
WALDAPFEL JÓZSEF: 

MADÁCH IMRE 

Mikor elhatároztam, hogy az első Magyar Irodalomtörténeti Kongresszus kere-
tében Madáchról fogok beszélni, nem az vezetett, mintha rá vonatkozó kutatásaimat 
tartanám leginkább lezártnak. Azért gondoltam erre, mert a Madách-probléma 
tudomásom szerint egyike azoknak a kérdéseknek a magyar irodalmi hagyomány 
értékelésében, amelyek körül a legnagyobb bizonytalanság és nyugtalanság tapasz-
talható, amelyek tisztázását legtöbb oldalról sürgetik. Színházlátogató dolgozóink 
széles rétegeiből és a pedagógusok köréből egyre követelőbben hangzanak ilyen 
kérdések: miért nem játsszák Az ember tragédiáját? Mit kezdjünk vele az iskolá-
ban? sőt egyenesen így is: Mondják meg végre, haladó vagy reakciós-e Madách? 
— Ne vá r j anak tőlem kidolgozott előadást, nem a költő ú j arcképét akarom most 
megrajzolni, sem főművének minden oldalról való részletes elemzését adni, egye-
düli célom vitát indítani,, nyiltan fölvetni egyikét azoknak a kérdéseknek, amelyek 
ma legsürgetőbben követelnek választ. 

A nyugta lanság mindenképpen indokolt. 
Ismeretes, hogy Az ember tragédiáját csak a budapesti Nemzeti Színház több 

mint hétszázszor játszotta, az is, hogy ez az egyetlen magyar klasszikus dráma, 
amely valóban világhírre tett szert, több mint húsz idegen nyelvre lefordították, 
van olyan is, amelyre tíznél is többször. Oroszul tudtommal három fordítása jelent 
meg. Évtizedeken át újra meg újra színrevitték külföldön is, néhol hatalmas siker-
rel. Joggal tűnik fel, hogy a fölszabadulás óta a Nemzeti Színház egyszer új í tot ta 
fel 1947-ben, a gyönge előadás ellenére akkor is sikerrel, azóta teljesen hiányzik 
a műsorról. I 

Az a kérdésfeltevés, haladó-e Madách vagy reakciós, bármily durva leegysze-
rűsítésnek tűnik is fel, szintén nem egészen fölösleges. Hiszen a Tragédiát nálunk 
a Horthy-korszakban vagy a fasiszta Németország színpadjain egyaránt a leg-
reakciósabb ideológiák szolgálatába állították, s a magyarázók egész sora próbálta 
az imperializmus embertelen, népellenes és közvetlenül szovjetellenes törekvéseinek 
igazolásául feltűntetni. Ennek illusztrálására legyen elég csupán néhány mondatot 
idézni Horthy-Magyarország hivatalos filozófusának, aki még a felszabadulás 
után évekig fertőzhette i f júságunkat , Madách-tanulmányából. Miltiades csalódásá-
ból szerinte ez következik: „Jobban munkálkodhatik az államférfi népe javára , ha 
a maga ha ta lmas ereje, s nem a tömeg szeszélyes gerjedelme irányítja. A mai 
diktatúrák önigazolása szórói-szóra meglelhető Madáchban." A konstantinápolyi 
szín értelmezése tele van a „vörös rém", a „vörös Moszkva" rágalmazó emlegeté-
sével a fasiszta diktatúra igazolása érdekében. Szerinte „a madáchi falanszter-
rendszerben, akárcsak a mai szovjetben, nincs magántulajdon, nincs családi élet, 
nincs haza, az emberek nem egyéniségek, hanem csak számozott egyforma kvan-
tumok, puszta csavarok a társadalomnak nagy szürke, mindig egyformán zakatoló 
gépeze tében . . . a művészetet, amely mindig csak az egyéniségen át szűrt ábrázolás 
lehet, a mechanikus fénykép pótolja. A munkás mindig ugyanazt a részmunkát 
végzi, soha egészet nem alkot, kihull lelkéből a munka, az alkotás ö röme. . ." 
És még egy utolsó idézet: Kepler sorsa ezt jelenti: „Minél jobban kibontakozik az 
ész és az élet minél tudatosabb lesz, annál kisebb a bo ldogság . . . mind nagyobb 
diplomás tömeg válik éppen kultúrája, tudása miatt boldogtalanná. A kultúra, az 
ész diadala a legfőbb eszmény, s íme: tragédiába dönti az egyeseket s nemzeteket." 

Fölösleges részletezni, miért nincs okunk félni az* ilyen azonosításoktól, mikor 
előttünk az épülő szocialista valóság, a munkaverseny lelkesedése, a kultúrforrada-
l jm hatalmas eredményei, amikor egyre többet ismerünk meg a példamutató Szov-
jetunió megvalósult szocializmusából, a szovjet emberek hazafiságából, g a z d a g 
humanizmusából, békés alkotómunkájából, amikor a kommunizmus hatalmas épít-
kezései, a sztálini természetátalakítás tervei és eredményei foglalkoztatnak, amikor 
előttünk van a szovjet művészet ragyogó példája is, amely nem hiába gyűlöli a 

28 



naturalizmus mechanikus másoló eljárását. Valóban mindenki érzi, mindenki tudja, 
hogy mindaz, amit a fasiszták, akár a német, akár az angolszász orientáció hívei 
voltak, Madách ürügyén hirdettek, s amit azzal is megpróbáltak még jobban meg-
gyökereztetni, hogy a falanszter-jelenet előadásain cirillbetűs "feliratokat alkalmaz-
tak, pontosan az ellenkezője egészben és minden részletében az igazságnak. Nagyon 
jellemzőnek tartom, hogy iskolai körökben a felszabadulás óta ennek ellensúlyozá-
sára úgy próbálták a Madách-problémát megoldani, hogy letagadták a falanszter-
jelenet értelmét, minden vonatkozását a szocializmusra, és úgy tüntették fel, hogy 
ebben Madách a polgári bürokrácia túltengését, a hivatal packázásait akarta ki-
figurázni. Nem kell mondanom, hogy ilyen eszközökhöz nem szabad folyamodni. 

A kérdés az, mi Madách alkotásának az értelme, mennyi alapja volt azok-
nak a különböző árnyalatú polgári értelmezéseknek, amelyek Madáchot a forra-
dalmi gondolat, a társadalmi haladás ellen próbálták 'felhasználni, nemcsak a 
fasiszta korszakban, hanem jóval előbb. Nyilvánvaló, hogy ezt a kérdést nem 
egyetlen részlet alapján kell megítélni, s éppen ezért, bármennyire fontos szá-
munkra az egyetlen szín, amelyben Madách valamiféle szocialista rendet akar 
ábrázolni, ezt a kérdést is nagyobb összefüggésben, a maga helyén kell föl-
vetnünk. 

* 

Nem mehetek bele ezúttal a könyvtárnyi Madách-irodalom ismertetésébe vagy 
cáfolásába. 

A tragédia marxista elemzésének csak egy komoly kísérletét ismerem, ez 
Bolgár Elek elvtársnak az Üj Hangban (1940. március) megjelent tanulmánya, 
amely elsősorban filozófiai oldalról világítja meg a mű ellentmondásait és sok 
helyes szempontot vet föl. Többnyire egyetértek vele, de nem mindenben. Kár, 
hogy ez a tanulmány nálunk csaknem teljesen ismeretlen, ezen a legközelebbi idő-
ben segítenünk kell. 

Módszertani szempontból tanulságos egy kitűnő kommunista költőnek marxista 
szándékú, de a rappista vulgárizálás legszélsőbb változatát képviselő értékelése, 
aki 18 évvel ezelőtt azt írta a falanszterjelenettel kapcsolatban: „Adám-Madách 
a maga állandó individualista pózában olcsó és alantas módon kigúnyolja a szocia-
lizmus eszméit", s mindjárt ezután ezt az általános tanulságot vonta le: „Ez a 
gyökeresen ' reakciós életfilozófia vörös fonalként vonul végig az egész drámán, 
amelyet a hivatalos burzsoá kritika a magyar irodalom klasszikus chef d'oeuvre-
jéül értékeTt". 

Valóban arról van szó, hogy Az ember tragédiája múltbeli sikereit reakciós 
szellemének köszönheti? 

Gorkij más vélernényen volt. Valahányszor 1902-től kezdve magyar emberrel 
találkozott, Petőfi mellett Madáchot mindig megemlítette, sokáig ők ketten jelen-
tették számára a magyar irodalmat. S hogy ez nem csak a honfitársakkal való 
udvariaskodás volt, bizonyítja a Klim Számgin, amelynek egyik alakja a tudás 
fájának elszáradását említi s hozzáteszi: „Erről a témáról különben a magyar 
Madách Imre kitűnő dolgot írt".1 Hogy a Madáchért rajongó Ljutov a polgári értel-
miség züllésének ez a jellegzetes, de aránylag becsületes képviselője ebben nem 
Gorkijtól idegen véleményt szólaltat meg, azt az is bizonyítja, hogy ugyanő 
Dosztojevszkijről is Gorkij véleményét hangoztatja: „Dosztojevszkij egész életében 
csak a bebörtönözöttekről tudott írni. Az igazságra törő, lelkes ember az ő „szemé-
ben Félkegyelmű. A népet nem ismerte. Nem is volt gondolata róla".2 

Gorkij Madách iránti érdeklődése külön komoly tanulmányt érdemelne. Egy-
korú s teljesen hitelesnek látszó adat szerint maga is fordítani kezdte a Tragédiát 
közvetlenül az 1905-ös forradalom előtt, és letartóztatásakor tűnt el a lefordított 
részlet kézirata. Lehet, hogy a kérdést szovjet kutatások rövidesen tisztázhatják. 

