
hagyom ány
B E K E  M I H Á L Y  A N D R Á S

A tragédia vége: a komédia kezdete

„K i határozhatná meg a vi
lágosságot úgy, hogy annak 
lényegéről a vaknak is kellő 
fogalma legyen? ”  (Madách: 
Az Aesthetika és a Társada
lom viszonyos befolyása.)

1. Játszik velünk a sors. Luciferi korban adatott élnünk: szorongunk és
immár nemigen remélünk. Okkal. Joggal? Ádámot Madách visszatérí
tette a szakadék széléről. Hogy Madáchot ki vagy mi térítette vissza 
ugyanonnan, azt máig találgatjuk. Bennünket azonban vajon ki ránt vissza a 
szakadék pereméről?

2. Nem azért remekmű Az ember tragédiája, nem azért gyürkőztek ne
ki annyian és megnyugtató eredmény nélkül a Madách-rejtély megfejtésé
nek, hogy a bevett értelmezések mellett, azokat nem tagadva, inkább ki
egészítve, ne próbálkozhatnánk meg újabb értelmezéssel. Az eddigi értel
mezések zöme az emberi eszmék kudarcának, az emberiség tragikus csőd
be torkolló szellemtörténetének művészi illusztrációját látta a Tragédiában, 
anélkül, hogy ebből a szemszögből meggyőzően hiteles magyarázatát adták 
volna a leglényegesebb és mindörökre aktuális tanulságnak: az irracioná
lis, reményt sugalló utolsó soroknak. Egyes rejtett utalások, halk megsejté
sek igazolni látszanak egy másfajta értelmezés lehetőségét is, amely az 
örök emberi teljesség- és szabadságvágy kudarcra ítélt kalandját látja a 
Tragédiában. „Mert nem eszmék tragédiájáról van szó, hanem egy örök 
emberi magatartás örök tragédiájáról. Ennek lényege röviden, hogy a 
Prométheusznak induló ember mindenkor Sziszúphosszá kénytelen válni.” 
(Mezei, 325.)

Egy ilyen értelmezést hitelesít maga Madách is, aki egyik, Erdélyihez 
írott levelében ezt írja: „A z egyes képeket vagy momentumokat aztán úgy 
igyekeztem egymás után helyezni, hogy azok egy bizonyos cselekvő sze
mélynél is mintegy lélektani szükségből következzenek egymásból” . (Idézi 
Alexander B ernáth, 252.)

Talán nem tévedek, ha úgy vélem, hogy Madách a Tragédiában min
denekelőtt saját gyötrő kérdéseire keresett választ és megoldást, s hogy a 
tragikus sorsú Ádám nem más, mint maga Madách. Hiszen ,,minden sze
mélyben Madách beszél. Ádámban oly figyelemgerjesztő komolysággal,
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mint tavaly az országgyűlésen, mikor lelkes szónoklata mindjárt érdeket 
ébresztett, Luciferben pedig azon kedélyességgel, sans géne, mint ebéd után 
a színháztéri kioszkban vagy Kuglernél” . (Zilahy, 236.) Madách a Tra
gédiában elsősorban önmaga számára pórbálta igazolni az „és mégis”  vi
gaszát, ,,a magyar eidos legsajátosabb filozófiai mondanivalóját”  (Szerb 
A ntal): a reménytelen reményt.

Számomra és azt hiszem a mindenkori olvasó számára is tanulságosabb, 
és meggyőzőbb az az állítás, hogy Ádám sorsában nem eszméknek, ha
nem egy embernek és vele azonosulva saját magának a sorsát láttatja. Hi
szen az eszmék oly távoliak és hidegek, ám az Ádám sorsával való azono
sulásban benne lappang az a titkos vágy, hogy végül számunkra is megada
tik a remény.

Valóban Madách lenne hát a Tragédia igazi főszereplője? Milyen lelki 
válságokból menti ki a végső remény? Milyen próbákat kell kiállania a 
mindenkori embernek, az egyénnek az örök emberi tragédiában? Mi le
het a magyarázata és a forrása a végső reménytelen reménynek? És mi ma
gunk vajon a szorongásba való örök veszteglésre ítéltettünk volna? Milyen 
esélyünk van a reményre? És miféle reményre?

És miért?
Miért?

„...H iszen a halál az semmi, 
abba nincs semmi, de ez a 
fuldoklás...”  (Madách utolsó 
szavai)

3. Nem tudhatni, hogy Madách valóban önmagát rajzolta-e meg a lon
doni szín megcsalt, elkeseredett munkásában, amint ezt a Tragédia egyik 
külföldi elemzője, a holland W allis vélte, azonban mindenképpen rokonít- 
ja őket a néma dac és a sivár kor rezignált megvetése. Amikor Madách a 
Tragédiát írja, és benne a maga jelenkorát, a londoni színt, akkorra már 
maga is a teljes kiábrándultság szorongásában él. Hiszen neki is megvolt a 
maga Paradicsoma, megvoltak esélyei a szabadságra, a szerelemre és a 
költészetre, ám aztán ő maga is megszenvedte kiábrándító csalódásait, 
amelyeket csupán a költészete, a Költészet volt képes túlélni.

