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Mindezek a megjegyzések azonban mitsem változtatnak az össz-
képen: a Petó'fi-kutatás alapvető' munkával gazdagodott. Anyagbősége, 
problémaérzékenysége, gondolatébresztő, kutatást segítő igényessége a 
magyar kritikai kiadások legjobbjai közé emeli a kötetet. Vajha nem egy 
újabb évtized múlva olvashatnánk folytatását. . . (Petőfi Sándor összes 
művei. Költemények 2. Kritikai kiadás, Bp. Akadémiai K. 1983.) 

KERÉNYIFERENC 

A K É T K E D É S MINT A HALADÁS F E L T É T E L E 

ANDRÁS LÁSZLÓ: A MADÁCH-REJTÉLY 

„Mélyen a kert ölében, kőrisfák és bódító illatban virágzó hársak 
lombjai közül nádfedelü házikó kandikált elő. Ez a kis ház az akkori 
divat ízlésében épült eremitage volt. Mohos kőtalapzaton állt a kis épü-
let, faoszlopos előcsarnokkal. . . Volt a kis kerti laknak a köztudat 
előtt titokban maradt rendeltetése is. Mikor egyszer leszedték az ere-
mitage korhadozó zsupfedelét, a szabadságharc után elrejtett lőfegyve-
reknek nagy halmazát találták ott." 

Madách Imre nőtestvérének unokája: Balogh Károly közölte e soro-
kat Madách, az ember és a költő című, 1934-ben kiadott könyvében. 

Legújabban ketten is felfigyeltek erre a feledésbe merült közlésre. 
András László A Madách-rejtély című könyvének 110. lapján említi; 
Spáczay Hedvig pedig Madách Imre hadbírósági perének nyomában 
című tanulmányában boncolgatja. (A Nógrád megyei múzeumok év-
könyve. 1 9 8 3 . 7 3 - 1 1 0 . ) 

Spáczay Hedvig tanulmányából - aki e vonatkozást Szabó Béla: 
Madách Imre közéleti tevékenysége Nógrád megyében című, 1973-as 
dolgozatának felhasználásával részletezi - kiderül, hogy Madách Imre 
egy borospincében is rejtegetett fegyvereket Világos után, ezeket csá-
szári csendőrök találták meg 1850-ben. Elfogatása, az ellene lefolytatott 
hadbírósági eljárás, pozsonyi, majd pesti vizsgálati fogsága köztudott: 
megelégedtünk azonban azzal, hogy mintha tényleg semmi más vétke 
nem lett volna, mint hogy Rákóczy Jánost, Kossuth ügynökét jóhisze-
műleg bújtatta, szállást adva neki. Spáczay Hedvig tanulmánya a had-
bírósági jegyzőkönyvek tüzetes tanulmányozása alapján, adatok töme-
gével cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy Madách Imre az önkényuralom 
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idején cselekvő forradalmárként tevékenykedett; a Mack-Noszlopy föld-
alatti mozgalom tagjaként „gerilla rablóbandában vett részt" (hadbíró-
sági minősítés!); vagyis tehát a „Madách-rejtély" (Spáczay Hedvig is ezt 
a kifejezést használja, András Lászlótól függetlenül!) megoldása: „Rá-
kóczy János bújtatása nem elszigetelt cselekedet, s nemcsak humánus és 
baráti gesztus volt Madách részéről, hanem egyik láncszeme volt egy 
kezdődő akciónak, amely mögött jól átgondolt. . . koncepció is volt, s 
mely végső soron valóban célul tűzhetett ki egy újabb forradalmi meg-
mozdulást." (Spáczay : i. m. 93.) 

András László nem ismerhette Spáczay Hedvig tanulmányát; s ez a 
körülmény csak növeli András könyvének jelentőségét, fejtegetéseinek 
hitelét. Egyszer s mindenkorra el kell fogadnunk,hogy Madách gyakorló 
forradalmár, az önkényuralom ellen fegyverrel is küzdeni hajlandó sza-
badságharcos volt; szakítani kell végre azzal a felfogással, mintha 
Madách egy felesége hűtlenségén bánkódó, emberkerülő, tétlen entel-
lektüel lett volna csupán. Mindez nagyon is meghatározza Az ember 
tragédiáját, mint művet. 