1 Klim Számgin élete. Szikra 1948. 293. 1. 
1 U. o. 307. I. 
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De az, amit máris tudunk, világosan rácáfol azokra, akik úgy képzelik, hogy 
Madách, bármennyire a kevés magyar egyike volt, aki világhírre tett szert a kapita-
lista világban, nekünk nem kell, s akik — mint nem egyszer hallottam ebben a 
vonatkozásban — az ugyancsak világhírű Dosztojevszkij szovjet értékelésére hivat-
koznak. Nem kell mondanom, hogy Dosztojevszkijjel is foglalkoznak a Szovjet-
unióban, bármennyire egyértelmű az ő negatív értékelése, akinek zseniális művé-
szete éppen Gorkij szerint az ember megrágalmazása. Madáchról való hallgatá-
sunk tehát mindenképpen új irodalomtörténetírásunk szegénységi bizonyítványához 
tartozik. 

* 

Ahhoz, hogy Madách igazi mondanivalóját megértsük, mindenekelőtt gondol-
nunk kell Arany figyelmeztetésére, aki szembeszállva Az ember tragédiája meg-
jelenése után nyomban elhangzó téves nézetekkel, azt mondta, hogy „a mű egészé-
ből kiindulva kell méltányolni mind az egyes részeket, mind a kivitel sikerét". 
A félreértések nagyrésze onnan származott s a tudatos hamisításokat is az tette 
tetszetősekké, hogy nem az egészből magyarázták a részleteket, hanem egyes rész-
letekre támaszkodtak, azok egyoldalú kihangsúlyozásával adtak a költő szándéká-
val ellentétes értelmezést az egésznek. 

A költői kompozíció legnagyobb magyar mesterének és szakértőjének elvi 
figyelmeztetésén kívül, hogy biztosabban járhassunk, egy pillantást kell vetnünk 
azokra a viszonyokra, amelyek közt Az ember tragédiája keletkezett, valamint 
Madách költői út jára, különös figyelemmel 'arra, milyen állomás ezen az úton a 
Tragédia, honnan, mi felé haladt a költő ennek megalkotásán át. 

Az ember tragédiáját Madách 1859 februárjában kezdte írni, és 1860 márciusá-
ban fejezte be. A mii írásának idejére esett az a fordulat, amely a nemzet legjobb-
jaiban azt a reményt ébresztette, hogy Ausztria külpolitikai helyzetének válsága 
a magyar nemzet teljes felszabadulását hozhatja meg. A költemény koncepciójának 
kialakulása megelőzi azokat a hónapokat, amelyekben Ausztria összeomlással 
fenyegető vereségei nyomán a nyílt politikai szervezkedés megindult. Tudjuk, hogy 
ekkor Madách azok sorában volt, akik a 48-as eszmék legradikálisabb hirdetői, akik 
Kossuthra hallgatnak és 48 örökségét a maga egészében fenn akarják tartani. 

Ez látszólag nehezen egyeztethető össze azzal a közismert ténnyel, hogy 
annakidején távol maradt a forradalom és a szabadságharc eseményeitől, azt 
kivéve, hogy a szabadságharc kezdetén ő is írt néhány lelkes, buzdító verset. Ezt 
nem akarjuk szépíteni, nem is csak betegségével magyarázzuk, amely miatt már 
1847-ben le kellett mondania hivataláról. Tartózkodó magatartásában része volt a 
centralistákkal való kapcsolatának is, akik ugyanakkor, amikor a jobbágyfelszaba-
dítás kérdésében és a polgári átalakulás több más részletkérdésében is radikálisab-
bak voltak az ellenfél többségénél, nem látták, hogv polgári átalakulás gyarmati 
helyzetben nem valósítható meg, nem foglalkoztak kellő súllyal a nemzeti függet-
lenség, az idegen abszolútizmus elleni harc kérdésével. Nincs miért szépíteni azt 
sem, hogy Madách Windischgrätz bevonulása után vissza akarta tartani öccsét is 
a szerinte reménytelen harctól. 

Madáchot a bukás, testvéreinek halála, a zsarnoki megtorlás, saját családi 
katasztrófáját is siettető meghurcoltatása, ,az önkényuralom egész kegyetlen és 
ostoba rendszerének megismerése tette 48 feltétlen hívévé, töltötte el minden zsar-
nokság izzó gyűlöletével. 

Csak néhány különösen jellemző mozzanatot ragadhatok ki most abból a ren-
geteg tanúságból, amelyet versei és más alkotásai és feljegyzései tartalmaznak. 

Nagyon jellemző Dalforrás című verse, amely világosan a Dalaim párja akar 
lenni. Persze Madách verse sok szép sora ellenére nyomába sem ér Petőfi nagy-
szerű forradalmi versének, amely szelíd szemlélődéstől gyönyörű ívben emelkedik 
zsarnokság és szolgalelkűség elleni, viharzó háborgásig. A költemény végén 
Madáchnál is viharról és szabadságról hallunk, de a honfidalra ihlető szemlélet az, 
hogy a viharban cserfák dőlnek az erdőn. 
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Ez is mutatja, hogy Madách szabadságköltészetét elsősorban a bukás érlelte 
meg. A bukásban dicsőséges küzdelem problémája Az ember tragédiájáig elkíséri. 
A Tragédia csírájaként emlegetett Éjféli gondolatok III. Napoleon és Ferenc József 
uralma idején a Caesar-gyilkos Brutus alakját idézi: 

Értem, hogyha százszor trónra lép a rabló, 
Míg egy Brutus jő és megbukik harcában, 
Az ezt beszélő világtörténetben 
Nem bűn, de erénynek dicsőítése van. 

Vannak ennek a sajátságos szabadságköltészetnek egészen mély és erős 
hangjai is. Most csak A halál költészete utolsó részét akarom kiemelni, amelyben 
a Vérmező mártírjainak, az első magyar köztársasági mozgalom hőseinek emlékét 
köti össze azokéval, akiknek mártírkezét ő megszoríthatta: 

Elszenderült a városnak nyugalma, 
Napszámát végzé minden és pihen, 
Hogy holnap új erővel szembeszálljon 
Kalmárkodása kis küzdelmivel. 

Hej, ilyen az élet, tán nincsen senki 
Mindnyájok közt, ki téged sejtene, 
Ki éberen felkelsz, midőn lenyúgodt 
A város, múlt napok nagy szelleme. 

Ki sincs, ki értené, hogy majd ha egykor 
E város végálomra szenderül, 
S elvész, mint buborék, minden, mi benne 
Most fénylik és küzd, fárad és örül; 

Ha ércjármát az ős Duna lerázta, 
A vár Iedű! s a termeken fű nő, 
E tér fog élni csak, s zarándokolva 
Hozzá távolról ájtatos nép jő. 

~ Kicsinyszerü az élet, ritkán jőnek, 
Mint röpke álmok, nagyszerű napok, 
Talán csak hogy ne essenek kétségbe 
Embernagyságú törpe századok. 

Én láttam, éltem nagyszerű időket, 
Szorítottam nem egy márlírkezet, 
Megrészegített a dicsőség árja, 
Mely szétsugárzott egy ország felett. 

é 
Ennyiből is világos, amire különben rengeteg bizonyítékot sorolhatnánk fel, 

hogy Madách eljutott a forradalom, a szabadságharc lelkes igenléséig, és hogy 
általában a forradalmi harcokat tartotta a történelem legdicsőségesebb eseményei-
nek. Az önkényuralom és az 1860 körüli szabadabb mozgalmak idején verseinek 
egész sorában tiltakozott a megalkuvás ellen, a 49-es békepárt öröksége ellen. 
Politikai hitvallomása hitvallás Kossuth politikája mellett, jelszava a szabadság, 
egyenlőség, testvériség, s ennek jelentőségén keveset változtat az, hogy egyik-
másik pont értelmezésébe belejátszik még a régi alkotmányvédő sérelmi politika 
egyik-másik szólama is. 

Az ember tragédiája befejezése után írt nagy drámájának, a Mózesnek részle-
tesen kimutatták már ekkori politikai magatartásával való összefüggését. A Mózes 
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mintegy újra felveszi a megváltozott helyzetben Az ember tragédiája bíztató vég-
szavát, hogy újabb kétségeken, ellentéteken és tévelygéseken át végül mégis meg-
győzőbben és diadalmasan hangoztassa ki. Ez a dráma az egyiptomiak, a fáraó és 
a zsidók viszonyában Ausztria, a Habsburgok és a magyar nép viszonyát is ábrá-
zolja. A tárgyhoz nem vallási érdeklődés vitte, sem nem az, hogy kipótolja Az ember 
tragédiája történelmi szemléjének valamely állítólagos hiányosságát. A fáraó vádja 
a zsidók makacsságáról éppúgy a magyarság ellenállását jelképezi az abszolu-
tizmus nemzeti elnyomásával szemben, mint ahogy Mózes későbbi küzdelme a meg-
alkuvók ellen példa akar lenni Madách nemzedéke számára. 