Madách Paradicsoma: a gyerekkora az anyai gondviselő függőség árnyé
kában. Jótékony árnyék ez, ám végül mégiscsak árnyék. Anyja teszi lehe
tővé számára anyagilag Pesten a zenei művelődést, a színházlátogatásokat, 
az Atheneum-előfizetést, szellemi kiteljesedését, ám féltékenyen őrködik a 
lelke fölött. Madách, ha vágyakozik is arra, hogy mint Ádám, „önlábára 
állhasson” , még egyetemista diák korában is anyai engedélyt kér lyukas 
kalapját újra cserélni.

Madách gyerekkora e gondviselő függőségben igen hosszúra nyúlik, 
ezért élheti át azt annyira mélyen, ezért éghet lelkében mindvégig az Éden 
utáni sóvárgás, és végül ezért oly tragikus számára később a Paradicsom 
végleges elvesztése. Ez magyarázhatja felnőttkori örök nosztalgiáját az 
anyai gondviselés iránt és engedelmes kései visszatérését annak árnyéká
ba. Nemcsak az anyja volt érzelmeinek zsarnoka. Madách maga is visz- 
szavágyett a gondviselő függőségbe -  lázadó önállósodási kísérletének ku
darca után.

Nem véletlenül. A  maga Paradicsomában Madách lelki alkata belső 
ellentmondásainak ingatag összhangja prolongálódott. Hiszen Madách
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egyéniségének titka és magyarázata lényének ellentmondásos belső kettős
sége. „ Madách különös egyéniségének egyik titka: a liberális-romantikus
kettősség”  -  írja Barta. (27) Egymással küzd születetten romantikus énje 
individualista, liberális énjével. Fejlődéselméletét is ez a feszítő ellentmon
dás jellemzi: romantikus énje nem hiszi a haladást, mivel az életet tartja 
tökéletesnek, liberális énje azonban szükségszerűen hisz a haladásban, mi
vel a liberális az eszméket tartja tökéleteseknek. Madách lelki alkatának 
kettőssége valójában a kor kettősségét tükrözi. „ A  X IX . századi, vagyis 
»örök« ember érzelmei voltaképpen szélsőségesen egyéni, individuális ér
zelmek, amelyek a legtöbbször végzetesen szembekerülnek egymással. 
Ugyanakkor az a legtragikusabb ellentmondásuk is, hogy nem egyszerűen 
önzők, hanem minden egyéni, szubjektív érzelem, valami másra irányul, 
a közösségre, a társra, a szerelemre, a gyerekre, az eszmékre, a társada
lomra.”  (Mezei, 117 ) .

Madách a maga belső ellentmondásainak összhangját átélhette Szon- 
tágh Pállal való barátságában is. Mint Ádámnak az ő Luciferé, Madáchnak 
Szontágh volt a „metafizikai támasza” . (Barta). ,.Ha így párosan lebeg
nek virágról virágra -  írja Palágyi Menyhért -  lehetetlen bennük Ádám - 
ra és Luciferre rá nem ismerni. Teszem, mikor egy közös  ideáljukkal tán
coltak és Szontágh kérdi: »Megszorítja-e M álika tánc közben a kezedet?«

»Igen« -  »N o, mert az enyémet is szorongatja.« -  így ábrándítja ki a 
mindig rajongásra kész Ádámot az ő hű Lucifere.”  (9). Barátságuk mint
egy kiegyenlítődése, egyensúlya két végletes pólusnak. És Madách igen 
nagy szükségét érezte ennek a barátságnak: ennek az egyensúlynak.
,, H a te nem hiszed, hogy két ily e llenkező gondolkodásmód gyönyörrel és 
rokonszenvvel nézheti egymást, engem kénytelenítesz barátságodban két
kedni, mert, hogy világnézletü n k  így áll, tagadhatatlan.”  -  írja Szontághnak 
egyik összezördülésük után 1845 nyarán. Madách ebben a barátságban 
önnön belső ellentmondásainak kiegyenlítődését, összhangzó Paradicsomát 
élhette át.

Madách maga is megvallja lelki alkatának kettősségét. Egyik levelében 
romantikusnak vallja magát, és arról panaszkodik, hogy a szenvtelen külső 
alatt nem ismerik föl benne a romantikust. Ennek a vallomásnak a fényé
ben megnő Barta János véleményének súlya: szerinte Madách egész élete 
önmegvalósítási kísérlet és annak sorozatos kudarca. Önbecsülése van, 
önbizalma viszont annál kevesebb, ebből fakad örök kielégületlensége. 
Könnyen fölismerhető ebben a látleletben az Édenre vágyó ember sóvár
gása: önbecsülése van, hiszen a lelkében él a hajdan megélt paradicsomi 
teljesség vágya, de önbizalma nincsen, hiszen e vágy teljesüléséhez bizo
nyosságokra van szüksége, ilyeneket azonban racionális felnőtt énje egyre 
kevésbé képes föllelni. A  teljesség és a bizonyosság azonban csupán együtt 
képes megteremteni a Paradicsomot.

