ragadható meg és 
adható át: abban, hogy környezete és beszédstílusa milyen 
hangulatot áraszt, és azáltal, hogy milyen analóg-hangulattal 
állítható elénk. De különben is: egy szereplő magánéletének 
bemutatásában a lakás apró tárgyainak, s az ezekből létrejött 
légkörnek sokkal nagyobb a jelentősége, mintha közéleti 
relációi jelennének meg. A konfliktusban való részvétel és az 
ebből fakadó cselekvés természetesen másfajta objektivizációja 
a benső tulajdonságoknak, mint az, amikor az apró tárgyak 
jellegében, a szövegek felkeltette atmoszférában, a hangulati-
ságban objektivizálódik a jellem. De mindenesetre, a hangulati-
ságban a benső egyfajta megjelenítését meg lehet adni. így 
azután fontos lesz, hogy az asztalnak kerámiaberakása van, 
hogy az igazgatói előszoba „magaslati levegője és szigorú 
csendje" érezhető legyen, hogy hiányos könyvsorozatok talál-
hatók a szobában, vagy hogy az ablakon csurog a nagy szemű 
eső, hogy az adott szalon zsúfolt-e annyira, mint amennyire 
lehetne. Ezért lesz fontos, hogy a szereplő noha fiatalabb, mégis 
ő a felnőttebb, hogy milyen a favágás módja, hogy ha a 
szereplő operaénekesnő volna az Éj királynőjét énekelné, 
hogy mozgásuk olyan, mint a fiatal állatoké idegen ketrec-
ben. 

Az, hogy gyakran az egész mű létrejöttében igen nagy sze-
repe van az író által a valóságban megérzékelt hangulatiságnak, 
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kiderül, ha a színhelyeket tovább vizsgáljuk. Feltűnő, hogy a 
lakások, lakószobák milyen gyakran idegen lakások és lakó-
szobák. Vészi Endre Félszoba című tv-játékában Péter most 
költözik be az emeleten levő félszobába ; Karinthy Gellérthegyi 
álmok és Hubay Lélegzetvisszafojtva című drámájában egy-egy 
pár teljesen ismeretlen lakásba menekül, illetve toppan be; 
a Tüzet viszek színtere a két főszereplőnek, Máténak és Évának 
idegen lakás; Illés Endre Festett egekjében pedig épp azzal 
szórakoznak az ismerős házaspárok, hogy kéthetenként „körbe-
lakják" egymás lakását. De idegennek minősíthető Moór és 
Paál számára a kórházi betegszoba a Döglött aknákban. Ha 
pedig a főszereplőnek otthona az adott lakószoba, egy-egy 
lényeges alak számára lesz idegen, mint Freudnak Schratt 
Katalin szalonja, (Analízis), Anninak a római limesre épült 
ház (Hetvenes évek), Anyunak a fia lakása (Lengyel József: 
Anyu), vagy Ilonának mindazok a lakások, ahová bevetődik 
(Sötét galamb). Természetesen sem a fő - sem a mellékszerep-
lők számára nem mellékes, nem hatásnélküli, a lakás idegen 
volta, hiszen annak atmoszférája, hangulata, jellege a leg-
fontosabb. De a néző számára is jelentős. A szereplőknek ezen-
kívül még azért, mert segíti a szoba hangulatisága a maguk 
tartalmait demonstrálni, a néző pedig a történet jellegét érzé-
kelheti meg. A lakás akár a főszereplő egyéniségének kifejezője, 
akár idegen lakás az számára, elsősorban hangulatiságával hat. 
Ez berendezési tárgyainak milyenségéből, a bennük és általuk 
megragadható ízlésből, a bútorok színéből stb. stb. árad. 
Az egyes konkrét darabokban a színhely leírásában vagy a 
szereplők írói jellemzésében még csak pár mondatban meg-
jelenő hangulatiság a továbbiakban egyre nagyobb teret kap. 
A szövegeknek jó nagy része az instrukciókban csak érintett 
hangulatiságot bontja ki és funkciójuk nem is lesz más, mint 
a hangulat, az atmoszféra megteremtése, azért, hogy ezen a 
réven kapjuk meg a történet vagy a szereplő minősítését. 
Mivel pedig a színhelyek nem a kor világnézete által meg-
határozott színhelyek, a hozzájuk való viszonyban nem a kor 
fókuszában levő dologhoz, jelenséghez, elvhez való viszonyuk 

11 Irodaloratörténec 
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bomlik ki és jelenik meg, hanem egy partikuláris jelenséghez 
való viszonyuk. 