Nagyon jellemző, hogy valószínűleg kevéssel előbb Madách egy versében 
(Nem féltelek, hazám!) közvetlenül is odakiáltotta a kishitűeknek, az alkudozóknak 
Mózes példáját és azt, hogy egy új nemzedéknek kell megvalósítania mindazt, 
amire ők már nem alkalmasak: 

Az ősi bűn küldött ránk sujtoló kart, 
A lánc helyét csak szent vér mossa le: 
Hogy a jobb gyermek győzzön, Mózes elhalt 
A pusztában s egy nemzedék vele. 
Nem féltelek hát, hazám! 

A Mózes a győzelem biztos hitében hangzik ki. Józsué hirdeti Mózes halála 
után: 

Mózes meghalt! — Le térdre, nemzetem! 
Prófétád sírba szállott és vele 
A kétes küzdés fájdalmas kora — 
De óh ne hidd, hogy meddő volt azért 
E gyász kor. — Nem, nem, ez szülé az újat, 

Melynek csak kínja volt övé — virága 
Miénk lesz, hogyha az új nemzedék 
Bátran s győzelmi hittel lép belé. 

Nyilvánvaló, hogy az a költő, aki egész időn át olyan lázas érdeklődést muta-
tott nemzete sorsa iránt, aki a kínálkozó alkalommal nem a minden áron való 
nyugalom, hanem a nyílt harc, a függetlenségi politika és a feudal izmus teljes fel-
számolása mellett foglalt állást, nem lehetett a teljes tagadás álláspontján néhány 
hónappal előbb, reménytelenebb helyzetben sem, mikor a politikai akció lehetősége 
még nem volt meg. Egy költőnél, aki annyira szinte ugrásra készen várja a döntő 
pillanatot, nyilvánvaló, hogy az egész emberiség történetét vizsgáló alkotása sem 
független attól, ahogy nemzete sorsát, napjainak problémáit látja. 

Az ember tragédiája nem valami időtlen és nemzetfölötti alkotás, központi kér-
dése éppen saját kora viszonyaira és nemzete küzdelmeire is vonatkozik. Az ember 
tragédiáját nem a mitikus keret felől, konvencionális biblikus-vallásos kérdésfelte-
vések felől lehet megérteni; világnézeti, eszmei tartalmát nem a keret jelenetekből 
kell kihámozni, hanem a történeti képek sorából, amelyek problémái már előbb 
éveken át több versében is foglalkoztatták. 

Ellenmondásai közt a legkönyebben eligazodunk, ha a fő figyelmet azokra a 
képekre fordítjuk, amelyek Madách korát ábrázolják, amelyekben közvetlenül kora 
problémáival foglalkozik, a polgári társadalom születését és viszonyait ábrázoló 
jelenetekből. 

* 

Ha figyelmünket a történelmi képsorozat középső jeleneteire fordítjuk, nyom-
ban szemünkbe tűnik néhány fontos formai, szerkezeti sajátságuk. A sokat emle-
getett álom az álomban, a forradalmi szín különállása nem puszta technikai fogás. 
Ezzel Madách a polgári forradalmat kiemeli a többi színek közül. Kiemeli azt a 
színt, amely saját korát a múlttól elválásztja, amely annak az új világnak kialaku-



lásához vezetett, melynek ellentmondásai annál inkább sürgetik a költő állásfogla-
lását, mennél inkább érzi a fordulat közeledését, amelytől 48 befejezését vár ja . 

Nagyon fontos arra is figyelnünk, hogy bármily torzképet ad a Lucifertől 
mutatott képek logikája szerint Kepler álma a forradalomról, ez az egyetlen álom, 
amelynek álmodója nem kiábrándultan, nem a látottak ellentétét kívánva ébred, 
hanem rajongó lelkesedéssel, s amely után a kapitalista szabadverseny világa felé 
abban a hiszemben indul, hogy az folytatása, megvalósulása az előző szín, a forra-
dalom szabadsághirdetésének. A forradalmi jelenet minden vérengzésével e s sará-
val együtt nem vezet kiábrándulásra. Éppen ez adja meg az értelmét a döntő for-
dulat kiemelésének szándékán kívül a párizsi szín szerkezeti különállásának. 
A polgári forradalom Madách szemében nem korszak, hanem határ két korszak 
közt, ezért sem következhetik olyan értelemben vett ellentéte, mint a fáraó kény-
uralma után a rabszolgatartó demokrácia, a köz szolgálata után önző kéjelgés, a 
rabszolgatartók dőzsölése után a hitet és a szeretetet hirdető lovagkor, a hit zsar-
noksága után a „tiszta tudomány" beszennyeződése és tehetetlen vergődése az 
abszolút udvar erkölcstelen levegőjében. 

A szabadság kivívása után a tömeg vére árán felhízott burzsoázia hitványságát 
külön színnek kell bemutatnia. Ha ez közvetlenül a párizsi szín után következnék, 
kirívóbb lenne az egymást követő színek ellentétességének megszakadása, ezért is 
szükség van Kepler második jelenetére. A polgári színjátszás nem tudott mit kez-
deni a két prágai színnel, nem érthette meg szerkezeti jelentőségét, a forradalmi 
terror visszaéléseit hangsúlyozta túl, s legtöbb esetben vagy egészen elhagyta a 
forradalmat igazoló második Kepler-jelenetet, a Költemény egyik legfontosabb 
részletét, vagy olyan módon vonta össze az elsővel, hogy eltűnjön az álomból 
ébredő Kepler lelkesedése a vérrel és sárral bekent és mégis nagyszerű küzde-
lemért. Már ez a lépés is a dráma igazi mondanivalójának teljes meghamisítása 
felé vezetett. 

Még egy látszólag külsőleges mozzanatot érdemes itt alaposabban szemügyre 
venni. Miért éppen Kepler az, aki a forradalom előtti abszolutizmushoz kötött és 
ugyanakkor vele szüntelenül viaskodó, az élettől elszakadt, de mindig újra a társa-
dalomtól való függetlenség lehetetlen voltára eszmélő tudományt képviseli? Miért 
Prága a forradalom előtti jelenet színhelye? Hiszen nyilvánvaló, hogy a szín tör-
ténelmi szerepe szerint az előzővel való szembenállásában valamely renaissance-
udvart helyettesít, a következővel való ellentétében viszont az abszolutisztikus 
Bourbon-udvart, amelynek megdöntése a forradalom első célkitűzése. Nyilvánvaló, 
hogy a jelenetek logikája szerint az abszolutizmusnak, a gáláns udvari élet léha-
ságának s a tudomány szolgaságának bemutatása nem történhetik szintén 
Párizsban. 

De miért éppen Prága a színtér? Bármily jellegzetes a történeti Kepler külön-
leges helyzete az udvarhoz való viszonyában, bármennyire tipikus az ő hányódása 
kutatás és udvari szolgálat közt, s tipikusak egyéni életének a társadalmi viszo-
nyokkal összefüggő súlyos problémái, nem tartozik ennek legismertebb példái közé. 
Arra, hogy Madách figyelme feléje fordult és az ő életének is éppen prágai szaka-
szába sűrítette ezeket az ellentéteket, nem elég magyarázat, hogy talán véletlenül 
éppen egy Kepler-életrajzot olvasott. 

A prágai szín választása éppen a dráma magyar mondanivalójával függ össze. 
Itt is érezhető, sőt talán leginkább itt, hogy Madách Az ember tragédiájában nem-
csak a kapitalizmus problematikájával vívódik, hanem saját nemzete felszabadulá-
sának lehetőségével is. A szabadság, egyenlőség, testvériség jelszava számára is 
nemzeti jelszó. A Habsburg-udvar posványában vergődő tudós éli át a forradalom 
nagyszerű látomását, a Habsburg-abszolutizmus hízelgő szavakba, udvari for-
mákba takart kegyetlen zsarnoksága és erkölcstelen hazugsága az, amelybe bele-
harsog a Marseillaise győzelmi indulója és az egyenlőség, testvériség, szabadság 
jelszava. 

Nem véletlen, hogy Az ember tragédiája ellentmondásos tartalmának haladó 
elemei a legnagyobb hatással Az ember tragédiája prágai előadásain érvényesül-
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tek. 1892-ben az ó-csehek aulikus politikája és a német elnyomás ellen akkor még 
demokratikus jelszavakkal és a népi tömegek élén harcoló ifjú-csehek nemzeti ellen-
állásának tetőpontja volt ez az idő, s a július végétől október elejéig állandóan telt 
házat vonzó 31 előadás egyre fenyegetőbbé vált tüntetéseinek a bukás előtt álló 
kormány végül is az előadások betiltásával vetett véget. Érdekes bizonyítéka ez 
annak, hogy volt Az ember tragédiájának a demokratikus szabadságmozgalmakat 
támogató aktív hatása is. Kisebb mértékben a magyar előadások történetében is van 
erre példa. 

A Marseillaise éppen a Habsburg udvarnak a „tiszta tudományból" kiábrán-
dult asztrológusát rázza föl; nem nyilvánvaló-e, hogy épen ez az a pont, ahol 
Az ember tragédiája anélkül, hogy a kérdés nemzeti vonatkozását kifejezné, volta-
képpen éppúgy az önkényuralom elleni gyűlöletet szólaltatja meg, mint a Civilizá-
tor, amelyről felesleges volna, úgy gondolom, most külön beszélni. 