Madách sokáig él a maga Paradicsomában. És amikor végül föllázad 
terhessé váló gyermeki függősége ellen, házasságával, legalábbis kezdetben, 
csak gondviselő kezet cserél. A  csesztvei kúriában töltött házas időszak 
Éden-élményének folytonosságát biztosítja. Ehhez az is hozzájárul, hogy 
fokozottan érzéki és bevallottan romantikus mivoltának belső kettősségét 
úgy oldja föl, hogy titkolva sóvárgó nőimádatát, metafizikai rangra emeli, 
mitikussá lényegid át a szerelmet. Így a házassága, mellyel legyőzni lát—
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szik Szontágh Pál baráti-lebeszélő luciferi fondorlatait és egyben önnön 
kételenyeit, kezdetben a megőrzött mitikus Paradicsom illúzióját nyújthatja 
számára.

Ám  Világos után megföllebbezhetetlenül diadalmaskodik a luciferi érv. 
A  nemzeti katasztrófa, a börtönélmények, a kiürült csesztvei kúria, a föl- 
koncolt testvér -  fölbillentik az egyensúlyt, megbomlik az összhang: M a
dách kiűzetik a Paradicsomból.

A  század embere is elveszti a maga Édenét. A  forradalmi hit kudarca 
után ellenérvek nélkül és diadalittasan hódít a földhözragadt racionalizmus, 
a tényszerű pozitivizmus. A  levert Magyarországon vitathatatlan érvvé 
válik a mechanikus determinizmus, Büchner könyvének (Erő és anyag) 
determinista eszméje, a szociáldarwinizmus, Quéntélet belga szociológus 
morálstatisztikai tanai, a newtoni mechanika lehangoló entrópiaelve. Mind
ezek a nemzeti letargia légkörében riasztóan tagadják az ember szabad 
akaratát, és ez a tagadás 1849 után racionálisan igazoltnak, hitelesnek lát
szik.

E  korszak embere racionális és rezignált, ez a korszak az ,,az van, ami 
van”  byroni és az „az vagy, aki vagy”  goethei igazságának kora (Mezei), 
de erre rímel Fichte diagnózisa is: „M inden, ami előttem áll, keresztül- 
kasul meghatározott; ami, és egyáltalán nem más.”  (16 .)  Nem véletlen, 
hogy ez a kor teremti meg a lét értelmét tagadó, pesszimista schopenhaueri 
metafizikát (Barta).

A  kapitalizmus „racionális”  szabadversenye pedig egyáltalán nem jó 
gyógymód a katasztrófát szenvedett nemzet számára. Túlságosan is igazolja 
az értékek viszonylagosságát és árfolyamcsökkenését. Madách okkal fájlal
ja esztétikai tanulmányában a kor elsivárosodását. „Csak a moslékos gyár 
büszkélkedik”  -  panaszolja fájó nosztalgiával a világ elidegenülését (Tün
dérálom). Ám leginkább a szabadságeszme devalválódása fáj neki. Hiszen 
maga írja Politikai hitvallásában, hogy három eszme van, mely mindenek- 
fölött áll, és melyért meghalni is érdemes: a szabadság, az egyenlőség és a 
testvériség. Másutt meg arról ír, hogy minden korszellem lényege a sza
badság. Márpedig a kiegyezés küszöbén Madáchnak igen fájdalmasan kell 
tapasztalnia, miképpen hat a kereslet-kínálat törvénye az eszmék piacán is, 
szembesülnie kell az olyannyira áhított szabadság eszméjének értékvesz
tésével.

Az 1849 utáni nemzedék számára Isten végképpen elrejtőzik. A mohácsi 
vész, az etnikai-nyelvi elszigeteltség fojtó következményei, H erder jóslata 
után a szabadságharc bukása végsőkig fokozza azt a kétségbeesett borúlá
tást, amely egyébként is a magyar irodalom és ideológia régi sajátossága 
(Gáli Ernő).

Madách lelkét valójában alkatának sokszor oly gyötrő, Paradicsom
vesztő belső kettőssége menti meg. Alapvetően romantikus mivoltában 
képtelen a rezignációra, nem tud belenyugodni a reménytelenségbe. Képte
len szabadulni a Paradicsom emlékétől meg a vágyától. És éppen ez az 
emlék és ez a vágy menti meg őt; gyötrő lelki szükségletévé válik a Pa
radicsom visszahódítása. Ennek esélyeit veszi számba a Tragédiában. Mind
ehhez azonban meg kell mérkőznie a század racionális világképével. Csu
pán így fogalmazhatja meg a maga alternatíváját. Talán nem véletlen, hogy 
ezt éppen akkor teszi, amikor a nemesi polgárosodás hívei is újabb cselek
vésre készülődnek.
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A Madáchéhoz hasonló életutat jár be Ádám is a paradicsomi öntudat
lan léttől a céltételezések és kételyek kudarcain keresztül a tragikus op
timizmusig, a reményen túli reményig, az irracionális hittől a ráció buk
tatóin át az elkeseredett öntudatos hitig, a „térdepelő reménytől”  a „föl- 
egyenesedett reménytelenségig”  (Sütő András).

