
FRIED ISTVÁN 

„Ki egy szavával híva létre mindent..." 
(Az ember tragédiája kelet-közép-európai kontextusa) 

„ . . . az eszme nem csupán téma és anyag, h a n e m 
maga a hímzés és bűvölet . Ebben az ér telemben 
azt lehet mondani: Madách költeménye az egyet-
len igazában filozófiai költemény a világiroda-
lomban. Goethe és mások verseiben a filozo-
f ikum csak eszköz, és n e m cél: az eszme csak sze-
rény szolgája színeknek, érzéseknek. Madáchnál 
színek, érzések szolgálják az Eszmét." 

(Babits Mihály)1 

Az ember tragédiája első színében az Úr és Lucifer szópárbajában figyelmesek 
lehettünk arra az „emblematikus"2 kifejezésre, amely a világot a roman-
tizálással otthonossá, azaz - ha meghatározhatóvá nem is, legalább -
értelmezhetővé tenni kívánó költészetesztétika révén kapott polgárjogot, és 
amely ezen keresztül Madách Imrének a romantikus önreflexióhoz (romanti-
kus iróniához?) való viszonyára enged következtetni. Hiszen már a művet 
bevezető Angyalok kara parafrázisát adja a logosz, a szó, az „Ige" elsőbbségét 
hirdető kijelentésnek: „Ki egy szavával híva létre mindent"; mely ünneplő 
sorban legalább három tényező válik perdöntően fontossá. A szó szerepéről 
lesz még alkalom viszonylag bővebben értekezni; a „létre hív" az én felfogá-
somban azon túl, hogy a teremtés jelentéskörébe tartozik, annak szinte szino-
nimája, a lét, az egzisztencia megszületett lehetőségeire éppen úgy céloz, 
mint a lét világszerűségére - vele szemben egyként ott meredezik a lét előtti 
állapot meg a vég, mely utóbbi immár nem a szónak, hanem az Úr pillantá-
sának a függvénye. A „minden" pedig a lét, az egzisztencia följebb említett 
nagy lehetősége, nevezetesen az egzisztencia megvalósulása és további ön-
megvalósítása. A szó, amelyből „intő szózat" válhat, amely figyelmeztet és 
éltet, immár világot kormányzó eszköz: a rendzavarból rendet formál, midőn 
az Úr kimondja. Hasonlóképpen zeng hozsánnát Gábor arkangyal, az Úr sza-
va Eszméjének formát öltése, amely a tér megjelenését eredményezve, valójá-
ban kijelölte a kört, amelyben a lét, az egzisztencia alakot kaphat, hogy az Erő 
és a Jóság segítségével ennek a létalaknak valamennyi „dimenzió"-ja része le-
hessen a világ további sorsában. - Mellékesen jegyzem meg, hogy a nagyon 
goetheinek ható első szín egyszerre gondolja újra a Faust első részének ha-
sonló (célzatú) jelenetét, és öleli emlékezetébe a (középkori) moralitások eljá-
rását, midőn a külső formát tekintve a goethei szereplők hanghordozását idé-
zi, a belső tartalmat tekintve azonban a logosz hatalmát és ősi voltát látszik 
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hangsúlyozni, mintegy a János evangéliuma szellemében („.. .Isten vala az 
ige. [...] Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.") Mind-
ezeket megfontolva érzem az eddigieknél jobban kiemelendőnek az Úr Luci-
fernek tett szemrehányását: „Dicséretemre nem találsz-e szót", valamint Lu-
cifernek a kiigazítás igényével adott, a szavakat (és a szót általában) a maga 
módján értelmező replikáját: „Dicsőségedre írtál költeményt." Dicséret-
dicsőség, illetőleg az egyes szám első és második személyű birtokos személy-
rag, tovább a szó és a költemény konfrontálódik, egy a szó jelentésének egy-
értelműségében (ennek teremtő, létrehívó erejében) teljesen bizonyos beszéd-
re ironikus felelet érkezik: ugyanannak a szónak egy más „állapotát", alak-
ját, látszólag teljesebb voltát, ennek következtében többféleképpen értel-
mezhető, változatával elbizonytalanító lehetőségét mutatja föl „a tagadás ősi 
szelleme". Mégsem puszta tagadásról van szó, a dicséret összegzése annak, 
ami az angyalok karától, a három arkangyaltól elhangzott, méghozzá szó ál-