Ez volt az egyetlen lehetséges módja Solferino előtt a magyar probléma meg-
szólaltatásának. Bizonyára ennek is része van abban, hogy a forradalmi szín kere-
tét a prágai színek adják; a prágai siker nem véletlen találkozás következménye, 
a csehek megértették Madách művészi szándékát. A londoni jelenet részletesebb 
elemzését is elhagyom, minlhogy ennek pozitív értékelése magától értetődő. Persze 
nagyon sok van a kapitalizmusnak ebben a remek művészi elemz'ésében, amit a régi 
előadások sohasem hoztak ki. 

Ha a magyarázat naiv idealizmusa csorbítja is az ábrázolás realitását, kriti-
kája egy magyar író részéről abban az időpontban nagy éleslátásról tesz tanúsá-
got. De éppen a magyarázat idealizmusából következik a költemény további részel-
nek hanyatlása, a történeti szemle és a történelmi előrelátás mélységének arány-
talansága. Ezen a ponton nagyon fontos szemügyre venni a londoni színt záró vég-
fantazmagóriát. Ennek a jelenetnek értelmét is teljesen meghamisították azok az 
előadások, amelyek valami külön áhítatos függeléket formáltak belőle, sőt végül le 
is választották a londoni színről s vele pótolva a második prágai jelenet elhagyá-
sával megfogyott képek számát, a kapitalizmus ábrázolásától független temető-
jelenetet csináltak belőle, amely nem a kapitalista társadalom, hanem a földi élet 
múlandóságáról beszél, a Madách meggyőződésével ellentétes vallásos tanulság 
érdekében. Madách a londoni vásár összes szereplőit újra felvonultatja, saját sír-
jukat ásatja velük, tehát az elemeire bomló kapitalista társadalom sírját, s végül 
külön-külön hullanak a maguk ásta sírba. Ádám nem visz magával semmit ebből 
a szörnyű társadalomból, csak a szépség, ifjúság, szerelem képviselője, Eva bomlik 
ki vásári fátylából. Évának továbbra is ott a helye Adám mellett. Csakis erről van 
szó a női hivatást glorifikáló szép sorokban, s nem valami misztikus feltámadásról. 

Persze itt is éreznünk kell, mennyire külsőleges a dialektikus szemlélet 
Madáchnál, mennyire merev ellentéteket ád az ellentétek harca helyett. Bár tudja, 
hogy a kapitalizmus anarchiájára kollektív társadalmi rendnek kell következnie, 
nem látja, hogy mi a jelentősége a kapitalizmus megdöntésében a munkásosztály-
nak. Bemutat ugyan munkásokat, sőt a munkásosztálynak az öntudat különböző 
fokán álló típusait állítja szembe egymással: Az egyiknek fejlődéséből is látunk 
valamit akkor, mikor a nyomortól, megaláztatástól és családi sérelemtől lázadásba 
kergetett társuk halálbahurcolását látja. Van szó a jelenetben bérharcokról, 
munkanélküliségről és még sok mindenről. Mindezek azonban egymás mellé rendeli 
külön-külön vonások a kapitalizmus romlottságának rajzához. Sehol annak tudata, 
hogy ennek a rothadt társadalomnak sírásója éppen a proletáriátus lesz. 

Ezt a hiányt a zárójelenet különösen szembeszökővé teszi. A munkás is csak 
egy hang a többi közt, ő is nyugodni tér ahelyett, hogy harcra kelne elnyomói 
ellen. 

Ha vannak is a részletekben kifogásaink a múlt egyes mozzanatainak ábrázolá- _ 
sával szemben, s különösen a nagy fordulatok teljesen idealisztikus felfogása néhol 
talán mosolyt is kelt bennünk, ha nem engedjük át magunkat a kép és a szó vará -
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zsának, a történelmi jelenetek sora a maga egészében mégis csodálatos emberi 
szépségek, feszült drámaiság, nagy korszakok főtörekvéseit tömöríteni tudó művé-
szet bámulatával tölt el. A jövő bemutatásában ezzel szemben az egész ábrázolás 
kispolgári naívsága nem egyszer bosszant. De nem szabad a dolog jelentő-
ségét túlozni, nem szabad a fasiszták uszályába kerülni annyiban sem, hogy mi 
annak alapján, amiért ők leginkább rajongtak, az egész művet elítéljük, magunktól 
elutasítjuk. 

A falanszter-jelenetnek, mint láttuk, központi szerepe volt Az ember tragédiája 
értékelésében. Nemcsak mi vagyunk érzékenyek a szocialista tarsadalom torz 
ábrázolása iránt, már Erdélyi János mindjár t a költemény megjelenése u t án írt 
bírálatában a legsúlyosabb szavakkal éppen ezt bélyegezte meg. Nem tudok egyet-
érteni azokkal, akik kettejük vi tájában Madáchnak adnak igazat, akik u j jongva 
fedezik föl, hogy íme Madách, amint védekező levelében* is külön kiemeli, már 
akkor az emberi történelem egyik fő mozzanatául ismerte föl a szocializmust. 
Erdélyi nagyon helyesen lát ja , hogy nem mindegy, az elmúlt korok olyan eszmé-
jének lejártáról van-e szó, amely a történelmi fejlődés valamely szakaszán fontos 
lehetett, de már betöltötte hivatását, vagy olyan eszméről, amelynek hivatá.sa azok-
nak a problémáknak a megoldását elősegíteni, amelyeket a költő korának kibír-
hatatlan nyomorúsága vet föl. Becsületére válik Erdélyinek, hogy olyan érzékenyen 
és haragosan reagált erre a jelenetre, hogy felháborodottan fakadt ki: „Tűrhető-e, 
hogy a költő, a nagy igazságok látnoka, az eszmék prófétája ultramontánokkal egy 
oldalon vegyen álláspontot a jövendő kor fejleményei ellenében?" Szerinte Madách 
itt azon eszmék paródiáját adja , melyeket a civilizáció romlottsága, a társadalmi 
élet fenéje, a köznyomor kiáltó szava sürgetett elő az emberi elméből".1 Mégis, 
bármennyire Erdélyi oldalán van a mélyebb igazság magának a szocializmus 
jelentőségének értékelésében, s bármennyire igazat adnak Erdélyi felháborodásá-
nak Az ember tragédiája eddigi színpadi története és reakciós magyarázatai , hiba 
volna Az ember tragédiája eszmei tar tamának értelmezésében külön erre a színre 
támaszkodni s megfeledkezni Arany figyelmeztetéséről. 

A mű egészének keretében magának ennek a színnek az értelme is m á s vilá-
gítást nyer. 

A jelenet magábanvéve kétségkívül torz karikatúra. Mintha Madách nem tudná, 
amit Erdélyi tud, hogy a szocializmus „egyik fő ágazata s már-már egyik dicső-
sége az egyéniség megmentése", hogy éppen a szocializmus üzent hadat a gépies 
egyformaságnak, a munkamegosztás lélekölő kapitalista rendszerének, s az ember 
képességeinek minél gazdagabb kibontakozását akarja. Nemcsak arról v a n szó, 
hogy a tudományos szocializmust nem fsmerte Madách. Fourier utópiájából is csak 
a falanszter nevét és formáját vette át, egyébként a szocializmus burzsoá kritikusai-
nak leghazugabb rágalmaihoz hasonlítható csak az ő falansztere. 

Különben Madách sem magának a szocialista társadalmi rendnek tulajdoní t ja 
a kollektív életnek azt a torz alakulását, amelyet bemutat. A szocializmus eszméje 
is már az előző színben felmerült, a polgári társadalom önző széttagoltságának,- a 
koncon való marakodásának orvoslásaként. A falanszter-jelenet a kapital izmus 
sírbazuhanása után megszülető szocialista társadalomnak s vele általában a társa-
dalomnak végső vonaglását mutat ja be. De ennek a végső alakulásnak, ennek az 
eltorzulásnak az oka nem a szocializmus maga , hanem a természettel való kétségbe-
esett küzdelem. 

A természetátalakítás nagyszerű küzdelmei helyett itt arról van szó, hogy 
közeledik a Nap teljes kihűlése, az élet megbénulása és ennek megakadályozása 
érdekében fokozódik a végletekig minden egyéni törekvésnek és minden szépségnek 
teljes száműzése. Az, hogy Madách ilyen összefüggésben muta t ja be a szocializmus 
eszméinek eltorzulását, nagymértékben enyhíti szándékának megítélését. S bizo-
nyára van mód olyan színpadi megoldásra is, amely a falanszter- és az eszkimó-
jelenet összefüggését ne úgy éreztesse, hogy az egész az imperialista ideológia 

1 L. Erdélyi János: Pályák és pálmák. 1886. 477 - 82. 
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reakciós tanainak illusztrációjaként hasson, hanem egyrészt ezeknek az álom-
jeleneteknek a realitásfokát csökkentse a történelmi jelenetekéhez képest, másrészt 
valamikép éreztesse, hogy itt — Madách és kora tudása szerint is — a kapitalizmus 
megdöntése után sokmillió évvel várható körülményekre van utalás. 

Anélkül, hogy eltagadnánk, hogy a luciferi álmok során bemutatott falanszter 
a szocializmus eszméjének eltorzulását akarja ábrázolni ne felejtsük el, hogy 
benne olyan kollektivista elképzelések kritikája szólal meg, amelyekkel a marxizmus 
mindig élesen szembeszállt, olyan értékek féltése, amelyeknek igazi megbecsülését 
a szocializmus hozta meg. 

