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MADACH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIAJA. Kardeván Károl,!!
jegyzeteivel és magyará!zataival. (A N6gráJdmegyei ijladách-'l'ársa
ság kuuiásu, 1942.) Az ember naivul az hinné, hogy a remekmű

veknek bizonyult irodalmi alkotások vitán és időn felül állanak,
s remekmű-voltuk elismerését illetően egyszersmindenkorra kivo
nultak a változékony megitélés szeszélyei alól. Ez a hit láthatóan
tévedésen alapul. Korunk újraértékelő heve nemcsak eddig észre
sem vett vagy alig értékelt értékeket bányászott ki - nagyon hasz
nosan - a szinte kimerílhetetlenül gazdagnak bizonyuló magyar
irodalmi mult televényéből s nemcsak félnagyságokat, kisisteneket
döntöget le szobraik talapzatáról, hanem merészen kikezdi a leg
nagyobbakat is, akik egyszer már diadalmasan fölébe kerekedtek
a múló és változó időnek. Ezúttal Madách klasszikus Tragédiája
nyujt erre tanulságos példát.

,.Poesisről szólván: valahára födöztem fel egy igazi talentu
mot. Egy kézirat van nálam: Az Ember Tragédiája. Faust-féle
drámai compositio, de teljesen maga lábán jár. Hatalmas gondola
tokkal teljes. Első tehetség Petőfi óta, ki egészen önálló irányt
mutat." Ezt irta Tompának a felfedező Arany János 1861-ben, a
maga fontolgatva mérlegelő, óvatos modorában. S azóta úgyszól
ván osztatlan elismerés nyomjelezte a Tragédia pályafutását. Kri
tikusainknak ünnepi témája volt, esszéistáink számára kimeríthe
tetlen problémakincstár. S valahányszor arról volt szó, hogy iro
dalmunk bejelentse igényét a világirodalmi polgárjogra, - ahogy
ez jóideig nyílt vagy titkos becsvágyunk volt, nem az Európát
utánzó jókisfiú, hanem az önálló érték jogán, - többek között a
nagy Tragédia vitathatatlannak hitt értékeit csillogtattuk meg ma
gunk és a külföld felé, "az egyetlen műét, melyet klasszikus drá
mai termékeink közül, sikereire hivatkozva, bátran világirodalmi
értéknek nevezhetiink". (Babits.)

Ámde újabb irodalomszemlélöink egyrésze egészen más
becsvágyak szempontjából tekinti irodalmunk jelenét és mult ját,
és igy Az ember tragédiájá-nak is át kell esnie az újraértékelés
váltólazán. Korunk legzseniálisabb újraértékelője, Németh László
még egyszerűen csak kikerüli a Tragédiát, s máris súlyos köte
tekre nőtt tanulmányai között egyetlent sem szentelt neki, sőt 
különös módon - a "Kisebbségben" irodalmi seregszemléjében
sem említi Madáchot. Másik újraértékelőnk, Féja Géza azonban a
korszerűség jegyében már "A civilizátor"-t emeli a Tragédia fölé,
amely "a nyugati ember túlizgatott, fáradhatatlanul kutató, új és
új életterületek felé törekvő, de gyorsan meghasonló fausti lázat és
lázának kihűlését örökíti meg", és csupán spengleri pesszimizmust
lát benne. Nyilvánvaló, hogy az európaiság és az individualizmus
nem rokonszenves Féjának a madáchi műben, mert - rövidlátóan
- csak azokat az irodalmi alkotásokat tudja igazán értékelni és
szervesen beilleszteni irodalmunk szervezetébe, amelyek korszerű

magyar társadalmi vagy nemzetpolitikai problémákra kerestek vagy
találtak feleletet. Igy természetszerűen elveszti érdekességét az,
hogya magyar lélek milyen választ adott - és milyen időálló for-
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mában - a legátfogóbb emberi és életproblémákra. amelyek ép
úgy gyötörnek minden gondolkodó magyar lelket, mint a gyakor
lati élet súlyos és megoldásra váró kérdései. Meglepőbb, hogy a
magyarság és európaiság oly józan és okos összeegyeztetőjének

mutatkozó Jankovich Ferencet is hidegen hagyja Az ember tragé
diája - "hibája, hogy nyelve, verselése nehézkes, gondolatokban
újat nem hoz, nincs költői varázsa, hideg és megszerkesztett", írja
magyar irodalomtörténetében, - de ő legalább irodalmi, esztétikai
szempontokból marasztalja el; s ebben van némi igazság, legfel
jebb abban elfogult, hogy a "hibákat" nem tudja feledni a műnek

sokkal számosabb és nyomósabb értékei kedvéért.
Természetes, hogy mínden kritikusnak joga van a maga látása

szerint ítélni és akár a legmegrögzöttebb remekművel szemben is
elvetheti a maga igazsága nevében a hagyományos értékelést. A
remekmiíveknek színte szükségük is van a vitára ahhoz, hogy min
den kor számára megőrizzék frisseségüket, problémás elevenségü
ket j vita nélkül únott azoborrá merevednek, amely alatt időről