tal, és ezeknek a dicsérő szavaknak a folytatását várja az Úr Lucifertől. Aki 
viszont a dicséretet dicsőséggé alakítja át, amely korántsem a feltétlen elisme-
rés jelentéstartalmával vagy netán objektivitásával rendelkezik - épp a birto-
kos névmások jelzik a személyességet. A „dicsér" Lucifernél az alábbi igei 
alakban tér vissza, szövegkörnyezete annak talmi voltát sugallja („Dicsér 
eléggé e hitvány angyalsereg, / És illik is, hogy ők dicsérjenek": az ige meg-
fosztása attól a hangulattól, vonzáskörtől és világszerűségtől, melyet az 
Úr tulajdonít(tat) neki, Lucifer „beleérző" nyelvjátékának eredménye). A di-
cséret helyett tehát Lucifer a dicsőséget mutatja föl, amely több is, kevesebb is; 
ki hogyan értelmezi. A luciferi „hermeneutika" mind a dicséretben, mind a 
dicsőségben rejtezhető esendőséget látszik hangsúlyozni, és az etimológiai-
lag azonos tőről való elágazást a következő színben a Lucifer megjelenését 
követő jelenségek változásai tanúsítják: a dics elborul, a dics kissé kitisztul, a 
dics elborul. S hogy mindez Luciferrel kapcsolatos, mintha azt igazolná, 
hogy hermeneutikája első megközelítésben nem alábbvaló az Úrénál, csak-
hogy az égiek a (kissé naiv) jóakarat, a tagadás ősi szelleme meg a gyanú 
hermeneutikáját tudja a magáénak. A szóba vetett bizalommal szemben a szó 
változékonyságát, szinte tetszés szerint alakíthatóságát emeli ki Lucifer be-
szédmódja. Hasonlóképpen lesz a szóból költemény, amely a maga értelmi 
beállítódását mindvégig hangoztató Lucifer szájából nem éppen elismerés. 
Az egész mű folyamán törekszik arra, hogy a rajongásra, az érzelmi megkö-
zelítésre hajlamos Ádámot visszarángassa a maga prózájába, s aligha köny-
velheti el győzelmének, hogy a haláltánc függelékében Éva a „Szerelem, köl-
tészet s ifiuság / Nemtőjé"-re hivatkozva „Fátyolát, palástját a sírba ejtve 
dicsőül ten távozik".3 A költészet és a dics egy származékának összetartozása 
a luciferi értelmezés igazságát erősen csökkenti, mint ahogy a záró jelenet an-
gyalkórusa két ízben is él a dics újragondolt formáival, előbb a dicsőt magasz-
talja, majd szerénységre int, ám az Úr dicsőségére véghezvitt tett nemességé-
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ben nem kételkedik. Ezt megkoronázandó Éva megint költészetté minősíti az 
angyalkórus intelmeit: „Ah! értem a dalt, hála Istenemnek!" Az értelmi mű-
velet és a költészet összetűzése egyben újabb „rehabilitálása" a Lucifertől 
megvetőleg emlegetett költeménynek; Ádám ennél szerényebben - „Gyaní-
tom én is, és fogom követni" - egyben arról is tanúskodik, hogy amit az űr-
jelenetben önmagának tudatosított, n em veszítheti el érvényét (s hogy a szó-
használat megint árulkodó, arra szinte már utalnom sem kell): „A cél meg-
szűnte a dicső csatának". A dal jelentésének gyanítása a dicső, dicsőség újra-
értelmezésének lehetősége, immár kevéssé a gyanú, inkább a (naiv) jóakarat 
hermeneutikájának jegyében. Ádám visszatalált létének kezdeteihez, de ta-
pasztalatokkal terhelten, amelyek nemcsak a „vég"-re emlékeztetik szünte-
len, de feltehetőleg arra is, hogy léte korántsem az ördög komédiája, hanem 
az ember tragédiája. S hogy visszatérjek a Babitstól vett mottóhoz, miszerint 
Madáché lenne a világirodalomban az egyetlen valóban filozófiai költemény, 
annyit mindenesetre megkockáztatok, hogy (egyetlenként vagy nem egyet-
lenként) ez erőteljesen hozzájárult a kelet-közép-európai (mindenekelőtt szlo-
vák és szerb, részben cseh) befogadáshoz. Még akkor is, ha a feltűnően élénk 
recepció másik, az előbbivel egyenrangúnak vélt okául a romantika kelet-
közép-európai élettörténetének sajátosságait nevezhetjük meg.4 