Annak, hogy a lakás idegen, természetesen lehet más tartalma 
és más funkciója, mint pusztán annyi, hogy a speciális hangu-
latiságot biztosítsa. A színhely azonban hiába lesz esetleg álta-
lánosabb jelentésű — szerepük és fontosságuk hangulatiságuk-
ban található meg. Természetesen nemcsak a szó elsődleges 
értelmében, hanem tágabban is. Maga a probléma nő ki abból 
a hangulatból, amelyet elsődlegesen a színhely hangulata 
fejez ki. Schratt Katalin békésnek tűnő polgári szalonjában 
rémálmokat lát a császár, s ez az egész Monarchiát hangulati-
ságában idézi. A kórházi szoba, ahol szükségképpen lehet a 
múlton rágódni és a jelen cselekvéseiből kirekesztettnek lenni, 
a Csurka főszereplői által megtestesített két magatartás álta-
lános társadalmi helyzetét érzékelteti meg. Karinthy a Hetvenes 
évek főszereplőjét azért költözteti egy olyan házba, amely 
a régi római birodalom s a barbárok elfoglalta területek határ-
vonalán épült, mert Péteri Dezső egy sajátos „filosz-huma-
nizmust" véd a mai fiatalok barbár erőszakossága ellen. A szín-
hely és a főszereplő között hangulati kapcsolódás van. 

A hangulatot azonban mint életjelenséget elsődlegesen 
nem is drámai műnemben lehet a legjobban, legadekvátabban 
tükröztetni. Funkciója nem is lehet drámai, mert minden 
drámában — így vagy úgy — a kor legfontosabb mozgás-
irányait kell tükröztetni, erre pedig a hangulat nem is képes. 
Ha az írónak nincs módja, hogy valódi és hiteles konfliktusban 
állítsa szembe, azaz éles tett-váltás-sorozatban ütköztesse a 
mozgásirányokat egymással, akkor még mindig van lehető-
sége, hogy a dráma műnemén belül maradjon, hogy a drámá-
ban egy olyan középpontot ábrázoljon, amelynek tartalma a 
kor fókuszából nő ki és a mozgásirányokat akkor a hozzá való, 
de társadalmilag lényeges viszonyulások jelentik. Egy nagy 
dráma sohasem nélkülözheti azt, hogy akár a konfliktus, akár 
a középpont tartalma a kor fókuszából nőjön ki, s hogy olyan 
mozgásirányokat mutasson be, amelyek vagy a konfliktus 
két oldalának mozgásában, vagy a középponthoz való viszo-
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nyúlásokban realizálódnak. Ha pl. a középponthoz nem tartal-
mak viszonyulnak, hanem csak hangulatok kapcsolódnak, 
mindig a dráma oldódik fel. Ez következésképp azt is jelenti, 
hogy a nagy dráma ismérvei között a megfelelő téma is szere-
pel. Ha abban a szemléletben, ahogy a drámaíró a valóságot 
nézi és amelynek segítségével megragadja, a hangulatiság 
nagyon fontos lesz, akkor eltűnik annak a jelentősége, hogy 
mi a téma, s a művészet kritériuma csak a téma kidolgozása 
lesz. Természetesen nem véletlen, hogy az imént elmondot-
takat — elvben és általánosságban — az impresszionizmusban 
figyelhetjük meg legjobban. Ott tűnik el a téma, mint fontos, 
lényeges, a mű nagyságát, értékét meghatározó tényező, s 
helyébe a kidolgozásnak, a téma írói kezelésének a milyensége 
lép, mint a mű értékét meghatározó tényező. Az író művé-
szete így nem a valóság gondos analízisével kezdődik, hanem 
csak a technikánál, a tárgy így mellékes, s a minden a tárgy 
kezelése. Elméletileg ebben az esetben magát a művet nem is 
más művekkel, de nem is a valóság megfelelő részével lehet 
összehasonlítani — így keresvén a mű értékét —, az érték 
csak a kezelési technikából állapítható meg. Ezért lesz ezekben 
a darabokban olyan fontossá pl. a szereplők beszédstílusa. 
Az írói technikához a precízen és pontosan megválogatott 
szavak is hozzátartoznak. Ezek a szavak gyakran nem is az 
egyéniséget mutatják, de a szereplők vagy a jelenetek atmosz-
féráját teremtik meg, a hangulattal közölve a jelentést. Az írói 
technika fontosságát itt is megfigyelhetjük. 

A vizsgált drámákban a főszereplők zöme ugyancsak egy 
hangulat szülötte, ami annyit is jelent, hogy tartalmuk nem 
egy lényeges társadalmi mozgásirány. 

Példaként csak néhányat említünk. Vészi Endre Félszoba 
című darabja „Lírai komédia televízióra". Bizonyos értelem-
ben már a műnemen belüli műfaji megjelölést jellemzőnek 
tarthatjuk. Főszereplője, Péter, azért vált el feleségétől, mer t 
nem bírta elviselni annak karrierhajhászását, s azt a kívánságát, 
hogy Péter is tegyen meg mindent saját karrierje érdekében. 
Ő olvasni, s tartalmas életet szeretne élni, ám az élet tartalmas-