Ennek a torzképnek egyes mozzanatai a mi viszonyaink között már szektárius 
túlzások és egyéb szocialista jelszavak alatt fellépő káros jelenségek kritikájaként 
egyenesen jótékony hatásúak is lehetnek. Gondoljunk az egyenlősdire, gondoljunk 
a szerelem száműzésére, amit Révai elvtárs a színészkonferencián említett, hogy a 
klasszikusok hírhedt kiselejtezéséről ne is beszéljünk. Nemrég hallottam, hogy egyik 
nagy, tudományos szempontból is fontos ipari üzemünkben hibás káderpolitika 
lépéseit sikerült már többször olyan módon megakadályozni, hogy a vezetők egyike 
a viták során csak annyit mondott: „székláb", utalva arra, hogy Michelangelóval 
egy életen át széklábat faragtatnak. 

* 

De térjünk vissza mult és jövő határára. Láttuk, hogy Az ember tragédiája 
a történelem addigi csúcspontjául a francia forradalmat tünteti fel, hogy ez és az 
ezt közrefogó képek vezetnek át ahhoz a színhez, amelyben Madách legközvetleneb-
bül bírálja saját korát, a kapitalizmus ellenmondásait. 

Az ember tragédiája ban magában megy végbe Madách viaskodása ezekkel a 
problémákkal. Ha erre gondolunk, sokkal világosabbá válik előttünk az egész mű 
koncepciója. 

Mit is jelent az, hogy Lucifer mutatja be az első emberpárnak az emberiség 
jövőjét? A keret sajátos jelentését a korszerű problematika adja, a polgári forra-
dalom következményeivel szemben való állásfoglalás. 

A jelenetek dialektikus rendjét sem valami eltanult séma szabja meg, abban 
is a kapitalizmus, a polgári fejlődés' sajátos ellentmondásai tükröződnek. Eszmei 
tartalom és forma elválaszthatatlan egységének különösen jellegzetes példájával 
állunk itt szemben. Madách fogalmazásában a polgári forradalom legriasztóbb 
ellentmondása az, hogy • a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavával induló 
forradalom az eszméért vérüket ontó tömegék új borzalmas rabságához vezet, hogy 
a verseny szabadsága a munkaeszközök birtokosait a vagyontalan tömegek korlát-
lan zsarnokává tette. 

Ennek a fordulatnak a világánál vizsgálja Madách az egész történelmet, hogy 
következtetést vonhasson a jövőre. Az őt riasztó borzalmas kérdés ez: törvény-
szerű-e, aniit a polgári forradalom és a szabadverseny egymásutánja mutat, tör-
vényszerű-e az, hogy minden nagy eszme visszájára fordul? Ezt a kérdést öltözteti 
az álom formájába, ennek a kérdésnek bíztató megoldásáért való viaskodás az 
Ádám és Lucifer küzdelmének tartalma. Bármennyire elvontan, idealisztikus módon 
érti is Madách a haladást, megítélésében döntő annak a felismerése, hogy a 
költemény egész mon<ianivalója a haladás körül forog. Ádám hinni akar a haladás-
ban, Lucifer kétségbe akarja ejteni. 

Nemcsak az egyes történeti képek kiválogatásában mutatkozik meg Lucifer 
ellenséges szándéka. Ö az, aki a polgári társadalom ellentmondásos fejlődését az 
egész múltra és a szocialista jövőre általánosítja. Ebből az általánosításból az 
ellentétek hasonló rendje szerint szerkesztett történelmi képek sorozata születik. 
Madách olyan mozzanatokat párosít a történelemből, amelyek egymásutánja ugyarv 
csak nagy törekvések visszájára fordulását mutat ja . Az ebből következő dialektikus 
szerkesztésmód teljesen zavartalan művészettel nagyszerű drámai fordulatok meg-
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jelenítésére vezet egészen a jelen és a jövő határig. A baj ott kezdődik, hogy a 
luciferi általánosítás szükségképpen kiterjed a jövőre is. ___ 

Itt kissé bővebben kell foglalkoznunk Lucifer alakjával. Tudom, hogy értelme-
zésem ezen a ponton különösen heves ellentmondással fog találkozni. A kérdés tisz-
tázását a költemény egész értékelése és Az ember tragédiája színpadi jövője szem-
pontjából egyaránt döntő kérdésnek érzem. Lucifert a múltban meggyőződésem 
szerint tévesen és károsan idealizálták, hol a goethei Mefisztofelesz kedélyesebb, 
hol a byroni Lucifernek igazságosan lázadó alakja felé hajlították el. A magyarázók 
egy részénél az összehasonlítás szenvedélye is közrejátszott, szinte elmosta szemük-
ben a különbséget De többnyire náluk is, az alak színpadi életében is része volt 
a torzításban annak, hogy ez a felfogás kedvezett a pesszimista vagy vallásos, 
rrrindenkéD reakciós, forradalomellenes értelmezésnek, annak, hogy akár áhítatos 
kárpótlással, akár anélkül, azt hozzák ki a Tragédiából, hogy az emberiség földi 
történetében nincs haladás, csak örökös föl és alá, hogy a rossz után csak éppolyan 
rossz vagy még rosszabb következhetik, hogy minden küzdelem az emberiség éle-
tének megjavításáért legjobb esetben naiv ábrándozás. 

Lucifer alakját és szerepét Madách első, az egész kompozícióból kiinduló magya-
rázója, Arany látta helyesen és nem azok, akik benne is részvétet érdemlő tragikus 
hőst kerestek. 

Lucifer az ősellenség, nemcsak és nem elsősorban a mitikus keret istenének, 
a vallásnak ellensége, hanem elsősorban az emberiségnek, az emberek haladásának, 
boldogságának, minden szépnek, jónak, çagynak ellensége. A magyarázók nagyrésze-
még azt is kétségbevonta, hogy Lucifer kétségbe akarja ejteni, öngyilkosságba akarja 
kergetni az első embert. Pedig ez kezdettől fogva világos. „Megesküvén vesztökre, 
veszniök kell" — biztatja magát az első találkozás előtt. Hogy ez nemcsak teoló-
giai-morális értelemben való megrontásukat jelenti, azt azok a szavai bizonyítják, 
amelyekben az elemek segítségét kéri fizikai megsemmisítésükhöz: 

Segítsetek, 
Ti elemek, 
Az embert nektek. 
Szerezni meg. 

Ha az egyes álomképek több-kevesebb művészi szempontú módosítással való-
ban megtörtént katasztrófákat mutatnak is be, ezeknek a jeleneteknek kiválogatása, 
a történelem egyoldalú bemutatása Lucifer tudatos, célzatos műve. 

Az álomképekben vannak részletek, amelyek Lucifer egyre növekvő türelmet-
lenségét, sőt végül az álomképek eredménytelensége miatt erőszakos beavatkozás 
szándékát is mutatják. Ádám felébredése után tervszerűen folytatja Lucifer a tanul-
ságok olyon hangoztatását, amelyekkel öngyilkosságba akarja hajtani, s mikor Éva 
vallomása végkép lerontja egész küzdelme eredményét, határtalan dühvel támad 
rájuk. 

De Lucifer szerepe a történelmi képek esetében sem merül ki a célzatos válo-
gatásban. ö kommentálja is az eseményeket s a legsúlyosabb ellentmondás ezek 
közt a kommentárok és a végső biztatás közt van. Nem lehet véletlen az sem, hogy 
az egyetlen szín, amelyben Lucifernek egy szava sincs, a forradalmi álom, s hogy 
ebben a terrorral rémíteni akaró álomban a bakó szerepe jut neki; ezt a színt Adám-
Kepler maga értelmezi a luciferi szándékkal ellentétes módon. 

Igaza van-e a Lucifer ajkára adott általánosításoknak? Ez az éppen, amire 
AAadách keresi a feleletet. Ilyen általánosítások — 48 bukásával, a kapitalista fej-
lődéssel kapcsolatban — okozzák az ő riasztó kétségeit is, mint az Éjféli gondo-
latok című verséből és több más írásból is kiderül. Lucifer nem általában a tudo-
mány, hanem a kétségbeejtő ellenforradalmi tudomány képviselője. 

Csak egy példát emelek ki Lucifer ilyen kommentárjaiból: 
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Ah fáraó, rajongsz, hisz a tömeg 
Л végzet arra ítélt állata, 
Mely minden rendnek malmán húzni fog. 
Amit te eldobsz, ő meg nem nyeri, 
Es új urat keres holnap magának, 
Vagy azt hiszed, hogy ülhetnél nyakán, 
Ha a gazdának szükségét nem érzi? 
Ha kebelében öntudat lakik? 

Majd Ádám kérdésére: 

„Miért jajgat hát, mintha fájna néki 
A szolgaság?" 

Fáj, bár nem tudja mi, 
Mert minden ember uralomra vágy. 
Éz érzet az, s nem a testvériség. 
Mi a szabadság zászlaiához űzi 
A nagy tömeget, — ámbár öntudattá 
Nem ébred benne, és csak sejtelemkint 
Zaklatja minden olyasért, mi új 
S mi tagadása a már meglevőnek, 
Abban remélvén testesülve látni 
A boldogságról képzett álmait. 
Pedig mély tenger a nép: bármi napfény 
Sem hatja át tömét; sötét leend az. 
Csak a hullám ragyog, mit színe fölvet, 
És mely hullám esetleg épp te vagy. 
.. Vagy más veled rokon, 

Kiben tudattá vált a népi ösztön 
S ki a szabadság bámult bajnokául 
Fényes helyedre tolakodni mer, 
Míg a tömeg, nem nyerve semmit is. 
Nevet cserél, a gazda megmaradd. 