A följebbi „emblematikus" fejtegetésből kitetszhetett, hogy a költeménynek, 
a költészetnek mint világteremtő alkotásnak romantikus felfogása Madách 
művében is fölbukkan, és a szó (bibliai értelemben használt vagy a romanti-
kus esztétika szerint értett) fölértékelése-fölértékelődése sem hiányzik Az em-
ber tragédiájából. A romantika költészete (is) szívesen kölcsönzött a Bibliából, 
a mitológiából alakokat, fordulatokat, sőt: a költészet-vallás „megszervező-
dés"-ének folyamatában az eddig a szakralitás körébe tartozó fordulatok 
mintegy átemelődtek az egyáltalában nem szakrális poézisbe. A költő nem 
pusztán második teremtőként funkcionál a zsarnoki Jupiterek ellen lázadoz-
va, hanem a poéták önmagukat fölszabadítva, költő-demiurgoszként vívják 
harcukat a világ romantizálásáért, a progressive Universalpoesie-ért. És itt a 
poézissel teljesen egyenértékű az univerzalitás-idea, a kettő összefonódása, 
egymást fokozó lényege az általuk feltárt szó világszerűségében artikuláló-
dik. S ha Madáchnál (bár Lucifer) költeménynek nevezi a világteremtést, az 
1845-ben született Luca mikrokozma, a crnagorai püspökfejedelem Petar Petro-
vic Njegos magyarul A mikrokozmosz fénye című bölcseleti költeménye expli-
cite költői tevékenységnek mondja a világ megteremtését, Istent költőként 
aposztrofálva:5 

Szvemoguói na tron sz jedi jase , Titokzatos por f i r ra l díszített 
Ta j insz tvenom ukrasen po r f i r om, t rónján ült a M i n d e n h a t ó isten, 
Tvori te l jnom zanjat poez i jom; e lmerülve költői munkában; 
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Az isteni teremtést esztétikai-ízlésbeli szempontok vezérlik, illetőleg be-
széd/tett , ihlető is egyben, áthatja a benne érdekelt lényeket, akik ebben az 
áthatottságban maguk is alkotóvá lehetnek: 

Plan nebeszah p r ed szobom g l edase 
I preleszti p rav i lnoga vkusza. 
Hi l jade tih bozsi jeh d u h o v a h 
Zanesen i njozi revnovahu; 
Opiveni n j e n o m poezi jom 
Po bl i jedom t u m a r a h u szv ' jetu 
I sz tvarahu razl icsne predmete . 

Maga előtt az ég tervét látta, 
p o n t o s ízlés bűbájos varázsá t . 
Ezrei az égi sze l lemeknek 
ihletet ten versenyeztek véle, 
s i t tasúl tan szent költészetétől 
szer teszál l tak az ámyékv i l ágba , 
és a lkot tak mindenfé le tárgyat. 

Aligha lepődhetünk meg azon, hogy a szlovónak6 ebben a műben is emble-
matikus szerep jut. A tökéletes szó az Istené, A mikrokozmosz fénye ajánlásá-
ban Njegos az emberi szó, így saját szava tökéletlenségére panaszkodik, nem 
is a szlovóval él, hanem a narjecsijéve 1, míg a Teremtő mindenható szava 
(„Szvemoguce szlovo sztvoritelja" - alliterációval hangsúlyozva) csupán a 
tökéletes nyelv,7 amelynek legföljebb megsejtése, de semmiképpen sem bírá-
sa lehet az ember osztályrésze. A költő azonban részesülhet az áldásban, az 
égtől megkaphatja az adományt, s ha (az eredeti szövegre hivatkozom) a szlo-
vo kimondására csak a tökéletes nyelv tudója képes, legalább dijalekt]e az égi 
sugalmazásra vezethető vissza. 