i i * 
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sága az önmaga számára való életet jelenti. Ehhez tartozik a 
,Jczser" életvitel, s az is, hogy többre becsüli és mindennél 
fontosabbnak tartja a maga mániáit. Mivel azonban ezek a 
magánéletre vonatkoznak, jelleme megint csak apró élet-
helyzetei hangulatiságában és beszédmodorában, — stílusában 
ragadható meg és közölhető. Nem Péter cselekvése, nem is 
volt feleségéhez vagy a többi szereplőhöz való viszonya a 
fontos, hanem Péter benső tartalmai, egyéniségének milyen-
sége. Ő egyéniségének apró és hangulatot árasztó megnyilvá-
nulásai révén hat volt felesége új férjére, s ezen a réven teszi 
egyre inkább hasonlóvá önmagához. A mű arról szól, hogy az 
egymás mellett élő egyéniségek hogyan hatnak egymásra. 
A hatás apró tettek akkumulációja, ahol az apró tettek a han-
gulatiságuk révén, s nem társadalmilag lényeges mozgásirányt 
képviselő voltuk révén hatnak. Lényegében „kisugárzás" 
eredménye, így természetes, hogy Péter „félszobájának" leg-
fpntosabb jellegzetessége a hangulat, mint ahogy egyénisége is 
hangulat-árasztásban nyilvánul meg. Ő a nem-karrierista, a 
helyzeteket és embereket szellemesen jellemző, csevegő vagy 
visszavágó ember, aki lényegében élvezni akarja az életet, 
s egész mivolta az efféle embernek a hangulatát árasztja. 
Mivel nem állítható, hogy a hozzá való viszonyulásokról szól 
a darab, inkább arról, hogyan hat kisugárzásával ő maga, a 
hangulatiságához való kapcsolódások sem tartalmaznak társa-
dalmilag lényeges viszonyulásokat. 

Azonban nemcsak a főszereplő jelleme, de egész jelenetek 
jönnek létre a hangulat megmutatása kedvéért. Az író egy 
öt oldalas jelenetet szentel annak, hogy bemutassa: Péter és 
könyvtáros barátai miként rendezik be a félszobát. A szoba 
nemcsak berendezésével áraszt hangulatot, de annak a jelleg-
zetességével is, ahogy Péter és barátai pl. a szögekről beszélnek. 
A jelenet közepén kopog be Gábor, az új férj. A jelenet egyet-
len drámailag lényeges mondata az, amikor Gábor elmondja, 
az asszony annyira tűrhetetlennek tartja Péter jelenlétét, hogy 
felmond neki és „bírósági útra tereli" az ügyet. Mielőtt ezt 
elmondaná, Péter feltételezi, az asszony küldte fel Gábort, 
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s el is játssza, mit mondott és hogyan mondta Éva Gábornak 
az átadandó ultimátum szövegét. Az öt oldalas jelenetben 
Péter félszobájának és magának Péternek a hangulata árad 
csak. Az egyetlen drámai tény az imént említett mondat . 
A hangulatiság itt így is oldja a dráma feszességét. 

Illés Endre darabjának főhőse Ádám, aki maga elé mindig 
„festett egeket" képzel. Hivatali főnökével, annak titkárnőjé-
vel, feleségével és szeretőjével képzelt beszélgetéseket folytat, 
amelyek nagyon gyakran lényegesen különböznek a való-
ságosaktól. Természetes, hogy a főszereplő igen fogékony a 
hangulatok iránt, hiszen a helyzeteket, a beszélgetéseket nem 
lehet megfelelő hangulat nélkül a bensőben részletesen elkép-
zelni és végig is játszani. A „festett egekbe" való becsúszás 
előtti pillanatok mindig erősen hangulatteliek. Ádám elvileg 
jelenthetne középpontot, s még attól is lehetne a mű igazán 
dráma, hogy az ő képzelt világát vetíti maga köré, vegyítve 
a valósággal, ha a „festett egekben" megjelenő tartalmak 
lényeges társadalmi kérdéseket hordoznának, és ha arról szólna 
a mű: mi az ő viszonya ezekhez; miként ahogy egyik rokoná-
ban, a Peer Gyníben ezt láthatjuk. A mű kétségkívül lényeges 
és fontos problémát tartalmaz: másként látjuk ugyanazt, ha 
ugyanaz kívül, az objektumban, vagy ha belül, a szubjektum-
ban jelenik meg. A legfontosabb azonban, hogy mit tesz meg 
az író „ugyanannak-ugyanazoknak". Itt sem, mint ahogy 
eddig sem, a nagy és a több ember számára elhatározó jelen-
tőséggel bíró tetteket hiányoljuk. Különösképpen nem a 
konfliktusban realizálódó tetteket, mivel a dráma kulcsfogal-
mának nem ezt tartjuk — legfeljebb csak az egyik fajta drá-
máénak. De ha az író azt a fajta drámai konstrukciót válasz-
totta, hogy főszereplője középpont — mert Ádám az —, akkor 
az lenne az igazán célravezető, hogy a főszereplő tartalmát 
ne a körülötte, az író által létrehozott vagy a belőle sugárzó 
és mondatainak, szavainak az író által történt gondos meg-
válogatása, kimunkálása révén megérzékeltetett hangulatokból 
ismerjük meg. Ezt a főszereplőből kiinduló, tőle elfutó „vek-
torokkal" ellátott viszonyulásokból is megtudhatnánk, ame-
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lyek sokrétűek és ellentétesek, de mindig komoly társadalmi 
tartalmakhoz való viszonyulások lennének. Ez fel-felcsillan 
Péter és üzembeli főnöke között. Drámailag azonban kevéssé 
jelentős ez, mert ez a tartalom csak halvány szállal hozzáfűzött 
a magánéletben jelentkező „festett egekhez". Mert a dráma 
elsősorban a magánéletet mutatja be, s így a két területet csak 
a szereplő személy azonossága kapcsolja össze. Ugyanakkor 
ha feleségéhez és szeretőjéhez látszólag más és más is a viszonya, 
mégis, társadalmi tartalmait tekintve ez megkettőzött viszony. 
Ha a főhős viszonyulásainak két legfontosabb irányulása a 
„festett egekhez" és a valósághoz való viszonya, akkor az 
ehhez ma elvileg elképzelhető összes társadalmilag tartalmas 
viszonyulásokat be kellene mutatnia. S mivel a m ű hangula-
tokat rögzít, a társadalmi viszonyulások szükségképpen el-
maradnak. 