időre elmondjuk hagyományos szólamainkat, de már föl se vetjük
rá tekintetünket. Az ilyen merész kritika azonban nagy elmélyü
lést és alapos megvitatást kíván. Mindíg veszedelmes, ha a kor
divattól ösztönözve, túlságosan korszerű eszmék nyílt vagy titkos
jegyében, sommás vezérszavakkal, sokszor pusztán az újraértékelő

elIentmondás szenvedélyéból semmizünk ki értékeket, főkép

olyan korban, amelyelvből szívesen döntögeti a mult bálványait.
Az ember tragédiáj á-t ís lehet bírálni - eddig is megtette ezt
úgyszólván minden kritikus, .- sőt akár a mükedvelőí jellegű

siker példáját is láthatjuk színpadi pályafutásában. Egyet azonban
nem érdemes: divatból vagy pusztán a szerint megvetni, hogy
beillik-e vagy sem az időszerű, hasznos célkitűzések keretébe. Az
ilyen kritika lepereg a müröl, és legfeljebb arra jó, hogy az elIen
tét erej ével megszilárdítsa annak biztos hadállásait.

A mű pedig él. Mutatja ezt az is, hogy régi kiadásai és az
1923-24-es Tolnai Vilmos-féle szövegkritikai kiadás után újabb
megjelentetésére van szükség. Legújabban Halász Gábor bocsátotta
közre Madách összes miíveinek foglalatában, (Révai kiadás) Kar
deván Károly pedig a művelt nagyközönségnek és iskolai haszná
latra szóló kiadását látta el új jegyzetekkel és bőséges magyaraza
tokkal.

Ez a kiadás nyomdatechnikailag és nagyjából rendszer szem
pontjából is (kismagyarázatok a lap alján, értelmezés a színek
után, összefoglaló tanulmány a kötet végén) az Alexander Bernát
féle magyarázatos Athenaeum-kiadás utódjául készült s a régi ma
gyarázó bizonytalanságai és egyéni világnézetből származó elfogult
ságai után ismét egységes magyarázatot kíván adni a Tragédiáról.
Kardevánnak még 1910-böl származó Tragédia-felfogása szellemé
ben. Kardeván nem is titkolja, hogy Alexander értelmezését el
avultnak tartja. "Benne egy letűnt kor kereste önmagát - írja az
előszóban, - de nem találta meg az igazi Madáchot és félreértette
művének alapeszméjét , , . ma úgy látjuk, hogya Tragédia egysé
ges mű, amelynek minden sora teljes összhangban van keresztény
alapeszméjével."

Alexander például ellentmondást lát abban, hogy Lucifer meg
akarja rontani Adárnot, pedig tudnia kell, hogy ez nem sikerülhet,
hiszen akkor nem mutathatná meg neki az emberiség jövendő

történetét. Kardéván szerint Lucifer csupán Isten világát akarja
megdönteni az emberben s a történeti álomjelenetek arra valók,
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hogy előkészítsék Adám elhatározását: Istennel vagy Luciferrel
küzdi-e végig a világ történetét. Abban nagyjából megegyezik a
két magyarázó, hogy Lucifer, ha nem is csalja meg Ádámot szándé
kosan a történelem hamis bemutatásával (ahogy Erdélyi János
tartotta), mégis egyoldalúan mutatja be az emberiség történetét.
ahogy ö látja; Alexander szerint azért, mert a luciferi rideg, szá
mító ész nem foghatja föl, nem is értheti meg az értelem számára
hozzáférhetetlen érzést és lelkesedést, amely többletet ad hozzá a
történelem rideg tényeihez; Kardeván szer-int azért, mert a luci
feri tudás hitt61 megfosztott tudás s a hitetlen tudásnak úgy is kell
látnia .- oly pesszimista módon - az emberiség történelmét,
ahogy Adámnak bemutatja. Adámnak, az embernek viszont módjá
ban van a tudás pesszimizmusából - az ember tragédiájából 
fölemelkedni a hit optimizmusába. A mű alapeszméje tehát volta
képpen az, hogy az embernek kétségbe keIlene esnie a tudásán,
ha nem egészítené ki a hittel és a Gondviselésbe vetett bizalommal.

Alexander szinte kinosan kerülgeti a lélek és hit szavakat s
szerínte az ember vígaszat csupán az eszmékért való küzdés, az
érzés, a lelkesedés, a művészet adja meg: valami, "amit semmi
anyagiság meg nem magyaráz... a magasba való törekvés, az
eszme, a szerelem, a szép ..." Kardeván a földön boldogtalan em
ber számára ezenkívül nyitva látja a túlvilág vigaszát is, amellyel
Isten meg fogja jutalmazni szenvedéseit. Az utolsó, sötéten pesz
szimista színeket Alexander úgy magyarázza, hogy azok mintegy
csak egyik lehetőségét példázzák az emberiség jövőjének s nem is
Madách pozitiv meggyőződését vagy jóslatát, hanem inkább aggo
dalmait, félelmét, kétkedését fejezik ki. A Föld kihűlése Kardeván
szerint sem végleges álláspontja a tudománynak, de ha bekövet
keznék is, a túlvilági élet akkor is örökéletet biztosítana az
embernek.