Zvani je je szves teno poete, 
Glasz je n jegov neba vlojinije, 
Lucsa szv'jetla rukovoditel j m u , 
Dijalekt m u velicsesztvo tvorca. 

s zen t hivatást végez a poéta 
h a n g j a ha kél, azt az ég sugallja, 
veze tő je a csillagok fénye , 
szó lamlása te remtőnk igéje. 

A költői szó teremtő ereje a költő-Istené, aki egy romantikus kozmogóniá-
ban a dantei és a miltoni Isten-Sátán-megjelenítéseket értelmezi át, mind-
végig a kimondhatóság dilemmáitól gyötrődve. Talán kapcsolatba hozható 
Njegos nyelvi univerzumának belső megosztottságával, kétféle, külön-külön 
funkciókat ellátó beszédmódok, terminológiák küzdelmével: az egyházi-
tudós, „szakrális" és a népnyelvi változatok kiszorítósdijával, amely a kor-
szerű szerb irodalmi nyelv megteremtésének folyamatát végigkísérte. Az 
avulóban levő, ám a szertartásokban uralkodó szlavenoszerb (orosz-szerb) és 
a népnyelvre alapított, Vuk Karadzic által kialakított modern nyelv egyszer-
re van jelen A mikrokozmosz fényében, más-más részletek megszólaltatásában 
szerephez jutva. A Vuk Karadzic nyelvújítását pártoló, Byront tanulmányozó, 
romantikus költő és egyúttal egyháza hagyományait őrző püspök a maga 
kétnyelvűségét látja viszont műve tükrében, a tökéletes nyelv keresése az ő 
számára nem elvont grammatikai s túdium, hanem személyesen megélt 
„dráma". 
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Jóllehet, Madách Imre n e m ismerte Njegos művét, aligha hallott róla egy-
általában, számos ponton szembesíthető a két filozófiai költemény. Ezúttal a 
szakralitást romantikus bölcseletté formáló tevékenységet emeltem ki, amely 
egészen közvetlen nyelvi vonatkozásaival (a szó, a költészet fölértékelésével) 
a romantika pozícióit erősítette a nemzeti irodalomban, ám valahogy olyan 
módon, hogy az isteni szó elérhetetlenségét, teljes értésének kétséges voltát 
posztulálta. Ugyanekkor a teremtés esztétikai aktusként felfogása, „költe-
ménnyé" válása, nem utolsósorban a reagálás a választott előszövegekre már 
talán túlmutatni látszik a magyar romantikán. 