András László könyvének is ez a kiindulópontja: a nagy drámai 
költeményt egy átlagon felülien művelt, tevékeny, haladó gondolkodású 
ember írta. Műve, a szerző szavaival, „nem isten magasztalására készült, 
nem is isten létét akarja bizonyítani (vagy tagadni), hanem az embernek 
az isten-eszmével folytatott történelmi küzdelméről szól. A drámában 
Ádám néven egyénített jelképes Ember (egy, a gondolkodás képességé-
vel rendelkező, történelmi és társadalmi viszonyokat létrehozó ter-
mészeti lény) évmilliókat átívelő küzdelme (és tragikus bukássorozata) a 
maga természeti determináltságával, az őt meghatározó gyöngékkel, a 
maga kitalálta isteneszmével, hogy attól elszakadjon és önállóan csele-
kedni kezdjen; ez Az ember tragédiája cselekményének gondolati vezér-
fonala." (79.) 

András László szellemes okfejtéssel mutatja ki, milyen következetes 
és hatásos ügyeskedéssel és érvelési rendszerrel varázsolta egy irodal-
már-kör, majd nyomában csaknem az egész magyar irodalomtudomány, 
a teremtés és a bűnbeesés tényét alázatosan elfogadó idealista művé a 
Tragédiát, melyben a jóisten csakugyan alig különbözik egy jóságos 
abszolutisztikus uralkodótól. A mű elemzése számos eddig elsikkadt 
részletet világít meg, a legjobbkor hozva vissza a mozdíthatatlan klasszi-
kussá merevülni kezdő Madáchot a ma olvasójának és színházi nézőjé-
nek eleven gondolatvilágába. Különösen fontos és sikeres az „ember 
küzdj" végszónak a mű egészéből következő levezetése. A befejezés 
látszólagos ellentmondása valóban oly nyugtalanító volt, hogy napjaink-
ig megkérdőjelezni látszott a mű tökéletes voltát. Azok, akik felismer-
ték Madách haladó bölcseleti eszméit: kényszerű, ügyeskedő megalku-
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vásnak vélték az „ember küzdj. . . " befejezést. Lásd például Benedek 
Marcell ítéletét: 

„A mi hivatalos esztétikánk a pesszimizmust valóságos bűnnek, a 
költó'i érték nagy hiányosságának tartja . . . Madáchot ennek az egy 
sornak segítségével próbálták a pesszimizmus lesújtó vádjától tisztára 
mosni . . . Meg is támadta Madáchot a hivatalos kritikának egy bizonyos 
szárnya, mert rájött, hogy ez a sor kissé gyöngén leplezi az egész mű 
pesszimizmusát. Már pedig a hivatalos elismertetés fó'feltétele az, hogy 
az író meg legyen elégedve a világ rendjével." (Délsziget avagy a magyar 
irodalom története. Bp., 1928, 259.) 

Azok viszont, akik szerint az emberiség sorsát a gonosz Lucifer 
mutatja olyannak, amüyen, mert maga Madách a dolgot másként -
mintegy a „mennyország pártján" - nézi és látja: visszamenőleg konst-
ruáltak érvrendszert felfogásuk igazolására. 

Ebből következett, hogy sokan nem tudták Madáchot igazán méltá-
nyolni; a művelt dilettáns árnya mindvégig ott kísértett az értékelé-
sekben, Lukács Györgytől a Madáchot félművelt kurtanemesnek kép-
zelő Hermann Istvánig. De még Babits is így vélekedett: 

„Madách költeménye pesszimista, sőt nihilista mű. Rettenetes ítél-
kezés az emberiség ábrándjai, rajongásai s egyáltalán az emberi élet 
érdemessége f ö l ö t t . . . Majdnem gúnynak hat, ahogy Á d á m . . . mégis 
elfogadja ezt a sorsot" (Az európai irodalom története. Bp., 1935. 612.) 

András László most e könyvében megadja a helyes és egyetlen lehet-
séges választ: Madách a maga „bizonytalan körvonalú deizmusával" 
(Németh G. Béla meghatározása) egyfelől kora leghaladottabb nézetei-
nek színvonalán, bírálva ábrázolja az emberiség eszmei fejlődéstörté-
netét, nem titkolva keserűségét, melyet az önkényuralom éveiben joggal 
érzett (Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, mondhatta 
Petőfivel), másfelől viszont cselekszik és hisz e cselekvés jövőjében, 
mint egyébiránt minden ember, aki keserű tapasztalatai után, öngyilkos-
sági gondolatokkal vívódva is életben marad. S ilyenekből áll túlnyomó 
részt az emberiség. Madách, az ember is „küzdött és bízva bízott" tragé-
diája befejezése után: képviselővé választatta magát, s reménykedett a 
közeli (és halála után tényleg bekövetkezett!) kiegyezésben. 

