
KÁDÁR JUDIT 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA, BYRON KÁINJA ÉS A MADÁCH-FILOLÓGIA 

I „Az összehasonlítás szenvedélye" 

Az ember tragédiájáról szóló irodalomban mindig a filológiai tanulmányok, 
közülük is elsősorban a forrás- és hatáskutató írások1 részesültek a legkisebb 
megbecsülésben, s a lenézésben maguk a kutatók jártak élen: a legtöbben 
osztották Voinovich Géza véleményét, miszerint a mű helyes felfogását hátráltatta 
az „összehasonlítás szenvedélye".2 

Dolgozatom először azt vizsgálja, hogy a saját hasznában és eredményességé
ben kételkedő Madách-filológia Az ember tragédiája keletkezése óta milyen követ
keztetésekre jutott Byron Káin c. misztériumjátéka és Madách művének kapcsola
táról.3 (A hatalmasra duzzadt szakirodalomból csak az új eredményeket közlő, 
illetve a filológiai kutatás módszereire jellemző írásokat veszem számba. Mivel 
Byron, Goethe és Hugo neve gyakran együtt szerepel, több ízben a Faust, illetve 
a Századok legendája hatásának kérdésére is kitérek.) A szakirodalom áttekintése 
azon a tanulságon túl, hogy a Madách-filológia (és általában a hasonló megköze
lítésmód jegyében született filológia) eredményei a jövőben fenntartással kezelen
dők, azt bizonyította számomra, hogy a kutatás nem tekinthető lezártnak, ezért 
az írás második részében magam is megpróbálkozom annak kimutatásával, hogy 
Az ember tragédiája forrásának tekinthető-e a Káin. 

Byron neve már a Madách művéről elsőként megjelent bírálatban, Szász 
Károlyéban felbukkant: „Azok kedvéért, kik mindenütt hasonlatosságokat keres
nek, egy kis éles elmüséggel [...] hosszú szemléket lehetne tartani Byron »Heaven 
and earth« és »Kain« czimü mystériumai vagy »Manfréd«-je fölött - pedig Isten 
látja! - ezek s az E m b e r T ragéd iá j a közt csak annyi a rokonság, hogy 
nagyjában ugyanazon eszmevilág tágbirodalmában járnak, hol rajtok s Fauston s 
az Elveszett paradicsomon s Hamleten s a Századok legendáján kivül még egy 
egész sereg minden formájú remekmű elfér."4 E kijelentését követően Szász mégis 
letette voksát Victor Hugo alkotása, a Századok legendája mellett (melyet ő maga 
fordított magyarra), s így megnyitotta azon tanulmányok sorát, amelyek Madách 
művét elsősorban a francia romantikával hozzák kapcsolatba. Annak ellenére 
fogott épp e két alkotás rokon vonásainak felsorolásába, hogy tudott róla: a 

1 A továbbiakban VAJDA György Mihályt követem, aki A magyar összehasonlító irodalomtudomány 
történetének vázlata c. tanulmányában különbséget tett a forrás-, ill. a hatáskutatás között, az utóbbit 
tágabb kategóriaként fogva fel: „A hatáskutatás [...] nem minden esetben ragaszkodott a szövegszerű 
egyezés kimutatásához. Azonos elemek föllelése két mű között elegendő volt a hatás feltételezésére, 
akár el lehetett jutni szövegszerűen is a genetikus öszefüggés kimutatásáig, akár nem." Világirodalmi 
Figyelő, 1962. 3. sz. 336. 

2 VOINOVICH Géza, Madách Imre és Az ember tragédiája. Második kiadás. Budapest, Franklin, 1922. 250. 
3 Nem foglalkozom Byron Madách költeményeire gyakorolt hatásával. Közéjük tartozik a Horváth 

Károly által tárgyalt Az első Itatott c. vers, de a „Legenda és rege" ciklus több darabját is érdemes lenne 
megvizsgálni. HORVÁTH Károly, Madách Imre. Bp., Gondolat, 1984. 131. 