A kortárs kelet-közép-európai irodalmak közül csupán a lengyelben talál-
kozunk8 olyan jellegű „emberiségköltemények"-kel, mint amilyenek Az em-
ber tragédiája vagy Л mikrokozmosz fénye. Ezzel párhuzamosan több irodalom-
ban a romantikus áttörést inkább magános alkotók hajtották végre, nemigen 
beszélhetünk romantikus mozgalomról. S ahol mégis, mint például a szlovák 
irodalomban, ott ez egyrészt az irodalmi nyelv megteremtésének gyakorlati 
feladataival kapcsolódott össze, másrészt működött az öncenzúra, amely 
például bizonyos műfajok és tónusok tilalmát eredményezte. Az a fajta iro-
dalmi rendszerbeli teljesség, amely a XIX. század közepén mindenekelőtt a 
lengyel és a magyar irodalmat jellemezte, a szlovák és a szerb írókat arra 
késztette, hogy a XIX. század folyamán kíséreljék meg irodalmi rendszerük 
kiteljesítését. A kettős irodalmiságként9 megnevezett jelenség azonban kisebb 
részben szerb-magyar, nagyobb részben szlovák-magyar (hasonlóképpen 
szlovén-német) irodalmi viszonylatokban jelezte, hogy például a kortárs 
európai, közelebbről lengyel és magyar regényekkel egyenértékű anyanyelvi 
regény nehézkesebben alakult ki, mivel a szlovák és a szerb olvasók Jókai 
műveit részben eredetiben olvasták, részint fordításokban, és ezért nem min-
denáron igényelték a romantikus regény szlovák vagy szerb megfelelőit. En-
nek a szempontnak egy másik vetülete a világirodalmi tudatokban mutatko-
zó hasonlóság: a szerb és a szlovák irodalom világirodalmi tájékozódását leg-
alábbis befolyásolta a magyar irodalom igyekezete egy az eddigieknél kor-
szerűbb világirodalom-képnek fordítások révén történő kialakítására. A ma-
gyar irodalom ennek következtében több ízben világirodalmi irányok, be-
szédmódok közvetítőjéül szolgált. Mindenesetre megfontolandó, hogy még a 
XX. század elején is három magyar költő jelent meg szlovák és szerb költők 
tolmácsolásában: Arany, Petőfi és Madách. Úgy is fogalmazhatnék kissé som-
másan: Petőfi lírája, Arany kisepikája és Az ember tragédiája. A szlovák iroda-
lomban a mindmáig legjelentősebb szlovák költőnek tartott Hviezdoslav 
adaptálta anyanyelvére a három magyar költő műveit, méghozzá abban az 
évtizedben, amikor a szlovák-magyar nemzetiségi ellentétek igen kiélezettek 
voltak,10 a szerb irodalomban az a Jovan Jovanovic Zmaj, aki a szerb roman-
tika költészetfelfogása felől tekintett a magyar irodalomra,11 mintegy „klasszi-
cizálta" a nemzeti romantikát, de ennek a klasszicizálásnak körébe szervesen 
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illesztette a magyar irodalomból készített fordításokat. Ezen a helyen szüksé-
ges tisztázni egy félreértést. Míg a szlovák irodalomban a romantika iroda-
lomalapítása belső nehézségekbe (az említett öncenzúra bénító akciójába) üt-
között, addig az 1847-es esztendőben Njegos Hegyek koszorúja című műve és 
Branko Radicevic verseskötete révén egyfelől a népnyelv irodalmi nyelvvé 
elfogadása, másfelől a romantika áttörése is megvalósult, Njegosból és 
Radicevicből hamarosan kanonizált szerző lett. Njegos A mikrokozmosz fényé-
vel megalkotta azt a típusú filozófiai költeményt, amelyet más formában Ma-
dách hozott létre, de amelyhez hasonlót nem írtak a szlovák irodalomban. 
Ilyen módon differenciáltan és óvatosan kell értelmezni azt a tényt, hogy 
Hviezdoslav később, Zmaj előbb Madách fordítójává vált.12 Természetesen a 
magyar irodalomtörténet és kritika értékelő munkáját sem lehet figyelmen 
kívül hagyni, mint ahogy Az ember tragédiája német fordítását sem. (A cseh 
Jaroslav Vrchlicky például először németül olvasta és kedvelte meg Madách 
művét.) Azt, hogy a szlovák irodalom új műfajjal gazdagodott Az ember tra-
gédiája fordításával, elfogadhatjuk. Valójában Njegos 1845-ös filozófiai költe-
ménye ellenére ezt mondhatjuk kisebb fenntartásokkal a szerb fordításról is. 
Ugyanis Njegos műve nem színdarab formájú, és időközben Paulay Ede me-
részsége következtében Az ember tragédiájáról kitetszett, hogy színpadi alko-
tásként is felfogható. A mikrokozmosz fénye nyelvi kettőssége nehéz olvas-
mánnyá tette a művet a szélesebb olvasóközönség előtt, emellett a Hegyek 
koszorúja mögött a háttérbe szorult, ez utóbbi időszerűbbnek vélt hazafias-
történelmi tematikájához képest A mikrokozmosz fénye sátánlázadás-története 
kissé elvontnak tetszhetett. 

