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MADÁCH IMRE I.

I.
Madách Imre 1837-ben került fel Pestre az egyetemre. 1 Nevezetes dátum ez a magyar
irodalom történetében, megvalósult törekvések és új elindulások éve. Még friss élmény a
reformkori nagy hazafias költészet nyitányát jelentő és az egész nemzetet tettre, munkára,
áldozatvállalásra lelkesítő új himnusznak, Vörösmarty Szózatának megjelenése, hiszen ezt az
Auróra 1837-es, bár már az előző év végén elkészült kötete közölte. A Vörösmarty—Bajza—
Toldy-triász ez évben kezdi meg — a pusztán szépirodalmi jellegű évkönyv helyében — az
egész magyar szellemi életre kiterjedő, tudományt, politikát, irodalmat, művészetet, kritikát
egyaránt magában foglaló nagyhatású folyóiratának, az Athenaeumnak a kiadását. Jelképes
a megindulás is : Bajza világtörténelmi távlatokra mutató cikkben világítja meg a folyóírások társadalmi és kulturális jelentőségét. 1837-ben nyitja meg végre kapuit Pesten az
állandó magyar színház. E nagy eredmények mögött ott komorlanak a reakció sötét tettei:
az országgyűlési ifjak és Wesselényi pörbefogása, Kossuth börtönbe vettetése. A tizennégyéves
Madách egy forrongó új világba lépett az otthonból, ahol egy konzervatív szellemű, hagyomány
tisztelő anya szerető szigora irányította az árván maradt három Madách-fiú neveltetését.
Ez az anyai irányítás sokoldalú műveltséget, de meglehetősen szűk világszemléletet
jelentett a tizenegy éves korában árván maradt Madách Imre számára. Az apai ősök között
költő is volt, a nagyapa a Martinovics-per tizenhárom vádlottjának védelmét vállalta, de az
anya a Maithényiak, e részben bárói família megyeszerte gőgjéről és dinasztikus érzelmeiről
ismert fajtájából származott. Az anyai gondoskodó szeretet és a szűklátókörű merev szigorú
ság kettősségének tapasztalata élt a pesti egyetemre iratkozó koraérett gyermekifjúban,
akit friss áramlatként csapott meg az új magyar világ szele. Anyja iránti ragaszkodása nem
csökken, sőt elmélyül, de az alázatos gyermeki engedelmesség helyett más értelmet kap,
másfelől az ifjúvá serdülésnek ez évei alatt az új világ és új környezet hatására kibontakozik
benne a lázadás szelleme az anyja képviselte szűk és merev világszemlélettel szemben.
Az új világ pedig ott van körülötte, az iskolában, haladóbb szellemű tanáraiban, iskola
társaiban, barátaiban, olvasmányaiban. 1838 februárjában megköszöni anyjának, hogy tudo
mányos könyv vásárlására pénzt kapott, legjobbnak véli ez összeggel az Athenaeumra elő
fizetni : „melyből a magyar literaturát meg tanulhatom". 2 Feltehető, hogy barátai révén már
az 1837-es számok is megfordultak kezében. Látogatja a színházat is, noha anyja kívánságára
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Dolgozatomban felhasználtam a Madách-irodalom anyagát. A régebbi művek közül
főleg Palágyi Menyhért, Voinovich Géza és Balogh Károly könyveiből merítettem (PALÁGYI
MENYHÉRT : Madách Imre élete és költészete. Bp. 1900. VOINOVICH GÉZA : Madách Imre

és Az ember tragédiája. Bp. 1922. BALOGH KÁROLY : Madách, az ember és a költő. Bp. é. n.).
Madách értékelése tekintetében főleg Waldapfel József és Sőtér István tanulmányaira támasz
kodtam. (WALDAKFEL JÓZSEF : Madách Imre. MTA Nyelv- és Irodtud. Oszt. Közi. II. 1—4.
1952. Waldapfel előszava Az ember tragédiája 1954. évi kiadásához. Szépirod. Kiadó. SŐTÉR
ISTVÁN : Madách Imre. Csillag 1955.) Ha közismert adatokról vagy a köztudatba átment
értékelésekről van szó, nem hivatkozom külön e forrásokra.
~s Madách levele anyjához. II. 899. Itt és a továbbiakban római számmal Madách
Imre Összes Műveinek megfelelő kötetét, arab számmal a köteten belül az oldalt jelöljük.
(A HALÁSZ GÁBOR által sajtó alá rendezett kiadásban, Budapest, Révai 1942.) Ezt a jelölést
használjuk a szövegben is az idézetek helyének megjelölésére.
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egy rövid időre lemond róla, de mindvégig figyelemmel kíséri az ott előadott darabokat, könyv
tárában megvolt a Nagy Ignác szerkesztette színműtár. Shakespearet olvassa németül, Hugót
eredetiben, nemcsak anyjának ír ki Hugóból dedikációt, hanem az olyan lázadó és harcos drá
mákból is merít, mint A király mulat; a Nápolyi Endre c. fiatalkori színművében ennek az
alapmotívumát használja fel. Olvassa Vörösmarty cikkeit, amelyek a drámaírókat arra buzdít
ják, hogy ne az érzelmes német drámákat, hanem a francia romantika nagy szenvedélyeket
ábrázoló modorát kövessék. Az olvasmányok a szabadelvűség világnézetét és politikáját,
irodalomban pedig a haladó romantika szellemét és ízlésirányát sugározzák, ebbe nő bele a
fiatal Madách Imre az alatt a három év alatt, amelyet a pesti egyetemen tölt 1840-ig. Jellemző
az egyetemi ifjúság érzületére Virozsilnak, a jogbölcselet tanárának az ünneplése 1840 júniusá
ban. Madách erről ezt írja anyjához írt levelében : „Virozsilnak tartottam egy magyar s igen
szabadelmű búcsúbeszédet nyilvánosan, mit ő igen szépen meg köszönt, sőt leírva emlékül el
is kért; az iskola társak is oly nagy tetszéssel fogadták, hogy nyakra-főre írják le magoknak." 3
A beszédben valóban olyasféléket olvashatunk, mint „az előítéletek csillogó ezredét megváltó
kebeleden tördeled el" — ami nyilvánvalóan Virozsilnak a nyolcszázéves nemesi alkotmányt
elutasító és a modern népképviseleti rendszert hirdető előadásaira vonatkozik. A beszéd be
fejezése is sokatmondó : „De neked azért jutalmad megjövend, te élni fogsz, élni mindörökre,
ha testté lesznek igéid a haza haladásában. Ha testvérekké lesznek a nemzetek, s a vészek
napján hon hont fenevadként el nem öl. Ha törvény fog ülni a trónon, melyen a fejedelem Őr
ködik, ha néhányak önkénye nem itélendi el azokat, kiket egy hon ártatlanoknak vall." (II.
852—853.)*.
Ez a célzás minden bizonnyal az országgyűlési ifjúságnak a reakció által lefogott
tagjaira is vonatkozik, s talán nincs ok nélkül, hogy Madách joggal legkorábbinak tartott
drámájában, a Commodusban — a mű történeti forrása ellenére —szabadságért küzdő és
tragikus sorsú római ifjak szerepelnek, s köztük az egyik, Lucius meg is őrül. (A Commodust,
mint Kamarás Béla disszertációja meggyőzően kimutatta, 1839—40-ben írta Madách.)5 Lucius
alakja természetesen shakespearei hatás eredménye is : az őrültség címén Lucius állandóan
szarkasztikus megjegyzéseket tesz a korra, a helyzetre, de általában a világra, az emberekre is.
Az a romantika, amelyet az Athenaeum közvetít Madách számára, már távol van a
kezdet nemzeti múltbanéző romantikájától, sőt tudatosan hirdeti, hogy a magyar kérdéseket
a nagy emberiség kérdéseivel együtt kell megvizsgálni. Az Athenaeumban még Kölcsey
Parainesisének patriotizmusát is félreérthetőnek vélik, Tóth Lőrinc cikkét közlik, amely
tisztázni szándékozik minden félreértést. Tóth cikkének címe Hazaszeretet és világpolgárság
és meglehetősen világosan rámutat a magyar és az egyetemes haladás összefüggéseire.6 Az
Athenaeum számon tartja a világirodalom kérdéseit, s a három idegen nyelven (latin, német,
francia) olvasó ifjú Madáchnak nem nehéz a szinten maradni. Jellemző — bár későbbi —
adat, hogy Sue Mystéres de Paris-ja 1842-ben jelent meg Párizsban, és Madách már 1844-ben
megvitatta barátjával, Szontágh Pállal. (II. 964.) Az ember tragédiájának jövendő költője
már a reformkor olyan fázisába nő bele, mikor a magyar kérdéseknek egyetemes emberi vonat
kozásokban való felvetése megszokott dolog.
Madách és a harmincas évek végén felnevelkedő ifjúság tehát valósággal az iskola
padokban szívta magába a szabadelvűség és a haladó romantika szellemét. Ez a romantika
természetszerűleg volt szabadelvű, mert lényege volt a lázadás az emberi és nemzeti egyéniség
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Madách levele anyjához. 1840. jún. v. július. II. 913.
A jelölés itt és továbbiakban a Halász Gábor-féle kiadás köteteire és az oldalszámra
vonatkozik.
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KAMARÁS BÉLA : Madách Imre ifjúkori drámái és novellái. Pécs 1941. Kamarásnak
ezt a filológiai adatokban gazdag és számos helyes megállapítást tartalmazó disszertációját
több helyen is felhasználtuk.
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szabad kifejlődését gátoló, a feudális rendszer fenntartásával egyértelmű kormányzati, kultu
rális és az emberek magánéletét is társadalmi konvenciókkal korlátozó rendszer ellen.
A fiatal Madách és baráti köre a nemesi liberalizmus egy fejlettebb nemzedékét jelentik,
származás, életforma és gondolkodásmód szempontjából egyaránt eltérnek a plebejus jellegű
és szándékú és különben is később kialakuló fiatal Magyarországtól, ezt a különbséget fontos
kiemelni, bár a fiatal Madáchnak nem egy vonása emlékeztet e csoport franciásan romantikus
tagjaira, Czakóra és a kezdő Jókaira. Madáchék lényegében az Eötvös és Szalay képviselte
vonalat folytatják bizonyos fiatalos radikalizmussal és líraisággal.
Madách közvetlen baráti köre a gazdag liberális nemesi ifjak sorából kerül ki. Önképző
kört alakítanak és folyóiratot is írnak Mixtúra címen. A kör tagjai közül Andrássy Gyula és
Lónyai Menyhért a kiegyezési kor első miniszterelnökei lettek. Az utóbbival különösen szoros
barátságot kötött a fiatal Madách. Ezt a barátságot, nem Lónyai későbbi politikai szereplése
alapján kell megítélnünk, ez 1841-ig tartott csupán, akkor a Madách—Szontágh-barátságnak
adja át a helyet. Az iskolatársak közül fontos szerep jut Bérczy Károlynak, az Ő révén kerül
nek Madách első költői próbálkozásai a nyilvánosság elé a Honművészben.
Lónyai Menyhért révén eljár Madách a Lónyai-család estélyeire. Ennek a kapcsolatnak
igen nagy a jelentősége, mert ez adja meg az ifjú Madách számára az első nagy romantikus
élményeket : a szenvedélyes barátságot és az első szerelmet. A Lónyai Menyhérthez írt 43 levél
ből csak három található meg a Halász Gábor-féle Madách-kiadásban, a többi az Irodalom
történet ez évi 3. számában jelenik meg. E levelekből az érzelmes barátságnak az a hangja szó
lal meg, amely Bajza és Toldy fiatalkori levelezését jellemzi. Igaz, az egyik levélben, mintha
eggyé forrna Menyhért és húga, Etelka alakja, akibe Madách szerelmes volt. Figyeljük meg
ezt az áradozást: „Harmadik éve az elég hosszú és a jónak mégis oly rövid idő, miolta megismerkedénk. Megismerkedénk és az üdővel nőtt ama érzet is szívemben, mely az életben a
valódi életet élni tanít — ki soha sem érzette azt, nem is érti, de ki érzé, annak dőre álom az
égnek üdve üdvéhez képest — és veszte az mindenség veszte. — Az ég lát mint szeretlek
tégedet, és a barátság az esteli árnyékként nőtön nőit, mig bé takarta egész létemet.. ."
(II. 887.) A hang ekkép fokozódik, és talán a romantikus kor baráti levelezésében is szokatlan
lenne, ha egy fordulattal Madách nem térne át Etelkára, és az olvasó nem érezné, hogy ez a
szuperlativuszokba lendülő szenvedély az imádott leánynak is szól. A leveleket a Madách írói
terveiről szóló beszámolók és politikai felfogását megmutató nyilatkozatok még érdekesebbé
teszik. Ilyen az 1841. augusztus 4-én írt levél, amelyről Halász Gábor kiadása ennyit közöl:
„Bírálja Széchenyi Kelet népét. Hitet tesz Kossuth mellett." (II. 1206.1.) Ezek szerint a fiatal
Madách — ha baráti levél formájában is — állástfoglalt a negyvenes évek elején íróinkat
sorompóba szólító vitában.
A negyvenes évek elején Lónyait Szontágh Pál váltja fel, akinek reálisabb, iróniára,
sőt szarkazmusra hajló egyénisége inkább ellensúlyt jelenthetett Madách számára. Balogh
Károly szerint Szontághban két tulajdonság uralkodott : a nagy műveltséggel párosult értelem
és a páratlan cinizmus.7 Madách így ír róla 1845 márciusában : „Ha tehát én benned látom
azt, hogy a világon hidegen tudsz venni mindent, s így sokat más szempontból mint én, ha
látom, hogy ez által mi csak keserű tapasztalások eredménye lehet, sokban szerencsétlenebb
nek, élet unottabbnak érezheted magad mint én, ne szerethesselek azért, ne néz
hesselek, mint a görögök a villám által fel égetett s így szentesített helyet? —
Ha ezt te nem hiszed, hogy ily ellenkező gondolkodásmód gyönyörrel és rokonszenvvel néz
heti egymást, engem kénytelenítesz barátságodban kételkedni, mert hogy világnézletünk így
áll, tagadhatatlan. — Én pedig nem akarok benned kétkedni, sőt barátság oly embertől, mint
Te, kétszerte gyönyörködtet, mert büszke vagyok látni, hogy kebléből minden iránti pietas
ki égett, csak ez maradt zöld oisisul." (II. 976.) „Világnézlet"-en tulajdonképpen életlátást
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érthet, hiszen együtt küzdenek a szabadelvű eszmékért, együtt vallják a negyvenes évek
elején a centralista elveket is. A barátság Szontágh számára is szent: a „politica, dicsvágy,
világi élv, szerelem" istenei — mondja Herweghet idézve — „az új korban mind agyon
verettek", csak a barátság nem (levele Madáchhöz 1855. május 15. II. 1133.). Szontágh baráti
hűsége el is kísérte Madáchot, egészen ennek halálos ágyáig. Ez a barátság Madách számára
— mint ez a levelezésből kitűnik — az önvallomás lehetőségét jelenti, aminek később is szük
ségét érezte a zárkózott, bár éppen nem kedélytelen ember : „Érzéketlennek tartanak, s
nagyon is romantikus vagyok, bajom, hogy soha sem találok valakit, ki megért." (II.
744.)
A „fokozott életintenzitás" —• hogy Barta János találó romantika meghatározását
idézzem — 8 a barátságnál is szenvedélyesebb formát ölt a szerelemben. A szerelem egyben a
hagyományos költői ihletforrás is — a Kölcsey, Vörösmarty példa szerint a hazaszeretet
mellett a másik nagy téma. Az ifjú Madách így ír első szerelméről, Lónyai Etelkáról: „Álmom
ő volt, ő volt a lélek lantjaimba, ő volt az isten, mely vezérle életutamon, és én jóknak vagy
rosszaknak arról számláltam a napokat, ha előtaláltam-e vagy sem . . . Meghivaték jóságtok
által a . . .-i vigalomra — őt egész gráciával láthatám a francaise-be, kövülve álltam. — És
vége volt az egész világnak, ő volt egyedül az egész világ. Az ég tudja, én ez érzetnek mi nevet
adjak — ez több mint imádat, több mint minden, mit bír az ember." (II. 889.) A Commodus
han ugyanilyen szavakkal szól Maternus a szerelmes szabadsághős a zsarnok által elragadott
Virginiáról: „Megláttam Virginiát s a szolga szívében egy tűz keletkezett, mely az istenek
orzott tulajdonok . . . Ő volt a csillag, mely vezérelte rózsás utamat, ő volt a csillag, mely ége
viharos éjeken törött hajóm felett. Ő volt az isten, mely mindenütt él, hol semmi más, mint
szűmben a keserv." (I. 853.)
A fiatal Madách a romantika szenvedély-kultusza értelmében isteníti a szerelmet,
valamilyen világérzésnek fogja fel, a világot összetartó hatalomnak, s így a szerelmes szinte
a világmindenség lényegében részesül érzelmei által: „Véghetlen a szerelem, mint az Isten
és az Isten szerelem — a szerelem a világnak lelke, a pánt, mely öszve tartja a világ hatalmait
— a szerelem az, mely minden sugárban, minden életben felénk mosolyg : . . isteni szárma
zásunk szikrája és reményünk a jövő s ö t é t é b e n . . . " mondatja egyik hősnőjével, Virginiával
(I. 888.), kissé az újplatónikusok nézeteit is belevegyítve. Az 1844 körül írt Ecce Homo c.
novellában a szerelemnek, mint a természetes érzelemnek a magasztalásával találkozunk
rousseau-i modorban : A főhős, a civilizált világ előítéletétől megóvott Spiridion és szerelmese
Estrella — kit az egyház akar tőle elszakítani— történetét kommentálva mondja a szerelemre
vonatkozólag Madách : „A természet mindeneknél erősebb. A természetet Isten oltá keblünk
be, s Isten parancsa örök. Gyarló ember csinálta törvény elporlik hatalma alatt." (II. 437.)
Valószínűleg 1845-ből való a Vadrózsák c. lírai ciklusa, mely már Fráter Erzsébethez szól.
Ennek első darabjában szintén a szerelem — világérzés mozzanattal találkozunk : „Szerelem
szent lánca a mindenség, S benne mink is egy kicsinyke szem." (II. 40.)
E szerelem-istenítés, érzelem-magasztalás kapcsolódik a romantikus lázadással a fiatal
Madách költészetében. A Commodushan a zsarnok császár a fiatal szerelmesek boldogságának
megrontója, az Ecce homo c. novellában az egyházi előítéletek, a Krónikákét pénzdarab sorsáról
c. novellában a gazdagok ármánya és a nyomor választja el a rokonszenves fiatal szerelmeseket.
A szerelem-istenítés poláris ellentétével is találkozunk a fiatal Madáchnál. Erről majd
bővebben szólunk a Férfi és nő c. dráma elemzésekor.
Madách szerelem-koncepciója később leegyszerűsödik ugyan, de mint az embert meg
tartó és felemelő erő Az ember tragédiájában is megtalálható.
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250