4 SZÁSZ Károly, Az ember tragédiájáról. Szépirodalmi Figyelő, 1862. 341. 
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Századok legendája nem játszhatott szerepet Madách művének születésében, hiszen 
1859-ben jelent meg. E tény ismeretében nyugodtan jelenthette ki, persze puszta 
„curiosum" gyanánt: „Az ember tragédiája 15 színével igen érdekesen állítható 
össze, a nélkül, hogy egymással épen összeesnének".5 Úgy tűnik, mintha Szász 
azért emelte volna ki Hugo alkotását, hogy a forráskutatás helyett a világirodalmi 
párhuzamok kimutatása felé terelje a filológiát. Indoklásul ugyanis lényegében 
azzal érvelt, amivel imént idézett soraiban mások, többek közt Byron vizsgálatát 
elvetette. Míg ezen művek tanulmányozását azért ítélte feleslegesnek, mert csak 
az eszmeviláguk hasonló, Madách alkotásával Hugóét azért tartotta a leginkább 
rokoníthatónak, mivel az általa felsorolt „világ-remekek egyike sem áll, alapesz
mében, szerkezetben, sőt némileg a kivitelben is - oly közel Madách költeményé
hez, mint ez."6 

Victor Hugo és Madách műve közt azután vont párhuzamot, hogy Goethe 
Fawsíjának „hasonlóságát", kelletlenül ugyan, de némely tekintetben elismerte, 
bár végül mégis visszakozott. A Faustot és Az ember tragédiáját a részletek, a 
szerkezet, a kivitel és az alapeszme szempontjából vizsgálta. Példákkal bizo
nyította, hogy a részletekben van hasonlóság, ám Goethe hatását mégis elhanya
golhatónak vette Az ember tragédiája „más felfogása" miatt.7 A szerkezetet illetően 
kijelentette: „ezeket alig mondhatná valaki jólélekkel hasonlóknak".8 Kivitelben a 
Faust fölényét állapította meg - „mely e tekintetben legalább, a világirodalomnak 
már vitatáson felül álló legelső remekműve".9 Alapeszméjében a két alkotást 
eltérőnek találta: Goethe szerinte „mondai alapokból indult ki", míg Madách 
„eszmeiből", így arra következtetett, hogy a leginkább Faust-utánzatnak tartott 
első szín is „inkább a bibliai Genesis és a Jób-féle eszmék reproductiója, mintsem 
Goethe követése."1" Végül az alapeszmében találta meg azt a szempontot, mely
nek segítségével Madáchnak ítélhette a pálmát: „az Ember tragédiájának tárgya s 
azzal együtt alapeszméje is nagyszerűbb mint Fausté: annyival, mint az összes 
emberiség lét- s haladási küzdelme, a legfőbbet kereső tudás a kísértettel vivó 
nemes sziv küzdelménél."11 

Szász Károlyt nemes szándék vezette. Úgy gondolta, hogy Madách alkotása 
„világirodalmi fontossággal csak azért nem bir, mert átalában irodalmunk még 
nem foglalt egyenjogú helyet az európai irodalomban,"12 ezért maga próbálta a 
világirodalom legjelesebb műveinek a sorába emelni. E művelethez, úgy gondol
hatta, elsőként el kell oszlatnia az epigonság gyanúját, amit azáltal kívánt elérni, 
hogy Az ember tragédiája megjelenésekor felemlegetett más művek egy részének 
hatásával, illetve forrás voltával egyáltalán nem számolt. A Káin esetében csak az 
alapeszme hasonlóságát állapította meg, s mivel a kört túl tágnak ítélte, ezt 
követően a részleteknek, szerkezetnek, kivitelnek a Faust esetében elvégzett 
vizsgálatát mellőzte. A Fausítal valószínűleg azért vetette bátran össze, mert a 

5 SZÁSZ Károly, i. m. 341-342. 
6 SZÁSZ Károly, i. m. 341. 
7 „A tizenharmadik szinben a légüri vándorlás a Harzgebirgi Walpurgis-Nacht szeszélyes kóbor

lásait idézi elménkbe, bár kétségtelenül egészen más felfogással." SZÁSZ Károly, i. m. 340. 
8 Uo. 
9 SZÁSZ Károly, i. m. 340. 