A külső és talán túlságosan is kézenfekvőnek látszó okok után nem árt to-
vábbgondolkodnunk Az ember tragédiája befogadása szlovák és szerb „siker-
történetén" (a XX. században aztán mindkét nyelven újabb átültetések ké-
szültek, neves költő-műfordítók munkájának eredményeképpen). Már csak 
azért is, mert a romantika fokozatos pervertálódásával az a fajta szó- és 
költészet-fölértékelődés, amely a romantika kiteljesedéséhez járult hozzá, 
egyre kevésbé mutatkozott produktívnak Európa-szerte, így a szlovák és a 
szerb irodalomban sem volt az. Zmaj tanúja volt a szerb romantika fokozatos 
elerőtlenedésének, s bár költészetével és magyar fordításaival még egyszer, 
utoljára fölmutatta az irányzat értékeit, nyelvileg inkább lezár egy folyama-
tot, mint megnyit egy újat. Másképpen fogalmazva: kétségtelenné teszi 
(Hviezdoslavhoz hasonlóan), hogy bizonyos utakon nem lehet továbbha-
ladni, az epigon „nemzeti romantika" elutasítása, destruálása teszi csupán 
lehetővé az európai irodalmakkal való nyelvi/terminológiai egyidejűség 
megvalósítását. (Valójában Madách sokat vitatott nyelvi korszerűségei-
nek/elavultságainak1 3 elemzése közben sem szabad elfelejteni, hogy az 1850-
es esztendők magyar irodalma nem csupán a lírikus, balladaszerző és a Da-
liás idők időleges kudarcának Arany Jánosáé, hanem a „petőfieskedőké", a 
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„kelmeiség" költő-képviselőié is, nem is szólva arról, hogy az értekező pró-
zában Erdélyi János máig kellő mélységben nem tudatosított, értékelt kísérletéé 
a magyar bölcseleti műnyelv létrehozására!) Zmaj és Hviezdoslav Petőfi- és 
Arany-, ám mindenekelőtt Madách-átültetései talán olyan szempontú vizs-
gálatot is érdemelnének, hogy - miközben támaszkodtak a szlovák és a szerb 
romantika első nemzedékének nyelvi leleményeire - a nemzeti irodalomban 
meghonosítani próbáltak egy összetettebb, kevéssé konvencionális, ha úgy 
tetszik: szabálytalanabb nyelvhasználatot. Amiként Hviezdoslav és Zmaj 
elfordulni látszott a „hivatalos" szlovák és szerb irodalmi tájékozódástól, 
amely többé-kevésbé a magyar irodalom negligálásával, részben purizmus-
sal jellemezhető, akként meggondolkodtató lehetne, hogy a magyar kritika a 
magyar irodalom még oly kanonizált műveinek nyelvi elemzésekor is jó da-
rabig csődöt mondott , mint a Szigeti veszedelem, a Bánk bán és Az ember tragé-
diája, nem is szólva arról a tanácstalanságról, amelybe (más okokból) a Cson-
gor és Tünde ütközött. Az említett művek közül Az ember tragédiája szinte 
programszerűen beszéd- és nyelvközpontú: minthogy kénytelen megjelení-
teni, beszéltetni, vitahelyzetbe állítani az Urat (aki Madáchnál kevésbé „ma-
gános", így messze nem oly romantikus hős, mint Njegosnál), az ő megszó-
lalásai által hangozhat föl a tökéletes beszéd, szembeállítva a himnikus 
előadást és ezáltal a himnuszhoz illő magatartást elvető Luciferrel, aki e sze-
rint a szereposztás szerint (bukott angyalként) a tökéletes beszédet el nem 
érő nyelven adhatja elő mondandóját, míg Ádámé és alakváltozataié lenne a 
nyelv „harmadik" fokozata, amely sem nem isteni, sem nem angyali, csupán 
csak emberi. S itt, ezen a ponton az ember(iség katartikus) tragédiájának 
nevezhető, talán innen látható be, hogy a sokak által funkciótlannak vélt záró 
mondat valójában Ádám fölismerésének és megnyilatkozásának megerő-
sítése, hitelesítése. Ádám profán nyelvén hirdeti meg a szisziphoszi lét értel-
mességét (és talán boldogságát), amelyre az Úr szakrális választ ad: 

A célt, t u d o m , még százszor el n e m érem. 
Mit sem tesz. A cél vol takép mi is? 
A cél m e g s z ű n t e a dicső csatának. 
A cél halál, az élet küzde lem, 
S az ember célja, a küzdés maga . 