Ebből a szempontból András László kitűnő elemzése egyetlen bizo-
nyító mozzanatot felejt ki: a Mózes megírásának tényét. Madách a 
Mózest a Tragédia után írta; azt a Mózest, melyben Isten küldötte elve-
zeti népét az ígéret földjére, melyben tehát az „ember küzdj . . ." ige 
megtestesül, valóra válik! „A Tragédia nem tette lehetővé Madáchnak, 
hogy nagy ember és tömeg konfliktusát feloldhassa, de a Mózesben ez a 
konfliktus eljut a megoldásig . . . és a nép újjászületésében jut költői-jel-
képes módon kifejezésre" - írja találóan Só'tér István. (A magyar iro-
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dalom története 1849-től 1905-ig. 4. Bp. 1965. 359.) Úgy tűnik, hogy a 
Tragédia véglegesen pontos értelmezése csak a Mózes figyelembevételé-
vel, azzal, mint következménnyel együtt alakítható ki. E szempontból 
nincsen tanulság híján a Mózes sorsa: az 1861 november közepén befeje-
zett és az Akadémia Karátsonyi-díjának pályázatára beküldött drámát 
nem jutalmazták, holott a Tragédia már megkezdte diadalútját és abíráló 
bizottságnak Arany János is tagja volt . . . Ebbó'l legalábbis az követ-
kezik, hogy Madách irodalmár-kortársai körömszakadtig ragaszkodni 
akartak egy általuk kitalált Madách - (és Tragédia)- képhez! Ami ebbe 
nem illett, azt nem vették tudomásul. Ezért nem szokás együtt kezelni 
ezt a két szorosan egymás után következő színművet, a Tragédiát és a 
Mózest, amelyek pedig egymást magyarázzák és egymást egészítik ki. 
Érdemes lenne kísérletet tenni a Tragédiának• és a Mózesnek egymást 
követő estéken történő bemutatására, azonos szereposztásban . . . A 
hatás meglepő lenne. Hankiss János figyelmeztet arra, hogy Madách 
„Mózes című drámájában józanabb marad mintáinál, akik, például 
Vigny, Mózes boldogtalanságát emlegették s a lángész magányát isten-
nek vetették szemére." (Európa és a magyar irodalom. Bp., 1943. 616.) 

De nem csak a Mózest érdemes a Tragédia elemzési körébe vonni. A 
Koszorú 1864-es évfolyamában közzétett elbeszélés: A Kolozsiak is 
szolgál némi tanulsággal, elsősorban azzal, hogy el- és felismerve Madách 
tudományos és bölcseleti progresszivitását, észre kell vennünk: Isten 
fogalmán ő egy jelenlevő erkölcsi erőt ért s ezt az erőt tiszteli, egysze-
rűbben szólva: hisz benne. És hisz az annyit firtatott és most végre 
András László által érvényesen megmagyarázott „ember küzdj . . ." 
gondolatban is: 

„Mi az élet, ragaszkodás nélkül? Megborzadok! Mely rettentő fel-
sőbb lény csapásai űznek, ki keblembe lát, kitől egyetlen pókomat nem 
birom e l t i tko ln i . . ." - „Isten, ki napot forgatsz a mindenség tengeré-
ben, ki csillagot tartasz fel, nem adhatsz-e erőt egy haldokló nő kebe-
lébe? " - „A megszokott nyomor bizonyos költői szint vesz magára, 
keserédes lelki szorongást okoz, s szinte hiányzanék, ha elmaradna." 
(Magyar elbeszélők, 19. század. I. Bp. 1976.) 

Ugyanide vezet a Tragédia költészeti előzményeinek behatóbb vizs-
gálata is. Meglepő felületességgel szokás napirendre térni Az apostol III. 
része fölött, melyben Petőfi hőse végigszáguld a világmindenségen, csak-
nem pontosan úgy, mint Ádám is a Tragédiában. Ádám és Lucifer röpü-
lését András László is idézi könyvének 315. lapján. Ha most felütjük Az 
apostolt, melyet Madách ismerhetett, noha első két kiadását elkoboz-
ták, a Tragédia kezdetének és végének néhány motívumára bukkanunk: 
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S ott volt előtte 
Ki kormányozza a világokat 
Pillantatával 
Kinek valója fény 
S kinek szeméből minden szikra egy nap 
Mit földek s holdak forganak körül. 
És szólt a lélek, az 
ös-szellem fényében fürödve, 
Miként a hattyú fürdik 
A tónak átlátszó vizében: 
„Isten, légy üdvöz, légy imádva! 
Fölszállott hozzád egyik porszemed . . . 

Kemény pályára utasitál, 
De én nem zúgolódom . . . 

Adj isten, adj fényt és erőt nekem, 
Hogy munkálhassak embertársaimért! 