1(1 SZÁSZ Károly, i. ra. 325. 
11 SZÁSZ Károly, uo. 
12 SZÁSZ Károly, i. m. 229. 
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hasonlóság azzal a művel, mely „a világirodalomnak [...] vitatáson felül álló első 
remekműve,"13 nem árthatott Az ember tragédiájának. Szász Károly kijelentéseket 
tett, melyeket nem indokolt vagy bizonyított, így látszólag a filológia körébe 
tartozó megállapításai a filológiai kutatás ellenében hatnak, tényeknek beállított 
nézetei valójában kultikus beállítódása következményei.14 Magatartása mögött 
alighanem a magyar irodalom el nem ismertsége miatt keletkezett kisebbrendű
ségi érzés állt. A kritikai megközelítésmódot helyettesítő érzelmi viszonyulást 
elárulja egyik megjegyzése, melyben arra tért ki, hogy miért találja a kivitelt egy 
szempontból jobbnak Madách művében: „Örömmel jelölöm meg e pontot, hogy 
a Fausttal való összeméregetésemből legalább kellemes utóíz maradjon."15 

Szinte mindegyik későbbi - látszatra összehasonlító kutatás eredményeit 
ismertető - tanulmány rejtett, illetve hallgatólagos gondolatmenete megegyezik 
Szász Károlyéval: Az ember tragédiáját párhuzamba lehet és kell ugyan állítani a 
világirodalom jeles alkotásaival - minél később keletkeztek, annál jobb, hiszen így 
tűnik ki Madách nagysága -, e mű azonban olyannyira egyedi és kiemelkedő, 
hogy a többiek forrásként szóba sem jöhetnek, ezért számbavételük utóbbi 
szempontból szükségtelen. Ha mégis számolni kell valamilyen forrással, az nem 
lehet kisebb jelentőségű alkotás, mint a Biblia vagy a Faust. Forrásként azonban 
Goethe műve is elvethető, hiszen azt is a Jób könyve ihlette, így azután a két mű 
összehasonlítható, sőt Az ember tragédiája kiválósága okán egyedül a Fausttal 
vethető össze, melyet épp mássága következtében van amiben még felül is múl. 

Szász Károly apologetikus érvelése a kortárs Zilahy Károlyt annyira felbosz-
szantotta, hogy a Kritikai Lapok hasábjain kétszer is tollat ragadott. Zilahy, akinek 
a kultusszal szemben ható állásfoglalása a későbbi Madách-szakirodalmat tekint
ve ritka kivétel, úgy vélte, Szász ártott a műnek, hiszen „az igazi nagyság épen a 
lelkiismeretes vizsgálat, nem pedig buta bámészkodás által van illően méltatva és 
megtisztelve/"6 Szász elnéző véleményét igyekezett kellő szigorral ellensúlyozni: 
„Madách Luciferé Göthe Mephistojának igen-igen halvány másolata, s [...] távol 
áll Byron »Kain«-jának Luciferétől."17 Byron neve tehát megint szóba került, de 
újra csak elvettetett, nem a művek érvekkel alátámasztott összehasonlítása 
következményeként, hanem megint csak érzelmi alapon. 

Az első tanulmányíró, aki felismerte, hogy Madách Luciferé közelebb áll Byron 
Luciferéhez, mint Goethe Mephisztójához, Jancsó Benedek volt. Sőt azt is fölve
tette, hogy a nőalakokat, Adah-t (későbbi fordításban Hada) és Évát is érdemes 
lenne összevetni, ám hely hiányában ezt mégsem tette meg, amint a két Lucifer 
hasonlóságának megállapításakor is eltekintett a bizonyítástól. Végül a források 
kérdésében - a Faust kapcsán, Byron művét most már mellőzve - Szászéhoz 

13 SZÁSZ Károly, i. m. 340. 
14 A „kultikus" jelző használatakor, akárcsak inspiráló tanulmányában Szilasi László, Dávidházi 

Péter definícióját vettem alapul: „A kultusz, mint beállítódás bizonyos szellemi vagy anyagi értékek 
rajongó, mértéket nem ismerő, mindenekfölötti tisztelete, tehát, teljes és feltétlen odaadás, mely 
imádata tárgyát minden szóba jöhető vád alól eleve felmenti; [...] mint nyelvhasználat pedig túlnyomó
részt olyan (magasztaló) kijelentésekben ölt testet, melyeket sem bizonyítani sem cáfolni nem lehet [...] 
DÁVIDHÁZI Péter, „Isten másodszülöttje". A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Budapest, 1989. 5. 
SZILASI tanulmánya: A Jókai-szakirodalom kultikus paradigmája. ItK 1992. 1. sz. 