Az Úr intelmeiben helyesli a „tettdús élet"-et, egy idealizáló és idealizált 
lét lehetőségét csillantja föl, Évának, az „örök-Asszonyi"-nak tulajdonítva 
azt, amit a Faust II. részének Chorus mysticusa is neki tulajdonított - ha a köl-
tészetet önnön szimbólumaiba burkolja is („Alles Vergängliche / ist nur ein 
Gleichnis") - , ám a záró mondat már egészen közvetlenül tanúskodik Ádám 
szava és hite mellett. Csakhogy az Ádámnál örök újrakezdésként artikuláló-
dó meggyőződést a hit szakralitásába fordítja át, természetesen a maga szó-
használatát hangsúlyozva, mintegy kisajátítván Ádám főnevét, igei, felszólí-
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tó módú formában emelve be azt a tökéletes nyelvbe.14 Ugyanakkor nyitva 
marad a végső intelem, a hit igéje; a szűkebbre szabható vallási/szakrális tar-
talom mellett az égi szóban, a költészetben, a tettdús életben való bizalom, 
mind-mind összetevője a záró mondat sugalmazásának: „Mondottam, em-
ber, küzdj ' és bízva bízzál!" Ez a fajta nyitottság, rétegzettség teheti valóban 
tökéletessé az égi szót, nevezetesen az, hogy önmagára visszautalva önma-
gába foglalja bele az ember fölismerését is, föllelve azt a tökéletes formát 
(epigrammatikusat, szólássá, toposszá válhatót), amely egyszerre igenli a 
nagy mű befejezettségére vonatkozó, kezdeti formulát, és enged teret a 
tettdús emberi lét befejezhetetlenségének. (Mint ahogy a záró mondat két 
igéjének „folyamatos jelen"-e szintén tartalmazza ezt a lehetőséget.) 