Alexander felfogásából alapjában véve ugyanaz a hit hiány
zott, amelyet Kardeván a luciferi puszta tudásban, az isteni Gond
viselésbe vetett hittől megfosztott tudásban hiányol. Ö tehát úgy
oldja föl a történeti képekből kiáradó pesszimizmust, hogy Ádám
végül is megtér Istenhez, elveti magától a luciferi tudáson alapuló
látományt s hisz az emberi élet értelmében, amelyet a gondviselő

Isten tart kezében. Ezt a felfogást szószerint megerősíti Madáchnak
Erdélyihez írt levele, amely szerint az ember természetében rejlő

és tragédiába döntő gyöngéjét, "melyet saját maga legyözní nem
bír, az isteni Gondviselés vezérlő keze pótolja, amire az utolsó je
lenet .,küzdj és bízzálv-ia vonatkozik".

Csak egyetlen pontban meggyőzőbb Alexander felfogása. Kar
deván ugyanis szándékosan leértékeli a XIII. szín fontos részletét
a küzdés öncélúságáról, amelyből Alexander az emberi élet célját
magyarázza ki. Kardeván szerint ez "az emberi küzdelem céljának
szánalmas megállapítása volna". Ez igaz is, ha üresnek vesszük ezt
a küzdelmet. Alexander azonban így illeszti be ezt a részletet a
mű egészének értelmébe: az emberi élet értelme a földön az, hogy
küzdjön azért, amit nemesnek, jónak, nagynak tart. Igy körülbelül
fedik a madáchi gondolatot a jólismert Vörösmarty-sorok: "Mi dol
gunk e világon? - Küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért."
Ha ezt a nemest, jót és nagyot Isten-megszabta tartalommal tölt
jük ki, akkor elsímul az ellentét Alexander és Kardeván felfogása
között.

Ai esztétikai kérdésekben természetszerűen közelebb áll egy
máshoz a két magyarázó. Például mind a ketten nem szerkezeti
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hibát, hanem inkább változatosságot látnak abban, hogya francia
forradalmat Kepler megálmodja, tehát a szín álom az álomban. De
Alexander Adárnot és Évát "elvont gondolatok képviselőinek, nem
ígazi élő alakoknak" látja, Kardeván szerínt viszont "Madách
Ádámja nem fogalomember", de nem is a faj képviselője, ahogy
Erdélyi fogta föl.

Altalában: Kardeván magyarázatai egyszerűbbek. világosabbak,
felfogása egységesebb. Nem vesz tudomást a műben mutatkozó ki
sebb zavarokról és ellentmondásokról, - nem is akarja észrevenni
őket. Alexander viszont sokszor túlfilozofálja, túlrészletezi a prob
lémákat; ez helyes tudósi magatartás, de célszerűtlen egy alapjá
ban véve a nagyközönségnek és a tanulóifjúságnak szánt kiadásban.
Alexander óvatosságtól szkeptikus, boncoló és krítíkusí hajlamú
tudósként közeledett a Tragédiához ; Kardéván a tételes és egység
látó magyarázó pedagógusi biztonságával és meggyőző hitével, 
és ugyancsak a kereszténységnek szellemével, amely Madáehet
vezérelte művének tervében. Magyarázata igy nemcsak szükséges
volt Alexanderé után, hanem igazabb is amannál.

Makay Gusztáv.

VIDOR MIKLÓS:

POGÁNY F~LELEM

Szökken a szél, szavaid suhogóban 
elillan az őzszemű értelem is,

zörren a gally, dalod ize kilóbban.
A múzsa lehúnyja sötét szemeit.

Szállna az árnyakon átlebegő, szép
dallamok omlatag illata még,

jaj, de sötétül a csöndbehülő ég
s felleges éjszaka villan a lég.

Távoli, balszemű fény lobogója
lecikkan a hold tüzes udvarain

s mint buja dzsungelek ősi kigyója,
karodba, szivedbe is úgy mar a kin.

Hol van a tájról az esti fuvallat,
idilljei merre? A víz zuborog,

zizge füvek pici bánata hallgat,
a fák levelén buta félsz kuporog ...

Fáznak az ércfejű, kőhúsú dombok,
a csillagok árva tüzük remegőn

rejtik, az ég felé szöknek az ormok ...
a szörnyű Reménytelen istene jön!

S hadd fut a szél szökevény szavaiddal,
a mennyei értelem is tovalép,

kábul a táj, tüze hunyva kivillan,
az ősi, a hősi Sötét a tiéd!
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