Még erősebben érezhető, hogy hangulat szülötte Karinthy 
Ferenc Hetvenes évek című darabjának főszereplőjén, Péteri 
Dezsőn. A hangulatot — ahogy már utaltunk rá — az extrém 
színhely, a régi római limesre épült ház árasztja. De Péteri 
ismét lényegében befelé forduló ember, aki az Egyesült Álla-
mokból viszonylag gazdagon hazatérve egy régi római őr-
toronyban a régi értékeket őrzi, amelyet a mai fiatalok egy 
része, mint „új-barbár" támad, illetőleg módosít. Péteri a 
római erődrendszert tanulmányozza — ez a foglalkozása —, 
amelyet a „hetvenes években" építettek, s ez volt „Róma 
utolsó próbálkozása, hogy megvédje a birodalom határait 
a barbárok ellen". Péteri Dezső életébe ezerhatszáz évvel 
később, ugyancsak a hetvenes években, és épp a limest jelentő 
folyó felől betör a kajakozó „új-barbár", az i f jú karrierista 
s elragadja tőle szerelmét, Annit. A szeretett nőért, akár meg-
szerzéséért, akár megtartásáért való aktív „harc" ma már 
nyilván korszerűtlen, a mai életben hiába fordul esetlegesen 
elő, — a kor fontos tartalmai ebben a „harcban" még áttéte-
lesen sem jelenhetnek meg. Karinthy nem is „harcoltatja" 
(legfeljebb virtuskodásra kényszeríti) Péterit. Az ő egyénisége 
megint csak hangulatokból, beszédmodorából és -stílusából 
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áll elénk. Ő is Icépviselhetne mint középpont komoly társa-
dalmi tartalmakat — a régi „humanista" értékeket —, s az 
ezekhez való olyan sokrétű és oly sok tartalmat magában rejtő 
viszonyok, amelyek ma Magyarországon az ehhez a problémá-
hoz megtalálhatók, adhatnák egy igazi dráma tartalmát. De 
Péteri annyira telítve van hangulattal és körülötte annyira csak 
a passzivitásból eredő hangulatok kavarognak (a körülötte 
kialakulható viszony hálózat helyett), hogy egy adott hangu-
lati tartalommal rendelkező öregedő férfi partikuláris problé-
máit látjuk. Mivel a hangulat egyenlő a tartalommal és a 
„környezettel" — csak háromféle kapcsolódás lehetséges, de 
ezek is túl sommásan: az elfogadás, a közömbösség és az el-
utasítás, és ezek is csak a partikularitás szintjén. Egy hangulat-
hoz nyilván nem lehet igazán és sokrétűen viszonyulni. Jel-
lemző, hogy bevezet több olyan szereplőt, akik a vidéki kis-
város vagy üdülőtelep naturális valóságában ugyan mindig 
ott vannak — ezért kerülnek elő —, de akiknek a Péteri kép-
viselte hangulathoz sincs lényeges kapcsolódásuk: a pletykás, 
szószátyár Parádsasvárynét és a részeges szerelőt. Ők és a 
róluk elmondott szellemes szövegek ismét csak hangulatot 
árasztanak, s a hangulat megteremtése is a darab konstrukciójá-
ban a szerepük. De nemcsak Parádsasváryné alakja oldja a 
hangulatiság miatt a drámát. Az első felvonásban Karinthy 
felvonultatja Péteri fiának, Joe-nak társaságát. Ők megjelennek 
a régi házban, s egy rögtönzött házibuliba kezdenek. A mai 
fiatalság jellegét a jelenet hangulatiságából érzékeljük meg. 
Ehhez a gyakori önvallomások szolgáltatják a legjobb alkal-
mat. Az önvallomás mindig lírai jellegű egy drámában, s 
abban nem egy valakihez vagy valamihez való viszony jelenik 
meg, hanem csak saját tartalmuk demonstrálódik. Péteri is, 
a fiatalok majd mindegyike is önvallomásokat tesznek, s jelle-
geik-jellegzetességeik derülnek ki ebből, nem viszonyaik. 
Mindezek a legjobb esetben csak Péteri személyéről és koráról 
— ő már öreg a szemükben, elmúlt negyven éves — elmon-
dott szavaikból, s nem a Péteri képviselte tartalomhoz való 
speciális és különböző társadalmi tartalmakat megmutató 
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viszonyaikból bomlanak ki. Pedig ha Péteriben társadalmi 
tartalmak sűrűsödnének hangulat helyett, Parádsasvárynét, 
a részeges szerelőt és a fiatalok mindegyikét m e g lehetett volna 
egy-egy jelentős viszonytartalommal tölteni. Fia és fiának 
társasága — az ifjú karrieristát kivéve — ugyanazt a kapcsoló-
dást képviselik a hangulathoz, s ők ha a colour locale-hoz 
szükségesek is, drámai értelemben megsokszorozódott kap-
csolódások. Jellemző ebből a szempontból, hogy Anni és 
Péteri szerelméről — Mikust, az „elrablót" kivéve — egyikük-
nek sincs egyetlen szava sem. 