Igaza van Hankiss Jánosnak, aki szerint „Madách nagv művébe 
összefut a XIX. század egész forrongása, mint egy zuhatagba a folyam-
rendszer egész ereje." Hankiss, részben Juhász László tanulmányát hasz-
nosítva (Un disciple du romantisme français. Etudes Françaises, Szeged, 
1930.) részben Fernand Baldenspergernek, az összehasonlító irodalom-
tudomány egyik megalapítójának, a Sorbonne professzorának Madáchot 
méltató előadását figyelembe véve (lásd erről: Revue des Etudes Hong-
roises, 1934.) ezt írja: 

„August Comte megjósolta, hogy az új történetbölcselet még művé-
szi formába fog kikristályosodni. Ezt a művet az Alpokon túlról re-
mélte . . . Comte úgy érezte: a bölcseleti rendszernek olyan kiegészü-
lésre, illusztrálásra van szüksége, amit a filozófus nem adhat meg neki, 
csak a m ű v é s z . . . Ez a kiegészülés pedig a pozitivizmus s a rokon 
rendszerek kételyei között vergődő ember ábrázolása."-(Hankiss János: 
Európa és a magyar irodalom. Bp. 1943. 502.) 

Hankiss kimutatja, hogy a Tragédia szerkezete és részben gondolat-
menete föllelhető már George Sand-nál (Les Sept cordes de la Lyre, 
1840., prózai és drámai feldolgozásban egyaránt), akit Madách ismert, 
hiszen András László is hivatkozik műve 51. lapján az 1833-ban meg-
jelent Léliaiól írott recenziójára; Madách után pedig, talán az ő nyo-
mán, Sully-Prudhomme Le Bonheur című költeményére. (1888.) 

Mindezt így átgondolva, mégsincs akkora ellentét és ellentmondás 
Madách nagyon is haladó és a maga idejében korszerű vüágnézete, meg 
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az erkölcs és az emberi tettvágy diadalát a romantika utórezgéseinek 
hangulatában megfogalmazó „ember küzdj . . ." tanítás között. Ennek 
bizonyítása - túl azon, hogy végre-valahára napfényre támogatta az 
irodalmi közvélemény által betegszobájába száműzött, pedig valójában 
harciasan tettre kész Madáchot! - András László könyvének legszebb 
eredménye. Madách Imre azzal, hogy kételkedett, nem a nihilizmus 
posványában tántorgott - a vulgáris materializmus is távol állott tőle! — 
hanem felismerte, hogy minden haladásnak a kételkedés is feltétele; 
ahhoz, hogy igazán küzdeni tudjon, ahhoz, hogy bízva bízhasson: nem 
ártott a dolgokat Luciferrel is megtanácskozni. (Szépirodalmi, 1983.) 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 

AZ ADY-ARCKËP VÁLTOZÁSAI* 

Mennyi és hányfélének látható arca van Ady Endrének? Gazdag és 
egyre terebélyesedő irodalmában a kontúrokon belül egyik majd másik, 
harmadik, negyedik stb . . ., többször egymásnak ellentmondó vonások 
erősödtek fel. Minden könyv, tanulmány, cikk adott egy bizonyos 
költő-portrét; azután kiderült, hogy szerteágazó és (rész) összegezé-
sekből épülő kutatómunkára van szükség az élet, a pálya rajzához. 

Alapos, fontos eredményeket felmutató rész-összegzés Tóth Béla: 
Ady és Debrecen ( 1896-1899) című könyve. A szerző - a költő és a 
város kapcsolatát - úgy törekedett megmutatni a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján, hogy az életrajzi (külső) körülmények és a 
költői-írói munkásság, a (belső) fejlődés egyaránt helyet kapjon. Ebből 
a nézőpontból nyilván Ady második debreceni tartózkodása a legjelen-
tősebb (1898-tól), az az időszak, amikor a Debreceni Hirlap szerződéses 
hírlapírója lett. A választás útját Tóth Béla pontosan, már-már írói 
eszközökkel rajzolta meg. A szülői akaratnak engedelmeskedő ifjú erős 
lelki és egzisztenciális megrázkódtatásait, s a belső vágyat, ami más útra 
taszítaná, érzékletesen mutatja be. Tóth könyvének egyik alapgondo-
lata, hogy Ady rendkívül érzékeny idegzetű, mindent mélyen átélő 
fiatalember volt, aki lelke belső parancsa nyomán haladt életútján. 
Talán mert főként erre figyel, intéz el tanulmányának egyik-másik 
helyén kevesebb figyelemmel ismert tényeket. Bóka Lászlóra hagyat-

*Tóth Béla: Ady és Debrecen ( 1 8 9 6 - 1 8 9 9 ) és Varga József: Ady és 
műve című kötetekről. 