Lucifer általánosításait nemcsak a fasiszták fogadták örömmel és emelték 
Madách mondanivalójává, s egyben örök igazsággá. Ez a téves értelmezés ott kísért 
már a kcráhbi kommentárokban.is, de még 1949-ben is jelent meg olyan hivatalos 
tankönyv, amely megrágalmazta Madáchot jókora részével mindannak, amit a 
fasiszták akartak Az ember tragédiájából kihozni: „Madáchnak az a hite, hogy a 
történelemben mégsincs haladás, csak örök körforgás és azonosság . . . Madách a 
tömegben csak rosszat, alacsony, értéktelen ösztönöket lát". A Lucifertől képviselt 
reakciós filozófiának a régi rendezések is igazat adtak, a felszabadulás utáni ren-
dezés meg nem tudott mit kezdeni vele, s ezért hatását a legsúlyosabb részletek 
húzásával akarta gyengíteni. Ugyanakkor törölte mindazt, ami Lucifer gonosz-
ságát, embertelenségét érezteti. így pl. elhagyta a torzalak, a kétes rémület világa 
után való vágyának kifejezését az athéni színből, a kéjelgő kegyetlenség olyan 
förtelmes megnyilvánulását, mint a római színben mondott szavai: 

Nézd, Júlia, a szép kövér halat. 
Egyél, hiszen majd hizlalsz másokat. 

Ez és egy sereg más fontos vonása Lucifer alakjának, aki — ismétlem — első-
sorban az embernek, az emberiség boldogságának, haladásának ellensége s akinek 
embertelen gyilkos szándékait szolgálja nemcsak az álomképek kiválasztása, hanem 
általánosító filozófiai magyarázata is. 

P.ersze vannak egyes részletek, amelyek látszólag ellentmondanak ennek a 
magyarázatnak, ahol Luciferben mintha részvét mozdulna meg, vagy ahol valódi 
bölcseség vagy szellemesség szólal meg az ajkán. De talán csak nem fogjuk 
Madáchon a sematizmus hiányát számonkérni. 
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Marxista értelmezésben is megnyilvánul olyan rokonszenv Lucifer f igurája 
iránt, amely az egész mű megértésének árt. Ennek az az oka, hogy örömmel üdvö-
zöljük a múltban a materializmus minden megnyilvánulását. Csakhogy Lucifer 
materializmusában nincs sok köszönet. Ez a materializmus nemcsak mechanikus, 
antidialektikus materializmus, hanem éppen ezért fatalista materializmus is, amely 
arra való, hogy tagadja az eszmék minden szerepét, tagadja a személyes felelős-
séget, ennek a materializmusnak döntő mozzanatai a megváltozhatatlan átöröklés 
tana, a malthusianizmus, a morálstatisztika stb. Mind arravaló, hogy az emberi 
cselekvés értelmét és értékét kétségbevonja. Persze mindezzel szemben Adám naiv 
idealizmusa áll, és mégis ezt kell diadalmasnak érezni, mert ez a haladásért való 
tántoríthatatlan, mindig megújuló küzdelem sarkalója, míg a Lucifer materializ-
musa ч halál, a lemondás bölcselete. 

Ne akarjunk Madáchból materialistát faragni, de figyeljünk arra, hogy Madách 
harca az embert kétségbeejtő okoskodás ellen nem is tagadása általában a materia-
lizmusnak. A világ teremtésének az a deisztikus magyarázata, amelyet elsősorban 
az ü r ajkára ad, éppolyan távol áll az egyház világnézetétől, mint a következetes 
materializmustól, de igenis vannak e magyarázatnak materialisztikus elemei. Hogy 
mennyire tudatos tagadása volt Madách elgondolásában a semmiből teremtés míto-
szának, arra jellemző az Aranytól megváltoztatott első fogalmazás, amelyben már 
« teremtés befejezésének pillanatában enyésző világok omladékáról volt szó. 

De ott van Lucifer ellenlábasaként a Föld szelleme is, aki szintén az anyagi 
valóság képviselője és magyarázója és ugyanakkor az embernek védője. Mikor 
Ádámot visszarántja a földi világba, az élet materialista magyarázatát adja azt 
hangoztatva, hogy a lélek semmi a test nélkül: 

Előbb való-e rózsánál az illat, 
Alak a testnél, napnál a sugára? 
Oh, hogyha látnád árva lelkedet, 
Amint értelmet és kifejezést 
Keres hiába idegen világban, 
S nem érez többé semmit és nem ért, 
Megborzadnál. Mert minden felfogás 
Ës minden érzés, mely benned feszül, csak 
Kisugárzása egy csoport anyagnak, 
Mit földednek hívsz, s mely ha más leendne, 
Nem létezhetnék többé véled együtt. 

Világos az előbbiekből, hogy sem a Lucifertől mutatott álomjelenetek, sem a 
luciferi általánosítások nem azonosíthatók Madách meggyőződésével. Aranynak van 
igaza, aki azt mondta: „Kívánhatjuk-e Lucifertől, hogy ne pesszimista színben 
mutassa neme jövőjét Ádámnak, midőn célja: kétségbeejteni s benne ilymódon 
egész ivadékát elölni? . . . Minden tárgyi hűség mellett, mellyel egyes hősöket fel-
m u t a t . . . látszik, hogy Lucifer célja szerint a sötétebb oldalt vette. Ez nem a 
szerző pesszimizmusa: ez magából a szerkezetből foly így". 

Persze, Madách nincs szilárdan meggyőződve a luciferi kép ellenkezőjének igaz-
ságáról sem, ezért oly ellentmondásos az egész mű, de részben innen van a jele-

netek feszült drámaisága is. Az ember tragédiája fő mondanivalója éppen a vias-
kodás a kétségek ellen. Benne egyszerre tükröződik a kapitalizmus minden ellent-
mondása, amely különösen súlyos kétségeket ébreszt a két korszak határán álló 
magyarság költőjében, aki leszámolt a feudalizmussal, de visszariad a kapitaliz-
mustól s aki nemzete sorsában a döntő fordulatra, a 48-as célok beteljesedésére vár. 

Azt akarja-e Madách mondani, hogy nincsen remény, hogy minden küzdelem 
hiábavaló? Nyilvánvalóan nem, hiszen a költemény kihangzása is éppen az ellen-
kezőjét hirdeti: „Küzdj és bízva bízzál". 

Ë? ezzel eljutottunk a mitikus keret értelmének problémájához. Miféle hit az, 
amelyhez Adám a Lucifertől mutatott tudás elől menekül? Nyilvánvalóan nem az 
egyház hite, nem hit istenben, nem hit a túlvilági életben, hanem hit magában a 
haladásban, a földi küzdelem értelmében, az ember harcainak eredményében. És ha 
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mitikus keretben az Ür ajkára adja is a biztatást, ennek nyilvánvalóan semmi köze 
sincs semmiféle fideisztikus, transzcendentális megoldás kereséséhez. Az autonóm 
morál kanti érvelése az utolsó jelenetben valóban jelentkezik, mégpedig sajátos 
összefüggésben, sajátos gondolati szerkezetben. Nagyon jellemző az, ahogy Adám 
fölveti a végső kérdéseket: a fő kérdés nála az, megy-e előbbre utána az emberiség? 
Minden más mintha csak a gyöngébbek kedvéért, vagy a konvencionális keret miatt 
kerülne szóba, ha nem ismernők a szokásos vallásos fogalmazást, valósággal fel-
ismerhetetlenül: 

E szűk határú lét-e mindenem, 
Melynek küzdése közt lelkem szűrődik, 
Mint bor, hogy végre, amidőn kitisztult, 
A földre öntsd és béigya porond? 
Vagy a nemes szeszt jobbra rendeled? 

Ez úgy hangzik, mintha a lélek halhatatlanságáról akarna megbizonyosodni. 
De a következő sorok más értelmet adnak ennek a kérdésnek is: 

Megy-é előbbre majdan fajzatom, 
Nemesbedvén, hogy trónodhoz közelgjen. 
Vaigy mint malomnak barma, holtra fárad 
S a körből, melyben jár, nem tud' kitörni? 

Az ü r válasza is a földi küzdelem folytatására utasít és semmi más igényt 
nem támaszt. Madách, bár nem materialista és nem is teljesen vallástalan, hanem 
valfmi felvilágosodott deizmus híve, egyszerűen nem hisz a lélek halhatatlansá-
gában, sőt az ebben való hitet lealacsonyítónak tartja. Madáchnak az a verse, 
amelyben már régen felismerték a Tragédia egyes eszméinek csíráját, az Éjféli 
gondolatok, világosan megmondja, hogy a túlvilági életben való hit meggyálázása 
az ember történelmi küzdelmeinek: ha van túlvilág és örökkévalóság, akkor az egész 
földi élet jelentéktelen átmeneti mozzanat az emberi lélek életében. 

Akkor dőre minden küzdés a magasra. 
Aki ottan él, hol csillagok születnek, 
S néz a végtelenbe nem nagyon örülend 
Hangyaboly-világunk múlandó hírének. 

De már a Férfi és nő-ben is elutasítja Herakles a lélek földöntúli életét. 