A szerelem- és szabadságkultusz kettős ihletforrásából fakadnak az ifjú Madách első
rói művei, így a Commodus mellett az első lírai ciklus : a Lantvirágok. Ez a versgyűjtemény
még a Bajza-féle líra visszhangja : az epedő és lemondó szerelem uralkodik benne, amely szinte
világkeservbe hajlik már. A lírai hős azonban nemcsak a szerelemnek áldoz, hanem a hazának,
a népszabadságnak, a rénynek is Kölcsey modorát utánozva. Tizenhét éves, mikor a kis kötet
megjelenik. A hazafias hangot olyan jól eltalálja benne, hogy a cenzúra beleköt. Három verset
át kell alakítania, s így a Hős nő a nyomtatott példányban nem a király ellen felkelő Kontót
siratja, hanem a mohácsi csatában elvérzett Boricsot, Anna Lukréciává lesz, aki nem az el
veszett magyar, hanem a római szabadságot siratja, s a Hozzá c. vers elejéről elmarad a szerelem
istenítő mottó, amely a cenzor vallásos érzületét sértette. E versek nem különösen „forra
dalmiak", semmi olyan nincs bennük, amivel ne találkoznánk a negyvenes évek elejének lírá
jában, mégis érdemes megjegyezni, hogy a fiatal Madáchnak is meg kell ismerkednie a császári
cenzúra akadékoskodásaival. (II. 1202.)
Madách első drámái, éppúgy mint az említett verskötet, önmagukban nem jelentősek,
csak mint Az ember tragédiája és a Mózes írója fejlődésének első lépcsőfokai. E drámák gyen
geségei dramaturgiai járatlanságból, a jellemző és beszéltető képesség fogyatékosságából
erednek. A korabeli romantikus rémdráma összes rosszhírű fogását (véletlenek, felismerések,
sötét, lélektanilag nem indokolt cselszövények) megtalálhatjuk bennük. Hibáikat, követ
kezetlenségeiket nem nehéz feladat kimutatni. E hibák ellenére erényük, hogy határozott
alkotó egyéniséget és határozott tehetség ígéretét érzi bennük az olvasó. A hősök többnyire
fogalmak személyesítői, gyakran a költő nézeteinek szócsövei, küzdelmük és sorsuk is a költő
nézeteinek kifejtését jelzik. Madách olvasmány-élményeire könnyen rábukkanunk elemzé
sükkor : Shakespeare, Hugo, Schiller nyomai néha egészen feltűnőek. Legtöbb drámájának
vázlata is ránk maradt, érdekes, hogy ezek nem cselekmény-vázlatok, hanem egyrészt jellemek
rendszerei, ahol a jellemnél többnyire nem annyira a tulajdonságok vannak megjelölve, hanem
az eszmék, emberi magatartások, amelyet e hősök képviselnek, továbbá gondolatok, általános
maximák, amelyeket az író műveibe beleszőni igyekezett. Ez is azt mutatja, hogy az események
inkább szillogisztikus, mint drámai módon haladnak, az elvek s nem az események logikája
szerint. A hősök a költő „hangulatainak és töprengéseinek csatáját vívják", 9 de a felvetett
problémák nem oldódnak meg mindig a logika szabályai szerint, hanem ami a költő lelkében
megoldatlan maradt, a művekben is megoldatlanság, vagy inkább a megoldhatatlanság
hatását kelti. A negyvenes évek elején Madách maga is szóvá tette ezt Szontághhoz írt egyik
levelében : „Meg botránkozik úgy hiszem sok hideg megfontoló ember a Falusi tilinkó nem egy
világnézletében, nem egy kimondott elvében, és meg botránkozik azon ellen mondásokban,
melyekben sokszor két különböző vers ugyan egy tárgyra nézve egymással áll. Ezen uraknak
csak azt mondom, hogy nem bölcsészeti tant írtam kényelmes dolgozó szobában, nyugodt
kedéllyel, nem háborgatva senkitől, mely esetben el bírtam volna én is az ellenmondásokat
kerülni, tudtam volna én is a leg kellemesebb világnézleteket ki keresni. De írtam az élet
gyors folyamán rohanó hajón, majd vihar közt, majd nap fényben, mint a perc ihletett, s oh
másként néz ránk az élet meleg szobában, másként a puszták rengetegében, más eszméink
vannak a sírnál, mások a lakomában, az élet ki kacagja a logycát." (II. 943.)
Madách tehát nem filozófusnak vallja magát, hanem költőnek, nem is írt filozófiai,
hanem esztétikai értekezéseket. Madách költészete nem valamilyen bölcseleti rendszer művészi
kivetítése, hanem a költő lelkében élő vívódások, sokszor megoldatlan ellentmondások tükrö
zése. A fentebbi nyilatkozatát Madách ifjúkori műveiről tette, de ez Az ember tragédiájának
megértéséhez is közelebb visz minket.
A korai drámák kezdetlegességük mellett is egy határozott egyéniség nagyvonalú láza
dását fejezik ki. Sturm und Drang-szerű alkotások, egy, a világgal, a sorssal, a társadalommal
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elégedetlen ember életérzésének tolmácsai. A Commodus Gibbon előadásának pontos vissza
adása, s amit hozzátesz a történeti anyaghoz Madách, jellemző az ifjú költőre. Már a téma is
a zsarnok megvetésének gondolatát hirdeti (Commodus a római történelem egyik legvéresebb,
legsötétebb jellemű uralkodója). Azonban Madách az ifjú szabadsághősök : Maternus, Lucius,
Condianus, Maximus felléptetésével még jobban aláhúzza a zsarnokellenes mondanivalót.
Már említettük, hogy alakjuk megalkotásában az országgyűlési ifjúság és az ellenük indított
perek is szerepet játszhattak. Az 1839—41-ben írt Nápolyi Endre c. darabjába is belevitte a
liberalizmus eszméit. Nápolyi Endre boldoggá akarja tenni népét, a meggyőződés, a lelki
ismeret szabadsága, a szabadelvű tolerancia szellemében akarja kormányozni országát, s ez
váltja ki ellene az egyházi fanatizmust képviselő Róbert barát gyűlöletét és intrikáját. Érdekes,
hogy bár az olasz hercegek az idegen uralkodót látják Endrében, az olasz nép mellette van, s
érdekében fel is lázad Taranto és Johanna ellen. Az ifjú Madáchnál a pozitív alak csak nép
barát és szabadelvű lehet. A drámák tele vannak a szabadságról, népjogokról szóló szép tirá
dákkal : gondoljunk Condianus és Maximus beszélgetésére haláluk előtt (I. 896—903.) vagy
arra, amit az elnyomó világ által aljasságba taszított Cabanis (Hugo Triboulet-jének utódja)
szabadságvágyáról s lánya iránti szeretetéről mond. (I. 974—945.)
így mikor 1840-ben tizenkilenc éves korában visszatér az egyetemről Nógrádba, Madách
már a liberális romantika eszméitől átitatott ember, akinek nézetei kezdetleges alkotásokban
testet is öltöttek.10 Ezek az írások zsengék még, stílusuk áradozó, az író néha naiv gondolat
ritmusokat használ, a nyelv még nem drámai, még nem tömör, a képek túltengenék. Madách
költői pályájának ekkor van némi nyilvánossága is : három lírai vers a Honművészben és
egy, a családi és baráti kör számára kinyomtatott lírai kötet : a Lantvirágok. Utána Az ember
ragédiájáig (első megjelenés 1861) egyetlen költői művét sem adja ki nyomtatásban.
II.
1840-ben Madách visszatér szülőhazájába, Nógrádba. Családi hagyományai, kapcso
latai, jogi tanultsága egyaránt oda irányítják, hogy megyei tisztséget vállaljon. Joggyakor
latra a megye második alispánjához, a nagyműveltségű és szabadelvű Sréter Istvánhoz kerül,
aki folytatja— most már a megyei gyakorlat területén— azt a liberális szellemű jogi nevelést,
amelyet Virozsil kezdett meg a pesti egyetemen. Bár Sréter már 1842 márciusában meghalt,
irányítása nagy hatással volt a fiatal Madáchra, aki csodálni tanulta meg főnöke kemény
birkózását a megye elmaradott állapotaival, a mindenfelől jelentkező értetlenséggel, elfogult
ságokkal. Sréter progresszív elveit jól megmutatja az a két nyomtatásban is megjelent könyve,
amelyet a megyei állapotokról írt. Ez időben kezdődik Madách barátsága Szontágh Pállal is,
aki szintén részt vesz a megyei mozgalmakban. Szontágh adja Madách kezébe a francia szabad
elvű író, Cormenin-Timon műveit, ennek álnevét választja Madách a Pesti Hírlapba írt cikkei
szignálására, melyek 1844 és 1845-ben jelentek meg. A megyegyűléseken is többször felszólal:
szenvedélyesen pártolja Kossuth védegyletét, követeli az esküdtszékek bevezetését, javallja
a halálbüntetés eltörlését, szót emel a népképviselet és a szabadkereskedelem tárgyában,
keményen kikel a reverzálisokat védő királyi rezolució ellen. Az iparvédegylet kérdésében
éleshangú polémiát vív Kossuth mellett Dessewffy Emil gróffal. Szontághgal együtt a szabad
elvű ellenzék centralista csoportja mellett foglal állást. A központosítás kérdésében hírlapi
polémiába is keveredik Keresztury Józseffel a Jelenkor hasábjain. A fiatal Madách tehát
centralistának vallja magát, de megkülönbözteti e csoport tagjaitól bizonyos szenvedélyesség,
radikalizmus, amely főleg megyegyűlési beszédeiben uralkodik, s az is, hogy — legalábbis erre
10
A romantikának és a liberalizmusnak Madáchra tett kettős hatásáról részletesen
írt Barta János, más értelemben (BARTA JÁNOS : Az ismeretlen Madách. Bp. 1931. — Madách
Imre. Bp. 1942.).
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következtethetünk Szontághnak 1847-ben írt egyik levelébó'l — egyáltalán nem riad vissza a
forradalmi megoldástól: „mind inkább erősödöm régi hitemben, hogy csak véres út
vezetne boldogsághoz, és a francia forradalom alatt is azok voltak a leg becsületesebb emberek,
kik leg több vért ontottak." (II. 980.)
A cikkekből ki is derül, hogy Madáchot nemcsak a maradiság, de az óvatoskodó álszabadelvűség is mélyen felháborítja. Jellemző, amit álnevével, a szarkasztikus-keserű bírá
latot jelképező Timon névvel kapcsolatosan ír : „Valóban ha nevem nem volna ,Timon',
megyei ember létemre, aligha szabadelvű lappal leveleznék, oly sok kicsinyes érdekbe, hiú
ságba ütközik az ember ; hátha még e lap azon elvet, mely felé minden szabadelvűség utoljára
is tör, nyíltan is kimondja, ha ezáltal oly sok vidéki notabilitás devalvációjának idejét köze
líteni látja, s rémülten átkot mond a csakugyan megjelenő szellemre, melyet ő csak camera
obscurájából akart a falra idézni a nézők tapsai között; valóban ilyen lappal csak a nép
szerűségről lemondani tudó Timon levelezhet." (II. 609.) Timon tehát lerántja a maszkot
azokról a vidéki notabilitásökról is, akik a tapsok érdekében megidézik a szabadelvűség szelle
mét, hangoztatják a polgári eszméket, de ők ijednek meg legjobban, ha a gyakorlati megvaló
sításra kerül a sor. Nógrádban a politikai képmutatás megtapasztalása az új és fontos élmény
Madách számára. Nemcsak a zsarnok és a zsarnok hívei akadályozzák az eszme érvényesü
lését, de annak méltatlan képviselői is. A szép szavak, patetikus szónoklatok mögé bújó ön
érdeket, törtetést meglátni segített Madáchnak az éleseszű és ironikus új barát, Szontágh
Pál is. De kezdettől fogva élt Madáchban egy szatirikus, sőt szarkasztikus véna : bizonyíték
rá első drámája. A Commodusban a zsarnokot szenvedélyesen támadó Maternus mellé oda
helyezi Luciust is, aki már a dráma elején is, a keserű gúny és kegyetlen irónia hangján bírálja
a közállapotokat — későbbi megőrülését pedig sokszor találó, sokszor homályos paradoxo
nokkal iparkodik bemutatni a fiatal költő a shakespearei recept szerint. A Nápolyi Endrében
ez a szarkasztikus hajlam abban a cinizmusban nyilvánul meg, amellyel az egyházi fanatizmus,
alakját, Róbert barátot s a női romlottságot megtestesítő Philippát, Johanna rossz tanácsadónó'jét beszélteti. Helytelen tehát az a nézet, amely Lucifer alakjának kialakulását főleg
Szontágh Pál hatásának tudja be.
A szabadelvű szólamokkal ékeskedő megyei nemesség politikai képmutatásán kívül
a társadalom vagy szorosabban a társasági élet képmutatásai ábrándítják ki a fiatal Madáchot.
Szontághnak így ír erről: „Szeretném tudni vájjon néked is oly sok ostobaságot, philistériumot,
rágalmat kell-é hallgatnod, ha idegenekkel öszve jössz, mint nekem, s ha igen hogy válik egész
ségedre? — Engem ilyekkel ostromolnak, példákat mondhatok, le írni nem merek, nehogy
papírom mérgében megfeketedjék vagy betűim meg lepetésökben meg fehéredjenek." (IL
971.) Madách e levelének elején a felekezeti ellentéteket és elfogultságokat emlegeti— ennek
szenvedő alanya volt maga is szerelmei és házassága során. A „philisterium" a Timon-cikkek
szerint a „spectabilis" cím, azaz a táblabíróság szinonimája, tehát politikai nyárspolgárság
is, de a nemesi világnak a férfi és nő viszonyában megkövesedett előítéleteire is vonatkozik.
Madách a romantikus szerelem igényeivel lépett a nógrádi társaséletbe, s ott női képmutatás
sal, érdekházasságokat szövő férjhezadási intrikákkal, rosszindulatú pletykálkodással, szendeseggel kendőzött romlottsággal találkozott. „A nőkről azt mondja Hugo Victor, hogy több
nyire az jellemük, hogy semmi jellemök nincsen. —• Én ezt csak a leányokról tartom igaznak,
mert amint a főkötőt föl teszik, a lányi szendeség arcát le teszik s előjönnek a valódi színnel."
(II. 950.) — így vélekedik az egyik Szöntághhoz írt levélben. Az 1843 végén vagy 1844 elején
írt Csak tréfa c. darabjában ezeket a szavakat adja a dráma magányba vonuló hőse szájába :
A társaság nyűgétől megmenekvém,
Mi csak patkányfogó s mi foglyai,
Éhségből egymást esszük. Rendezett
Pillangó gyűjtemény, hol mindenik
Lepének tűvel van kiütve keble.
(L 180.)
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Mindezek a közéleti és egyéni tapasztalatok elmélyítették benne az eszmények és a ki.ábrándító valóság ellentétét, s hajlama szerint mindez általános fogalmakká rendeződött benne,
tépelődéseiben egyetemes emberi problémákká vált. így született meg a már említett és a
nemesi liberalizmusnak mintegy önkritikáját nyújtó Csak tréfa és még ezt megelőzó'leg a nőproblémát a legvégletesebb romantikával felvető' Férfi és nő. Ez utóbbit 1842 végén vagy 1843
elején írta, és beküldötte az Akadémia drámapályázatára, ahol említetlen maradt. Minthogy
a Csak tréfa teljesebb képét adja a fiatal Madách belső válságainak, valamint a korviszonyokkal is közvetlenebbül kapcsolódik, módszertani okokból e drámát tárgyaljuk előbb.
A Csak tréfa főhőse Zordy Lórán, a fiatal költő és szabadelvű követ, aki a megyei
küzdelmen túl távolabbi céljai megvalósítására titkos társaságot is létrehoz, a magukat szabad
elvűeknek valló nemes ifjak között. Az elvek, amelyeket Zordy érvényre akar juttatni a köz
társaság, a népszabadság, az igazságosabb vagyonelosztás, tulajdonképpen már a forradalmi
demokrácia célkitűzései. E nagy célokért azonban csak Lórán küzd őszinte meggyőződéssel,
társai kislelkű törtetők : Dulházyt egyéni sérelem, Belényit a divat, Pikót a szónoki sikerek
reménye, Hársot a választási jó ebédek viszik táborába — s maguk között azt is megállapítják,
hogy fiatal vezérük haladó elvei egyáltalában nincsenek ínyükre.
Megvallom e rohanva haladást
Én sem szenvedhetem, de ez divat!
S gúnyolják azt, ki vélek nem brekeg,
A copfos elvekért; s mintája én
Minden divatnak eztet tűrjem-e?
Magányos óráimban hidd, gyakorta
Sírnék a szép arisztokrácián,
Mely ily kuvik fajt nem bír nyársra húzni.
Mi több, lemond magáról és divatból
Gúnyolja azt, ki érte síkra száll. (I. 113.)]
Szendrődynek a védegylet sem tetszik, mert nincs ínyére „külkelmék helyett magyar
darócot viselni, s ily foghagymaszag paraszttal érintkezésbe jőni!" — Pikó a kortesszónok
azt tapasztalja, hogy a szabadelvű beszédért tapsolják, hát ilyeneket mond. Elve : „Utcán
szedett sujtásos gondolat, Kevés fáradság, sok kitüntetésért. S azért nyúzhatni a parasztot is."
— Nem csoda, hogy mikor üldözetés lesz a titkos társaság miatt Zordy sorsa, e társak cserben
hagyják, sőt ellene fordulnak. A hitszegő párthívekhez hasonló jellemű Andaházy gróf, aki
liberális elveit odahagyja a főispánságért — természetesen „a haza érdekében" — és Széphalmy Jenő, akit szerelem és pozícióvágy tesz legjobb barátja, Lórán árulójává.
A barátok, fegyvertársak árulása, a szerelmi csalódás mellett, amelyről majd később
szólunk, a fő oka Zordy Lórán sötét világgyűlöletének. Lórán előbb visszavonul a magányba,
majd hamleti bosszút áll árulóin, ellenségein, egy színdarabot ír és adat elő, amelyben alaposan
kipellengérezi őket. Zordy darabjának is „Csak tréfa" a címe.
Ebbe a drámába a fiatal Madách saját hangulatát, élet- és világlátását öntötte bele.
1844. február 9-én Szontághhoz írt levelében ezt olvassuk : „ . . . a jelen év úgy látszik mindent
mozgásba tőn erőmet meghajtani; azonban megtörhetek, de meghajolni nem fogok. —
Minden nap úgyis inkább hasonlóvá tesz mint egy látnoki ihlettel írt Lóránomhoz, s vannak
percek, melyek még nála is hidegebben elszántabban s élet untabban látnak." (11.962—963.)
A Csak tréfában kerül először szembe a nagyszándékú madáchi hős nem a zsarnok
sággal, nem is csupán ellenséges cselszövénnyel (mint Nápolyi Endre), hanem a saját híveivel.
Itt jelenik meg először a szabadság-eszmét képviselő nagy hős és az eszmét eláruló, meghami
sító kislelkű tömeg tragikus ellentéte. A tömeg magatartásának bírálata ugyan már igen hatá
rozott formában felmerült a Commodushan is, de más értelemben. Maternus vezeti a népet a
.zsarnok császár és ennek rossz tanácsadója, Cleander ellen. A nép azonban megelégszik Cleander
vesztével, hisz Commodus javulási ígéreteiben. Ekkor így tör ki Maternus : „Gyáva nép,
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megvetlek, átkozott! Szégyen fejedre. Te igának születél, igába görbédé fejed, midőn láttad
először a napvilágot; én véled többé semmit sem akarok. Elhagyva állok, híveim sehol."
(I. 894.) Majd mikor Commodus hitszegően börtönbe vetteti, Maternus így háborog : „Én
egy gyáva valék, ki elég dőre képzeteket nevelt keblében a népről, én beléje bíztam, becsü
letébe, keservébe bíztam, mindenemet, mindent, egész hazánk javát. Oh, de kinek reménye
a nép, mind csalódik az, reménye egy forgószéltől felkapott gallyrakás, mely ha megszűnik,
a szél suttogja csak a múlt veszélyeket." (I. 905.) Ebből is látható a fiatal Madách álláspontja :
az igazi hős a nép, a tömegek érdekeiért küzd, de a tömeg gyengeségei (a fentebbi esetben
szolgalelkű hiszékenysége) miatt nem követi a céljaiért küzdő vezetőjét. A nép bűne tehát már
ebben a fiatalkori drámában : a szolgalelkűség. A Commodusban nem ez a központi probléma,
a fő ellentét a zsarnok és az ifjú szabadsághősök közt van, a nép szerepe csak mellékesen
kerül elő.
A Csak tréfában az ellentét lényegesen konkrétabb, itt a tömeg a liberális eszmékkel
parádézó őszintétlen nemesi társadalom. Ezért tekinthető e dráma a nemesi liberalizmus ön
kritikájának, mint Eötvös és Nagy Ignác hasonló szellemű darabjai. A Csak tréfában tehát
egyáltalán nem a nép alkotja a „kislelkű tömeget", hiszen az egyetlen, aki kitart Zordy mellett:
a darab népi alakja, Gerő. (Bár ennek bizonyos patriarkális jelleget ad, hogy Gerő valami
cseléd-féle a Zordy-házban.) A főhős tehát a népérdeket képviseli, ezzel szemben a „tömeg",
a barátok, párthívek éppen ezért fordulnak szembe Zordyval, ők csak szájukon hordják a nép
érdek jelszavát, valójában osztályérdekből a népérdek érvényesülése ellen foglalnak állást.
Ez is azt mutatja, hogy a nagy egyéniség és a „kislelkű tömeg" ellentéte Madáchnál
nem egyértelmű, hanem valódi jelentését mindig konkrét elemzéssel kell megfejteni.
Zordy Lórán tragédiájának csak egyik tényezője a baráti és elvbaráti hitszegés, a
másik tényező a női intrika és a szerelmi csalódás. „Lehettem volna hajdan Cassiussá S két nő
kezébe fúlt örök nevem", (I. 184.) vallja a főhős. E csalódás alapja az, hogy Lórán nemcsak
a közéletről, hanem a szerelemről is a legmagasabb romantikus elveket hirdeti. A költő szerel
mét
Nem oltja el egy érdekváltozás ;
Tűzvész az, mely ha egy világ viharja
Zúg el fölötte, nő csak és dagad ;
Előítélet, gyáva számolás,
Illendőség nem korlátolja reptet;
Alkot magának mint Isten, világot,
S leikének gyermekivel népesíti;
Küzd és imád, kételkedik, leroskad,
Győz újra és átéli a világnak
Minden kínjával minden élveit. (I. 159.)
Az érdekekre alapított környezetében, az érdekházasságra számító eladó leányok
körében persze sem Zordy, sem a fiatal Madách nem talál az ilyen igényeknek megfelelő
szerelmes társat. „Küzdő szenvedélyek és lélekrokonság Mind elcsépelt szalma, dőre fecsegés
csak", mondja a nemesi társaság hölgyeire vonatkoztatva. A mély és őszinte érzések keresése
helyett csak a férjvadászattal foglalkozó leánykákat egyik versében egyenesen Ady Uri szűz
dicsérete c. versének indulatára emlékeztető módon bélyegzi meg : „Oh, mivel vagy jobb,
mondd, mondd a kéjleánynál? Csábít mint te, ő is, s mint te jó vevőt vár —", a megbélyegzés
alapja természetesen Madáchnál a romantikus szerelem - felfogás : „Oh nem féltek-é, hogy
a nagy Isten megver! Ilyen vásárt ütni legszentebb tüzével." (Egy eladó leányhoz.) Ennek
nevében ítéli el az „előítéletet", „gyáva számolást", „illendőséget".
A Csak tréfa nőalakjai közül három van nagyobb hatással a főhős sorsára. Széphalmyné,
a nagyvilági özvegy nemesasszony — akinek leányát szereti meg Lórán — a főhős elleni gonosz
intrika irányítója. Széphalmyné a női romlottság és képmutatás megtestesítője, udvarlóit
érdekei szerint cserélgeti, viszonyt folytat Andaházy gróffal, közben a befolyásos hivatal255