15 SZÁSZ Károly, uo. 
16 ZILAHY Károly, „Haragos válaszra szelíd felelet." (Szász Károlynak). Kritikai Lapok, 1862.11. sz. aug. 

1. 278. 
17 ZILAHY Károly, „Az ember tragédiájáról" (Levéltöredék). Kritikai Lapok, 1862. jún. 1. 7. sz. 180. 
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hasonló apologetikus álláspontra helyezkedett.18 Végkövetkeztetését a kultikus 
beállítódás és a nacionalista érzület19 együttesen határozták meg: „[...] az Ember 
tragédiájában Madách az emberi lét problematikájának megoldását az állami élet 
alapján és keretén belől kísérti meg, nem pedig az általános ember, vagy tisztán 
az egyéni alapján mint Göthe és Byron. És ezt Madáchban, mint sajátlagosan 
magyaros és nemzeties jellemvonást emeltük ki [...]. Madách költeményének e 
jellemvonása nemcsak a különbözőségét adja meg Göthe vagy Byron fentebb 
tárgyalt költeményeitől, hanem teljes önállóságát és azoktól való eredeti függet
lenségét."20 Jancsó Benedek fenti, 1882-es gondolatmenetében már Madách műve 
kapcsán is megtalálható a nacionalista ideológia egyik fontos hiedelme, mely 
szerint egy irodalmi mű magyarsága (nemzeti sajátossága) önmagában érték. 

A Madách-filológiában kivételes teljesítményt nyújtott Haraszti Gyula, aki 
ugyancsak 1882-ben megjelent tanulmányában alapos szövegegyeztetés alapján 
elsőként vont párhuzamot a Káin és Az ember tragédiája között úgy, hogy követ
keztetését, miszerint - „Az »Ember tragédiája« habozás nélkül kimondhatni, 
Goethe s Byron együttes hatása alatt fejlett"21 - tanulmányában mindvégig fenn 
is tartotta. Kijelentette, hogy már a műforma bizonyíték, hiszen a drámai költe
mény az újkori misztériumjátékok számára kitalált elnevezés, de szerinte a mű 
keretét, sőt az ő olvasatában alapgondolatát is - hogy Ádámnak a tudás és 
szerelem közt kell választani - megtalálni Byronnál.22 Úgy vélte, hogy a „tableauk 
eszméje Cain olvasása után fejlődött ki Madách képzeletében", méghozzá annak 
a jelenetnek a hatására amikor Lucifer megígéri Káinnak, hogy megmutatja neki 
„a múlt, a jelen s a jövő világok / történetét."23 Szász Károllyal szemben azt 
állította, hogy az űrjelenet is Káin légi útjának nyomán került a műbe.24 Haraszti 
vette észre elsőként, hogy Lucifer alakja ellentmondásos. Úgy gondolta, a követ
kezetlenség oka Madáchnál az, hogy bár eredetileg Byronéhoz hasonló karakterű, 
fenséges Lucifert kívánt ábrázolni, túlságosan hatott rá a mű írása közben 
Goethének szintén ellentmondásos, mert a tagadás szellemévé ugyancsak később 
alakított Mefisztója.25 

Morvay Győző 1897-ben megjelent könyve, sokat ártott a Madách-filológia 
hitelének. Morvay 26 szövegpárhuzamot sorolt fel a Káin és Az ember tragédiája 
közt. Legtöbb esetben rossz példát hozott, ha indokolt lett volna, akkor értelmez
hetetlenné tette a gyenge fordítás, a párhuzamosan citált részletek felépítése szinte 
áttekinthetetlen. Morvay teljesítményére példaképpen idézem az 5. számú szö
vegpárhuzamot (a bal hasábban Az ember tragédiája Második színéből a 160-161. 
sorok, a jobb hasábban idézet a Káin első felvonásából):26 

18 „Én nem akarom elvitatni, hogy Madách Faustot ne ismerte, ne tanulmányozta volna, sőt azt 
sem állítom, hogy annak hatása a műben ne látszanék; de annyit biztosnak vehetünk, hogy az Ember 
tragédiája Faust nélkül is megszületett volna, mert elő volt készítve a talaj" - írta. JANCSÓ Benedek, 
Faust, Manfréd, Kain, Ádám. Köszörű, Budapest, 1882. VIII. köt. 447. 