4. Az első szín lényegében az Úr meghatározása. „A z  Isten nem egy-e 
a világgal? Hol határai?”  -  töpreng Madách a jegyzeteiben. „ Ő az erő, a 
tudás, a gyönyör egésze” . A z Úr maga a teljesség, az összhang. A  világ
egyetem összhangzó rendje, mely „évm illiókig eljár tengelyén / M íg egy 
kerékfogát újítni ke ll” , és amely minden kivételt törvénnyé igazít magában: 
lám, a fenyegető kivétel jelképe, az üstökös is „csak látszólag rendbontó, 
neki is megvan a megszabott útja”  (Alexander Bernát, 3.), hiszen „az Úr 
szavát meghallva, Rend lesz útjának ferdesége.”

Az első színt megelőző (a hipotetikus nulla színben) az Úr még maga 
sem létezik, még maga a végtelen egyneműség. Az első, a teremtés utáni 
színben már létezik, már megteremtette önmagát. Ehhez meg kellett te
remtenie önmagában a küzdelmet, hogy érezhesse önmagát, hogy létezhes
sen. „Isten, hogy megismerje önmagát, önnön tökéletességét, hogy ön
állósága legyen, kénytelen fölvenni egy konstrukciós elvet, amely azonos 
vele, belőle fakad, és mégis más, mint ő. Lucifer ez a konstrukciós e lv : a 
szükségszerű Semmi a M indenhatóval szemben, a tiszta lét önmagával való 
ellentéte. Kettejük a levés, amelyből a minőség, az önálló létezés, az öntör
vénnyel rendelkező formák létrejönnek.”  (Bretter, 154.) Az Úr önmagát 
teremti meg azzal, hogy megteremti Lucifert. Lucifer ekképpen egyidős az Úr
ral, a teremtéssel, a létezéssel. „D e  mindöröktől fogva élek én”  -  hangoztatja 
Lucifer, és az Úr ezt nem tagadhatja, de szükségét látja bizonygatni: „ É n vég
telen időktől tervezem/S már bennem élt, mi mostan létesült.”  Mindkettő
jük állítása jogos. Az Úr a világ „terve” , a virtuális létezés, amely azon
ban csak Lucifer bábáskodásával valósulhatott meg. Ezért kénytelen az 
Úr megkegyelmezni Lucifernek, sőt alkudni kénytelen vele. De ugyanez 
okból Lucifer lázadása is hiábavaló, a tagadása „dőre” , hiszen maga is az 
Úrnak a teremtménye. Egylényegű ugyan az Istennel, de mégsem azonos 
vele. Birtokába kapja tőle az öröklét és a tudás fáját, azaz az istenné válás 
lehetőségét és jogát (hiszen az örök tartam és az ezzel párosuló végtelen 
tudás istenné tesz), de ezt a jogát, ezt a birtokát éppenséggel az Úrtól kap
ja. Luciferé az istenülés joga, lehetősége viszont valójában nincsen e jogá
val hiánytalanul élni, nem válhat az Úrral egyenrangúvá, hiszen az istenü
lés csak Istenen belül, az ő birtokán valósulhat meg. Mindez csupán az Úr 
szeszélye. Lucifer nem egyenrangú fél, amiképpen a Semmi is csupán benne 
munkáló része a végtelennek. Lucifer csupán a lét kovácsa, amely tagadá
sával hozza létre és mozgásba az univerzum rendjét és összhangját, olyan 
tagadás, olyan semmi, amelynek csupán az emberre nézve van abszolút ne
gatív értéke.

5. Ádám (héberül: ember) tragédiája a második színben, a Paradi
csomban kezdődik. Ádám „az emberegyetemnek képviselőjeként”  (Wallis) 
az emberiség gyerekkorát éli. Léte a tiszta lét, egysége Istennel maga a 
közvetlen azonosság (Bretter, 153). Ez a közvelen azonosság adja Ádám 
végtelen nyugalmát, teljességélményét. A  mítoszok nem csekély nosztalgiá
val emlékeznek vissza az ártatlanságnak erre az aranykorára, amelyben az 
embert még közvetlenül és teljesen áthatotta az isten(ek) szava, lénye és
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közelsége. Az örök ember ősi létéből örökölt teljességemlékét és vágyát 
megtestesítő Paradicsom minden mitológiában a teljességbirtoklás, az is- 
tenültség metaforája: az abszolút szabadság, a teljesség, az összhang, a bi
zonyosság és a teljes biztonságérzet örök emlék- és vágyképe.