noknak, Herédinek ígéri szerelmét, hiú : társaságban mindig rút nők közé ül, hogy szépsége
kiemelkedjék, gőgös : beteg lesz, ha megtudja, hogy véletlenül nem nemes emberrel táncolt
a bálon, cinikus, mint barátja Andaházy, aki így fogalmazza meg e társadalom életelvét :
„Ki a világban él, cserélje el Jókor szívét egy durva kődarabbal." (I. 110.) A másik nő Jolán,
Széphalmyné leánya, Lórán szerelme, benne volna érzés és hajlam Zordy magasztos elveit és
szenvedélyeit megérteni, de gyenge, hogy szerelmesét kövesse, anyja tanácsára másnak adja
kezét, s ez tragédiája lesz. A harmadik jelentős nőalak : Bianka, az énekesnő, akiben az eman
cipált asszonyt akarja megrajzolni Madách. Ez gátlástalanul felhasznál minden eszközt, hogy
megszerezze magának Zordy szerelmét, majd mikor ez benne is csalódik, s szakít vele, Bianka
ugyancsak gátlástalanul és minden eszközzel igyekezik bosszút állni volt szerelmesén. Az egyik
hosszabb tirádájában gyermekkori elhagyatottságával és szenvedéseivel mentegeti rendezetlen
életmódját, amelyből Zordy iránt érzett „megváltó szenvedélye" menthetné ki. Ebből és
Madáchnak Színpad c. vázlatkönyvébe írt megjegyzéséből (Midőn mindenki elhagyja, a kéj
hölgy híve marad. Csak tréfa. II. 740.) azt következtethetnénk, hogy Madách is menteni akarja,
bár ennek ellene mond, hogy később Bianka valóságos üldöző démonná válik. Mindenesetre
érdekes, hogy az a Madách, aki később a Kaméliás hölgyet a Tragédiában és akadémiai szék
foglalójában is elítéli (A nőről, különösen esztétikai szempontból), 1843-ban egy ilyen nőalakot
szerepeltet.
Az „emancipált nő" típusának Bianka alakjában való felléptetése már önmagában is
kétes vállalkozás, annál érdekesebb azonban a Hétöznapi történet Júliája, akit Madách szintén
„emancipált" asszonynak tekint. Ezt a novelláját a negyvenes években írhatta Madách, felte
hető, hogy a Fráter Erzsébettel való megismerkedés után, ugyanis a novella voltaképpen a tár
sadalmi konvenciókon magát túltevő nő védőirata. Egy pesti táncestélyen kezdődik, hol a nők
megvetően, a fiatalemberek léha érdeklődéssel fordulnak a szép Júlia felé, aki egy tragikus
ballépés miatt férjétől elvált, akit utána önző szeretője is otthagy, s ő magánosan, önállóan él.
Az egyik fiatalember véleménye tükrözi a közítéletet : „ . . . a férfiú életében egy ifjúi érzelem
forrongás, a szerelem csak epizód, a nő életével, rendeltetésével egy. Az ifjú ilyszerű kalandok
ból becsülete csorbulása nélkül józanul férfiúvá. A nő, ha hírneve veszni kezd, süllyed feltarthatlan." (II. 480.) Mintha Madách már említett és 1864-ben elmondott akadémiai szék
foglalóját jeleznék előre e szavak. Ez utóbbiban ezeket írja Madách : „ . .. a nő, ha egyszer
ki van ragadva kijelölt köréből, ha egyszer levetkezé a kegyelet érzéseit s túltévén magát a
kedves előítéleteken —- okoskodva akarja elemezni mindazt, mit csak érzenie kellene, sokkal
mélyebben süllyed, s nehezebben — hogy ne mondjam sohasem — képes többé erkölcsileg
felemelkedni, mint azt a férfiban számtalan esetben látjuk." (II. 588.)
1845 körül Madáchnak azonban még más a véleménye. A fentebbi nézettel a novellának
a költő gondolatait képviselő és a lehiggadt, józan férfiasságot megtestesítő Timádi József így
polemizál: „Nem,... a nő nem süllyed el örökre, ha lelke nem vesztette még el erkölcsi rugékonyságát, mely balpercekben emel, kétségbeeséstől óv. Nem elkerülhetetlen nevén a szenny
folt, ha azt nem aljasság, de viszonyok hatalma szüle." (II. 480.) A történet Timádi véleményét
igazolja : Timádi feleségül veszi Júliát, aki példásan hűséges és szerető asszony lesz. A tenden
ciát még jobban aláhúzza Júlia barátnőjének, Beatrixnak a szerepeltetése. Júlia az őszinte
érzelmek és szenvedélyek asszonya : „az ember szenvedély nélkül poshadó tó" mondja unal
mas nyárspolgári férjének, Beatrix viszont a társasélet, az érdekek és a jól érzett külszín
asszonya. A novella végén Júlia, a romantikus nő teszi boldoggá férjét, míg Beatrix férjén „az
életunalom keserűsége sápad". (II. 511.)
A fiatal Madáchban tehát nemcsak a romantikus szerelemnek, de a romantikus, magát
a társasági előítéleteken túltevő, szerelméért mindent feláldozó nővel való találkozásnak az
igénye is élt. Igaza lehet Barta Jánosnak, hogy Fráter Erzsébetnek a társaságbeli leányoktól
eltérő, az idősebbeket megbotránkoztató, az akkori időkben szabadosnak ítélt magaviselete
feleletnek tűnt fel az ifjú Madáchnak a romantikus nő-élményt sóvárgó érdeklődésére, s ezt
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csak fokozták azok a pletykák, amelyek Erzsit elítélték. Mindezzel Fráter Erzsébet „Madáchot
. . . magához láncolta azért, mert a romantikus szerelmi élmények olyan lehetőségeit ígérte,
amilyeneket szem nem látott, fül nem hallott Madách szigorú szürke környezetében." 11 „Az
ami a költőt vonzza, éppen a veszélyes játék, letérni a filiszter útról, belerohanni valami
testet-lelket átjáró elragadtatásba — ennek az izgalmas ígérete zsongta körül" 12 Erzsi alak
ját, akit megismerkedésükkor így jellemez: „Minden vonzó és minden álnok, minden jó és
minden könnyelmű, minden lelkület és minden cynizmus mykrokozmusa . . . lidércke, mely
éjjel ég, bolyong, — örvény fölibe csal és megfoghatatlan." (II. 965—966.)
Az 1853. év azután majd nemcsak Fráter Erzsébet személyében, de a romantikus nőeszményben való csalódást is jelenti majd. Fráter Erzsébettel kapcsolatosan annak a tételnek
derül majd ki az igazsága, melyet Madách a Herakles-drámával kapcsolatosan jegyzett fel:
„A magunk nemes érzéseit perszonifikáljuk a nőben, akit szeretünk." (II. 739.)
A szerelem-istenítésnek bizonyos értelemben véve poláris ellentéte a Férfi és nő c.
dráma világnézete, jellemző már a mottó : „A férfi nagy nő nélkül is".
A Férfi és nőről megállapították a kutatók, hogy a fiatalkori drámák közül aránylag
a legegyenletesebb és a legvilágosabb kompozíciójú. Van persze ebben is sok következetlenség,
indokolatlanság. Madách maga értékesebb darabjai közé számította, ezért küldte fel az Akadé
mia 1843. évi drámapályázatára, 1861-ben átdolgozás céljából le is akarta másoltatni (II.
932.)
Ez a dráma Szofoklész Trachisi nő/c-je alapján készült, de a témát Madách teljesen át
dolgozta, a középpontba Deiraneia helyett Heraklést állította, a dráma mondanivalója nem
a férfi hűtlensége okozta tragédia és a családi erények dicsérete, hanem a kicsinyes nőiesség
által meg nem értett nagy férfiú drámája. Herakles az eszményi férfiúság hőse, aki itt nem
nagy tetteivel, hanem kizárólag a nőkkel való kapcsolataiban szerepel. Herakles eltaszítja
magától megöregedett és megunt feleségét, Deiraneiát, és a fiatal, szép, kifürkészhetetlen
Jólét szereti, ez azonban megcsalja egy lantossal. A két földi nő közti ellentét Madách férfi
leikének is későbbi dilemmája : az odaadó, a hűséges és elérhető nőt unalmasnak ítéli, keresi
az érdekest, az enigmatikust, az elérhetetlent, aki azután hűtelennek bizonyul. A szerelem
e drámában is mint világérzés jelenik meg, Herakles valami panerotikus felfogással magya- •
rázza az egész világmindenséget:
„Szeretni?" E szócskát ki érti úgy,
Amint kell érteni? E szó : Isten maga ;
Vagy még annál is több : az Isteneknek
Bölcsője. Még minek előtte ők
Szulettek és még nem volt gondolat,
Nem kezdet; már e szó ébren vala,
A porszemek- s gőzcseppeket e szó
Nászitá össze, hogy legyen világ
S világban Istenek. Mert a világ
Csak e nász gyermeke, s az Istenek
Csak a rokon lények kis gyermekei. (I. 59.)
Ennek a világszerelemnek mértékéhez fogható Herakles olthatatlan vágya, aki mi
után mind a kétféle nőben csalódott, olyan nőt követel Zeustól, aki félisteni mivoltában méltó
párja legyen. „Szép legyen és meg nem hervadó, s ki egy csóktól nem sáppad el, ki egy forró
kebelben el nem ég, ki engem meg nem csal " Vádolja Zeust, számon kéri tőle, mért adott
neki végtelen vágyakat és ugyanakkor emberi korlátozottságot, megveti a Zeus kínálta egyéni
halhatatlanságot is, felkínálja neki vegye el inkább „túlföldi életét", csak adjon neki vágyainak
megfelelő asszonyt.
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A szerelem eszméje a drámában kapcsolódik a halhatatlanság és a fériiúi nagyság gondo
latával. Herakles először felkínálja a halhatatlanságát a szerelemért, majd megtagadja a
szerelmet a férfiúi nagyság és halhatatlanság érdekében :
Isten leendne az emberfiákból:
Ha a szerelem ösztöne s a nővágy
Kihalna vagy kiforrna kebleinkből.
Oh testünk halhatatlan életét
Csak a mámor ragadja el tőlünk,
Mert miriádnyi alkatrészei
Vérünknek untalan zsibonganak
S^ megunva az alaknak régi nászát,
Űj életműszert szülnek napvilágra. (I. 88.)
A további gondolatmenet azt az eszmét fejti ki, hogy a szerelem végeredményében eljegyzettség a halállal. Ugyanakkor az élet alkotója hirdeti Madách elébb, a költő alkotó
erejének lendítője hirdeti a Csak tréfában. Madáchnak a poláris ellentétek közt feszülő gondol
kodása már a fiatalkori drámákban megnyilvánul. A megoldás : Herakles lemond a szerelem
ről, és a máglyára lép, onnan az Olimpuszra emelkedik, hol nincs tulajdonképpen szerelem,
hol a „tenyészerő önnön magát nő nélkül szüli meg és léte körként, kezdet s végtelen"— mégis
ott várja az igazi szerelem, Hébe, az álmok asszonya :
Ösmerlek jól, örök tavaszleány!
Te vagy, ki amidőn csontbörtönünk
A napnak fényétől kifárad és
Lealszik, és midőn az ifjú lélek
Magát kilopva a műszer közül
Új életet kezd : áloméletet —
Ki feltűnsz, és a lég között repesve,
Tündérkarokkal integetsz felénk . . . " (I. 75.)
Ez a tiráda abból a jelenetből való, amikor Herakles először látja meg Hébét, aki
•akkor jelenik meg előtte, amikor Herakles Zeusnak felajánlja halhatatlanságát a szerelemért.
Ekkor Herakles le akarja magához vonni Hébét a földre, mint Csongor Tündét, de Hébe nem
hagyhatja ott az Olimpuszt, mert az ő sorsa a halhatatlanság, és ez megmásíthatatlan.
A Férfi és nőben így szerelem és halhatatlanság problémája egyaránt az Olimpuszon
oldódik meg. Ez a dráma — a Csongor és Tündétől elterőleg — a valóság és ábránd vitáját az
utóbbinak a javára dönti el. A romantikus nagyratörés benne az irrealitásig csapong túl,
lélektani alapja a fiatal Madách túlcsapongó szerelmi vágyakozása, amely megfelelő tárgyra
nem talál, s így ábrándvilágban oldódik fel. A Lónyai Etelka és Fráter Erzsébet közti idő
szakasz terméke mind a Férfi és nő, mind a Csak tréfa. A Vadrózsák már a megtalálás énekét
zengik, a nagy világirodalmi közhelyet, az androgyn elméletet újítva fel:
És valóban, lelkünk ismerős volt,
Istennél csak egyet alkotott,
És hogy újra feltalálja egymást
E világon, ketté vált legott.
S fájt félléte, kínozó sebében
Vágyó hévvel nyugtot bem lele,
Míg lelkedben azt mosffeltalálta,
S önmagának jobb felét vele. (II. 44.)
Madách tragédiájának kétségtelenül egyik tényezője, hogy ez a harmónia —megtalálás
— csak illúziónak bizonyult.
A fiatal Madách romantikájának társadalmi alapja : az elégedetlenség a feudális viszo
nyokkal minden vonatkozásban. Ennek megnyilatkozása az is, hogy a költő az elégedetlen258