19 A nacionalizmus szót tág értelemben, az angol nyelv tizenhét kötetes oxfordi értelmező 
szótárának definíciója alapján használom (patriotic feeling). 

20 JANCSÓ Benedek, i. m. 524. 
21 HARASZTI Gyula, Madách Imre. (Kolozsvár, 1882.) Az idézetek a mű 1912. évi kiadásából valók: 

Budapest, Athenaeum, 46. 
22 HARASZTI Gyula, i. m. 46-47. 
23 HARASZTI Gyula, i. m. 46. BYRON, Káin. Misztériumjáték. Fordította EÖRSI Gyula. Byron válogatott 

művei. Első köt. Budapest, Európa K., 1975. 513. 
24 L. a 7. lábjegyzetet. 
25 HARASZTI Gyula, i. m. 16-17. 
26 BYRON, Káin. Id. kiad. 488. 
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5. Nézd mi csábosán 5. Mi végre lőn igy 
Néz e gyümölcs ránk. Az Úr elülteté a fát s miért nem 

Nekik, s ha nem nekik, miért oly közelbe 
Hogy ott virulna legszebben középen?27 

Mintha vaktában tapogatódzott volna. Később visszatérek rá, a Káin imént 
idézett néhány sora lehet az egyik bizonyíték arra, hogy forrásul használta 
Madách. Morvay azonban Az ember tragédiájából nem a megfelelő részt állította 
vele párhuzamba, azt pedig, hogy a Byron-idézetben a fenti szavak nem az addigi 
irodalomban hatás szempontjából egyedül szóbanforgó Lucifer, hanem Káin 
szavai - talán mert nem tudott mit kezdeni vele - elhallgatta. (A korábbi 
Madách-szakirodalomban egyébként Káin és Ádám alakjának megfelelése nem 
foglalkoztatta a kutatókat, talán csak az azonos nevekre figyeltek.) Morvay saját, 
több oldalnyi citátuma ellenére végül mégis bizonytalan maradt, mi a két mű 
kapcsolata, azt azonban általában tagadta, hogy Madáchnak a Biblián kívüli 
forrásai lettek volna.28 Úgy látszik saját magát sem sikerült meggyőznie. Morvay 
a Káin hatásának kimutatása után is megmaradt a kultusz megszabta határok 
közt. 

Alexander Bernát (1900) több lényeges ponton felhívta a figyelmet a Káin és Az 
ember tragédiája közös vonásaira, majd sorra megcáfolta önmagát. Megállapította 
például, hogy „Kain-ban is Lucifer szerepel mint az Úr ellenfele és ez a Lucifer is 
az Úrral egyenrangúnak mondja magát"29, majd a hasonlóságot mégis elvetette 
azzal, hogy Byronéval szemben „Madách Luciferjének igazi mivoltát csak az 
egész költeményből ismerhetjük meg."3" Mint korábban Haraszti, Alexander is 
észrevette, hogy mindkét műben Lucifer az, aki világűrbéli röpülésre hívja Káint, 
illetve Ádámot, ám e felismerés.annak a kijelentéséhez, hogy legalább a XIII. szín 
esetében Byron művével mint forrással kell számolni, Alexander számára nem 
volt elég, sőt még érvet hozott fel ellene: „De egyéb hasonlóság [az űrrepülésen 
túl] alig van e két szín közt. Kain s Lucifer elhagyják a föld légkörét, kicsiny 
csillagnak látszik a föld, de itt Lucifer oktatja Káint, hogy a földtől el nem szakadhat", 
míg „Madách főleg azt a gondolatot akarja kifejezni, hogy az ember nem szakadhat 
el a földtől, tőle függ és szenvedéseinek ellenére is szereti."(Kiemelés - K. J.)31 

Felfigyelt arra is, hogy a Bibliától eltérően mind Byronnál, mind Madáchnál két 
fától - a tudás és az élet fájától - tiltja el Ádámot az Úr, sőt éleselméjűen ismerte 
föl azt az ellentmondást, amelyAz ember tragédiájában, ennek következtében 
keletkezett. A 165. sorban ugyanis azt mondja az Úr „S halállal hal meg, aki 
élvezi". „Hogyan halhat meg, ki az élet fájának gyümölcséből eszik?" - tette föl a 
kérdést Alexander.32 Az esetleges megoldást - hogy mégiscsak forrásul használ-