Más darabokban is találhatunk a mellékszereplők között 
olyanokat, akik — mivel nem kapcsolódnak a m ű által tükröz-
tetett problematikába — csak egy sajátságos jellegzetességet 
és hangulatiságot árasztanak. Darvas József Pitypang című 
darabjában pl. szerepeltet egy Romhányi György nevű egye-
temi tanárt. Belépésekor, illetve közvetlenül utána ilyen szerzői 
instrukciókat olvashatunk: 55 év körüli, őszes, szemüve-
ges, elegáns, utazóruhába öltözött férfi. ( . . . ) . . .a bőröndön 
külföldi szállodák címkéi. . . " A Professzor egy köszönésre 
„szórakozottan bólint". A néző vagy olvasó Romhányitól 
természetesen azt várja, hogy valahogyan bekapcsolódik majd 
Füstér agronómus és a tsz vezetői között folyó harcba. Füstér 
le akarja leplezni a vezetők korrupcióját, ők pedig el akarják 
bocsátani az agronómust. Romhányi hét jelenetben szerepel. 
Szövegei a kezdetben megadott instrukciók kiszélesítését és 
pontosabbá tételét adják meg. Gyakran emlegeti a különböző 
külföldi városokat, ahol előadásokat tartott, s akárkivel beszél, 
mindig a magáét hajtogatja. Sem Füstér, sem menyasszonya, 
Zsuzsi, nem tudják elmondani neki problémáikat, mert mindig 
közbevág, és saját elméleteit mondja. Mivel Füstér és a vezető-
ség közti harcba nem kapcsolódik be, a darabban nincs szerves 
helye. Általa a valaha a közügyekkel foglalkozó, de már job-
bára csak egy öntetszelgő magatartásban élő értelmiségi figu-
rája demonstrálódik. Sajátságos hangulatiságához hozzájárul, 
hogy első jelenetének végén derékrándulást kap, s ettől kezdve 
sziszeg vagy ordít a fájdalomtól. Vígjátékban természetesen 
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mindig szükség van humoros szereplőre — s egy derékfájással 
kínlódó professzor humorforrás! —, de ha a jellem önmagát 
csak kijelentései révén demonstrálja, s az önmagával törődő 
professzor hangulatiságát árasztja, épp a drámát oldja fel mind-
azokban a jelenetekben, ahol szerepel. 