séget magasztalja, mint az ember hatalmas hajtóerejét. Míg a lasszikus
a megelégedés dicsőítésére, Madách verset ír ellene :

teszet

Pór lelkek költék, hogy erény legyen
A megnyugvás sorsunkban ; oh nem az!
Csak addig Isten képe a kebel,
Míg kétkedik, feljebb tör és csatáz.
(A megelégedés. II. 298.)
Madách romantikus felfogásában a „gyáva test" levonja a „göröngyhöz emberét",,
de a lélek a „csillagok felé büszkén repül". A test győzelme, ha az ember „a por közt nyugton
hizlalja magát, s ez az erényes megelégedés", a lélek győzelme pedig „a nagyszerű, a győzelmes
halál". A középkori téma : a test és lélek harca teljesen átértékelve jelenik itt meg, a testiség
a filiszterség szinonimája lesz, a lélek a romantikus nagyratörésé. Ugyanezt a gondolatot fejti:
ki a Csak tréfában Lórán Jenőnek : „szellem s türelem, ez sár, amaz sugár". Az emberi szívben
küzdelem van a két elem közt:
A test halála : mit a pór remeg,
A léleké : megnyugvás végzetünkben.
„Isten szikrája" „keblemben a vágy, szív, értelem, mely föl bír vinni a csillagtanyá
hoz." (I. 103.)
A végzet elleni harc, a titanizmus konkrét értelmet is kaphat a romantikában. Isme
retes, hogy Byron számára a „végzet" lényegében a szentszövetségi uralmi rendszer, annak
minden vonatkozásában, tehát kulturális és a magánéletet befolyásoló korlátozó értelemben
is. Hugo valószínűleg 1854 és 1860 közt írt La Fin de Satan-')äban a Szabadság angyal fénye
eloszlatja a végzet, az „ananké" szellemének, Lilith-Isisnek homályát, és az emberek lerombol
ják a minden rabság szinte mítoszi méretű szörnyetegévé növő Börtönt, a Bastille-t. A Csak
tréfában is Lórán titáni méretűnek feltüntetett harca lényegében a nemesi társadalom „philisteriuma" ellen irányul minden (politikai, társadalmi, kulturális, magánéleti) értelemben.
A léleknek ez a romantikus felfogása Az ember tragédiájában is megtalálható. Keplert
nem hagyja nyugodni „a lélek, a kínos szent örökség, Mit az egekből nyert a dőre ember. —
Mely tenni vágyik, mely nem hagy nyugodni", s Kepler megtagadja a kort, „Hol a társas rend
megszokott nyomát, E megszentelt előítéletet Nem bántja senki" és Dantonná lesz. Ez a
lélekfelfogás lényegében lázadó jellegű, s a Tragédia utolsó színében az Űr második szózatában
szereplő „égi szózat"-ra is fényt vet, mely szoros kapcsolatban van a szerelemmel, a nővel,
akinek „szíverén keresztül költészetté és dallá" szűrődik.
Ezt a lázadó nyugtalanságot, többre, nagyobbra lendítő erőt Madách lelke legmélyebb
lényegének érezte. 1844 februárjában ezt írja Szontághnak : „Sorsomban nincs kedvemre
semmi. Az isten teremtésében és törvényeiben, az emberi institutiokban csak zsarnokságot,,
hóbortot, bűnt, zavart látok, és mind ehhez két gyönge kar, korlátolt értelem! —
Csak egy percre tudnék mendörögni, hogy mendörgésemen össze borzadna minden —•
de így— És gondolod még el is fogadnám egy tündértől a megelégedést? nem. Van síron túl
élet, de csak kevesek számára, ha én is azok közt vagyok, úgy az elégedetlenség ist mein
Eliaswagen.—" (II. 967.)
„A kevesek "-re való hivatkozás arra is rávilágít, hogy a fiatal Madáchban él a roman
tikus magány-érzet is, ami egyébként szinte valamennyi darabjából világos. A küzdő titán,
céljai bármennyire is az emberiség többségének érdekeit fejezik ki (Zordy köztársaságot, nép
szabadságot, igazságosabb vagyonelosztási akar) küzdelmében egyedül van, s innen is ered
bukása. Kérdés, hogy Madáchnak mi a véleménye a költészet hivatásáról, amely végered
ményben nála ezt a küzdelmet fejezi ki. A Nápolyi Endrében már találunk egy párbeszédet,
amely erről szól. Petrarca így nyilatkozik a darabban Endrének: „ Századunkban, hol nincs
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a léleknek oly hatásköre, hol vagy tespednie, vagy a múlt korhőseit sírjokból előidézve velők
kell társalognia, nem jobb-e a képzeletben élni, mint tespedni a szunnyadó jelennel?" Nápolyi
Endre, a madáchi hős visszautasítja ezt a véleményt : „vannak, kik önmaguknak alkotnak
világot, s ezek azok, kiket a hajnal hírnökeként sokáig üldöz az álmos nép, ezek azok, kiknek
teremtésükön rágódik egy korcs utóvilág." Petrarca egyetértőleg hozzáteszi: „S éppen ezek
kel oly édes társaloghatni." Endre ellenvéleményen van : „S azt hiszi ön, hogy társaloghat
velők, kiknek csak vázát ismeri, melyről az életdús tetterő levált, azt hiszi, hogy érzi őket,
ha mint ők egykor, ön papiroson dönt le zsarnokokat? Oh én utálom azokat, kik egy tollvonás^
sal országokat szabadítanak meg, s rablelkök e munkát hazájok zsarnokának ajánlja." (I.
979.) Ugyanezt a gondolatot találjuk meg a Csak tréfában is, ott Lórán fejti ki a Brutus és
Cassius témával kapcsolatosan az őt magányában felkereső költőnek. Ennek később a legsöté
tebb világgyűlölet és keserű cinizmus tanácsait adja — e részt később beszőtte Szontágh Pál
hoz 1857-ben írt episztolájába— de az ifjú költőtárs nem hisz a reménytelen szavaknak. Lórán
magára maradva dicséri a keserű tanácsait visszautasító pályatársat : „A költőt gúnyolám,
s ő hű maradt Magához, ihletetten válaszolt, Büszkén mint istenlakta ház." (I. 190.) A Csak
tréfában a költő magányos : mikor jönnek Lóránt megkoszorúzni, ez így felel:
Nem kell babértok! Oh, ki irigyel
Költőbabért? melyért mint bányarab
Sok kincset ás kebléből, bút magának.

(I. 217.)

