
Tóth Éva

Éva és Ádám

„Mai nap lépten-nyomon hallunk beszelni a nőkérdésről, vagy másként a feminizmus
ról” - így kezdi „Madách Imre és a nőkérdés” című tanulmányát 1913-ban egy elfelejtett 
filológus, Gazdag Lajos, majd leszögezi, hogy Madáchot „kora ifjúságától késő vénségéig 
foglalkoztatta ez a kérdés”. Tekintsünk most el attól a ténytől, hogy Madách ugyanúgy nem 
érte meg a 42. életévét, mint Ady, s nézzük tovább a tanulmány megállapításait. „Eleinte... 
valóságos nőgyűlöletben jelentkezett ez az érdeklődése...” mondja a szerző, majd Palágyi 
Menyhért Madách-monográfiájából idéz, miszerint Madách húsz éves korában a nőről 
alkotott fölfogását egy ki nem adott munkájában úgy fejezi ki, hogy korának egyik legna
gyobb hibája az is, hogy „mindenik színművünk tárgya a szerelem”.

Isten leendne az ember-fiákból 
Ha a szerelem ösztöne s a nővágy 
kihalna, vagy kiforrna kebleinkből

-  idézi később Madách vitathatatlanul mizogin megnyilatkozását a „ Férfi és n ő ”-bői.
Az ember tragédiájának valóban nem a szerelem a tárgya, vagy legalábbis nem csak a 

szerelem, nem elsősorban a szerelem, bár Lengyel Dénes szerelmi drámaként elemezte a 
Tragédiái az 1978-as, ILor\>áth Károly által szerkesztett Madách-tanulmányok című gyűj
teményben. A hatalmas Madách-irodalomban számtalan tanulmány foglalkozik Ádámmal, 
Évával sokkal kevesebb. Az első Greguss Ágost 1871-ben közreadott „A nő Madách Tra
gédiájában” című munkája, a legfrissebb, tudomásom szerint, Mikó Krisztina „Éva szerepe 
a Tragédia jelképrendszerében ” című dolgozata, amely a font említett 1978-as Madách- 
tanulmányokban jelent meg. Ha amerikai feminista lennék, akkor „Madách feminista olva
sata - Éva's herstory ” címmel tartanék most előadást, de nem ezt fogom tenni.

Greguss Ágost legfontosabb megállapítása az, hogy Éva, a Faust Gretchenjével ellentét
ben „nemcsak egy alakban jelenik meg, hanem képviseli az egész női nemet, annak külön
böző alakjait”. Tolnai Vilmos pedig „Az anyaság Madách Ember tragédiájában” című
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dolgozatában nem kevesebbet állít, mint hogy „Nincs a világirodalom nagy drámai költe
ményei közt egy is, amelyben a nőnek oly fontos szerepe volna, mint az Ember tragédiájában”. 
Tolnai Vilmos szerint „Éva... épp úgy főalak, mint maga Ádám. A költemény elejétől végé
ig szerves alkotórésze a cselekvénynek, vagy jobban mondva az ember rajzának, aki Ma
dáchiról nem egy férfiú, a férfiú.... hanem két különböző hivatású, de egyenrangú, egymást 
kiegészítő, egymásra utalt, egymást föltételező tényező: a férfi és a nő”.

Az ember tragédiája tehát az emberpár tragédiája, de vajon tényleg „egyenrangú ténye
zőbe Éva Ádám mellett? Ha az általa elmondott szöveg terjedelmét vesszük figyelembe, 
akkor semmiképpen. A Tragédia 4140 sorából neki 408 és fél sor jut, ha jól számoltam, 
míg Ádámnak 1362, tehát több mint háromszor annyi, s Lucifernek is két és félszer annyi: 
1049 sor. Később azt is megvizsgáljuk, hogy mi a színenkénti arány. Nem lesz érdektelen, 
de nézzük meg először Ádám színeváltozásait.

Tudjuk, hogy Ádám egyre öregebben reinkarnálódik a történeti színekben. Az egyip
tomi szín utasítása szerint „Ádám mint Fáraó, fiatalon, trónon ülve” jelenik meg, az athéni 
színben ugyan nincs utasítás, de a győztes hadvezér és ifjú apa nyilván a férfikor nyarában 
van, mint Petőfi néhány hónappal Segesvár előtt. A római szín kéjence talán valamivel 
korosabb, de még Tankrédot is „erődús férfikorban” látjuk. Kepler 30 éves korától 41 éves 
koráig volt II. Rudolf udvari matematikusa, Danton 35 éves volt, amikor lefejezték, a lon
doni színben „Ádám mint élemedett férfiú” tűnik fel, a falanszterben nincs megadva a 
kora, de az űrjelenetben „mint öreg” repül Luciferrel, az eszkimó színben pedig „mint 
egészen megtört aggastyán bot mellett jő lefelé a hegyekről”.