Az ég kapuján dics sugárzik, rajonghat Éva, hogy „éln i, éln i: mily édes, 
mi szép!” , joggal büszkélkedhet Ádám is: „ É s  Úrnak lenni mindenek fe
lett” . Ádám ,az édeni lét alapelvéről vall: az Úrral való közvetlen azonos
ság folytán istenük Ádámnak létélménye a teljesség birtoklása. A  Paradi
csomban az ember a mindenséggel még egylényegűként hiánytalanul azo
nosnak érezheti magát önmagával, hiszen a teljességgel azonosként birto
kában tudhatja mindazt, amitől a léte függ, így a természet parancsai saját 
parancsai önmaga számára. Furcsa kettősség összhangja nyilatkozik meg a 
Paradicsomban. Ádám függetlennek érezheti önmagát, mert a teljességtől, 
illeve azzal azonosként önmagától függ, úr lehet mindenek felett, ám ugyan
akkor ebben a végtelen és zavartalan bizonyosságban léte a bizonyosságtól 
való függés.

„ Érezni, hogy gondoskodnak felőlünk, É s  mindezért csupán hálát re- 
begnünk Ahhoz, ki nyújtja mind e kéjeket”  -  áradozik Éva, mire Ádám 
kissé megrovóan szól: „ A  függés, látom, életelv neked” . Pedig ez a füg
gőség neki is éppen annyira életelve.

Ebben a kétely nélküli öntudatlan összhangban nincs kérdés; nem lehet 
kérdés az, hogy „mért kék az ég,  M iért zöld a liget -  elég, ha úgy van.”  
A  teljességben egyre megy az „alu l”  vagy a „fölü l” , mivel itt nincs irány, 
hiszen nincs választás, csupán örökérvényű egyetemes bizonyosság. Amely
ben csodás összhang uralkodik, „sokszerű szó és egy értelem” , egymásra 
rímel a madárdal és a patakcsobogás. Maga Ádám és É va  is „összhang
zik” : az égi zengzetet, ha elhallgat, egymás keblén lelik föl.

„M i a hang, hogyha nincs ki értené?
M i a sugár, ha szín nem fogja fel?
M i volnék én, ha mint visszhang a virágban,
Benned szebb életre nem feselne létem,
M elyben saját magam szerethetem?”  -  hangzik Ádám szerelmi 

vallomása, és ezzel öntudatlanul az Úr teremtéselvét visszhangozza. Hiszen 
maga az Úr is azért teremtette meg Lucifert, hogy benne önnön tökéletes
ségében gyönyörködjék. Madách nem szól róla, de ismeretes, hogy a ke
resztény mitológiában É va Ádám testéből, az oldalbordájából született, te
hát egylényegű vele. Mégis egyben egymás tagadásai is: vonzódásuk, egye
sülésük gyönyöre a teremtés gyönyörével azonos. Egységükben a teljesség 
ismer magára.

„N em  azért vált az éj s nap kétfelé, Hogy a félénk ember párját keres
se...?”  -  fogalmazza meg Madách a maga szerelmi metafizikáját (Csák vég
napjai), amelyre gyakran visszatér. „ A  boldogságot is csak a nők lophatják 
le számunkra az égből”  -  írja akadémiai székfoglalójában. „Szabadság és 
nő oly rokon”  -  lelkendezik másutt (Csak tréfa). Verseiben is visszatérő 
motívum ez a szerelmi misztika:

„ É s  valóban lelkünk ismerős volt,
Istennél csak egyet alkotott,
É s  hogy újra feltalálja egymást 
E  világon, ketté vált legott.
S fájt fél-léte. Kínzó sebében
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Vágyó hévvel nyugtot nem lele,
M íg lelkedben azt most feltalálta 
S önmagában jobb felét vele”

(a Vadrózsák ciklusból)

A  férfi és a nő virtuálissá vált, hajdani egységét valló ősi mítoszok vissz
fényét ismerhetjük föl Madách szerelmi metafizikájában. Ádámban és 
Évában egymás teljességének ígéretét, paradicsomi garanciáját látja: a tel
jességre vágyva egymásban önmagukra vágynak.

Lucifernek viszonylag könnyű dolga volt, önnön lényege, a teremtésben 
megnyilatkozó kettősség segíti: Éva. Ádám nem lehet meg önmagában, 
hiszen mozdulatlanná kövülne a léte. Az összhangban és az összhanghoz 
szüksége van önnön tagadására: Évára. Hiába egylényegűek, nem csupán 
az összhang biztosítékai egymás számára, hanem egymás tagadásai is: meg
születik bennük a küzdelem csírája. Lucifernek könnyű a dolga, mivel 
Ádámban és Évában már a Paradicsomban megnyilatkozik az emberi gyar
lóság első jele: Ádám nagyravágyó, hiszen istenülni vágyik, É va  pedig hiú, 
talán mert istenítőnek érzi magát (Wallis).