A költő, bár magános, a haza és szabadság nagy eszméinek énekese. Már a Lanfvirágokban szerepel az elnyomott haza börtönbe vetett költője, aki a nemzeti felszabadulásról énekel.
(A rab költő.) Az abszolutizmus korában ez a gondolat kerül előtérbe Madách költészetében.
A vén dalnok a rab haza fiainak a múlt fényességéről énekel, s mikor ezek új szabadságharcra
kelnek, ő veri a harci lantot. A nemzeti költő és a szabadság-költő hivatást legtisztábban a
Költő és szabadság c. epigrammájában fogalmazza meg. Ez is a Bach-korban keletkezhetett:
Nap a szabadság, nincs nélküle élet
És nincs öröm, hová nem néz be,
Arany zománcot von a pórgunyhóra,
Meg a magas kastélyfedélre.
És hold a költő, mely, ha az éj eljő,
Még egy sugárt hoz el magával,
Zálog gyanánt, hogy a nap még nem halt meg,
Hogy eljő még a véres hajnal. (II. 390.)
A két romantikus költő-fogalom : az ihletett, magános kiválasztott és a szabadság
vátesze együtt szerepel Madáchnál. Később a korabeli esztétika hatása alatt írt értekezéseiben
változik meg mind a két költő-fogalom, párhuzamosan a romantika és az irányköltészet el
utasításával : 1862-ben így ír : „A valódi szépműi remeknek nem lehet más indulópontja és
végcélja, mint maga a szép." (II. 577.)
A szabadság-eszme a Csak tréfában elsősorban társadalmi harcban bontakozik ki,
amelyet a nagy célokért küzdő Zordy Lorán végeredményben magánosan vív az ellenséges
feudális világgal szemben. A fiatal Madách azonban megírja a nemzeti függetlenségért foly
tatott harc drámáját is a Csák végnapjaiban. Ezt már Lónyaihoz írt levelének tanúsága szerint
1841-ben elkezdte, és ugyancsak az Akadémia 1843. évi drámapályázatára küldötte fel, ahol
dicséretet kapott. 1861-ben átdolgozta, mert mondanivalóját az októberi diploma utáni idők
ben is időszerűnek tartotta.
Csák Mátét Madách Kisfaludy Károly egy drámatöredékét követve nemzeti szabadság
hősnek mutatja be, aki az idegen uralkodóval, Róbert Károllyal szemben az Árpád-házi
királyleány, Erzsébet jogait védi, ugyanakkor a magyar függetlenséget is az idegen befolyás
ellen.
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„Nem jó a külkirály" hangoztatja Csák, és mikor az Előjáték végén a sereg őt élteti,
így kiált fel: „Megálljatok, nem én, de a szabadság! A hon legyen megszentelt jelszavunk!"
megcáfolva ezzel is az áruló Zách Bódog vádjait, aki szerint Csák maga tör az uralomra.
Sőtér István rámutat, hogy „Brutus, kihez Madách annyira vonzódik, mintegy elő
képül szolgál Csák alakjának megformálásához."13 Ezt Madách az első 1843-as kidolgozás
ban14 még jobban kiemelte, mint az eszmeileg egyébként magasabbrendű és művészibb 1861-es
változatban. Csák halála előtt kéri Erzsébetet, hogy mondja el neki mégegyszer azt a törté
netet, amelyet
Midőn csatára készülék, szerettem
Hallgatni, s hittem, én is nyomdokát
Fogom k ö v e t n i . . .
Mire Erzsébet beszélni kezd Brutusról:
Olvastam az utolsó római
Történetét, kit zord csatára hitt
A hon szerelme még Philippinél,
Lehunyt a hős, ki szembe szállt korával
S utána dőlt az elv, melyért csatázott
Lezárta sírja népe életét.
Míg rajta az ember, jog és szabadság
Nemtője őrködik.
Csák Madáchnál, mint Brutus, a szabadság hőse. Az első változatban még azt is hozzá
teszi Erzs'ébet elbeszéléséhez : „De már a zsarnokot leszúrta volt." Csákot gyötri az a tudat,
hogy ő egyetlen zsarnokkal (ti. sem az idegen királlyal, sem udvaroncaival) sem végzett, s
így kell meghalnia.
Csák töretlenül ragaszkodik a nemzeti függetlenséghez, a rozgonyi csatavesztés után,
amikor híveinek egy része is átpártol Károly Róberthez, nem adja meg magát, csak vissza
vonul trencséni várába. Ujabb küzdelemre a ké2smárki polgárok panasza szólít ja, akikrtek ősi
szabadságát elvette a király, és a várost az áruló Záchnak adta. Az első változatban Srót, a
kézsmárki polgárok követe részletesen előadja a város harci készületeit, beszél a polgárok el
szántságáról. Csák hiába kísérli meg a főurakat, a nemesség vezetőit felkelésre bírni, ezeket nem
indítja meg az ország szörnyű helyzete : „az ország koldusabb mint valaha, kóbor vitéz, úr,
szolga és király nyomják a népet." Ekkor elhatározza, hogy maga gyűjt hadat:
Mért is pihentem eddig, mit reménylék
Segélyt az udvaronctól, a pulyától,
Bír még karom dárdát hajítani.
Szült gyermeket azolta a haza,
S ha nem szült is, van koldus benne, ki
Nem veszthet birtokot, mert a nemes
A gazdag úr remeg kiszállni síkra,
Hogy elkobozzák búzaföldeit.
Koldúshadat állítok fel tehát
Mindegy akármi, mely üszköt, dsidát
Hajítson, és a puha dús lakába
Ki dob koldusnál üszköt szívesebben?
Az 1861-es változatban lényegében ugyanezt olvashatjuk. (1.429.) Túlzás lenne, ebből
olyan következtetést levonni, mintha Madách egyenesen valami parasztforradalomtól várta
volna az ország függetlenségének visszaszerzését. A következő sorokban ugyanis arról van szó,
13
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hogy amit e „gaz" (az 1861-es változatban „hitvány") haddal kivív majd Csák, annak a haza
is élvezni fogja hasznát. De jól rávilágít ez a részlet arra, hogy Madáchnál a magányosság,
a tömegek pesszimista megítélése más gyökerű, mint a legtöbb liberális nemesnél. Madách
ugyan pesszimisztikusan ítéli meg a tömegek állhatosságát vagy bátorságát, harci következe
tességét, de nem fél forradalmi lendületüktől. A fiatalkori drámák hősei — Maternus, Zordy,
Csák — következetesen akarnak haladni a szabadságeszmék valóra váltásának útján, de a
tömegek nem képesek követni Őket. Madáchnál nem találjuk nyomát annak, hogy attól félne,
hogy a tömegek messzebb találnának menni a szabadság és egyenlőség megvalósításában,
mint ez a szabadelvű nemességnek érdekében állna. Erre a kérdésre még kitérünk Az ember
tragédiája párizsi színének tárgyalása alkalmával.
Csák különben nincs egyedül harcában : mindvégig mellette van az ifjú Omódé Miklós,
akinek az első változatban még nagyobb szerep jut, mint a véglegesben. Itt Miklós ellentéte
Dáviddal, Erzsébetbe szerelmes testvérével még jobban ki van domborítva, kissé a Férfi
és nő szellemében : a szerelem megbénítja a férfit, hogy nagy tetteket hajtson végre. Miklósnak
ez a véleménye Dávidról:
Ő szerelmes örjülésig,
Nem tör merészen büszke tett felé,
De csüggedetten hervad lomb gyanánt
Anyag szárnyán, a földbe vissza hul.
Ha ez hatása, mi volta szerelemnek
Ki tépem úgy e szivet, ne szeressen!
Miklós mint minden madáchi hős ; a küzdelem, a tettvágy embere : így kiált fel Csák
táborában:
Itt új élek, keblem újra ifjúi,
Mert küzdhetek, s küzdés a lét, halál
A nyugalom.
Miklósnak, az ifjúság képviselőjének alakja perspektívát ad a dráma egyébként tragikus,
Csák halálával való befejezésének is. Őt kéri Csák, hogy elporlott csontjait szórja szét a „Duná
ba", „s mindenütt, hová csak ér, találjon szittya fajt", s ott majd „megvigyázza" hogy „hatal
mas és szabad" lesz-e a haza. Miklós Csák halála után megfogadja : „megszentelendem sír
ját. — mert cselekszem." (I. 462.)
SŐtér István megmutatta, 15 hogy a Csák 1861-es változatának problematikája már több
vonatkozásban a Mózesé felé mutat. Madách ábrázolása, ha a nemzeti függetlenségért vívott
harcról van szó, nem tud pesszimisztikus lenni, még ha egy olyan történelmileg elbukott hőst
választ is ki, mint Csák. Ezt már az 1843-as első feldolgozásban így találjuk. Az 1861-es vál
tozat az ország helyzetére vonatkozó konkrétebb hivatkozásokkal még csak elmélyíti a mű
nek ezt a tendenciáját. Ekkor bővül ki a dráma például Berendnek az ország helyzetéről
szóló jelentésével, amelyről Sőt ér ugyancsak találóan állapította meg, hogy a „Solferino utáni
Magyarország tömör, sokatmondó jellemzése", ekkor kerül a rozgonyi csatavesztés a dráma
elejére, és ekkor mélyül el ennek tragikus színezete Margit, az özvegy nádor né keservei és
átkai révén — mintegy azt sugalmazva, hogy a dráma mondanivalójának kiindulópontja egy
nemzeti tragédia — és ekkor mondja ki Csák azokat a szép és büszke szavakat, amelyekkel
nemcsak a fiait sirató Margitnak, de a világosi bukás után hitevesztett magyaroknak is válaszol:
Nem álom a szabadság
Reménye, vagy ha az, úgy istenálom
S előttem az üdvösséggel csak egy. (I. 371.)
15
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A Csák végnapjai — mint már jeleztük — arra vall, hogy Madáchnak a néptömegekkel
kapcsolatos bizalmatlansága más természetű volt, mint a liberális nemességnek általában,
így Madáchnak.a népbarát-szellemű, a nép sorsát bemutató írásai is egy határozottabb szem
léletet tükröznek : az uralkodó osztálynak és a szegény népnek A falu jegyzőjében és Szigligeti
Csikósában fellelhető szembeállításával találkozunk bennük. (A falu jegyzőjére; hivatkozik is
Madách egyik politikai cikkében.) Egyik novellája a : Krónika két pénzdarab sorsáról naivan
romantikus ötletre felfűzött valószínűtlen fordulatokkal telezsúfolt mese, de jól megvilágítja
az író felfogását. A novella rokonszenves hősei a népi alakok, akiket az önző gazdagok társa
dalma tesz szerencsétlenné. Violát a szegény jobbágyleányt a nyomor a prostitúció karjaiba
hajtja, s szerencsétlenül elpusztul. Hasonlóan a gazdagok törvényének az áldozata lesz szerel
mese, Pista, a derék jobbágyfiú. A jómódúak intrikája ártatlanul börtönbe juttatja, majd
kiszabadulása után katonának áll, ekkor meg lábát veszti el és koldusbotra jut. A „gazdagok"
sorában ott van az arisztokrata Aranyi gróf, a bányatulajdonos, az uzsorás, a könnyelmű,
polgári fiatalember, a zsaroló orvos. Aranyi jellemzésében megszólal a politikai filiszterséget
ostorozó Madách, a bányatulajdonos gróf „népbarát" elveivel csinál karriert, de szegény
rokonát megtagadja. A legsötétebb alak Szelei, a pénzéhes orvos, lánycsábító, asszonybolondító, feleségét, gyermekét eltaszítja magától, kapzsisága, pénzimádata nem ismer határt.
A novella végén a gazdagokat is utoléri a nemezis : öngyilkosság, gyilkosság, megőrülés áldo
zatai lesznek. Haláluk után a világ természetesen magasztalja őket erényeikért, büntetésük
így nem a később Gyulaiék követelte „költői igazságszolgáltatás". A novella esztétikai értéke
nem sok, de a mű jellemző : azt a Madáchot érezzük benne, aki így írt Eugene Sue Mystéres
de Paris-]ánák elolvasása után : „Én szeretnék írója lenni." (II. 964.)
A novella, ha nem jelent is meg, iránymű. Ezt nemcsak a jellemek clair-obscur szembe
állításával éri el az író, hanem azáltal is, hogy az elbeszélés menetébe elhelyezi saját reflexióit.
Ilyeneket olvashatunk benne :
„A pórt nem csatolja hónához édes örök, neki sajátja nincs más, mint a sír.
Nem emeli keblét polgárerény; hajdúparancs alatt ki gyakorolja azt?
Viruló jólét, haladás számára csak súly, mint Atlas vállára nehézkedő földgömb ;
ő csak adóját szenvedi.
A pórnak eszét, lelkét vámpírként üli a setét; földi léte árnyának kiszakíták fényét.
Ő csak azt tanulja az erkölcsből: ha pofonütnek, tartsd más arcodat.
A jogból: van akasztófa.
A hitből: van pokol." (II. 453—454.)
„Az angyalfejeket test nélkül festik ; nem csoda, ha jók maradnak. A gazdagnak
sincs gyomrára gondja és jó marad-é mind? A nép pedig éhezik, fejét elforgatják és mégsem
ördög. Lám, nem oly rossz a nép, mint hirdetik. A bűnök, melyekkel vádolják : nem a nép,
de az éhség bűnei." (II. 460.)
A társadalom elhagyottjai és elítéltjei iránt érzett rokonszenv szólal meg A rab utolsó
útja és A gyermekgyilkos c. versekből. Az osztálytársadalom szigora által gyermekgyilkosságba
hajszolt leányanya felmentésének gondolatával a Timon-cikkekben is találkozunk. Ott a
társadalom e tragikus sebe érv az esküdtszék bevezetése mellett: „Végre ki pótolja az insti
túciót? (Ti. az esküdtszéket.) ha például sok gyermekgyilkolásnál a bíró fellázadt érzéssel
kétkedni kénytelen : a gonosztévő bűnösebb-e vagy a törvényszéki eljárás, amely szociális
viszonyaink fonáksága s erkölcsi balítéleténél fogva örvénybe vezeti épp a jobbérzésű áldoza
tot." (II. 619.)
Az Élet és halál c. vers valószínűleg szintén a negyvenes évekből való. Ez a „vár és
kunyhó"-motívum feldolgozása, kevésbé tragikus kimenetellel: kastély és kunyhó fia-leán ya
egymásba szeretnek, de elválasztják őket egymástól s boldogtalanul élik le életüket.
Annál élesebb hangú a Karácsonykor c. költemény. Karácsony ünnepén fenn a „büszke
vár" „dus világításnak özönében áll", zene, és „vad dombérozás" zaja hangzik belőle, a vá r
10*
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alatt a kolduscsalád, férj, nő, gyermek megfagynak a téli hófúvásban. A szerencsétlen apa
szájába adja a költő gondolatait : a megváltó megszületett, de a nép rab maradt, örök végzet-e
a szegénység, a nyomor?
Vagy, nagy ég, megvolnánk váltva általad,
És igába tart csak zsarnok akarat?
Úgy még jő idő, mely újra törvényt tesz.
S a megváltó újra gunyhó sarja lesz. (II. 192.)
Más példát nem igen tudnánk mondani arra, hogy Madách „gunyhó sarjá"-tól várta
volna a megváltást, de érdekes, hogy ez a gondolat is felmerült nála.
A fiatal Madách lelkében a liberális romantika világnézete hamar elfoglalta a hagyo
mányos vallásos felfogás helyét. így a „megváltás" szó is nem teológiai, hanem szociális érte
lemben szerepel nála. Sőtér István rámutatott arra, hogy Az ember tragédiájában a keresztény
ség eszméje lényegében a francia forradalomban hangoztatott testvériség eszméhez kapcso
lódik Madáchnál :16 Eötvösnél az Uralkodó Eszmékben hasonló gondolatokkal találkozunk,
s Madách felfogását is Eötvös e művéből vette. Az eredeti kereszténységnek testvériség
egyenlőség eszmeként való felfogása azonban jóval előbb megtalálható Madáchnál már írói
pályája legelején. A Commodusban keresztények is fellépnek. Szerepük azonban egyáltalán
nem a hivatalos egyháztörténethez igazodik, sokkal inkább valami olyanféle kereszténység
hez, aminőt Lamenais tanított, vagy amilyenről a francia romantikusok írásaiban olvashatott
Madách. A keresztények a Commodus ellen elégedetlenkedő nép közé vonulnak, és ekkor a
következő jelenet játszódik le :
Első keresztény: Öljetek le és megmenekszünk igátok alól. Egy hosszú útról csak édes honunkba
térünk vissza. Nem érzitek-e az átkot, mely várostokon fekszik? Az égnek átka ez. Nem lát
játok-e, az emberek mint kerülik egymást vérengző vadakként, bennek a döghalál csírája van.
Nem látjátok-e véreteket éhhel elhalni és megmentésére nem adhattok néki egy darab száraz
kenyeret, míg ott fent a kéj és gyönyör bősége ural. Átok, átok!
Néhány: Valót beszél a hitetlen.
Nép: Commodus, vért, vérért! — Commodus, kenyeret!
Keresztények: Nem látjátok-e az elpusztult templomok csarnokit, melyekben a halál illatozik
felétek, s ki sem megy beléjek, imádni istenét, mert mindenki jobb szereti életét. Mi nekünk
nincsenek elpusztítva templomink, mert templomunk a természet kebele, mely sosem hal
ki. Nem félünk meghalni, mert életünk a halál, nem esünk kétségbe, mert reményünk végtelen,
mint a nagy istenség. Emberek 1 Lehuny a nap, hogy dicsőbb fénybe ragyoghasson újra;
legyetek egyetértő testvérek és a szabadság szent napja deríti fel borús lelkeiteket." (I. 867—
—868.)
Szembeszökő a motívumok azonossága Az ember tragédiájának római jelenetével :
a döghalál, a pusztuló város képe, az első keresztényeknek mint „testvériségről, jogról álmodók"-nak szerepeltetése* mind erre emlékeztet.
Ez a testvériség-koncepció természetszerűleg kerül szembe az egyházi tekintélyekkel,
különösen az egyházi fanatizmussal. A Madách-kutatók általában a negyvenes évekre datálják
A megváltó c. verset, amely lényegében véve ezt az ellentétet fejezi ki.
A megváltó hirdette „szabadságunk tanát", „testvér-szeretetet", és „az ég helyettesül
meg nem bízott nagyok" keresztre vonták. Utána „szél hordta el földünkről szent tanát",
„az úr csak úr, a rab csak rab maradt S a régiért új szenvedést cserélt." Sőt, ha a rab „éhesen
kívánja szent jogát", akkor „Megváltójához küldik menten őt". S a végkövetkeztetés : „Közöt
tünk csak a véres kereszt maradt Ijeszteni a jogkövetelőt."
16
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A vers további két szakaszát a kéziratban áthúzta Madách. Pedig fontosnak tarthatta,
hiszen dráma-vázlataiban két ízben is hivatkozik rá (András és Borics, Tündérálom. II. 740,
742.). E szakaszok így hangzanak :
S a megváltó örök üdvében még
Siratja, hogy közénk egykor leszállt,
S minden szív, melyben egy szikrája ég
A szent ügynek, vele könyörg halált,
Hogy látniok ne kelljen sorsukat,
Melyben részes minden kivált kebel,
Miként vérázott bibliájukat,
A bűn átokká magyarázza el.
Tehát nemcsak hogy nem valósultak meg a megváltó tanításai, de egyenesen átokká
magyarázta, ferdítette el őket az egyházi fanatizmus. A Tankréd-jelenetre gondolunk, amikor
a „szent tanokat" „addig csűrik, hegyezik, hasogatják, élesítik" „Míg őrültség vagy békó
lesz belőle."
Az az általánosítás azonban, hogy e sorsban „részes minden kivált kebel", arra vall,
hogy Madách ezt a megváltó-sorsot, hogy ti. tanítását halála után félremagyarázzák, meg
hamisítják — minden az emberiségért küzdő hősre kiterjeszti. Valóban a Csak tréfában Zordy
Lórán — látva, hogy követői, elvbarátai miként értelmezik liberális-demokrata elveit — telje
sen A megváltó c. vers utolsó két szakaszának értelmében kiált fel :
így értnek! oh magasztos szellemek,
Kiket törvény s jogosság ihletett,
Könyörögjetek díjul örök halált;
Mert visszanézve szütök megreped :
így értve látni szótok bibliáját. (I. 119.)
A „törvény a jogosság" által ihletett „magasztos szellemek" nyilván a felvilágosult
gondolkodók, akik kimondták a polgári átalakulás eszméit. Madách úgy tapasztalta, hogy ők
sem mentesülnek az általános megváltó-sors alól. így már a fiatal Madáchnál megtaláljuk azt
a gondolatot, hogy minden nagy eszme a gyakorlatba való átültetés alkalmával elveszti eredeti
tisztaságát, más lesz, mint amilyenért az érte küzdők harcoltak, sőt ellenkező értelműre is
fordulhat. Waldap'fel József kimutatta, hogy Madách e felfogása abból a tapasztalatból táplál
kozik, hogy kora társadalmában kibékíthetetlen ellentmondást látott eszmény és valóság
között.17 Ezt az ellentmondást első korszakában úgy látszik, hogy az egyházi fanatizmussal
és a nemesi ál-liberalizmussal kapcsolatban tapasztalta meg elsősorban, a polgári forradalmi
eszmék és a kapitalista szabadverseny gyakorlata közti ellentmondás úgy látszik, későbbi
megfigyelés eredménye.
Madáchnak ebből a korszakából (1842-ből) fennmaradt egy Művészeti értekezés c.
töredéke, mely éppen a dráma kérdéseivel foglalkozik. A kis munka nem eredeti, és a benne
lefektetett elvek nem mindenben felelnek meg a fiatal Madách költői gyakorlatának. így mind
járt „az erkölcsi elv" meghatározása sem. Ezt úgy magyarázza ez a kis értekezés, hogy a drá
mának valamilyen erkölcsi elv nagyságát kell éreztetnie, a főhősnek pedig ez ellen küzdve
kell elbuknia. A főhős valamilyen „jogcím" alapján támad az erkölcsi elvet képviselő világ
rend ellen, melynek feltétlenül erősebbnek kell lennie, mint a főhős által tévesen vallott „jog
cím". A tragikumnak ezt a morális-klasszikus felfogását hiába keresnők a fiatal Madách
drámáiban. Ugyan miféle erkölcsi elvet sugároz az a világrend, mely ellen küzdve egy Nápolyi
Endre, egy Csák, egy Zordy Lórán elbukik? E hősök nem követnek el tragikus bűnt — a
személyükben és küzdelmükben testet öltő elv : a humanitás, a nemzeti szabadság és társa17
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dalmi igazság magasabb rendű, mint a velük szemben álló „világrend". A Commodus dráma
igazi hőse pedig nem a zsarnok császár, akinek nincs semmi erkölcsi „jogcíme", s így buká
sában sincs semmi megrendítő, hanem az ellene küzdő ifjak : Maternus, Lucius, Condianus,
Maximus, kiknek viszont teljes mértékben igazuk van. Az ellentmondás —• az értekezés és a
gyakorlat között — a Herakles drámában egészen szembeszötlő. Madách tanulmányában
Sofoklész drámáit elemezve így határozza meg Herakles tragikumát a Trachisi nőkben :
„Herakles a rendületlen hős, egyetlen gyöngesége nem-é maradhat büntetetlen, midőn oly
könnyen megbocsátható az rendkívüli erényeiért?— Nem, mert ez egy gyengeség által tanú
sítja, hogy nem birt fölülemelkedni a földön, s viselnie kell a megaláztatást, mely minden
földfiának osztályául esett." Ezzel szemben a Férfi és nőben, Herakles nem gyöngesége
áldozata, inkább legyőzi Jole iránti szerelmét és így lép a máglyára, ahol megdicsőül és az
Olimposzra emelkedik. A madáchi dráma nem klasszikus-moralisztikus, hanem romantikustitanisztikus dráma, bár Madách elfogadja a klasszikus esztétika elveit, s nem egyszer mintegy
saját elmélete ellenére romantikus. Ez áll a későbbi korszakban írt drámai műveire Az ember
tragédiájára és a Mózesre is. Ez utóbbi egyáltalán nem fért be klasszikus esztétika kategóriáiba,
s ezért rótta meg évtizedeken keresztül a kritika, hogy nincs benne tragikai vétség. Valóban
nincs, de nincs Madách többi drámájában sem— az egy Mária királynőt kivéve— egyszerűen
mert más típusú drámák, mert másféle világnézet ölt bennük művészi alakot.
Madách első költői korszakát kb. 1844 végéig, 1845 elejéig számíthatjuk. Tizenhatéves
korától huszonegy-huszonkét éves koráig hat drámát fejezett be, egy töredékben maradt,
megírt négy elbeszélést, kiadott egy lírai kötetet, ezenkívül még több verse van a korból:
aránylag igen gazdag költői termés ez. Bár ezek az ifjúkori alkotások magukon viselik a kezdet
legesség bélyegeit, sok vonatkozásban megtaláljuk bennük a későbbi Madáchot, ennek számos
gondolatát, írói eljárását. A művek vallomás-jellegűek, a drámák az író lényegében lírai
mondanivalójának a kifejezései. Ez a mondanivaló a felszabadultabb, gazdagabb élet_vágyja,
ezért küzdenek és halnak meg az első dráma római ifjai, ézTfékinti üTáTk^odcTceTfánák Nápolyi
Endre. Ezt keresi a szerelemben Herakles, ezt akarja népe számára a függetlenség kivívásával
biztosítani Csák, radikálisan szabadelvű reformtörekvéseivel Zordy Lórán. Heraklest kivéve, a
fiatal Madách hősei a felszabadult életet általános emberi viszonylatban akarják elérni, nemcsak
maguknak, és talán nem is elsősorban maguknak. A fiatalkori drámákban ez kétségtelenül
humanista mondanivaló. Hozzá kell tennünk, hogy a madáchi hősök az emberek e szabadabb
kibontakozásáért szembeszállnak mindenféle hatalommal, tekintéllyel, előítélettel, melyek
konkrétan az uralkodói önkény (Commodus, Csák végnapjai), az egyházi fanatizmus (Nápolyi
Endre, Az Ecco homo), a nemesi társadalom képmutatása és konvenciói, (Csak tréfa), a nemzet
től idegen hatalom (Csák végnapjai) : egyszóval lényegében a feudalizmus társadalmi rendje.
Madách drámáinak ez a* jellege a negyvenes években a nemesi ifjúság legjobbjainak egyre
inkább radikalizálódó liberalizmusával, a polgári forradalom céljaiért egyre forrósodóbb lelke
sültségével függ össze.
A fiatal Madách írásaiban e humanista és progresszív jellegű mondanivaló mellett
azonban egy igen határozott pesszimista mozzanat is érvényesül. Bár szenvedélyesen vallja és
hirdeti az emberi felszabadulás eszméit, megvalósulásukban kételkedik. Ügy látja, hogy az
emberek nagyobb részében, a tömegekben annyi a kicsinyesség, képmutatás, önzés, gyávaság
és szolgalelkűség, hogy a nagy célokat hirdető nagyokat nem képesek követni, sőt sokszor
emberi gyarlóságuk a legszentebb eszméket is képes valódi mivoltukból kiforgatni, ezeket az
emberi felszabadulás fegyvereiből az emberek leigázásának eszközévé változtatni. Ennek a
pesszimizmusnak az alapja nem a liberális nemesnek a forradalomtól való félelme— hiszen ez a
pesszimizmus, mint látni fogjuk, éppen a nemzetnek Madách életében leginkább forradalmi
jellegű korszakaiban 1845 és 1849 között, valamint 1860-ban tűnik el, illetve oldódik fel —
hanem egyrészt Madáchnak letörésre, magába vonulásra hajlamos természete, melyet a korán
fellépő betegeskedés még jobban kifejlesztett, másrészt a fiatalkori csalódások, elsősorban az
266