Az a gondolat, hogy az egyedi fejlődés megismétli a törzsfejlődést, aránylag későn me
rült fel a biológiában. Az viszont, hogy az emberiség történelme az emberi életkorokkal 
állítható párhuzamba, már jóval korábbi gondolat. Széchenyi 1824. május 22-i naplóbe
jegyzése így aktualizálja ezt a toposzt: „A nemzetekben, ha szabad őket az emberekhez 
hasonlítanunk, négy életkort látunk. A gyermekkorban és az ifjúkorban bontakoznak ki a 
legszebb, legnemesebb tulajdonságok - úgv, ahogy a Római birodalom és Görögország 
történelme vési emlékezetünkbe - úgy, ahogyan Amerikában Washington, Franklin, 
Bolivár, Iturbide, St. Martin etc. szólnak tételem igaza mellett. Oroszországban Ostermann 
és Rosztopcsin a bizonyíték. Az emberiség érett korában van Franciaország, Anglia. Itt 
ama nemes lelkesedést minden nagv, nemes és önzetlen dologért immár nem láthatja az 
ember, azt a szép rajongást mindenki jólétéért - gőgtől, hírvágytól, becsvágytól zavartala
nul - többé nem találjuk. A napi érdek és minden cselekvés fő  mozgatója: reáliák, nyere
ség, előny, hatalom.

Aggastyán korban vannak viszont ama népek, melyeknek ereiben a vér bágyadtan ke
ring, s ahol az emberek azzal hencegnek, hogy csak magukkal törődnek, és az általános 
jólétre semmi gondjuk. ”

Ádám életkora, mint láttuk, párhuzamos az emberiség életkorával, azaz az emberi nem 
elöregedésével,. Igenám, csakhogy Éva nem öregszik. Éva életkora nem párhuzamos Ádá- 
méval, legfeljebb oszcillál.

Az egyiptomi színben a rabszolganő nyilvánvalóan fiatal, másként nem emelné maga 
mellé szépsége okán a fáraó. Az athéni színben Éva hitves, kisgyermek anyja és ez a kisgyermek
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maga nevezi anyját szépnek. - A római színben Éva kéjhölgy, a bizánciban zárdaszűz, tehát 
mindkét színben nyilvánvalóan fiatal. A két prágai színben mint Keplerné, feltehetőleg 
érettebb, de még mindig kívánatos hölgy, másként nem csábítaná el az udvaronc. A párizsi 
színben a márkinő ifjú és hajadon, a „felgerjedt pórnő” pedig nem lehet idősebb nála, hi
szen az előbbinek ikermása, ha úgy teszik, kiónja. A londoni színben Éva talán még fiata
labb, hiszen eladó lány. A falanszterben - másodszor tehát a darab során - anya, de itt sem 
öreg, hiszen igényelni lehet és Ádám igényli is. Az egyetlen szín - természetesen az elsőt 
kivéve ahol Éva nem szerepel, az űrjelenet. Az eszkimószínben sanyarú körülmények 
között degenerálódott és korán elöregedett, de nem lehet öreg, hiszen az eszkimó felkínálja 
vendégeinek, s maga is felkínálkozik.