Lucifer nem tesz egyebet, mint tudatosítja bennük, hogy mégsem urak 
mindenek felett, hogy akad valami, ami nem az övék. Fölmutatja számuk
ra a hiányt, teljességük korlátait: a két fát, a tabut, a saját birtokát. És 
Ádámékban megszületik az első kérdés, a kétely: miféle teljesség lehet az, 
amelynek korlátai vannak? És ezzel megbomlik a világ összhangja, szerte
foszlik a teljesség, Ádámék belső egyensúlya fölborul. Ádám isteni létét 
látja veszélyben. A  luciferi érv és aztán a lángpallosú kerub saját korláto
zottságára ébreszti rá és egyben fordítva is: saját korlátozottságának fölis
merése ébreszti föl benne a teljesség birtoklásának most már tudatos vá
gyát. Ádámék harapnak az almából, hogy hasonlóak lehessenek az Úrhoz. 
Az istenülési szándék törvényszerűen igyekszik kisajátítani a hiányban meg
mutatkozó önnön tagadását.

A  hiány azonban Lucifer birtoka. Ádám a hiányt csupán Lucifer világá
ban töltheti be, szüntetheti meg. Korlátozottságát fölismerve tudatosan, a 
szellem erejével kell megszüntetnie léte korlátait. Lucifer nem tesz egyebet, 
mint hogy Ádámot léte korlátaira, a hiányra, a semmire figyelmezteti, egy
ben megnyitja számára a tudatos cselekvés dimenzióit, amelyben Ádám 
önnön sajátos és új cselekvési közegére, „önlábára állásának”  esélyére is
mer rá.

Az eredendő bűn valójában nem a születés bűne (amint azt Madách kor
társai vélték), hanem az emberi tudat lázadása a paradicsomi függés ellen. 
Ádám büntetése, hogy istenülése hiányos: nem kóstolhatja meg az örökélet 
almáját. Márpedig az öröklét s a tudás fája szorosan együvétartozik, az 
öröklét a tudás ellenmérge. Hiszen mi szüksége lenne egyébként a paradicso
mi örökös létben veszteglő Ádámnak külön csupán az öröklét almájára? 
Ádám bűne, hogy csak félig istenült, hogy csak a tudásba kóstol bele. H i
szen ha az örök életet is kisajátítja magának, ha istenné válik, ki vethetne 
bármit is egy isten szemére? Így azonban, halhatatlansága hiányában, fe
lelősségre vonható. Pedig hát Ádám bűne-e, hogy az Úr megakadályozta 
őt abban, hogy a másik almát is megkóstolja? Nem inkább az Úr bűne ez? 
Lucifer azzal vétkezett Ádám ellen, hogy megízleltette vele a tudás almá
ját. Az Úr pedig azzal, hogy eltiltotta a másiktól.
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Ádámnak mindez csupán tragikus balszerencséje, amiért büntetlenül bűn
hődik. Büntetése ellen örökösen föllebbez, de hasztalan, hiszen nincs hová 
föllebbeznie, önmagával viaskodik csupán. Nem tehet hát mást, bűnösségét 
kell erénnyé minősítenie ahhoz, hogy egyáltalán elviselhesse a létét. Bűne 
és bűnhődése, hogy csupán ebben a bűnben képes és akar élni.

Ádám lemond az „ösztön kéjéről” , a Paradicsom számára oly „idegen s 
kietlen már” . Elvesztette a Paradicsomot. Vagy talán a Paradicsom vesz
tette el őt? Alexander Bernáth fölfigyelt arra, hogy „nem az Úr kergeti ki 
Ádámot a Paradicsomból, Ádám maga hagyja ott, mert maga lesz ura sor
sának.”  (24.)

6. „E z  az enyém”  -  ezek a száműzött-emigráns Ádám első tudatos sza
vai: a birtok, „az enyém” tudatos fölismerése szemben mindazzal, ami „nem 
enyém” . Ebben a birtokviszonyban már benne rejlik az én és a nem én 
fölismerése is. Ez már az önmagára, önnön tudatára, éntudatára eszmélő 
individuum fölismerése: a korlátok s a teljesség elvesztésének tudomásul
vétele. Ádám elhagyta a gondviselő kezet, de mivel még lelki kényszere a 
hit, most már a luciferi érvben bízik:

„Érzem , hogy Isten amint elhagyott,
Üres kézzel taszítván a magányba,
Elhagytam én is. Ön magam levék  
Enistenemé, és amit kivívok,
Méltán enyém. Erőm  ez, s  büszkeségem.”

De érzi már bűntelen bűnének is a súlyát. Nem evett az öröklét fájáról, 
hát az Űr nem veszi le róla véglegesen gondviselő kezét. Ádám száműze
tett ugyan a Paradicsomból, de a Paradicsom nem száműzetett Ádám lei
kéből. Képtelen megfeledkezni róla, és ez az emlék nem hagyja őt önköré
ben megnyugodni.