A semmi szellem. 
Melyet dicsekszel, hogy szobrunkba fújtál, 
Miért él tovább, mint a szobor maga? 
Mért nem hagyod itt együtt őket és 
Minek neked ott fenn a szellem — 

fordul lázongva Zeushoz. 
Madách számára az élet értelme csak a földi küzdelemben van. Minden trans-

cendentális vigasz idegen, sőt gyűlöletes a szemében. 
Madách idealista volt és vissza-vissza tért belénevelt vallási eszmékhez is, de 

Az ember tragédiája leglényegesebb mondanivalójának semmi köze a valláshoz, 
az örökölt vallásos hagyományból, a biblia olvasásából vett mitikus keret ellenére, 
amelybe minden kétségen túlemelkedő makacs hinniakarását öltöztette. 

Ismétlem: Az ember tragédiája tulajdonképpeni tárgya nem isten és ördög 
küzdelme, nem is, ahogy fasiszta és félfasiszta értelmezések felfogták, a magános 
hői és a meg nem értő tömeg küzdelme, hanem az ember küzdelme mindazzal, 
ami harca értelmét el akarja vitatni, ami kétségbe akarja ejteni. A mitikus keretre 
Madáchnak azért van szüksége, mert a tőle ismert polgári tudomány nem ad 
megnyugtató választ kétségeire. A polgári társadalom ellentmondásain túl az ú j 
utat csak a proletariátus világnézete, csak a marxizmus adhatta volna meg, amelyet 
Madách nem ismert. 
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A keret, amelyben kénytelen volt bővebben nyúlni a biblikus mítosz elemeihez,, 
külön nehézségeket okozott. Itt Madách kritikai szelleme, amely szembenállt az 
egyház világnézetével,- drámai érzéke és talán részben a byroni Lucifer példája 
olyan vonásokat is vitt Lucifer alakjába, amelyek ellene mondanak további szere-
pének és amelyek, kivált minthogy a költemény kezdetén találkozunk velük, köny-
nyen megtéveszthetnek. 

ismeretes, hogy az egyházi részről megjelent bírálatok kezdettől Prohászka 
Ottokárig éppen vallási szempontból bírálták, hitetlennek mondták Madách világ-
nézetét. Hogy van az, hogy a Horthy-korszakban mégis vallásos játékot kívántak 
belőle csinálni és a katolikus sajtó is elkezdte ilyen értelemben magasztalni? Ez 
nyilvánvalóan éppen azzal kapcsolatos, hogy felfedezték benne azt, amit — az egész 
mű értelmének meghamisításával — a szovjetellenes imperialista ideológia támo-
gatására lehetett felhasználni, így elsősorban a falansztert, másodsorban Lucifer 
pesszimista általánosításait. így olvadhatott össze egyik-másik rendezésben a sátán 
alakjának valóságos felmagasztalása áhítatos részletek betoldásával és templomi 
dekorációval, mintegy igazolva Az ember tragédiájának azokat a szavait, amelyeket 
Lucifer a búcsúkönyvekkel házaló barátról mond, mikor Ádám arra szólítja fel, 
hogy kardjával verje szét a hittel kufárkodókat. Lucifer zavartan szabadkozik. 

Bocsáss meg, e barát rég cimborám 
S nem is utálom én az ily világot. 

Talán nem érdektelen, ha megemlítem, hogy Madách összes műveinek egyetlen 
kiadásából ezek a sorok néhány mással együtt hiányoznak. Nyilvánvalóan nem a 
lelkiismeretes szerkesztő, Halász Gábor, hanem a háborús-fasiszta cenzúra 
bűnéből. Figyelmeztetés ez újabb kiadók és rendezők számára is, amely óvatosságra 
int a szövegforrás dolgában, és egyszersmind jellemző bizonyítéka annak, mennyi 
tennivalónk van még az irodalmi örökség gondozása, a régi csonkításoktól és 
hamisításoktól való megtisztítása terén. Persze a színpadon sem hangzottak el ezek 
a szavak — még 1947/48-ban sem. 

* 

Abban a válaszban, amelyet Erdélyi bírálatára írt, amelyben szándékát magya-
rázza, maga Madách ezt mondja Ádám harcainak végső tanulságáról: „Igaz, hogy 
mindenütt megbukik . . . de bár kétségbeesve azt tartja, hogy addig tett minden 
kísérlete erőfogyasztás volt, ezért mégis fejlődése mindig előbbre és előbbre ment. 
az emberiség haladt, ha a küzdő, egyén nem is vette észre". (Kiemelés tőlem: W. J.) 
És valóban, ha nem Lucifer tendenciózus magyarázataiból, hanem magukból Ádám-
küzdelmeiből tájékozódunk, akkor egészen a falanszter-jelenetig semmit sem talá-
lunk, ami ennek az értelmezésnek ellentmondana. 

A jövő bemutatásában Lucifer szerepe ismét módosul. Ha a történeti képek 
során csak válogat célja érdekében, az olvasó számára is ellenőrizhetetlen jövő 
képeiben, ahol azt akarja Madách bemutatni, amit a reakciós tudomány a haladó 
törekvések, konkréten elsősorban éppen a szocializmus ellen felhoz, Lucifernek sokkal 
szabadabb keze van. Hogy Madách talán éreztetni is akarta, hogy itt a sátáni 
kritika már részleteiben sem megbízható, arra különösen az mutat, hogyan növek-
szik Lucifer türelmetlensége a mindig újra lelkesülő emberrel szemben; az Urbe 
már akarata ellen ragadja Ádámot, és őt álmában is meg akarja semmisíteni azzal, 
hogy kitaszítja a Föld vonzási köréből. A történelmi küzdelmek sorozatos csaló-
dásaiba Ádám bele is tud nyugodni, mert hisz további küzdelem és további fejlődés 
lehetőségében, csak a küzdelmet lehetetlenné tevő, az emberi életet megbénító 
fagyhalál és annak küszöbén bekövetkező degenerálódás az, ami ellen legvégül is 
lázadozik: „Csak az a vég, csak azt tudnám feledni". 

Ismeretes, hogy ilyenféle természettudományi jövendölésekkel mikép próbálták 
1830, 1848 és 1871 után egyre fokozódó mértékben reakciós klerikális törekvéseknek 
megnyerni a tömegeket. 
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Semmi okunk, hogy Madách Luciferjét az alak sokszínű gazdagsága és nem 
egyszer bölcsesége ellenére ne gyűlöletes rágalmazónak tekintsük. Ha Az ember 
tragédiája megint színre kerül, mindaz, ami benne nagy, ami a kétségek ellenére 
felemelő, lelkesítő, akkor érvényesülhet teljesen, ha Lucifert úgy játsszák, hogy 
a színház közönségének nem egyszer ökölbeszorul a keze. Az sem baj, ha nem 
egyszer az imperialistákra, az emberiség épülő szebb, boldogabb, diadalmasabb vilá-
gának ellenségeire gondol, akik hasonló következtetésekkel akarják letörni a népek 
hősies küzdelmét békéért és szabadságért, igazságért és haladásért. 

Mindebből persze nem az következik, mintha Madách optimista volna, vagy a 
filozófia alapvető kérdéseire érdemleges választ tudna adni. Nem, Az ember tragé-
diája végső mondanivalója nem valami mély filozófiai értelmezése a valóságnak, 
cz a mondanivaló maga a viaskodás mindazzal a kétséggel, amivel kora ellent-
mondásai, 48 elbukása és a reakció fojtogató uralma, magának a nagy francia 
forradalomból született polgári társadalomnak szörnyű ellentmondásai és az ellen-
forradalmat támogató, vagy ellenforradalmi következtetésekre felhasznált tudomány 
gvötri, — de viaskodás mindezzel a haladásban való hitért. A Tragédia véghatása, 
ha nem is engedjük magunkat félrevezetni rekciós magyarázatoktól, elsősorban 
ennek a viaskodásnak az állhatatossága, folytán és nem az utolsó szavak miatt, nem 
lehangoló, hanem felemelő. Madáchnak a címben kifejezett kérdése esztétikai síkon 
abban foglalható össze: tragikus-e valóban az egész emberiség élete, vagy az egyes 
tragédiákon túl mégis van célja a küzdelemnek. Mindez éppen Madách vergődése 
miatt nem minden részletben érvényesül egyenlően; sohasem fog sikerülni a költe-
mény szövegéből minden zavaró ellentmondást kiküszöbölni. Vannak- jelek, hogy 
Madáchban ennyire is csak alkotás közben tisztult meg a mondanivaló, s hogy a 
műben itt-ott bennmaradt egy foszlány saját vívódásának olyan stádiumából, ami -
kor a kétség volt még erősebb. 

* 

Fölvetődik a kérdés, kiknek volt igazuk, akik a gondolkodót, vagy akik a 
költőt látták nagyobbnak Madáchban? Azt hiszem, az elmondottak után nem lehet 
kétes a felelet. Madáchnak nincs kialakult filozófiai meggyőződése, tele van két-
séggel, ingadozással. Filozófusnak nem fogadhatnánk el. De igenis nagy költőnek 
tartom Madáchot, aki magát a polgári világnézet válságát formálta hatalmas 
képekbe, egész nagy korszakokat sűrített egy-egy drámai feszültségű, mély emberi 
tartalmat megragadó jelenetbe. Noha a mű szerkezetének és az emberábrázolásnak 
sok vonását volna érdemes megfigyelni, egyes színeknek sok szépségét kiemelni, 
további részletekbe nem bocsátkozhatom. 