Madách gyönyörű leleménye, hogy nemcsak a férfi, a történelem hordozója reinkarná
lódik új és új alakban, hanem az emberpár is, és minden színben másként jelenik meg a 
férfi és a nő viszonya. Miközben Ádám a különböző eszmék megtestesítőjeként és megva
lósítójaként változik és fejlődik színről színre, Éva a női nem történelemnélküliségét repre
zentálja. Az ő léte mindig a férfi függvénye. Az egyiptomi színben rabszolganő, akit halott 
férje mellől maga mellé emelt a fáraó. Figyelemreméltó, hogy egyetlen színben alkot Ádám 
és Éva teljes, harmonikus családot, ahol gyermekük is van, közös gyermekük, és ez az 
athéni demokráciát amúgy nem idealizáló szín. A római színben, hanyatló, dekadens Ró
mában Éva jómódban élő. de kiszolgáltatott kurtizán: Ádám fogadás tétjéül teszi meg. egy 
ló ellenében, s Catulus, ha nyerne, négy hét után visszaadná Sergiolusnak, vagy ha annak 
már nem kellene, akkor hétaszitná ángolnás tavába. A bizánci színben ismét egy fogadás, 
bár szentebb és életbevágóbb fogadás tárgya, nem saját szabad akaratából, hanem apja 
fogadalmát teljesítendő lép az apácarendbe. Kepler nejeként a császári parancsra létrejött 
mésalliance-ért félig-meddig öntudatlanul bosszút álló, kikapós és férjét pénzért gyötrő 
feleséget jeleníti meg. A párizsi színben, mintegy kárpótlásul azért, hogy az űr-jelentben 
nem szerepelhet (Madách Tyereskovára még nem gondolt, csak Gagarinra), megkettőző
dik, ráadásul a párizsi szín álom az álomban, a két prágai szín közé van beékelve Kepler 
álma, aki még mindig nem tud elképzelni mást, mint vagy égi vagy földi szerelmet és 
Danton alakjában megtestesülve nem a nép leánya vonzza, ő az egyenlőséget - mint oly 
sokan - csak felfelé kívánja megvalósítani, a márkinővel szeretne egyenlő lenni. A megkö
zelíthetetlen arisztokrata szűz szerelmét ambicionálja, nem a forradalomban férfiként har
coló és szerelmét férfi módjára felkínáló pórnőét. A londoni színben Éva szó szerint „eladó 
lány”, bár ez a kifejezés csak a magyarban létezik. Ez az egyetlen szín, ahol Évának anyja 
van, s az meg is jelenik. A londoni szín polgárlányát anyja a templomban és a sokadalom- 
ban gardírozza, s oktatja a férjfogásra, de áldását adná arra is. ha Ádám „maitresse” - ének 
venné. (Kepler anyjáról csak hallunk: lehet, hogy a „rút boszorkányától örökölte termé
szettudományos érdeklődését Kepler, hiszen lehetett füveket ismerő javasasszony az anyja, 
akinek a tudománya nem biztos, hogy alávalóbb volt Rudolf császárénál, s lehet, hogy 
„időjóslásai és nativitásai” sem voltak rosszabbak azoknál, amelyeket tudós fia jobb meg
győződése ellenére elkövetni kényszerült, hogy az udvar és udvarhölgy felesége meg legye
nek vele elégedve.) A történelem végének tömegsírjától Madách mégis megmenti Évát, 
egyedül őt, talán azért is, mert „a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt” és persze azért.
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meri ifjúkori nőgyűlöletétől - saját keserves tapasztalatai ellenére - eljutott odáig, hogy - 
mint Greguss Ágost mondja - a nőben a férfi nemtőjét tisztelje. A falanszter-jelenetben Éva 
ismét kiszolgáltatott, mint a falanszter minden tagja, de nemcsak emberi, hanem női mivol
tában is, hiszen nem maga választja párját, gyermekét elszakítják tőle. s ez a gyermek 
majdnem lombikbébi, aki nem önkéntes, harmonikus társaskapcsolatból származik, hanem 
a fasiszta eugenetikát előlegező megfontolásokból. Az eszkimó színben már maga a férj 
ajánlja fel nejét az idegeneknek, ami még az egyiptomi színben sem történhetett volna meg, 
ott a fáraó elragadhatja a rabszolgától a feleségét, de nem a rabszolga ajánlja fel önként.