27 MORVAY Győző, Magyarázó tanulmány „Az ember tragédiájához". Nagybánya, Molnár Mihály 
, 1897.102. 
fejezetekben adott források a költemény közvetett forrásai, melyek a költő közvetett 

tanulmányait képezték. Tőlük eredt az inventio, a terv és talán a tárgyra is fölhívták a költő figyelmét, 
a mely tárgynak forrása azonban egyrészt a biblia, másrészt a világhistória. [...] Vájjon Madáchot 
Milton, Goethe, vagy Byron irányították a bibliai forrásra, [...] épp oly meddő kérdés, mint az: vájjon 
ezen verziók elkerülésével egyenesen a bibliához fordult.[...] A tény csupán az, hogy a költeménynek 
emiitett kerete bibliai eredetre vall." MORVAY Győző, i. m. 113-114. 

29 ALEXANDER Bernát, Madách Imre: Az ember tragédiája. Budapest, Athenaeum, 1900. 10. 
30 ALEXANDER Bernát, i. m. 10. 
31 ALEXANDER Bernát, i. m. 229. 
32 ALEXANDER Bernát, i. m. 12. 
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hattá Byron művét (vagy esetleg Milton Elveszett paradicsomát) - föl sem vetette. 
Valószínűleg őszintén meg volt győződve ugyanis arról, hogy Madách forrása 
kizárólag a Biblia lehetett, annak ellenére, hogy abban az élet fájától nem tiltotta 
el Ádámot és Évát az Úr, hanem csak - a kiűzetéssel - később akadályozta meg, 
hogy arról is szakítva halhatatlanok legyenek.33 Alexander, hosszas fejtegetésbe 
bocsátkozva azzal védte Madách következetlenségét: „nyilván nem akarta el
hagyni az élet fáját, mely a bibliai elbeszélés révén mélyen benyomult az 
emberiség képzeletébe."34 Az ellentmondás nem az élet fájának szerepeltetéséből, 
hanem tiltott voltából származott; az érvelés sántít, mindenesetre a Káin és Az 
ember tragédiája kapcsolatáról a figyelmet elterelte. 

Palágyi Menyhért Madách élete és költészete c. tanulmányában (1900) nemcsak 
elődei szövegelemzésen alapuló módszerével szakított, hanem elméleti meggon
dolásokkal igyekezett alátámasztani a korábbi hatáskutatás folytatásának szük
ségtelen, sőt káros voltát. A hatások kimutatását azért találta értelmetlennek, mert 
Madách művében olyannyira újszerű alkotást látott, mely ezzel a megközelítés
móddal értelmezhetetlen.35 Mivel azonban a következőekben ő maga is a Byron, 
Goethe és Madách alkotásai közti párhuzamok megállapításának szentelte figyel
mét, de a bizonyítás igénye nélkül, alapos a gyanú, hogy e művek hatásának 
tényekkel alátámasztott kimutatása, azaz éppen a forráskutatás nem volt ínyére. 
A forráskutatás elutasítása itt egyet jelent a tudományos megközelítés elvetésével. 
Madách esetében is beigazolódik Szilasi Lászlónak a Jókai életművel kapcsolatban 
tett megállapítása: „A kultikus szakirodalom a műről szóló beszédet lehetetlenné 
próbálja tenni."36 

Palágyi Menyhért az értelmezések mögött a Szász Károly tanulmánya óta 
meghúzódó kisebbségi érzést azzal kompenzálta, hogy a mű magyarságát egy 
rivalizáló világirodalom-felfogás jegyében hangsúlyozta, s így a kultikus filológiát 
nyíltan a nemzeti önkultusz, az eltorzult nemzeti érzés szolgálatába állította. 
Konklúziója egyszerre tükrözte a túlzó nacionalizmus forrásául egyként szolgáló 
gőgöt és kisebbrendűségi érzést. Egyrészt leszögezte, hogy „Bizony büszkesége a 
magyar nemzetnek, hogy a Humanismus alapérzését és alapgondolatát költő az előtt 
soha még nem szemléltette úgy mint az ő költő fia. íme kik barbár hírét költötték a 
magyarnak, az emberséges ember tökéletes fogalmát magyar költő művéből 
tanúihatják meg!", másrészt hozzátette, hogy Madách alkotásában „az az Ígéret 
[rejlik], hogy a magyar génius, ha egyszer majd igazán felszabadulhat, nem marad 
szellemi téren sem adósa a művelt Nyugotnak..."37 