őt környező nógrádi világban, mely minden hangzatos szabadelvűsége ellenére lényegében a
feudális előítéletek között élt, s ez megnyilvánult a Madách szerint a filiszter szóval szino
nim „spectabilis"-ek, a táblabírák politikai képmutatásában, a nógrádi nemesek felekezeti
elfogultságaiban, asszonyaik, lányaik korlátozott gondolkodásában. A fiatal Madách
válságában kétségtelenül szerepe van a fiatalember szerelmi forrongásának is, mely ambivalens
módon a nőt hol a férfi legfőbb ihletőjének, nagy tettekre segítő erő közvetítőjének, hol a fér
fiúi nagyság szabad kibontakozásában a legfőbb akadálynak tekinti (Herakles-dráma). Mindez
néha sötét világgyűlölet és titáni háborgás hangjait kelti a fiatal Madách költészetében, mely
nek egyes vonásai — mutatis mutandis — jeleznek bizonyos analógiákat a kezdő Jókai Nepeansziget-szerű írásaival, Czakó drámáival, Petőfi olyan munkáival mint Az őrült, a Felhők
vagy A hóhér kötele. Madáchnak ez fiatalkori pesszimizmusa gyakran valami szenvedé
lyesen leleplező gúny, a túlzásoktól sem visszariadó irónia, sőt szarkazmus formájában
jelentkezik.
A fiatal Madách irodalmi példái közt már említettük Shakespearet és a francia romantikát
de figyelembe kell vennünk azt is, hogy Madách ismerte a Jungdeutschland íróit is. Herweghet
többször idézi, Heinét Szontágh szerettette meg vele, Gutzkow és Börne ott voltak a könyv
tárában.
A humanista hit és a pesszimizmus közti vívódás, e belső küzdelem kivetítése alakokba,
helyzetekbe tehát voltaképpen ez a lírai mondanivaló a lényege a madáchi drámának. így nem
meglepő, hogy a fiatal Madách nem tudja alakjait beszéltetni — a későbbi sem nagyon— hiszen
mindegyik az író valamilyen belső tendenciáját szólaltatja meg. Ezenfelül a fiatalkori műveket
még sok egyéb fogyatékosság, elnagyolt meseszövés, hiányos motiváció, egyenetlenség jellemzi.
Értékük a madáchi mondanivaló sokszor meglepő erejű sugalmazása, az, hogy mögöttük egy
határozott egyéniség körvonalai fénylenek ki. Sokszor az olvasmány-élmények hatására kelet
kezett motívumok is határozott, az író egyéniségének megfelelő módon rendeződnek. A fiatal
költő erősen birkózik a nyelvvel, de az elég gyakori siváran lapos kifejezések mellett gondola
tainak erejével minduntalanul kikényszerít rendkívül pregnáns, darabos bár, de határozottan
művészi megfogalmazásokat is.
III.
Madách drámavázlatai is ránk maradtak. Érdekes, hogy 1845 és 1855 között nemcsak
nem írt drámát, de drámatervei sincsenek ebből az időből. 1855-ben átdolgozta a Mária királynő-t ez még 1843 körül készült, de csak az 1855-ös átdolgozásban ismerjük — és elkezdett egy
másik történelmi drámát is //. Lajos címen, mely töredékben maradt. Lírai verseinek
legnagyobb része azonban minden valószínűség szerint ebből az időszakból való.
Madách lírájának időpontokhoz való rögzítését rendkívül megnehezíti, hogy a költő
nem keltezte a verseit. Kisebb darabjai egy bőrbe kötött kéziratban maradtak ránk, ezt élete
vége felé állította össze, és verseit benne műfajok, 111. tárgykörök, hangulatkörök szerint
csoportosította f pl. Kedvcsapongások, Belső küzdés). A Lantvirágok gyér nyilvánossága után
egészen Az ember tragédiájáig úgyszólván semmilyen szépirodalmi művét sem publikálta, így
kiadás sem világosít fel bennünket a versek eredetét illetőleg. Az említett kéziratköteg pedig
utólagos másolat, így eredeti fogalmazványok vallomásaiból sem indulhatunk ki. Egyedül
a versek kortörténeti és életrajzi vonatkozásai segítenek, szerencsére Madách versei ilyenek
ben elég gazdagok. Ilyen szempontból a kéziratban áthúzott változatok is adhatnak olykor
némi útbaigazítást, már láttuk, hogy A megváltó c. vers törölt szakaszai milyen meglepően
•egyeznek gondolati és stiláris szempontból egyaránt a Csak tréfa c. dráma idézett helyével, ami
valószínűvé teszi az egyidejűséget. A versek életrajzi vonatkozásairól szólva pedig találóan
állapítja meg Voinovich : „Madách élete és költészete ritka összhangban állnak s egymást
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világítják m e g . ; ; Legtöbb verse megannyi önvallomás ; nagy részük életrajzi adattal ér föl
s pótolja azok gyér voltát." 18
Ha összevetjük a különböző életrajzírók és monográfusok datálási feltevéseit, ezek
bizonyos rendszert alkotnak és sok ponton egyeznek. Persze a különbségek is lényegesek.
A halál költészetét pl. Palágyi és Balogh Károly 1853-ra tehát Madách fogsága és házassági
tragédiája utáni időpontra teszi, Voinovich szerint e versciklus közvetlenül a szabadságharc
után keletkezett. Meg fogjuk kísérelni igazolni, hogy az előbbi vélemény a helyes.
Ha a Madách összeállította lírai gyűjteményt vizsgáljuk meg, úgy tűnik fel, hogy a
sorrend nem mindig önkényes az egyes műfaji, tárgyi csoportokon belül. Pl. a Szerelem ciklus
darabjai nagyjában időrend szerint éneklik meg Madách szerelmeit, főleg ha figyelembe
vesszük a kéziratban kihúzott vagy zárójelbe tett női neveket is. E ciklusban az időrenddel
bizonyos formai fejlődés is párhuzamos. A költő házassága előtt írt versek a VörösmartyBajza irány nyelvét és verselését követik, 1845-től ütemes tízesek, tizenkettősök lépnek fel,
a versek szerkezeti felépítésében fontos szerep jut a refrénnek, a nyelv egyszerűsödik a „ragyogvány", „virány"-szerű szavak eltűnnek, népies kifejezések jelennek meg, a természet fontosabb
szerepet kap, a belső küzdelmeket festő egetvívó képek helyébe a lírai realizmus egy bizonyos
faja lép. Madách 1845-ben ismerte meg Petőfit, az 1844-ben kiadott Versek s az akkori folyó
iratokban közölt költemények alapján, ennek tudható be a hang- és formaváltozás. Persze
ezen az irodalmi hatáson kívül e változásnak mélyebb és Madách fejlődéséből következő oka
is van : belső fordulat és irodalmi hatás egyszerre magyarázzák Madách költészetének megvál
tozását. Az 1845 és 1849 között keletkezett verseket nem az epedő, vívódó, nagy költői képeket
görgető stílus jellemzi, hanem egy közvetlenebb, természetesebb és tárgyiasabb hang. Ez a
szinte népies jelleg, stílus és verselés a Táborban címszó alá foglalt versekben éri el tetőfokát,
ezek életképek a honvédek derekasságáról, győzhetetlenségéről, ami máris elárulja, hogy
1848—49-ből valók. A szabadságharc bukása után ismét az életproblémákkal való viaskodás
a mondanivaló és ennek megfelelően ünnepibb a hang is, kevésbé közvetlen. A szerelmi témájú
költeményekben ismét a vörösmartys drámái monológ uralkodik (Fogságomból, Hozzá mint
nőhöz) az előző korszak dalszerű formái után.
Ilyen szempontok alapján megvizsgálva a verseket, úgy látszik, hogy 1845 és 1855—57
közé esik Madách lírai termésének zöme, és ez az időszakasz lényegében Madách lírai korszaka.
Madách lírai epikája is lényegében lírai jellegű, épúgy mint pl. Vignyé. A Madách-kutatók
eddig is itt, a fiatalkori drámák után és a Civilizátor előtt tárgyalták Madách lírai költészetét,
így Palágyi és Voinovich, Balogh Károly versdatálásai is, ha rendszerbe foglaljuk őket, erre
utalnak.
A szerelmi költemények között a Fráter Erzsébethez írt Vadrózsák hét darabja jelenti
a Vörösmartyt, Bajzát utánzó stílus lezáródását. A Vadrózsák még a menyasszonyhoz szólnak
és — mint már utaltunk rá teljesen a romantikus szerelem-koncepciót hirdetik. Van a cik
lusban olyan darab is, mely alig több mint concettis játék a képekkel, de van olyan is melyben
a vörösmartyas ünnepélyesség és ostromló szenvedély hangja az uralkodó.
A házassággal a verseknek nemcsak hangja, de stílusuk és versformájuk is megváltozik.
A szerelem beteljesülése nem ditirambok írására ihleti Madáchot mint Petőfit, hanem a csendes
boldogság szelíd hangjaira, — és míg az esdeklés Vörösmarty hangnemében zengett, a szelíd
boldogság megéneklésére Madách Petőfi első korszakából kölcsönöz hangokat.19
így a Boldogság és szenvedély voltaképpen a nagy romantikus lángolásról való lemondás
a csendes házi boldogság kedvéért — Petőfi stílusában, Petőfi szerkezeti megoldásai szerint.
A hatás verszakról versszakra kimutatható Petőfi 1844-ben írt Megunt rabság c. költeménye
18

19

VOINOVICH GÉZA : i. m.

126.