Az életjelenségek között a hangulat mindig bonyolult, 
legalább látszólag, s ezért úgy tűnik, a mai élet bonyolultságát 
a hangulattal jól vissza lehet adni. Hiszen, ha az élet összetett-
ségéből következően egy sajátos „csomóponthoz" érkezünk, 
az az első pillanatban komplex tartalmú hangulatiságával 
ragad meg. De minden ilyen „csomópont" valójában tények-
ből és társadalmi mozgásirányokból tevődik össze. A hangulat 
látszólag nagyon bonyolult tartalmú jelenségéhez tartozik, 
hogy annak okai gyakran ismeretlenek. Ha a létrehozó okok 
között megtalálhatjuk a fogalmakban is meghatározhatót, 
épp a megfogalmazás eredményeképpen hangulatteremtő 
erejét már el is vesztette. A hangulat bonyolultságát tehát az 
ismeretlenség, a megismerhetetlenség is adja. Ezáltal a hangu-
lattal csak akkor lehet az emberi nem öntudatának magas 
szintjét kifejezni, ha a kor jellegéből következően a világnak 
azon része, amely a hangulattal fejeződik ki, még kevésbé 
ismert, abban ismeretlen elemek is vannak még. Ezt a szerepet 
az impresszionizmus megvalósította. Ismeretes, hogy az imp-
resszionista módszer azt a világérzést fejezte ki, hogy a világ 
ismeretlen okú történés. De ezt a „történést" nem az impresz-
sziókat befogadó alakok vagy az impressziókat hordozó szerep-
lők valósították meg — hisz oka jórészt ismeretlen, vallották — 
ők csak „elszenvedték" azt, a világ tehát körülöttük történt, 
így számukra minden történés egyetlen színes szövetté olvadt 
össze, s ennek a világszövetnek a megítélése csak az egyén 
pillanatnyi hangulatától függött; a világ ezáltal lett „ilyen is, 
olyan is". A hangulat pedig úgy jött létre, hogy ha ennek az 
összeolvadt történés-sokaságnak a menetét az emóciókban 
felfüggesztették és a pillanatnyi állandóság illúzióját hagyták 
sugározni. A maga korában mégis jelentőséggel bírt: a városi 
szemlélet jelent meg benne, s kiderült, a világból valamit 
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megismerni és megérteni a hangulat révén is lehet. Ennek a 
magatartásnak eredménye passzív szemlélődés, ami teljesen 
híjával van a történésekbe való beavatkozás még csak szándéká-
nak is. Úgy véljük nyilvánvaló, hogy a hangulatban ma már 
a kor lényeges tartalmai nem jelenhetnek meg. Passzív szem-
lélődés helyett ma mindenképpen az aktivitás a fontos, enélkiil 
a mai életnek csak a perifériáján lehet élni, az egyéniség aktivi-
tás nélkül nem tud kibontakozni. Következésképp a hangulat-
nak egy műben sem lehet fontos tartalma. 

A Festett egek főszereplője a darab végén vonja le azt a követ-
keztetést, hogy mindent újra kell kezdenie. Nem azt és nem 
ott, ahol a darab elején tartott, hanem ahol valamikor régen. 
A cselekvés ideje és lehetősége csak most jött el. Az persze 
egyáltalán nem érdektelen, ha a cselekvésig eljutó benső folya-
matokat teszi az író egy dráma témájává. Az azonban nem 
mindegy, hogy ez a folyamat miféle tartalommal és milyen 
irányba halad, hogy miféle cselekvés lesz az eredménye. Ha 
ez a cselekvés a benső átépítésére irányul, akkor még egy fázis 
kell ahhoz, hogy amit a színen láttunk az objektív, a társadalom 
mozgásához közvetlenebbül kapcsolódó cselekvést eredmé-
nyezhessen, mert ilyen cselekvés csak a benső átépítése után 
következik majd be. Karinthy Ferenc Péterije a mások cselek-
véseit elszenvedő hős, jobbára szemlélődő ember. Azt is mond-
hatnánk, áldozat ő, s ez az életjelenség kitűnően ábrázolható 
tartalmas, a kor fontos tartalmát megtestesítő középpontként, 
az akihez való viszonyulások különbözőségéről szólhat a darab. 
Péteri csak hangulat, az eseményekbe ezért nem tud beavat-
kozni. 

Az eddig elmondottakkal azt is szerettük volna érzékeltetni, 
hogy a hangulatiság, ha domináns tényezővé válik, a drámai 
műnem szabályait rágja szét. Olyan életjelenségről van szó ui., 
amely még egy drámába is bekerülve a neki megfelelő műnemi 
szabályokat hozza magával, s teszi líraivá a darabot. 

A hangulat — különböző intenzitással — mindenféle meg-
nyilvánulás vagy életjelenség kísérője, de csak kísérője. A han-
gulat mindig valaminek a hangulata. Ha egy drámában valami-
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nek csak a velejárójára kerül a hangsúly, akkor a lényegtől 
vagy az eseményeket összetartó, koherens jelenségtől távolodik 
el a mű. Az író akármilyen virtuóz technikát is alkalmazhat, 
a hangulat egy drámában a beszélő szereplő vagy a konkrét 
látvány kísérőjelensége lesz. Ha ez a „környezet" — az író 
szándékától adott esetben teljesen függetlenül — kerül előtérbe, 
mindig az a hatás keletkezik, hogy nem arról van szó, amiről 
kellene, hogy szó legyen. 

A hangulat összeütközésre éppúgy képtelen, mint tartalmas 
középponttá lenni, illetve társadalmi mozgásirányokat meg-
valósítani. Minden dráma szituációt kell, hogy kibontson, 
s nem tükrözhet állapotot. A hangulat valaminek a környezete, 
s ha ez a valami, a mag hiányzik, a drámában a hangulat 
állapottá válik. A hangulat ezért is rágja szét a drámát. 

* 

Szólanunk kell még két olyan műről, amelyekben a hangu-
latiság nem a műnemiséget megbontó tényező, de ahol fontos 
és dramatikus szerepe van. 