Térjük vissza most a mennyiségi elvhez. A paradicsomban az Ádám és Éva által el
mondott sorok száma még majdnem egyenlő: 41 és fél: 39 Ádám javára. A paradicsomon 
kívül ez az arány már 91,5:19,5, tehát több mint négy és félszeres, és az utolsó színben 
63:13, tehát majdnem ötszörös. A Prága I.-ben Egyiptomban és Rómában ez az arány va
lamivel több mint háromszoros (119,5:37,5), Bizáncban több mint négy és félszeres 
(176:39), Párizsban nagyjából hatszoros (161:17+9,5), a Falanszterben több mint nyolcszo
ros (127:14,5), a Prága 11-ben majdnem kilencszeres (127:14,5), az eszkimó színben míg 
Ádámnak 68 sor jut, Évának mindössze egy, az űrjelenetben pedig Éva nem szerepel 
(Ádám szövege 73 sort tesz ki). Az egyetlen szín, ahol Éva túlbeszéli Ádámot, igaz, hogy 
nagyrészt távollétébcn, az athéni. Azért ez a supremácia még nem veszélyes. Éva 89 sora 
körülbelül cgyharmadával tesz túl Ádám 62 során. Ha Ádám 1362 sorához hozzávesszük 
Lucifer 1049 sorát, akkor Éva szövege már csak egyhatoda a férfi-princípium két megtes
tesítőjének. De lássuk a többit is. Az Úr csak az I., a II. és a XV. színben szólal meg, össze
sen 79,5 sor terjedelemben. (Zárójelben jegyzem meg, hogy Lucifer is, Ádám is tizennégy 
színben szólal meg: Ádám nem szerepel az elsőben, Lucifer pedig néma bakó a párizsi 
színben. Évának eggyel kevesebb: tizenhárom szín jut, ami ráadásul szerencsétlen szám.) A 
Föld szelleme háromszor jelenik meg: a paradicsomon kívül, a falanszterben és az űrben. 
Többekkel együtt én is hajlanék arra, hogy a női princípium körébe utaljam a Föld szelle
mét, annál is inkább, mert akkor hclvrebillenne Éva hiánya az űrjelenetben, s különben is, 
Ádám az anyaföldtől akar és nem bír elszakadni, nem pedig az apaföldtől. Csak az a bök
kenő, hogy Lucifer expressis verbis szép szelíd fiúnak nevezi a Föld szellemét a második 
színben. Az is kérdés, hogy a Föld szellemének reinkarnációi vagy csak kísérői a nimfák a 
III., valamint a kháriszokkal együtt az athéni színben, majd a nemtők, boszorkányok a 
bizánciban. Mindenesetre ezek mind nőneműek. Az angyalok pedig - legalábbis a névvel 
szereplő főangyalok - Gábor, Mihály és Rafael - férfiak.

Az első előadások óta evidens, hogy a legizgalmasabb szerep a Tragédiában a Luciferé. 
Sajnos, sokszor vele kell egyetértenünk, nem a naiv és lelkes Ádámmal, akinél még Éva is 
- horribilc dictu - okosabb nem egyszer, nemhiába őt aposztrofálja Lucifer az első bölcselő
ként, nem Ádámot. Ádámot, Ádám színeváltozásait leginkább az Hók és Mihók-eíTektussal 
lehetne leírni. Ebben az Illyés Gyula által átdolgozott magyar népmesében az együgyű 
szolgalegény, Mihók mindig eggyel később kapcsol, mint kellene. Amikor szolgálóként 
kisborjút kap, azt a nyakában viszi haza. Az anyja azt mondja, ejnye, te Mihók, ezt kötőfé
ken kellett volna vezetni. Mihók megtanulja a leckét, és amikor legközelebb szolgálat fejé
ben a gazda nekiadja a lányát, akkor Ilókot vezeti kötőféken haza.
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Ezt teszi Ádám is. Mint fáraó belátja, hogy az egyen korlátlan hatalma nem megoldás, 
így a következő színben a közjóért, a polisz szabadságáért küzd. Amikor a hálátlan csőcselék 
halálra ítéli, arra biztatja Évát, hogy tagadja meg az erényt és ne neveljen gyermeket. A 
római színben maga is csak éheket kíván, míg Szent Péter apostol rá nem ébreszti arra, 
hogy ez az élet értéktelen és a következő színben már transzcendens álmokért küzdő 
kereszteslovagként látjuk viszont. A bizánci szín végére azonban kiábrándul a keresztény 
hitet üzemesítő egyházból és Keplerként a tudománytól a társadalmi előjogok eltörlését 
reméli. A közbeékelt párizsi színben Dantonként azt éli át, hogy a forradalom felfalja saját 
gyermekeit, s a sok szépen zengő jelszóból és a véráldozatból a szabadversenyes kapitaliz
mus születik meg a londoni színben. Minthogy a kapitalizmus sem boldogít, jöhet a szocia
lizmus, a falanszter, ami a kétféle XX. századi totalitarianizmust egyesíti, majd a törté
nelmi és a pillanatnyi szükségszerűségtől indíttatva elhagyja a Földet. Adám tehát tovább 
utazik az időgépen, ezúttal az űrbe. határtalan tudvágvától vezérelve és a földi, illetve fa
lansztert körülményektől űzve. de ez az utazás nem olyan szívderítőén optimista, mint 
JózsefA ttilá ná 1.