Voinovich Géza, azóta is a leghasználhatóbbak közt számon tartott tanul
mányában (1914) a káros hatáskutatásról, mint láttuk, osztotta elődei nézeteit, 
ennek ellenére több művel hozta kapcsolatba Az ember tragédiáját, mint korábban 
bárki. Az újabb, hatás, illetve forrás szempontjából szóbajöhető művek bevetésé
vel mintha határozott célja lett volna: „E sok hatás és koráramlat egyenként 
egymást tartotta egyensúlyban, s együttvéve egyszersmind ellensúlyozta a legna
gyobb hatást Goethéét."38 Elismerte ugyan Byron „kétségtelen" hatását, sőt 

33 ALEXANDER Bernát, uo.; Mózes I. könyve 3. 22-23. 
34 ALEXANDER Bernát, i. m. 23. 
35 PALÁGYI Menyhért, Madách Imre élete és költészete. Budapest, Athenaeum, 1900. 371. 
36 SZILASI László, A Jókai-szakirodalom kultikus paradigmája. ItK 1992. 1. sz. 49. 
37 PALÁGYI Menyhért, i. m. 372-373. 
38 VOINOVICH Géza, i. m. 455. 
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felismerte, hogy „a bűnbocsánat reményét Byronnál is a nő sejtelme hirdeti",39 ami 
a Káin forrás voltának egyik legfőbb bizonyítéka lehet. Mégsem tért le a Szász 
Károly kijelölte ösvényről. E fonalat elejtve mégis kijelenette, hogy „Madách 
főgondolataiból egyik sem támaszkodik Byronra".40 

Az első világháborút közvetlenül megelőzően, illetve azt követően keletkezett, 
Byron hatásával legalább látszatra számot vető többi írás ugyanennek a kultikus 
beállítódásnak a jegyében született, azzal a különbséggel, hogy a nacionalista 
ideológia térnyerésével egyre nőtt a Madách művének magyarságában fő értéket látó 
cikkek száma. Beöthy Zsoltnak az Akadémia 1911. évi közgyűlésén tartott előadásá
ban Byron neve nem mint Madách esetleges forrása jön már számba, hanem egy 
olyan metaforában jelenik meg, mely mögött a (magyar) nemzet egységének óhaja 
rejtőzik: „[Az ember tragédiája megjelenésekor] ismétlődött az a byroni hajnal, 
melynek szellője egy ismeretlen névvel minden palota és kunyhó ablakát ország
szerte megkoczogtatta. Kritikusok és olvasók, Aranytól kezdve az iskolás fiúig 
mindenki érezte, hogy egy nagy szellem megnyilatkozásával áll saemben, hogy 
ennek a szellemnek ellenállhatatlan varázsa alá került, mely nemcsak az ismeretlen 
névre, hanem az egész magyar lélekre fényt árasztani hivatott."41 

Az elvesztett világháború hosszú évekre meghatározta a Madách-irodalom 
főirányát: Az ember tragédiája a lelki gyógyulás eszköze lett, ideológusok és/vagy 
irodalmárok annak bizonyítására használták fel, hogy a magyarság mégis értéket 
képvisel a világban (tehát igazságtalan a trianoni „büntetés"). A korábbi áltudo
mányos filológiának nem kis szerepe volt abban, hogy „eredményeire" támasz
kodva a hivatalos irodalomtörténet-írás képviselői a tudományos kutatás mód
szereit megintcsak elvetve jelenthették ki: „Madách ma már nemcsak a magyarság 
dicsősége, hanem túlemelkedve a nemzetiség korlátain, az egész művelt világé, s 
Az ember tragédiája része a világirodalomnak".42 Az apologetikus filológia is felelős 
volt tehát azért, hogy Madách neve előbb a hamis önigazolás, majd a kompenzá
cióra épülő hamis társadalmi tudat eszköze lehetett. 