Weöres Sándor A holdbéli csónakos című darabjának a Thália 
Színház által elkészített változata egy régi hagyományhoz 
kapcsolódik. A földi szerelmesek révbe jutását, igazi egymásra 
találását egyikük vagy mindkettejük más irányú, de lényegében 
beteljesülhetetlen vágyódása akadályozza. Ezek a darabok 
arról szólnak, hogy milyen cselekvéseket kell elvégezni ahhoz, 
hogy a gyökértelen, de mégis nagy zavaró hatással rendelkező 
más irányú vágyódások elmúljanak, s ezáltal az egymásra 
találás megtörténhessen. A mű ezért tehát egy benső folya-
matot állít elénk, s ezt rendszerint meseszerű vagy mitologikus 
alakokban és cselekmény-menetekben objektivizálja. Az író 
ezekben az esetekben a mindennapokban jelentkező szint fölé 
egy képzeletbeli vagy a világnézet által meghatározott második 
szintet épít, ezekben jeleníti meg a mitologikus alakokat, s a 
cselekményt a kettő „határvonalán" játszatja, ahol a két szint 
alakjai találkozhatnak. Az a megoldás, ha a benső objektivizá-
ciója a „második szinten" jelenik meg azért jobb, s a dráma 
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műnemi törvényeinek azért megfelelő, mert így valódi szituá-
ciót lehet létrehozni. A benső objektivizációja ui. nem a szerep-
lők által elmondott szavakban vagy a néma és mozgásképtelen 
tárgyakból áradó hangulatiságban jelentkezik. Ekkor a benső 
világ egy-egy része az azt megtestesítő képmásokban jelenhet 
meg. A hangulat így nem válik magává a tartalommá, de 
azzá, ami — kísérőjelenséggé. 

Mert a benső világ egy-egy részét megtestesítő képmások 
természetesen hordozhatnak és áraszthatnak hangulatot, de 
tartalmuk lényege sohasem csak hangulatiságuk, hanem a 
bensőnek az a része, aminek a képmásai. Még a Weöres-versek 
sem ezzel a jelleggel kapnak helyet a mű menetében, hanem 
a képmások jelentését differenciálják. A hangulatok, amelyek 
áradnak, nem „nosztalgikus, fáradt" hangulatok, hanem az 
életjelenségnek konkrét objektivizációját megvalósító kép-
mások — vagy akár jelenetek — természetes velejárói. 

Ha ez a mű nem is igazán nagy dráma, nem azért, mert 
nincsen benne valódi konfliktus. De azért nem az, mert a 
szerelmesek egymásra találásának benső akadályai túlságosan 
csak az „égi szép" keresésében és az „égi" jellegű széphez 
megfelelő módon ellentétes „égi" jellegű rossz erők ellen-
hatásában realizálódnak. A különböző képmásokban sokkal 
inkább pszichológiai mint társadalmi tartalom van jelen. 

Az 1972-ben megjelent drámák közül a maga nagyon fontos 
gondolatiságával kiemelkedik Illyés Gyula Testvérek]e. Kétség-
kívül, Dózsa György alakja irodalmunkban az első igazi forra-
dalmár. Mivel ebben a dolgozatban a hangulatiság szerepét és 
jelentkezését vizsgáljuk, nincs módunk ennek bizonyítására, 
s most is csak a hangulatiságról szólhatunk. 

A két testvér szünet nélkül folyó vitájába a külső világ csak 
az ő szavaikon keresztül lép be a dráma világába. A külső 
világnak vannak tényei, eseményei, amelyekhez a két szereplő 
reflexiókat fűz. Ezek többféle jellegűek, az események és tények 
értékelésétől a ténymegjelölésen keresztül a külső tények és 
események hangulatiságának a megérzékeltetéséig. Akár a 
Csákyval, akár a Bakócz érsekkel való beszélgetés elmondása-
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kor a tények elmondásán túlmenően az olvasó és a néző szá-
mára láthatatlan beszélgetések hangulatiságának a megérzékel-
tetése tehát az egyik kapocs a külső világhoz, vagy annak egy 
olyan pillérét jelentik, amelyre ez a belső, a két testvér vitája, 
támaszkodik. De ugyanilyen támasz, a valóságba lehorgonyzó 
szerepe van a Budára tartó lovaglás közben csak a szereplők 
által látott jelenetek hangulatisága behozatalának is. (A szarvast 
cipelő parasztok, és a távolban égő falunak a műbe is behatoló 
hangulatisága ez.) A ceglédi tábor, illetve a temesvári helyzet 
hangulatiságának a megérzékeltetése egyfelől György szavai-
val (Cegléd), másfelől a kívülről felhangzó kopogással s a 
testvérek vidámságával, győzelmi hangulatával, ugyanilyen 
funkciót kap (Temesvár). 

Többek közt a hangulat is azt szolgálja tehát itt, hogy a két 
testvér vitáját a kettejükön kívül levő világba, annak esemé-
nyeibe kapcsolja be. Mivel az eseményeket elmondják, a han-
gulat mint életjelenség a valóságban elfoglalt helye szerint 
jelenik meg a műben: az események kísérőjelenségeként, de 
olyan járulékként, amely további közlést vagy közlés-differen-
ciálást hordoz. 