De van egy kérdése a művészi formának, amelyet éppen Madách esetében 
nem lehet szó nélkül hagyni, mert a köztudatban meglehetősen hamis vélemények 
éltek róla, és ez Madách költői nyelvének a kérdése. Nyilvánvaló, hogy nagy költő 
nem lehet, kinek nyelve nem költői. Sokszor mondták, hogy Madách nyelve darabos, 
művészietlen. El voltak terjedve hamis legendák arról a segítségről, amelyet Arany 
a nyilvánosság szempontjából kezdő írótársának adott, és amelyet Madách maga 
nagyon fontosnak tartott. Sokáig arról beszéltek, hogy Aranynak Az ember tragé-
diája gondolati tartalmának kialakításában is fontos része volt. Erre rácáfolt a 
kézirat és annak nyomtatásban is mégjelent szövege. De azóta is megmaradt az 
a vélemény, hogy Madách nyelvével nagy bajok vannak, hogy ami költői szépség 
van benne, az Aranynak köszönhető. Ez a vélemény teljesen alaptalan. Arany 
egtszen kezdetleges nyelvi hibákat, idegenszerűségeket és apró verstani botlásokat 
javított ki, elég nagy számban; de a költemény egész terjedelméhez képest erősen 
túlozták a javítások mennyiségét is. 

Madách nyelve sokban az irodalmi nyelv egy korábbi, még Petőfi előtti nyelv-
állapotán fejlődött s a nép nyelvéből nem frissült fel. Éppen ezért Arany segítsége 
igen nagy jelentőségű; a kor legnagyobb magyar költőjének többhetes áldozatos 
munkája irodalmi multunk tiszteletreméltó példamutatásai közé tartozik. De ha 
megnézzük a költemény legszebb, legköltőibb részleteit — és ilyenek bőven élnek 
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mindnyájunk emlékezetében — az derül ki, hogy ezek csaknem kivétel nélkül meg-
maradtak Madách eredeti szövegezésében. Aranyt magát annyira magával ragadta 
ezek költői szépsége, hogy hozzájuk sem nyúlt, ha egy-egy régies szó, vagy más 
apróság akadt is bennük, amit más helyen kijavított volna. Csak egy-két olyan 
helyet akcrok emlékezetükbe idézni, ahol a képekben való gondolkodás a legmeg-
ragadóbban szemléletes, vagy ahol a nyelv hangulatot keltő zeneisége a legelbűvö-
lőbb. Tudatosan használok itt olyan jelzőket, amelyek Madách szokásos jellemzé-
sével ellentétesek. 

Drámai erőben Katonán kívül egy magyar költő nyelve sem versenyezhet 
vele. így Ádám szavaival, a nagy fordulatokon, ahol egy-egy szín tanulságát 
levonja és új világ felé indul, pl.: 

Mi verseny ez. hol egyik kardosan 
All a mezetlen ellennek szemében, 
Mi függetlenség, száz hol éhezik, 
Ha az egyes jármába nem hajol. 

Mennyi mindent sűrít össze a haldokló rabszolga háromsoros nyögése: 

Mért él a pór? — A gúlához követ 
Hord az erősnek, s állítván utódot 
Jármába, meghal. Milljók egy miatt! 

De a gyöngédségnek, a merengésnek nem kevésbbé csodálatos hangjai , a 
nyelvi zenének bámulatos szépségei is felidéződnek mindnyájunk emlékezetében: 

Mi a hang, hogyha nincs, ki értené? 
Mi a sugár, ha szín nem fogja fel? 
Mi volnéK én, ha mint visszhang virágban, 
Benned szebb létre nem feselne létem, 
Melyben saját magam szerethetem? 

Gondoljunk a római tivornya Júliájának csodálatos szépségű merengésére: 

. . , S kivált, midőn dalt hallok és zenét, 
Nem hallgatom a szűk korlátú szót 
De a hang árja ringat, mint hajó 
S úgy érzem, mintha álomban feküdném, 
Á rezge hangon messze múltba szállnék, 
Hol napsugáros pálmafák alatt 
Ártatlan voltam, játszi, gyermeteg. 
Nagy és nemes volt lelkem hivatása. 

Vagy Izaura búcsúszavai a szerelmeseket elválasztó középkori barbárságban: 

A lég-hullámin szép dal árjaidoz, 
Mosolygni látok nemtők ezreit 
Testvéri csókkal minden lomb mögül, 
De hozzánk többé, Tankréd, nem beszélnek 

Erről a nyelvről mondták annyiszor, hogy darabos, hogy zeneietlen. (Az ember 
tragédiája után kezdett Tündérálom töredéke a költői nyelv művészete szempont-
jából külön elemzést érdemel.) 

A költői nyelv művészetének és a gondolatok erőteljes, tömör, szuggesztív 
megfogalmazásának páratlan képességét bizonyítja az is, hogy nincs még egy 
magyar alkotás, amelyből annyi szállóige kelt szárnyra, mint Az ember tragédiája. 
Azt hiszem, bizonyítékokra nincs szükség. 
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Ügy érzem, máris messzebb mentem, mint amire ebben a vitaindító előadásban 
jogom volt. Hiszem, hogy nem a régihez való ragaszkodás vezetett, mikor a föl-
vetett kérdésekben úgy foglaltam állást, hogy Az ember tragédiáját minden ellent-
mondása, egyenetlensége, különösen a jövő ábrázolásának hibái és a történeti é s 
keretjelenetek kényszeredett összeillesztése ellenére a magyar irodalom nagy érté-
kének tartom. 

Ki kell jelentenem, hogy helyeslem a Tragédia előadásának szüneteltetését, 
helyeslem, hogy levették a műsorról akkor, amikor a régi Tragédia-játszás emlékeit 
menthetetlenül magával hurcoló, külsőlegesen helyreigazított sorozatos előadások 
az akkori helyzetben nem az újjáépítés lendületét, hanem az ingadozást erősíthették. 
De azt hiszem, nemsokára el kell jutnunk odáig, hogy Az ember tragédiáját megint 
játszani lehet, mégpedig olyan előadásban, amely tisztán ragyogta t ja fel a mű 
értékeit, érvényre jut tat ja igazi, eddig mindig meghamisított harcos mondanivalóját. 
Hogy ez a részletekben mikép oldható meg, azt még hosszú vitáknak kell tisztázniuk. 
Az új előadást igen alapos előkészítésnek kell megelőznie, amelyhez művészek és 
tudósok szoros együttműködésére van szükség. 

Még csak annyit, hogy ennél a kérdésnél fokozottan kell éreznünk a felelős-
séget, abban a vonatkozásban is: segítheti-e, vagy gátolhatja Madách műve népünk 
öntudatosodását, munkájának, békeharcának lendületét. De fokozza ezt a felelősséget 
az is, hogy Az ember tragédiája a múltban a külfölddel való kulturális kapcsola-
toknak viszonylag erős szála volt. Alkalmas-e arra, hogy a béketábor erősítője, 
a béke és haladás erőiért küzdő népek kölcsönös megbecsülésének és együttműkö-
désének segítője legyen, azok közé a kincseink közé tartózhatik-e, amelyekkel a 
magyar nép a nemzetközi szocialista kultúra kincsestárát gyarapí that ja? Szeretném, 
ha a most meginduló vita közelebb segítene mindnyájunkat e fontos kérdések tisztá-
zásához. 

CZINE MIHÁLY : 

MÓRICZ ZSIGMOND : RÓZSA SÁNDOR 

Ma már tisztázott az a kérdés, hogy Móricz Zsigmond nemcsak „a falukutatás, 
a népi irányzatosság úttörő mestere volt, hanem az egész nemzet problémáinak 
ábrázolója, kora legnagyobb regény- és novellaírója. Egyes műveivel kapcsolatban 
azonban még sok a t isztázatlan kérdés. 

A legproblematikusabb megjelenése óta a Rózsa Sándor. Miért éppen 1940— 
•H-ben nyúlt vissza a szabadságharchoz, a betyár alakjához? Mit akart mondani 
véle? Hogyan egyeztethető össze a Rózsa Sándor-ból kicsengő népforradalom 
igénye a Kelet Népé-ben hirdetett „Hagyd a politikát, építkezz" jelszóval. Es 
egyáltalán, hol kapcsolódik egybe a népfőiskola-terv, Rózsa Sándor regény, refor-
mok hirdetése Tolnai titkának fellebbentése. Ezekre a kérdésekre eddig nem 
kaptunk feleletet a Móricz Zsigmondról megjelent írásokban. Pedig már régóta 
megoldásra váró feladat, a teljes Móricz-kép megrajzolásához feltétlenül szük-
séges. A Rózsa Sándor regény először a Kelet Népé-ben jelent meg. Az első 
rész 1940-ben, a második rész 1941-ben. Könyvalakban 1941, illetve 1942 könyv-
napján került az olvasók kezébe. 

Már az első kötet nagy port vert fel, elsősorban hívei és tisztelői körében. 
Elmarasztalás inkább formai oldalról érte; a következetesen véghezvitt ö-zésben 
kötöttek bele; nem ismeri és mégis erőlteti a szegedi nyelvjárást. Egyesek a regény 
nyelvét naturalizmusnak könyvelték el, nem vették észre, hogy másról van itt szó, 
nem egyszerű formai kérdésről. A kritikusok jelentős része az első kötet Rózsa 
Sándor-ában csak a népdalok gavallérját látta. 
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