A Petőfi-hatásról és Madách lírai költészetéről 1. GEDŐ SIMON : Madách Imre mint
lírikus. Bp. 1910.
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alapján, melynek persze más a mondanivalója. A szerkezet Madáchnál is dalszerű, természeti
képek fejezik ki az érzelmeket, négyszer egymásután az ellentétes értelmű strófapárok mind
ugyanazt mondják, változatok ezek egy témára. A Borura derű házi zsörtöló'désró'l és kibé
külésről szól, szinte csábít a téma, hogy megint a drámai monológot használja Madách, de
már az új költészet hatására ennél zártabb a forma : az első szakaszban a férj, a másodikban
a nő okozta bántalmakat mondja el, a harmadik az elvágyódásról a negyedik az otthonba való
visszatérésől szól. A hang az eddigi pátosztól eltérőleg közvetlen :
Ámde a legkedvesebb fiúra
Is rivalgunk : hordjon a manó,
S^ életünket áldoznók fel érte ;
Úgy-e úgy van, drága zsaroló?
Az Életünk korai c. verset Balogh Károly 1844 elején keletkezettnek mondja, valószínű
leg helyesen, mert a költemény egész gondolatmenete, hangulata a fiatal Madách 1845-ig ter
jedő korszakát idézi. A mondanivaló az emberi vágyak be nem teljesülése. A gyermek játékért
eseng, azzal vigasztalják, majd vehet magának eleget, majd ha felnő. Az ifjú vágyik a szere
lemre, a bölcs „külvilág" várakozásra inti: majd szerethet, ha érett férfikorba jut. Ámde
akkor már nem a szerelem lelkesíti, hanem a szabadság. Az állam közbeszól: a föld már
osztva van, a síron túl van a boldogabb haza, aki itt elégedetlenkedik, az pártütő. Mikor
pedig öregkorunk végén eljön a halál; „ki tudja, mit rejt ismét a kereszt."
Ezek a háborgások és fájdalmas kétségek mintha elcsittulnának egy kissé az 1845 után
írt versekben, vagy legalábbis az 1845 után írt versek jelentős részében szelídebb, megbékeltebb
hangulat uralkodik. (A szabadságharc bukása után természetesen fokozott erővel visszatér
lírájában ez a nyugtalanság, a keserű és megválaszolatlan kérdések halmozása.) Valószínűleg
a reformeszmék egyre jobban kibontakozó térhódítása, Nógrádban a szabadelvűség egyre
nagyobb győzelme, a haladás ügyének egyre reményteljesebb távlatai, családja tagjainak,
barátainak egyre egyértelműbb állásfoglalása, voltak azok a tényezők, a magánéleti révbeju
tás mellett, melyek egy időre bizonyos harmóniát teremtettek Madách lelkében. A Benyomások
alcím alá foglalt versek természeti és életképek, bizonyos tárgyiasabb líra szólal meg bennük,
többen közvetlenül is érezhető Petőfi hatása. Különösen feltűnő e szempontból az Alföldi
utazás, melyben Az alföld és a János vitéz egyes motívumai fel-felhangzanak. A vers szépségeit
Sőtér István tanulmánya is kiemeli. De a verscsoport többi darabján is érezhető a külső világ
valóságában való gyönyörködés, a természet apró részleteinek észrevétele, s e részletekből
kialakuló egész szépségének derültebb vagy bánatosabb, de mindenesetre szelíd és nem háborgó
szemlélete. A népéletnek nagy szeretettel és Madáchnál azelőtt annyira szokatlan nagy biza
kodással való festésével találkozunk olyan darabokban mint a Nyári estén, a Csárdában,
az őszi séta vagy a Télen. Madách számára úgy látszik, hogy a Petőfi-hatás egybeesett egy biza
kodóbb életszakasz bekövetkezésével, s ez lírájában a természettel és az emberekkel való
harmónia megtalálása a szelídebb érzések, a bizakodás és a külvilág szépségeiben való gyönyör
ködés hangjait szólaltatja meg.
A Benyomások első darabja a politikai bizakodás öntudatának a megéneklése : címe :
Romon. A költő nem siránkozik a múltat képviselő vár romjai felett, a „korszellem", a „nép
szabadság, a közművelődés világot rázó léptei alatt" omlott az össze. Egykor „tornyának
árnya" „nyomort" tenyésztett „rabság lánciban". Ámde most már felvirult a völgy, „ipar s
boldogság" tölti el, a romot pedig a „szabadság áldó istene" csak azért hagyta meg „Hogy
lássuk mily bizton terjed hatalma, S híven védjük, mit már adott keze".
Hangulatilag ide illenek a Kedvcsapongások cím alatt összegyűjtött versek is. A Petőfi
hatás néha reminiszcencia formájában is érezhető : a Bokrétát a kalpagomhoz c. versben a.
„gondűző borocska" is példa rá. De Petőfi és általában a népies irány keltette változás főleg
abban nyilatkozik meg, hogy a hang könnyedebb,közvetlenebb, a helyzet bemutatása reálisabb
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A bordalok forma szempontjából ugyan sokszor inkább a Fóti dal és a Rossz vagy a Jó bor
hatását mutatják, de az ilyenféle témák mint Legény szabály, Legénygazdaság, Nős ember
dala már az új költői irányt idézik. Az Emlékezés az első szerelemre határozottan a Tündér
álom hangütésével kezdődik, bár a történet más, Madách nyilván saját gyermekkori élményei
ből vette. Az Életbölcseség és a Vigadjunk c. versekben a refrénnek a Madáchnál gyakrabban
előforduló formájával találkozunk, mikor nem az utolsó, hanem egy másik sor ismétlődik, és
foglalja egységbe a költeményt. Ez utóbbi bizakodó kihangzása is említést érdemel: ha más
nemzedék jön helyünkbe, derék fiúk lesznek ezek és lelkünk élni fog közöttük „mint tavasz,
ifjúság, szerelem" — melynek nemtői a londoni vásár felett megnyíló síron átlépő Évát
•is továbbkísérik majd.
Ez a bizakodás korántsem egyértelmű e korszakban sem : ekkori keletkezésű lehet az
Egy nyiri temetőn is (Szontághnak 1845 februárjában számol be Nyíregyházán tett látogatá
sáról). Sőtér kiemeli e versben „a sivárság poezisét", a táj-elemek szemléletességét és mindennek
„a reflexió feszes általánosságába" való átsiklását. E reflexiók a sors kérlelhetetlenségét
hirdetik, de összeolvadnak a táj képeivel valami fanyar melankóliában. Van ez időből néhány
olyan darab is, hol a természet képei — ellentétben a Romon haladást hirdető optimizmusával,
a jelennek valamilyen romantikus-bánatos szemléletével olvadnak össze. így az Egy régi házra,
mely mintha a múltat siratná, a kastély egykori hősi életét szembeállítva a korcs utódok kalmár
szellemével. Ám az Isten keze, emberkeze a múlt illúziós szemléletét éppúgy elítéli, mint a jelent,
mely az erdő magányát megrontó „kalmár utat" vág, a patakot „gyári munkára" fogja, a
bérc mélyét „sok ezer teremtmény nyomorúságát" okozó kincsek ásására nyitja meg. Pedig
az erdő benőtte már az egykor „szolganép alkotta" gőgös és egykor „dombérozó" várromjait,
a világnak ezt a „bűnét és szégyenét". Ez a vers is arra vall, hogy Madách nem valami szépnek
tartott feudális múlt nézőpontjából ítélte el a kapitalista jelen rútságát. A vers első része
Madách természetfestő lírájának talán legszebb sorait tartalmazza.
A lírai realizmusnak, a világ és természet tiszta és derült szemléletének legszebb darabja
Madách költészetében a Dalforrás. Petőfi űű/a/m-jainak a hatása kézenfekvő, ugyanakkor
ábrándozás, szerelem, szabadságszeretet érzéseinek a természet képeivel való kapcsolása
Madáchnál teljesen más értelmű mint Petőfinél. Madách mint nem az irodalmi nyilvánosság
nak dolgozó műkedvelő, nem is törekszik elrejteni olvasmány-élményeinek hatását, természe
tesen használja fel őket a maga sajátos mondanivalójának megszólaltatására. Hasonló módon
teszi át az alaphelyzetet a Faust tanítvány-jelenetéből a második Kepler-színbe. A Dalforrás
arra is példa, hogyan segíti Petőfi hatása élete egy rövid korszakának művészi kifejezésére,
amikor megtalálta a harmóniát, természettel, szerelemmel, halállal és hazával. Madách e
versben kitűnő tanítványnak bizonyult: a refrénnek a vers közepén való újszerű alkalmazásá
val még jobban kiemeli a mondanivalót: a költő lelkének egybeolvadását a természettel,
melyet minden szakasz új képekkel világít meg. „Nem is tudom már lelkem, hol végződik"
és hol kezdődik a napfény, a hajnal, a csendes éjszaka, a halvány ősz köde, a vészek fellege —
elmosódik a határ a költő lelke és a természet között. E refrén után a szakasz végéig az érzel
mek és a természeti jelenségek párhuzama több mint párhuzam, szimbólummá lesz, a világ
egységének szimbólumává. „Csak azt tudom, hogy olyan édes élni Keblünknek ott, hol minden
él vele" és így tovább : szeretni, hol minden szeret vele, halni, hol minden meghal vele. Ez a
nagy harmónia csak az utolsó szakasz végén bomlik meg, de tudatos művészettel. A költő
„haragvó szíve" a viharral együtt szeretne „dúlni és enyészni", így együtt születnek villám
és honfidal:
De azt tudom, hogy itt cserek dűlnek csak,
És ez, és ez, hajh, nem elég nekem!
Ez a kilépés az egyetemes harmóniából még jobban aláhúzza a költő hazaszeretetének
forróságát, szenvedélyességét.
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Mint már említettük, a szabadságharc idejére kell datálnunk a Tábori képek c. alatt
összegyűjtött verseket. A költeményekben annyira hiányzik minden hivatkozás a .nemzeti
katasztrófára — amelynek hangulata minden későbbi Madách-versen ott borong — hogy csak
Világos előtt keletkezhettek. Mind derűs szemléletű népies életképek, a magyar honvéd győz
hetetlen derekasságáról szólnak olykor szelíd humorral, olykor meghatottsággal. Voinovich
Géza találóan jegyzi meg róluk : beleillenének olyan ponyvafüzetbe, mint amilyenben Arany
János népies buzdító verseit közölte 1849-ben.20
De valószínű, hogy még a szabadságharc alatt írta a Nem féltelek hazám ! és a Nyújtsunk
kezet! című verseket is, mégpedig a küzdelem súlyosra fordulása idején. Az utóbbi végső
figyelmeztetése : „Örülj! nem késő nyújtasz még kezet! " arra vall, hogy a nemzeti tragédia
még nem következett be. Ez annál feltűnőbb, mert a vers mondanivalóját, a nemzeti egységre
való felhívást a nyilván későbbi Intés megismétli, de ebben már a „Bábel melletti rab Izrael"hez és az égő Trójából menekülő Aeneashoz hasonlítja a magyar népet. A Nem féltelek hazám!
és a Nyújtsunk kezet! az Elmélkedések cím alá foglalt verscsoportban találhatók, az optimisztikus—harmonikus A betelt kívánságok és a Brutus bukásával kezdődő és a megoldatlan kérdése
ket szinte záporozó Éjféli gondolatok között, ezt pedig olyan versek követik, melyeket Madách
nyilvánvalóan 1849 után írt. Azt is említettük már, hogy az egyes csoportokon belül a Madáchversek elhelyezése nem látszik teljesen önkényesnek. A Nem féltelek hazám! első két sora nem
értelmezhető másképp, mint hogy a cári intervenció hatására született:
Bár ellened tör frigye zsarnokoknak
Bár ellened tör irigy szolgahad . . .
A vers végén „A lánc helyét csak szent vér mossa le" szintén a közvetlen harcra utal:
A „zsarnokok frigyé"-vel való szembeszállás, mégpedig közvetlen harccal, csak 1849-re utalhat1861-ben már laza volt a császár és a cár szövetsége!
Majd a „balszerencse századévei"-ben vívott véres csaták emlékét idézi, melyek nem
törték meg a magyart, majd a branyiszkói és az alföldi hős honvédek áldozatára hivatkozik
s a refrén a vissza-visszatérő hősi bizakodást fejezi k i : „Nem féltelek hazám!"
Az utolsó szakasz az „ősi bűn"-t emlegeti. Waldapfel József ezzel kapcsolatban meg
állapítja : „Az ősi bűn Madách tudatában a nemesség önzése, ragaszkodása osztályuralmához,
birtokaihoz, s ezek védelmében az abszolutizmus korábbi formáihoz." Hogy ez valóban erre
vonatkozik, bizonyítja, hogy a költeményt valószínűleg időrendben közvetlenül követi a
Nyújtsunk kezet: mely a vár és a gunyhó közös összefogását sürgeti a nemzeti küzdelemben.
Ügy látszik tehát, hogy az 1849-es év Madách költészetében is fordulópont, bár Madách
újabb válsága csak 1853 után teljesedik ki. Az 1845 és 1849 közti időre datálható versek álta
lában harmonikusabb, nyugodtabb hangulatúak és bizakodóbb jellegűek, mint az előbbiek
és a későbbiek. Az e korszakban szerzett új elemek egy része később is megmarad, így a lírai
realizmus bizonyos gyakorlata. Példa rá az Ősszel című vers, Madách egyik sikerült életképe,
melyet Veres Gyula komám-nák ajánlott, tehát a költemény már az önkényuralom alatt
keletkezett.
IV.
Madách maga nem vett részt a szabadságharcban. Sőtér István meggyőzően bizonyítja,
hogy „távolmaradását valóban csak betegségével szabad magyaráznunk". 21 Az egész Madáchcsalád és Madách egész baráti köre olyan példamutató részt vállalt e nemzeti küzdelemben
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és az azt követő szenvedésekben is, hogy „lehetetlen Madáchnál másféle lelkületre gyanakod
nunk". Waldapfel és Sőtér erre vonatkozó fejtegetései annyira világosak, annyira meggyőzőek,
hogy elegendő csak utalni rájuk. Madách hazaszeretete teljesen egyértelmű, nyomát sem talál
juk benne a visszariadásnak, megtorpanásnak : egész hazafias költészete és az elnyomatás
korában tanúsított magatartása a bizonyíték rá. Lukács György22 is éppen azért beszél Madách
tragédiájáról a főművel kapcsolatban, mert az embert magát gáncstalan, tiszta szándékú
hazafinak tartja. És ha Madách maga nem volt is ott a fegyverrel harcolók sorában, Rákóczy
János rejtegetése miatt elszenvedett raboskodása által ő is kivette részét abból a nagy nemzeti
martíriumból, mely a világosi bukás után az országra rászakadt.
A szenvedéseknek egyre fokozódó mértékben reázúduló áradata, a haza katasztró
fája, Pál öccsének halála, Mária nővérének, sógorának, unokaöccsének legyilkoltatása, Károly
öccse apósának kivégeztetése, barátainak majd saját magának bebörtönöztetése, az állandó
létbizonytalanság, a megismétlődő zaklatások és meghurcoltatások, s a mindezt betetőző
csalódások egy percre sem tudták hazafiasságát megingatni. De teljesen felbomlott benne
hatásukra az a harmónia, amely az ifjúkori válság után lelkében már-már kialakult, s újra
kérdésessé vált előtte élet és halál, küzdés és szerelem, nagyratörés és haladás. Madách egy
újabb válság felé halad, melynek első és lényegében mindent megindító tényezője az 1849-es
bukás és ennek tragikus következményei általános emberi, nemzeti, családi és személyes
viszonylatban.
Hazafiasságának, szabadságszeretetének törhetetlen vonalát 1849 utáni lírájában már
olyan világosan megrajzolta az újabb Madách-kutatás — főleg Waldapfel, és Sőtér tanul
mányai — hogy e szempontból csak a már elért eredményeket kell összefoglalnunk.
A Epigrammák verscsoport három darabja : A szabadságháború, Az aradi sírra és
Petőfi sírján az elmúlt küzdelem nagyszerűségét és a bukás tragikumát egyszerre hangsúlyozza :
a szabadságháború fényességét éppúgy mint az utána maradt romok komorságát, az aradi
hősök önzetlen áldozatát és a költő fájdalmát, hogy nevüket nem örökíti meg emlékkő.
Petőfi még „bölcsejében megüdvözölte" a szabadságot, s az ágyúdörgéssel írta meg a költő
sírversét. A Petőfi sírján első szakaszában azonban nem a tragikus halál a fó'mondanivaló,
hanem Petőfi szellemének továbbélése : sírját nem mutatja jel, de jól van ez, mert sírja így
,,egész e honnak keble lett".
Az abszolutizmus korában írt hazafias költeményei közt kiemelkedő hely illeti meg a
Csak béke, béke c. verset. Az első szakasz alapján arra következtethetünk, hogy nem sokkal a
világosi katasztrófa után keletkezett. Ha a kézirat sorrendje itt is megfelel a kronológiának,
akkor a valószínűleg 1853-ban írt A halál költészete előtt már elkészülhetett. Ezek szerint e
vers lenne a nyitánya annak a küzdelemnek, amelyet Madách a nemzeti szabadság rovására
tett mindennemű megalkuvás ellen folytatott az abszolutizmus idején. A verset az ötvenes
évek elején már megnyilatkozó alkudozó, kiegyező tendenciák ellen írhatta, erre vonatkoznak
e szavak : „Ti tömjénnel vívjátok az eget Mit döngetéssel vívott a titán." Mint Sőtérnél is
olvassuk, e versben a Tragédia mondanivalójának egy korai megfogalmazásával találkozunk ;
„küzdés az élet, nyugvás a halál", és ez e versben konkrét politikai tartalommal, az abszolutiz
mussal szemben kifejtett ellenálláséval telik meg. A vers arra is példa, hogy a konkrét politikai
mondanivaló miképp válik általános érvényű tétellé Madáchnál. Az utolsó sorokat olvasva
valóban az az érzésünk—ahogy Sőtér írja,23—-„mintha Ádám vallana magáról, de a nemzeti
függetlenség harcának Ádámja" ekképpen : „Én küzdve bukhatom, De a sorssal sohasem
alkuszom." Ez a tényleges történeti helyzettel kapcsolatban tett vallomás előkészíti és megerő
síti a Tragédia alapeszméjét is. A megalkuvás éleshangú ostorozása viszont a Mózes dráma
eszmei tanulságát anticipálja. A Csak béke, béke tehát mintegy Madách önkényuralom alattj
22
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irodalmi működését megnyitó erőteljes akkordú tételnek tekinthető, mely a két legnagyobb
mű vezérmotívumát is már megszólaltatja.
Még többet mond Madáchnak a negyvennyolcas eszmék iránti hűségéről a Siri dal,
melynek egyik strófájáról találóan mondja Sőtér István, hogy „gyarlóbb voltában is az Európa
csendes, újra csendes alapgondolatának szülötte".
Nagy volt halálod, szent végső küzdelmed.
Irigyelhetnek a föld népei.
Rohant a zsarnokság, mint tengerár,
Te voltál a szabadság végbástyája,
Kezedben volt a népjogok zászlója,
Melytől az egész föld retteg avagy vár. (II. 349.)
Nagy véres harcában keresett a magyar „frigyest" „bajtársakat", nem segítettek az önző
népek, most már ők retteghetnek, mert nincs több „Leonidása" a szabadságnak. Ha pedig
végképp elbuknék a haza ügye, az a magyar, aki a vészből megmarad, a „világszabadság har
cosa" lesz.
Ebben a perspektívában megvilágosodik a „nagy hivatás" értelme is, melyet az Intés
szerint a „sors ura" rábízott a magyarra. Az idézett versek mintegy költői előhangjai Madách
1861-ben tett Politikai hitvallomásának, mely szerint „vannak általános elvek. .. melyekért
meghalni nemcsak egyesnek kötelesség, de melyek elárulásával nemzetnek is életet váltani
halál helyett gyalázat, mert a javak között nem a legfőbb az élet. .. ez alapelveket én... három
szóban foglalom össze : Szabadság, egyenlőség, testvériség."
Madách 1845 és 1849 közötti népiessége a Tábori képek — csoportba foglalt honvéd
életképekben csúcsosodik. Ez a fajta népiesség az önkényuralom alatt is tovább él néhány
Aranyra, de főleg Tompára emlékeztető versében. Az alföldön c. versben — mint Arany a
Családi kör-ben — Madách egy alföldi parasztcsalád estéjét választja ki annak bemutatására,
hogy milyen mélyen él a magyar nép szívében a szabadságharc emléke. Egy csonka ifjú
beszél a múlt küzdelmeiről, majd a család serdülő fia, az utána elkövetkező, de győzedelmes
harcról álmodik, melyben majd ő is ott lesz. A fiú álmát sikerülten eleveníti meg Madách és
művészien kapcsolja össze a pusztán átvonuló viharral. Kár, hogy a csonka honvéd elbeszé
lése túlságosan szónokias, elvont szavakkal tűzdelt, nem illő a nép fiának ajkára. Madách
népiessége csak a témára és a helyzetrajzra terjed ki, a nép nyelvén nem tud megszólalni.
A népiességnek nagy szerepe van Madách esztétikai nézeteiben is. A Kisfaludy Tár
saságban 1862-ben tartott székfoglaló beszédében (Az aesthetica és társadalom viszonyos be
folyása) a „nép örök ifjú alkotóereje, kiapadhatatlan költészete" által teremtett népi mitoló
giát (regék, legendák világát) tekinti annak, ami a költészet számára korunkban is felüdítő
forrású lehet. Példaképül Tompa ilyen tartalmú műveit említi. (II. 581—582.)
A Románc és ballada valamint Legenda és rege címszók alá foglalt lírai epikai darabok
— közülök több 1849 előttre tehető — azt mutatják, hogy Madách költői gyakorlatában már
jóval 1862 előtt alkalmazta az értekezésében megfogalmazott tételt. De mint lírájában, itt
is nehezen találja el Madách a népi hangot, s ez legtöbbször Vörösmartyból vagy a külföldi
romantikusokból vett elemekkel keveredik, sokszor a népiességtó'l idegen, elvont megfogal
mazásokkal találkozunk bennük. Az Üstökös és csillag-ban pl. a János vitéz Tündérországának
és a Lennék én folyóvíz metamorfózisainak visszhangját érezzük, de a nevek : Hábor, Zolna
Vörösmartyból valók. Tompa virágregéinek hatásával találkozunk a Jerikó rózsáfá-ban és a
Rege az ibolyáról c. versben, de e költemények Madáchnál nem moralizáló, inkább elvonatkoz
tató jellegűek.
A Száműzött és kivándorlóit mondanivalója Tompa Levél egy kibájdosott barátom után
c. versével analóg, de ez Madáchnál történeti keretbe van elhelyezve : Mikes és egy hazáját
önként elhagyó ifjú beszélgetnek e témáról. Az előőrs hősi epizód a szabadságharcból. Talán
a Nabukadnozor álma is korvonatkozású : a zsarnokról szól, ki biztonsága érdekében mindent
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kipusztít, végül a gyötrő magányosság lesz örök büntetése, valamint a Hazdrubál, mely Kart
hágó utolsó hősi harcát festi a dölyfös Róma ellen.
E műfaj több darabja többé vagy kevésbé sikerült regényes történet a múltból (Csatár
és Vilma, Zákány Tamás). A Nyári nap téli éj petőfies részletező természeti képpel kezdődik
és vörösmartyas lovagtörténetté alakul. A Falusi nász és A betyár népies zsánerképek.
Az eddigiekből is kiviláglik, hogy Madách egyik költői korszakában sem volt vezető
szerepe a népiességnek, bármilyen nagy fontosságot tulajdonított is a költő idézett értekezé
sében a népiesség egy sajátos formájának. De kétségtelenül erős hatással volt lírájára vagy
inkább lírája egyes területeire a népies irány. 1849-ig Petőfi népiességének bizonyos vonásai
hatnak, utána a Tompáéi.
Azonban a népiességnek, mint olyan iránynak mely a primitívebb életformák szépsé
geit megőrzi — melyeket a költő a kapitalista világ rútságaival állít szemben — a felfogása
teljes mértékben csak említett székfoglaló értekezésben és a Tündérálom c. drámatöredékben,
tehát 1861 után érvényesül. Ennek a későbbi népiesség koncepciónak gyökereire Sőtér tanul
mánya világít rá.24 Madách esztétikai nézeteinek ez az alakulása összefügghet az Akadémián
illetve a Kisfaludy Társaságban szerzett új barátok hatásával. A költészet céljáról A költő
és szabadságban vallott felfogása ez időben tolódik el az öncélú művészet irányában, a romantika
elítélése is ekkor válik egyértelművé. (Az Eszmék Léliáról c. értekezését sem tekinthetjük
egészen korainak, Madách Veres Pálnénak küldte el ezt a cikket, a Veres családdal való kapcso
latai pedig válása után, főleg az ötvenes évek vége felé váltak szorosabbakká.)
Már e fejezet elején jeleztük, hogy bár Madách hazafiasságát, szabadságszeretetét az
önkényuralom és a rázúduló szenvedések nem tudták megtörni, de szétszakították azt a
harmóniát, amely az 1845—48-as években — ha nem is minden disszonancia nélkül — de
mégis kialakult költeményeiben.
Ezt az átalakulást leginkább azokban a versekben követhetjük nyomon, melyekben a
Madách-kutatás a Tragédia előzményeit látta, Madách gondolati költeményeiben.
E műszó használatával korántsem akarjuk azt a régi nézetet életrekelteni, mely szerint
Madách nagyobb gondolkodó lett volna, mint költő. „Gondolati költészeten", gondolati
lírán olyan verseket értünk, melyekben a költészet nagy általános témái: élet, halál, szerelem,
az életküzdelem célja és eredménye mint problémák jelentkeznek, a vers tartalma nem az
ezekkel kapcsolatos érzelmek közvetlen kifejezése, hanem a velük mint fogalmakkal kapcso
latos kérdéseken való vívódás, függetlenül attól, hogy ezek a töprengések megoldásra találnak-e,
és ha találnak, helyes-e az eredmény vagy csak álmegoldás. Vagy pedig, mint Sőtér megfigyelte
Madách ilyen jellegű verseivel kapcsolatosan : „a vívódás... lírai, érzelmi módon oldódik
fel."25 E versek tartalma nem okoskodás, bölcselkedés, hanem az életproblémákon való töpren
gések lírai átélése, melyekben az egyénen keresztül a kor irányainak a küzdelme is tükröződik.
Madách gondolati költeményeinek egyik csoportja lírai-epikai formában jelentkezik.
Többnyire bibliai tárgyú történetek ezek, melyekben a költőnek valamilyen gondolata vagy
gondolatsora ölt testet. Keletkezésüket találóan hozták kapcsolatba Vigny hasonló tárgyú
költeményeivel. Itt jegyezzük meg mindjárt, hogy Vigny és Madách világnézete közt lényeges
különbség van, Madách legenda vagy rege alakjába öltözött lírai költeményeiben rendsze
rint — s ez feltűnő — nem szerepel az emberi küzdelmek értelmén vagy értelmetlenségén, a
szabadság vagy szolgaság kérdésein való fájdalmas töprengés, annak a problémának az állandó
hangoztatása, hogy a bukások ellenére van-e értelme az emberi küzdelemnek. Éppen ezért
valószínű, hogy ezek a lírai epikai művek még Madách 1849 után bekövetkező és kifej
lődő válsága előtt keletkeztek.
Az első halott-ban több kutató Byron Kain-]änak hatását kereste, pedig Madách ver
sének értelme más. Byronnál a hős a lázadó Kain, Madáchnál Ábel hűséges neje Zenő, aki
24
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Uo. 236—241.
Uo. 264.