Nem tudhatjuk, és talán nem is nagyon lényeges, miszerint Zmaj és 
Hviezdoslav feltehetőleg alaposabban csak Az ember tragédiáját ismerte a 
Madách-életműből, és azt sem mondhatom teljes bizonyossággal: annak tu-
datában fordították-e le a chef d'oeuvre-t, hogy a Mózes a küzdés és bízva-
bízás színműve, amelynek főhőse sem érheti el az ígéret földjét, nem léphet 
be a tökéletes nyelv által megjósolt, megteremtett tartományba. Az meg vég-
képpen kétséges, hogy mennyire gondolták bele fordításukba Madách sze-
mélyes sorsát, börtönfogságát, nem túl v idám magánéletét (kiváltképpen a 
forradalmakat és a férfi-nő kapcsolatot közvetlenül, ez utóbbit szinte a sze-
mélyes tapasztalat tanulságaival megjelenítő színeket). Ami számomra bizo-
nyosnak tetszik: a nyelv, különösképpen a tökéletes nyelv keresése - a m ű és 
fordításai a tanúk - mindhármukat erősen foglalkoztatta. Már csak a roman-
tikából érkező költői világteremtés prométheuszi aktusával vitatkozó 
szisziphoszi léttapasztalat megfogalmazásának próbájaként is. A szerb ro-
mantika nyelvújítása/teremtése egyben a szakralitás nyelvével való szembe-
fordulás, az emberi nyelv emancipálása, költészetté fokozása. Ennek a folya-
matnak végpontján alkotott, fordított Jovan Jovanovic Zmaj. A szlovák ro-
mantika a biblikus cseh nyelvet és vallási/tudósi terminológiáját fölcserélte 
a közép-szlovák nyelvjárásra alapozott, eleinte ugyancsak póriasnak vélt, 
mindenesetre a laikus nyelvhasználat számára alkalmasabbnak hitt nyelvvel, 
melynek esztétikai kódexét a Stúr-iskola hamar megmerevítette, így az ifjú 
Hviezdoslavnak éppen az egyházi/didaktikus nyelv-/költészetfelfogás elle-
nében kellett megformálnia a maga irodalomesztétikáját. Petőfi és Arany hi-
vatkozási alapul szolgált bizonyos műfajok és tónusok anyanyelvi megszó-
laltatásának időszerűségére. Az ember tragédiája szlovák és szerb változata a 
nyelvteremtés utáni helyzetben született; akkor, amikor már kétségtelenné 
vált a népnyelvből kialakított irodalmi nyelv előnye a korábbi, egyházi jelle-
gű nyelvvel szemben. Ugyanakkor még kétségek léteztek a XIX. századi, ön-
nön felszabadításán fáradozó egzisztencia megszólaltatásának lehetőségei-
ről. Annál is inkább, mivel a nyelvteremtés nemzedéke nyelvi (illem)kódexet 
alkotott, amelyet destruálva csak egy újabb nyelvteremtés nem bizonyult 
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zsákutcának. Ily módon határhelyzetben szemlélhetjük Zmajt és Hviezdo-
slavot; nekik nem irodalmi köznyelvet kellett kodifikálniok, hanem olyan 
költői grammatikát konstruálni, amely elég hajlékonynak mutatkozott ah-
hoz, hogy rá alapozva a nemzeti és az egyéni fenyegetettség szótára meg-
szerkeszthető legyen, ám ezen túl a tökéletes nyelv nemzeti /anyanyelvi vál-
tozata is megépülhessen. Miközben Madách az égi szó(zat) emberi nyelvre 
fordíthatóságát, illetőleg az emberi nyelvnek az égi szó(zat)hoz való hozzájá-
rulását, a lehetséges költői beszédnek ezeket az összetevőit az ember(iség)i 
sors lényegi tényezőjeként láttatja, Zmaj és Hviezdoslav fordításaikkal ha-
sonló kérdésföltevéseket illesztenek a nemzeti /anyanyelvi irodalmi rend-
szerbe. Ezek a kérdésföltevések nyelvi és műfaji természetűek, e fordítások 
éppen ezért mintegy kiegészítik az anyanyelvi/nemzeti irodalmi rendszert. 
Pusztán utalásszerűén: Jaroslav Vrchlicky maga kísérletezett a francia ro-
mantikus poème d 'humani té létrehozásával. Ebbe a kísérletsorozatba épül be 
a nyersfordítás, illetőleg Frantisek Brábek segítségével végül a legapróbb 
részletekig megismert Madách-mű, amelynek csehországi színházi pályafu-
tásáról is szólhatunk a századforduló időszakában.15 

Az ember tragédiája azok közé a magyar irodalmi alkotások közé tartozik, 
amelyek nemcsak a magyar irodalomban hoztak fordulatot, hanem a szom-
szédos irodalmak egyikében-másikában is. Jelentőségét mégsem a kapcsolat-
történet felől hangsúlyozhatjuk. Talán jobban kellene tudatosítanunk azt, 
hogy szó- és költészet-központúságával a romantikus költészetet mintegy 
összeköti a következő, romantika utáni korszak irodalmával, akképpen böl-
cseleti költemény, hogy e jelzős szerkezet mindkét tagját (egyként) egy esztéti-
kai világszemlélet, a világ esztétikai megragadása lényeges tényezőjének hir-
deti. 

1 BABITS Mihály, Előszó Madáchhoz (1923) 
= Esszék, tanulmányok, Bp., 1978,1, 742. 
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tam: „ . . .majd az élet korlátozza önmagát". 
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szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből, 
szerk. Zuzana ADAMOVÁ, Karol ROSEN-
BAUM, SZIKLAY László, Bp., 1965, 239-263. 
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[Bratislava, 1989], 95-97. 
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komparatisztikai aspektusból = Utak és tévutak..., 
274-281. 
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mintha tegnap keltek volna: mint némely sü-
temény, mely szárazon és keményen jön ki a 
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14 További töprenkedést érdemelne, hogy 
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Adalékok Az ember tragédiája csehországi vissz-
hangjához, It, 1956, 322-336.; Miloslava 
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sítője Csehországban (FrantiSek Brábek és Gustav 
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