Vannak, akik a művet Dózsa György kettős énje össze-
ütközésének tartják, vagy megengedik ennek a lehetőségét is. 
Nyilván ez esetben is elképzelhető, hogy Dózsa György ön-
magával folytatott vitájába beleszóljon a külvilág. Ám ha 
a darab ezt ábrázolná, a külső világ hangulatiságának nem 
lehetne ennyire objektíven belépnie a színtérhatárolta bensőbe. 
A belépő tények és események hangulata olyan, ahogyan 
azokat egy objektíven szemlélő ember egy másik objektív 
személy számára jeleníti meg. 

Az, hogy a mű — véleményünk szerint — nem bontja ki 
a maga lehetőségeit teljes mértékben, nem az említett han-
gulatiságon múlik. Itt nem a hangulat oldja fel az élettények 
drámai ábrázolását. A műben bemutatott helyzet csak György 
számára adekvát. Gergely programja — amelynek alapján 
nem egymást kizáró módon kerülnek szembe a testvérek — 
egy forradalom másik fázisához megfelelő: kisebb mértékben 
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a fegyveres harc előtti, nagyobb mértékben a győzelem utáni 
helyzethez. E két fázis közt helyezkedik el a mű világa, a 
fegyveres harc fázisa. Ebben Gergely nem képviselhet adekvát 
mozgásirányt, ezért a Gergely képviselte mozgásirány nem 
bomolhat ki. Ebben a fázisban ez sokszor csak akadékoskodás-
nak hat. Míg abban a helyzetben, amelyben igazán otthonos 
lenne — pl. ha a temesvári jelenet jobban kiszélesednék — annak 
igazi tartalmát adhatná. 

* 

Minden igazi nagy mű beavatkozás a valóságba azáltal, 
hogy az emberi nem öntudata fejlődésének egy szakaszát 
valósítja meg. Ennek — elvben — a hangulat is része lehet, 
de ezt valójában tükröztetni, minden valószínűség szerint, 
csak a lírai műnem szabályaival lehet. 

Természetesen nem állítjuk, hogy azok a művek, amelyek-
ről szóltunk kizárólag hangulatokat közöltek, azokat ragadtak 
meg. Ez távolról sincs így. A művek értékeit a bemutatók 
kapcsán megírt kritikák megmutatták. Most csak arra vállal-
koztunk, hogy utaljunk rá: egy életjelenség, ha nem a drámai 
műnemben kaphatja meg a maga megfelelő kibomlási lehető-
ségét és mégis abban jelenik meg, az író által választott mű-
nemet, a drámát oldja fel. S ezáltal még akkor is csökken a 
mű közlésének ereje, ha a hangulat mellett olyan életjelensé-
geket is tükröz, amelyek valóban a drámában kapják meg a 
maguk kibomlásához a legalkalmasabb szabályokat. 

* 
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Magyar Rád ió és Televízió — Minerva Kiadó (GYÁRFÁS MIKLÓS: 
Papucs; MESTERHÁZI LAJOS: Már késő; ŐRSI FERENC: Epeiosz-
akció ; PALOTAI BORIS: NŐ a barakkban) 

Rivalda. 1970 —1971. Nyolc magyar színmű. Antológia. Szerk. 
Kardos György — Magvető Kiadó (CSURKA ISTVÁN: Döglött aknák ; 
DARVAS JÓZSEF: Pitypang; DEVECSERI GÁBOR: Bikasirató; FEKETE 
SÁNDOR: őserdei szümpozion, avagy az emberevő komédiája két teríték-
ben ; ILLYÉS GYULA: Bölcsek a fán; N É M E T H LÁSZLÓ: Bodnárné ; 
ÖRKÉNY ISTVÁN: Macskajáték ; W E Ö R E S SÁNDOR: A holdbeli csónakos) 

Szóljatok szép szavak ! 1. Ö t dokumentumjáték — Népművelési 
Propaganda Iroda (BENKE ÉVA: Extázis ; DÉVÉNYI RÓBERT: Néző-
piac Pest-Budán ; ÉLESS BÉLA: Kukabúvárok ; KEI.ETI ISTVÁN: Arany-
garas ; KERÉNYI IMRE: Valamiért) 

Újdonságok. 1971. Színpadi játékok — Népművelési Propaganda 
Iroda (ÉBERT TIBOR: Etűdök; OBY GYULA: Zenés örökkévalóság) 

Újdonságok. 1972. Új magyar egyfelvonásosok — Kiad. a N é p -
művelési Propaganda Iroda (BOLDIZSÁR MIKLÓS: Van-e objektív 
akadálya annak, hogy az ember oroszlánra vadásszon Mátyás király 
vadaskertjében? H. BABTHA LAJOS: Történetek és történelem ; NYERGES 
ANDRÁS: A disznók; SZAKONYI KÁROLY: Albérlet és philodendron) 

MERKOVSZKY ERZSÉBET 