Madách egy ízben, a Kisfaludy Társaságban mondott székfoglalójában „az 
emberi lélek korlátolt s változhatatlan voltáról”  beszél, s ezzel kapcsolatban 
egy „változhatatlan örök törvényt”  említ.

Mi más lehetne ez az örök lelki törvény, mint a Paradicsom emléke, „az  
ember régi rögeszméje”  (Milovan Danojlič), az emberi lélek legmélyén, a 
tudattalanban mindig élő és ható ösztönös teljességigény, a bennünk élő, 
bensővé tett, virtualizált hajdani mitikus teljesség.

„M int szép álom, hogyha ébredsz,
Édesen reng képzeteden által,
Úgy a lélek É d enrőli álmát 
Is elhozza magával”

-  fogalmazza meg Madách mintegy a Tragédia mottóját (Hit és tudás).
Ádám igazi büntetése az, hogy képtelen szabadulni ettől a vágytól, a 

teljesség emlékétől, Madách szavaival: az istenülés igényétől. A  ráció a 
hajdani teljesség ösztönökben megőrzött emlékét mindinkább a tudattalan
ba, a lélek mélyebb régióiba fojtja, de ez az emlék vágyként, elfojtott, de 
valójában örökre elfojthatatlan kiteljesedéskényszerként, teljességigényként, 
bensővé tett virtuális totalitásként intenzíven hat új közegében. Ádám az 
emlékké és vággyá lényegített Éden tudattalan kényszerétől hajtva újra és 
újra önazonosságát igyekszik megvalósítani, a teljességre tör, hiszen „emlé
kezete”  szerint önazonosságának biztosítéka a teljesség. A  benne belső kény
szerként ható virtuális teljesség megvalósításával kísérletezve igyekszik be
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tölteni az általa fölismert, belátható teret. Ha úgy tetszik: maga a teljesség 
-  az emberi lélekben megmaradt emléknyomait mozgósítva -  törekszik 
Ádámban újra visszatalálni önmagához.

A  ráció megnyitotta Ádám előtt a lehetőségek világát. Ádám azonban, 
akiben a Don Juan-i féktelen életvágy és a fausti tudásvágy az ahasvérusi 
örök nyugtalansággal ötvöződik (Wallis), tragikusan érzi már önnön belső 
kettősségét: „magasabb körökre”  vágyik, ám ugyanakkor az éhség, az
anyag, a végesség kényszeríti „hunyászkodottan / Leszállni ismét a tiprott 
anyaghoz”  „A z  emberi nemnek lényegéhez tartozik, hogy képtelen a kitel
jesedés akár csak viszonylagos nyugalmi állapotát is elérni, mert sajátossá
gainál fogva (tudat, szimbólumhasználat, munkavégzés, társadalmiság) ál
landóan újabb és újabb lehetőségeket anticipál, újabb és újabb lehetősége
ket k reá l.. . A  tudat a létező dolgok világán túl megnyitja az ember előtt 
a lehetséges dolgok világát is, a lehetséges dolgok világának ismerete pedig 
megakadályozza az embert abban, hogy a már adott, a már megvalósult 
dolgok világában megnyugodjék, hozzá alkamazkodjék, a már adott vilá
got teljesnek érezze.”  (Hankiss, 13 1 - 2 ;  130.).

Lucifer azonban váltig biztatja Ádámot. A  luciferi és a paradicsomi re
mény egylényegű (Bécsy Tamás), mindkettőnek lévén „ feladata, hogy biz
tosítsa az ember megmaradását a küzdelem színterén.”  (Gelencsér, 72.). 
Ennek dacára a kettő mégsem azonosítható: a luciferi remény a rációra, a 
paradicsomi pedig az Úrra való hagyatkozás. Lényegében ez a kétféle re
mény küzd meg egymással a Tragédiában.

Ez a küzdelem a teljességvágy és a végesség mérkőzése. Az öntudatlan
ságban Ádám azonos volt saját vágyaival és lehetőségeivel, viszont amint 
fölismerte a végességét, azon nyomban fölismerte közvetlen korlátozottsá
gán túl kezdődő, annak meghaladását ígérő lehetőségeit; a teljesség lehe
tőségét a lehetőségek teljességében.

Az emberi lélek mélye birkózik meg a Tragédiában az öntudattal. Oly 
örök küzdelem ez, mint maga az ember. Nem véletlen, hogy Lucifer (Ma
dách!) éppen álmot bocsát Ádámra, hiszen az álomban a tudattalan tör fel
színre: a teljességvágy.

7. A  paradicsomi emlék lényegében a szubjektív és az objektív világ za
vartalan azonosságának az emléke. Ádám közvetlenül azonos lévén a tel
jeséggel, ugyanazt „akarja” , mint maga az Úr. Lucifer hatáskörébe lépve 
azonban ez az összhang megbomlik, az „enyém” fölismerésével különválik 
egymástól a szubjektív és az objektív világ. Az objektív világ célja örök, 
nem csupán emberre szabott, hanem minden szervezetre: ez a cél a meg
maradás, a létfenntartás (Hankiss). A  szubjektív cél azonban formájában 
változó ugyan, de tartalmában mindvégig azonos: a kiteljesedés, a teljes
ség. Ez a teljességigény az örök ember örökös mozgatója. A  mindenkori 
ember sohasem pillanatnyi adott önmagában, hanem a lehetőségeiben lel
hető fel.