sohasem tudja elhinni, hogy férje meghalt, szüntelenül virraszt felette, nem fárad el ébredését
várni. A vers befejező' tanulsága a nő hivatását és az érzelemvilágot magasztalja :
Fagylaló ész, férfi vizsga keble
Volt, mely az embert sírjába tette,
Érző szív és nő hívő szavára
Szállott lelkünk örökös hónába. (II. 142.)
A nőnek és az érzelemnek ez a sorsmegoldó szerepeltetésével a vers fontos előzménye a
Tragédiának. De nincs kisebb jelentősége A nő teremtése c. legendának sem Madách főműve
kialakulásának útján : ez is a szerelem és a nő hatalmáról szól, de korántsem olyan egyér
telműen a megtartás és felemelés értelmében, mint Az első halott. A nő Lucifernek, a bukott
angyalnak és Hajnának, a mennyei sereg legszebb alakjának csókjából született „kínul és
üdvül". A nő teremtésével az ördög és az angyal új világot alkotott magának „Mert mióta
nő van, áldást, átkot szórva A szívnek világán benne uralkodnak". Lucifer alakja itt
jelenik meg először Madách költészetében, egyenlőre csak lázadó és szerelmes bukott angyal,
de az Ádám mellé letett leányuk, már a „mézből és méregből összeszűrt" Évának az előképe.
Az angyal útja már bibliai keretbe foglalt világszemle. Az Űr parancsára Gábor angyal
járja be a földet, hogy lássa, jók-e, boldogok-e az emberek. Az angyal lecsendesíti a háborgó
tengert, majd egy sivatagos országba ér, itt szolgák verítéke árán emelt hatalmas gúlákat
lát, melyekben Istennek nem telik kedve, annál inkább a vándor beduin fohászaiban. Majd
harcra induló seregeket pillant meg, zászlóikra írva „Isten és szent ügyünk". De semmi szentet
sem lát az angyal véres harcaikban, a sebesült katonát ápoló leánykát áldja meg. Utána Indiába
repül és ott látja a fényes templomokat, melyekben Isten nem találja kedvét, csak a kutyáját
ápoló pária gyermekre tekint meghatottan. Végül a jégvilágban fejezi be útját az angyal.
Itt egyszerű halászcsalád hajlékát látogatja meg, ahol jóság és boldogság tanyáz. A naiv
hangú költeményben érvényesül bizonyos humánus szemlélet és kritika is, egyes mozzanatok
(gúlák, melyeket utóbb elborít a sivatag homokja, a jégvilág) a Tragédiát előzik, de előzi
főképp az az elgondolás, hogy egy felvetett kérdésre az emberiség életének különféle mozza
natait feltűntető képekben keresi a feleletet. Az idilli befejezés (ellentétes értelmű eszkimó
jelenet !) a negyvenkilenc előtti korszak bizakodóbb szemléletére vall.
A betelt kívánságok a három kívánságot teljesítő tündér regéjét használja fel, annak a
kérdésnek a megválaszolására, hogy „mért küzd keblem,.. .oh mi az mi megnyugtatna már?"
Álmában a tündér teljesíti kívánságait. Dicsőség, trón azonban nem teszi boldoggá, a „világ
lelkét felfogó" tudományért csengődé ez kétségbeejtő tanulságot ad csak neki — a halál
szükségszerűségének tanítását — majd élvezetet, szerelmet óhajt, de ez sem tudja szívét
betölteni, férfi-tettre, küzdelemre vágyik. Vége a három kívánságnak, a költő felébred álmá
ból és arra a bölcsességre jut, hogy úgy kell fogadnunk mindent, amint a sors adta „és lehetünk
itt is boldogok". Ez a megnyugvó befejezés a nagy megpróbáltatások előtti korszakra utal,
talán nem véletlen, hogy ezt a verset a kéziratban a nyilvánvalóan 1849-ben itt. utána írt
költemények elé helyezve találjuk. Az alapkoncepció : a dicsőség, hatalom, tudomány, gyö
nyör latra tétele egy álomlátás kereteiben : a Tragédiát érlelő költői eszme.
Ha a Tragédia szempontjából összefoglaljuk ezeket az epikai keretű gondolati költe
ményeket, talán az a legfeltűnőbb, hogy Madáchban már igen hamar megszülethetett — bizo
nyára világirodalmi példák (Vigny, Byron) hatása alatt—az az elgondolás, hogy a bibliai
mítosz alkalmas költői forma általános emberi kérdések felvetésére és megvizsgálására, bizo
nyos kompozíciós zártságot adva az élet különféle aspektusait számbavevő gondolatmenetnek.
A szorosan vett lírai jellegű gondolati költemények közül az Éjféli gondolatok és a Pál
öcsém sírjánál valósággal záporozzák a kínzó és meg nem oldott kérdéseket. Madách Pál
1849 végén halt meg Sztregován, futár szolgálatban szerzett betegsége következtében, lénye
gében a szabadságharc hősi halottja. A róla írt költemény, s az ehhez tartalmában, hangjában
is hasonló Éjféli gondolatok szintén az önkényuralom első idejében keletkezhettek.
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Az Éjféli gondolatok alaphelyzete : a költő szobájában a történelmet olvassa. A törté
nelem tanulsága lehangoló : a „rabigára termett" nép megváltóját megfeszítik, a bűn fényes
ruhában kérkedik, a nép szolgalelkűen alázkodik, van-e hát értelme az ember küzdelmének?
Itt ismét a szabadsághős Brutus alakja jelenik meg— akit Madách már a Csákban is idézett
és akiről drámát is akart írni:
Értem, hogy ha százszor trónra lép a rabló,
Míg egy Brutus jő, és megbukik harcában,
Az ezt elbeszélő világtörténetben
Nem bűn, de erénynek dicsőítése van. (II. 325.)
A szabadsághős erénye, mégha bukás is volt sorsa, értelmet ad a világtörténelemnek!
Sokat megvilágító gondolat, mely a szabadságharc bukásával kapcsolatos kínzó kérdésekre is
válasz lehetett Madách számára. A költeményben felvetett problémát azonban, úgy látszik,
Madách még nem tekintette ezzel megoldottnak : a vers további gondolatmenete a nyitott
kérdések sorozata. Mi az értelme azok életének, akiknek a sors nem adott alkalmat arra, hogy
emberi nagyságuk kibontakozhassek? Miért küzdöttek a hősök, ha utódaik rabok maradtak?
Van-e értelme küzdeni eszmékért, melyeket az utókor elavultaknak ítél majd? A végzet ujja
irányítja-e az ember tetteit, s ha igen, van-e akkor értelme bűnnek, erénynek? Talán a síron
túl is él a lélek, akkor viszont felesleges és dőre dolog e földön minden nagyratörés, küzdelem.
A Pál öcsém sírjánál c. vers is az ember fáradozásainak értelmét vagy értelmetlenségét
veti fel keserű megoldatlan kérdés gyanánt, s a halhatatlanság problémáján vívódik. A befe
jezés a jelen nyomorúságára utal: ha öccse látná hazája, barátai, mátkája, családja sorsát,
az örök enyészetért könyörögne.
Madách Máriának, férjének és gyermekének halála még a Pálénál is sokkal megrendí
tőbb és minden kérdést és kételyt felkavaróbb élmény lehetett. Őket menekülés közben rablók
verték agyon, akik magukat román felkelőknek állították később a császári bíróság előtt.
Madáchnak a nővére emlékére írt verse nemcsak fájdalmas meghajlás a férjét a halálba is
követő nő hűsége előtt, de egy olyan kérdést is felvet, mely Madách szemében az egész kor
történelmének főproblémája. A gyilkosok azokra a nemzetiségi parasztokra emlékeztetik,
akik a számukra is polgári jogokért küzdő magyar forradalmi kormány ellen keltek fel, s
általában a nép azon fiaira, kiket megtévesztettek és a saját érdekeikért küzdők ellen fordí
tottak. Valami személyes élményű igazolást látszott adni Madách Mária tragédiája azoknak a
már fiatal korában is élő aggodalmaknak, melyekkel a tömegek magatartását akkor is tekin
tette.
De egy emlék van, egy, mely hogyha él
Még lelketekben, oh kínos nagyon,
Hogy a nép, melyért férjed harcra szállt,
Melyért vívott, hogy az gyilkolt agyon. (II. 343.)
Nem fáj a csapás, melyet zsarnok mér reánk, de ha attól kapjuk, akiért küzdöttünk,
a jó baráttól, a néptől — ez kétségbeejthet. így folytatódik tovább a vers gondolatmenete.
Ez elviszi megint a néptömegek pesszimisztikus megítéléséhez : „bilincs van sütve a nép
bölcsejére, sorsa szolgaság", az „egyesért van csak teremtve", „ki önhittel görbedt nyakára
hág". A zárószakasz azonban feloldja a népszabadságért küzdő hősök és a szolgalelkű tömeg
megoldhatatlannak látszó dilemmáját a jövő reményében :
De hogyha a nép is megnemesül
Ha emberré lesz, gondolkodni fog,
Lengetni zászlóit szellemetek
Lejő megint, s ti megbocsájtotok. (II. 344.)
A nép és az érte küzdők közt felállított ellentét így mégis megoldódik a problémának
éppen a legszemélyesebb és legfájdalmasabb vonatkozású felvetésében. Ez a feloldás azonban
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ekkor még korántsem végleges, a kérdés újra előjön A halál költészetében és méginkább Az
ember tragédiájában. A nép „megnemesülését" Madách csak a Mózes dráma utolsó felvonásában
írja majd meg.
A halál-témának és halál-problémának ennyi költeményben való szerepeltetése Madáchnál a szabadságharc áldozatainak sorsával függ össze. „Van-e jutalma a nemes kebelnek?"
fordul Ádám gyötrő kérdésével az Űrhöz a Tragédia XV. színében, volt-e értelme a hősök
áldozatos halálának — ez a kérdés foglalkoztatja első sorban Madáchot az 1849-es bukást
követő esztendőkben.
Az életét nagy célokért áldozó hős és az ellene forduló vagy megalkuvó tömegemberek,
valamint az élet és a halál kérdései összekapcsolva a nemzet sorsával jelennek meg az ötvenes
évek elején írt legnagyobb lírai kompozíciójában A halál költészete című ötrészes versciklusa-ban. A keletkezés körülményeire az ötödik rész bevezető szakaszai alapján következtethetünk.
A költő „ifjú zajos városnak közepette" áll meg „csendes piacon", hallja a Duna árjának
zúgását, mely „kelet s nyugatra tárja karjait" „Éjszakról a Kárpát idáig nyúl le," „Délről"
belátja „Alföld síkjait". Ez a költői topográfia Pozsonyra illik, hol Madách 1852—53-ban
raboskodott. Viszont az „ifjú" és „zajos" jelzők a fejlődő Pestre utalnak inkább és a helyzet
is : Madáchot Pesten már szabadlábra helyezték, s bolyonghatott magányosan a város piacain.
Pestre vonatkozhatik a „múlt napok nagy szellemére" való utalás is, amely élni fog akkor is,
ha a „város végálomra szenderül". Megütik a költőt a város „kalmárkodása kis üzelmei", népe
„gyávasága", akadnak, akik „kicsiny énjükhöz" mérik a „napot, mely egy világnak szülte a
tavaszt" és szidják, ha szenvedtek alatta, — másfelől megragadja lelkét a mártírok nagysága,
kikről a pozsonyi Vizikaszárnya, de méginkább az Újépület beszélt. Ez az ellentét is arra
utal, hogy Madách ezt a verset közvetlen kiszabadulása után írhatta. Akkor tűnhetett fel
különösen visszásnak előtte a szabadságharc mártír-hőseiről beszélő falak után a zajos, kal
márkodó, eleven főváros ; mozgalmas életében negyvennyolc fájdalmas, de féltve őrzött
emlékéhez viszonyítva megalkuvást, gyáva meghunyászkodást láthatott. Sőtér rámutat arra,26
hogy íróink antikapitalista megnyilatkozásai mennyire összefüggnek azzal, hogy nálunk az
abszolutizmus korában gyarmatosító osztrák tőke mozgatja a kapitalista fejlődést, érthető
hogy a fővárosban az új gazdasági lehetőségekért lótó-futó emberek viselkedése is árulásként
tűnhetett fel Madách előtt, nem kevésbé a város „delnőinek" cifrálkodása, az első napok
megdöbbenését követő könnyelmű fellélegzés, szórakozáskeresés. A léhaság és közöny képei
a saját kiállt szenvedései után, melyeket még mindig jelentékteleneknek ítélt a mártírok áldo
zatához képest,— köztük nem egy személyes ismerős, rokon, jóbarát: „szorítottam nem egy
mártírkezet" — ez a kirívó és lehangoló ellentét a fogságból való szabadulása utáni időben
lehetett talán a legfájdalmasabb. Ezek alapján úgy tűnik, hogy A halál költészetét 1853-ban
írhatta Pesten, de úgy, hogy pozsonyi és pesti emlékei mintegy eggyéfolytak lelkében.
Ez magyarázza a ledőlt vagy „üldött" nagyság tragédiája mellett közönyösen elmenő
tömeg megvetését és annak a hangoztatását, hogy a halál vállalása útján lehet csak eljutni az
igazi nagyságra : „a halál a nagy lelkek barátja'ő osztja szét a csillagkoszorút, Csak a sírnak
vak éjjelén keresztül Vezet fel a magasba biztos út." A nagy mártírokra való emlékezés a forra
dalom fényes napjait hozza eszébe : amikor őt is „megrészegítette a dicsőség árja, mely szét
sugárzott egy ország felett".
„Elmúltak az idők, lealkonyult a fény", s az elnyomatás idején „oly korban melyben
sírni is erő kell" Madách feladatának érzi „óvni a sírlámpát" és „helyrehozni a nép gyávaságát",
„könnyel szentelni fel bús lantját". Madách a költészet hivatását e versében is úgy látja mint
ahogy azt A költő és szabadság című epigrammájában meghatározta.
A hősök nagyszerű halálának és a mindennapi embereknek az egyszerű elmúlása közti
ellentét ott szerepel már az Éjféli gondolatok-ban és a Pál öcsém sírjánál írt versben. Ez az
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ellentét jelentkezik A halál költészetében is, a halál hol mint minden ellentétet elnyugtató
„szelíd anya", hol mint a sors istenasszonya szerepel, aki ítél és támaszt, a „bitorlóit nagy
ság" porbasújtója és a felemeló'je a valódinak. A történelmet fenntartó halál diadalmas és
végzetes útját Madách Vörösmartyra emlékeztető, szinte mitikus szárnyalású költői képekben
mutatja meg. A kétféle halál-szemlélet ellentéte a haza jövőjében vetett hitben oldódik fel:
...Felejtett sír dől rám mint éjszaka,
S mellette a halál nem istenasszony
Gyanánt virraszt, csak mint szelíd anya.
Mindegy, ha sírdalúl édes danát mond
Mindarról, amit itt szüm szeretett,
S dicsőségért kárpótlásul suttogja:
Nyugodjál békén boldog nemzeted! (II; 338.)
Hasonló a befejezése a Síromon című versnek is, mely mintegy a Dalforrás 49 utáni
ellenpárja. A természettel való boldog eggyéolvadást már csak a halálban érzi lehetségesnek
a költő. A sírban álmodott harmónia a vers végén változik meg — a valóság javára. Ha
fergeteg jő, a költő arról álmodik, majd hogy „népe ébred", de ez már nem lesz „dőre
hanem „egykor testesül bizonnyal".
Madách lírája az önkényuralom kora költészetének értékes részét alkotja. Feltűnő
eszmei gazdagsága és eredeti hangja. Költői képei néha kidolgozatlanságukban is megkapóak,
stílusának van ereje, képzeletének lendülete. Ezzel szemben a versek a nyelv zengzetessége és
a verselés szempontjából fogyatékosak. Az eszmecsoportosítás és a képek költői lendületét
megszakasztja a már nem egyszer prózaivá váló darabosság. A versekben meg nem jutott
el Madách arra a zengzetességre, mely Az ember tragédiája egyes részein olyan megkapó.
A rímelés is s egényes még: Madách legtöbbször egyszótagos rímeket használ. Legjobb
darabjaiban ez kevésbé tűnik fel, ezeket, érték szempontjából, Sőtér találóan helyezi
Tompa ismert és antologizált versei mellé.27
Károly Horváth :
IMRE MADÁCH I.
L'auteur traite dans cetté étude la premiere période du développement du poéte Madách,,
en analysant son activité poétique de jeunesse, á travers des drames, nouvelles et poésies
lyriques écrites antérieurement á la «Tragédie de l'homme». II représente l'influence des idées
et des mouvements de tendances reformatrices sur le jeune Madách faisant ses études á
l'université de Pest. C'est alors que se formaient les fondements de la conception du monde
du poéte, dönt les traits principaux sönt un libéralisme bien déterminé et un romantisme
dans le sens du romantisme progressiste fran?ais. Plus tárd, Madách se méle á la vie politique
du comitat de Nógrád et devient un des représentants du mouvement centraliste ; cependant,
il est plus radical que ceux-ci : il ne recule mérne pas devant la Solution révolutionnaire.
Ses premiers ouvrages révélent l'influence de Vörösmarty, Bajza, Shakespeare, Hugo,
aussi bien que des écrivains de la Jeune Allemagne. Dans ses drames, se fait valoir le culte
de la liberté et de l'amour, caractéristique du romantisme, mais les héros sönt des personnages tragiques; la cause de leur chute est constituée généralement par le fait que l'ambiance mesquine ne peut comprendre leurs hautes visées ideales (les jeunes hommes romains
du Commodus, le Lorán du Rien qu'une plaisanterie, Csák). Leur prétention á la passión
amoureuse resté aussi tragiquement inassouvie (Heraclés dans Homme et femme, Lorán dans
Rien qu'une plaisanterie).
Quant á l'activité de Madách, son mariage en 1845, l'essor de l'ére des réformes et
l'influence de la poésie de Petőfi avaient pour résultat une période lyrique intermédiaire
d'une certaine harmonie (Source de chansons). Ensuite, la défaite de la guerre de l'indépendance hongroise, les événements tragiques survenus dans la famille de Madách, la déception
amére du poéte par suite de son mariage, ont de nouveau produit une poésie lyrique d'un
caractére philosophique, méditatif et souvent pessimiste. Plusieurs de ces poésies, écrites
aprés 1849, se rapprochent déjá á l'ensemble des problémes de la Tragédie de l'homme.
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