És ha csak pislog már a nap 
sarjaink hízóan csacsog\>a 
jó  gépükön továbbrepülnek 
a művelhető csillagokba -

ahogy minden bizonnyal Madách hatására a Flóra-szerelem bűvöletében képzelte. Ádám 
számára az űrutazás nem megoldás, csak megrázkódtatás, annak felismerése, hogy itt él- 
ncd-halnod kell, mármint itt, a Földön, ezen a földgolyón, c kívül nincsen számára hely. 
Ádám hazája is ez a Föld, akárcsak korán elhalt bolíviai barátom nyolcéves kislányáé száz
húsz évvel később, aki a következő verset írta, mikor áttelepülnek Dél-Amcrikába:

Űrhajómból kitekintve 
látok egv szép csillagot: 
az a csillag a Föld, 
az én hazám.

Az űrrepülés után az eszkimó-színben már az ökológiai katasztrófa utáni földre érkezik 
vissza Ádám és ez a tönkretett természet, benne a az állativá süllyedt emberiséggel a végső 
stáció Ádám keresztútján. Itt már csak a felébredés lehet a megváltás, de ez a megváltás, 
akár a beavatási rítusokon átesettek tudata, magában foglalja mindazt, amit a beavatott 
átélt. Az az Ádám, aki felébred a Paradicsomon kívül, nem ugyanaz, mint akire Lucifer 
álmot bocsátott a III. szín végén.

És Éva? Ő álmodja a történeti és azok után következő színek Éváját és Ádámját vagy 
Ádám álmodja őt is? Ha Éva is végigéli a történelmet, miért nem ő akar öngyilkos lenni? 
Minden oka meglenne rá. O mondja ki az első emberi szavakat: Oh élni, élni, mily édes, mi 
szép, vele közli fölényesen Ádám, hogy a függés, látom, életelv neked, a londoni bábjátékos
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szerint ő vitte csávába a férfiút, holott ő először nem magának akar a gyümölcsből szakíta
ni, hanem a szomjazó Ádámnak. A kiűzetéssel ő többet vesztett, mint Ádám: magát a pa
radicsomi harmóniát és egyenlőséget, s nem nyert annyit sem, mint Ádám. A fáraó előbb 
maga mellé parancsolja a még ki se hült férje mellől, aztán holmi fennkölt eszmék miatt 
elhagyja, de előbb még közli vele, hogy látköre szűk és gyarló, holott korábban azt mondta, 
hogy "Jobb mester való! te / Mert megtanitál a ja jt hallanom ”. Athénben kivégzik a férjét, 
Rómában értéke egy lóéval egyenlő, Bizáncban kulcsra zárva tartják erényeit, Prágában a 
társadalmi elvárásokra kondicionálják, s amikor azoknak meg akar felelni, a férje ítéli el 
magasabb szempontból, s kiderül, hogy csábítója férje meggyilkolására akarja rávenni. 
Párizsban leszúrják, miközben Danton egy evidenciával akarja szerelmét megnyerni: „Nem 
nö vagy-é, s nem-é én férfiú?” de amikor a pórnő, aki talán az életét mentette meg, 
ugyanígy érvel: „Te férj1 vagy, én ifjú s nö vagytok” - akkor a forradalmárt pokolnak gőze 
undorítja el a nép leányától. Londonban az élemedett Ádám a hozzávaló fiatal udvarlók 
kezéről csapja le a hamis gazdagság ígéretével, a falanszterben elveszik tőle a gyermekét, 
az eszkimó színben pedig az idegenek jóindulatának megnyerésére maga a férje kínálja fel. 
Adhatott volna pedig Madách Évának más sorsokat is. Semiramisét, Aspasiáét, akiket 
említ, de reinkarnálódhatott volna mint Kleopátra, mint Avilai Szent Teréz vagy Mária 
Terézia, vagy mint Nagy Katalin cárnő vagy Krisztina királynő, vagy akár mint Georges 
Sand. Madách nem ezt tette. Mert szerinte „a nőemancipáció lehetetlen fantom, üres kép”, 
„az emancipáció a nőt elszakítja a férfitől, ki mellé rendelve van, s ígv eltéríti hivatásától 
Mi tehát Éva hivatása? Mi tartja vissza az öngyilkosságtól, jobban mondva miért nem ben
ne merül fel az öngyilkosság gondolata? Mert, mint Simoné de Beauvoir mondaná, beléköl- 
tözött a faj, ő a világ anyja, „tetőtől-talpig élet”, mint Weöres Sándor mondja egy fiatal
kori versében a nőről, s ezért van az, hogy Éva a kismadár szerelmes énekét és az angyalok 
zárókórusának intelmeit egyaránt érti. míg Ádám csak gyanítja.
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