Emberi szemmel nézve azonban a szubjektum és így a szubjektív világ 
léte önmagában is szükségszerű bizonyságnak tűnik. Ebből adódóan az em
ber hajlamos arra, hogy önnön szubjektív értékeit és céljait objektíve is ér
vényeseknek érezze. És ilyen módon objektívnek nyilvánít egy valójában 
szubjektív értéket. Föltétien bizonyságnak vél egy vágyképet, bizonysággá 
nyilvánít egy bizonyság nélküli célértéket. Végül ez az objektívnek vélt, de 
valójában merőben szubjektív célérték vezérli létét, ugyanakkor ez okozza
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szubjektív értékeinek állandó korrózióját. „ Á dám küzdelmének titkos erő
forrása az a hit, hogy a benne élő szent erő azonos a létnek, a világmin
denségnek végső tervével. Meg van tehát győződve, hogy értékkereső cél
kitűzését az embertárs és a világ is támogatni fogja, csak meg kell találnia 
azt a közös nevezőt, amely mindannyiukban ott lappang” . (Barta, 117 .)

Ádám ellentmondásos feladatra vállalkozik. Szeretné megteremteni az 
emlékeiben élő, ható és nyugtalanító Paradicsomot a saját, új dimenziójá
ban, tudatosan, a szellem erejével. Még él benne a lelkét átható hajdani 
paradicsomi összhang emléke, ám frissen szerzett éntudatáról, identitásáról 
már nem tud, nem is akar lemondani. A  teljességre vágyik, de ugyanakkor 
szeretné megőrizni (mi mást tehetne?!) fölismert identitását. Önmaga én
tudatát kívánja törvényerőre emelni, azonosítani a teljességgel. Hiszen 
egyelőre egyetlen bizonyossága van csupán: fölismert önmaga. Ezt a bizo
nyosságot kell érvényesítenie a teljességben. Fölismert szubjektív létét kí
vánja kiteljesíteni, önnön létének, identitásának teljességére törekszik. Ez 
a teljességigény a tudat közegében átlényegül abszolút szabadságvággyá. A  
Paradicsom emléke az abszolút szabadságra való örök szomjban nyilatkozik 
meg, Ádám ebben az abszolút szabadságban véli föllelhetőnek identitása 
összhangzó teljességét.

Madách a Tragédiában a mindenkori ember szabadságesélyeinek teher
bíró próbáját végzi cl. Hiszen a Madách által is legtöbbre becsült három 
eszmének, a testvériségnek, az egyenlőségnek és a szabadságnak, de még 
az akarat, a cselekvés és a lelkiismeret szabadságának is egyformán maga 
a szabadság a közös nevezője. A  szabadság a közös magja a legkülönbö
zőbb, néha egyenesen ellentmondó eszméknek is. „H a végigtekintünk a v i
lágtörténeten, azt fogjuk találni, hogy minden kornak megvan a saját ve
zéreszméje, mely hasonlatos az élesztőhöz, mozgásba hozta a rest anyag 
egész világát, s az ízetlen keverékből kifejlesztette a nemes szeszt, az él
tető szellemet, mely nem lehet egyéb, mint szabadság." -  vallja Madách 
(A nemzetiségek ügyében).

Ádám abszolutizálja önnön létét, önnön szubjektumát. „A z  emberi lény, 
mint minden szervezet, egoistának születik -  szükségképpen először önma
gával kell törődnie. M íg élet van a Földön, addig egoizmusnak is kell len
n ie" (Sellye János). Ádám az abszolutizált szubjektív és az objektív érték
rend összehangolásával kísérletezik olyan módon, hogy objektívvé pró
bálja minősíteni önmaga abszolutizált értékrendjét, hiszen a kettő összhang
zó azonossága hitelesíthetné az ő isteni mivoltát, törvényerőre emelhetné 
a teljesség birtokbavételét, önnön abszolút szabadságát.

A  Tragédia az én és a nem én viszonylehetőségeit jeleníti meg. „R égebbi 
elemzői nem ismerték fel, mert tulajdonképpen napjainkban vált égető 
kérdéssé az, amit Madách már mint a X IX . század belső ellentmondását 
látott: individualizmus és kollektivitás, egyéniség és közösség megoldha
tatlan szembenállását". -  ismerte föl Szerb Antal. Madách még ahhoz a 
nemzedékhez tartozott, amelyet még az önzetlen, másokért való, valami 
másra irányuló önzés jellemzett. (Világos után szükségszerűen következett 
e szemlélet fölülvizsgálata.)

(Folytatás a 4. számban)
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