A Nyugat különszámmal köszöntötte a Madách-centenáriumot. Byron neve 
megint szóba került, de a tanulmányok szerzői állításaikat márcsak azért sem 
támasztották alá filológiai érvekkel, mivel a nacionalista ideológia hivatalos 
szószólójává vált kései pozitivizmus - s a vele e tekintetben minden bizonnyal 
azonos szerepűnek tekintett filológia - elutasítása mellett Az ember tragédiáját a 
modern nyugati áramlatok alapján igyekeztek értelmezni. Hiába akartak azonban 
szabadulni a régi ideológiától, korszerűtlen megközelítéstől, a nyugatosok Ma-
dách-tanulmányai éppúgy a kultikus beállítódás sőt néha nyelvhasználat jegyé
ben születtek - legalábbis ami Byron hatásának kérdését illeti - akár a korábbiak. 
Laczkó Géza például a keresztény vallás eszköztárából kölcsönzött szavakkal 
adott Madáchnak elsőbbséget: „A XIX. századnak ezt a nagy belső szakadását 
[materiális haladás - spirituális visszamaradás] Byron megpedzette Káin-ban is, 
Manfred-ben is, Goethe, mint Tamás Krisztus oldalába, benyújtotta e sebbe ujját, 
de teljesen meglátni és megírni, sőt művészileg kifejezni csak egy európai 
embernek adatott meg, Madách Imrének."43 

39 VOINOVICH Géza, i. m. 512. 
4" VOINOVICH Géza, i. m. 513. 
41 BEÖTHY Zsolt, Romemlékek. Tanulmányok, beszédek, cikkek. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. I. köt. 

Budapest, Franklin-t, 1923. 281. 
42 CSÁSZÁR Elemér, Madách Imre és az ember tragédiája. Budapesti Szemle, 1923. 194. köt. 172. 
43 LACZKÓ Géza, A XIX. századi férfi tragédiája, Nyugat, 1923.137. 
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Közben a hagyományos Madách-filológiában is új eredmények születtek. 
Juhász László 1930-ban, franciául publikált tanulmányában Madách fiatalkori 
olvasmányaira, Eugene Sue-re, Georges Sand-ra, Lamartine-ra, de mindenekelőtt 
Victor Hugóra hivatkozva azt állította, hogy a magyar író a legtöbbet a francia 
romantika szerzőitől tanulta, míg Goethe és Byron csak mint egyéni alkotók, s 
nem mint irodalmi iskolák mesterei lehettek rá hatással.44 Az ezúttal is személyes 
hiedelmeken alapuló kijelentések mögött - azt ugyanis, hogy Madách a németen 
kívül franciául is rendszeresen olvasott volna, mindmáig senki sem bizonyította45 

- ugyanaz a félelem állhatott, mint a korábbi filológusok esetében. Ezért jelent
hette ki látszólag túlságosan is magabiztosan: Madách független költő, nem 
utánzója senkinek, hanem a francia romantika tanítványa.46 

Hugo a Madách-monográfiája alapján a szellemtörténeti irányhoz sorolt Barta 
János könyvében jutott újra, minden korábbinál jelentősebb szerephez, nem 
utolsó sorban Byron hatásának elvetése által. Barta először kijelentette, hogy 
Madách mondanivalójának formálódásában szerepe volt a romantikus költészet 
mitikus emberszemléletet tükröző olyan alkotásainak, mint Byron Káinja, Quinet 
Ahasvérusa. (1834), vagy Goethe Faustja. „[...] nyilvánvaló, ebből a televényből nőtt 
ki Madách drámai költeményének három főszereplője: Ádám, Éva és Lucifer", 
állította, de rögtön hozzá is tette: „Mellékes kérdés, hogy kialakulásukban mennyi 
része volt közvetlen hatásnak, mennyi a föltehető távolibb sugalmazásnak."47 Ezt 
követően kifejtette, hogy a keretes emberiségábrázolás, a poéme d'humanité 
formája Byron példája hatására jött létre a XIX. század harmadik és negyedik 
évtizedének francia romantikájában,48majd kijelentette: „az európai irodalom két 
legnagyobbszabású emberiség-ábrázolása: Hugo Századok legendája és Az ember 
tragédiája". Ezután megvédte Az ember tragédiáját attól az esetleges vádtól, hogy a 
keretes emberiségábrázolások lettek volna rá túl nagy hatással: „Madách főműve 
a francia poéme d'humanitéknak nem utánzata, hanem a bennük rejlő műfaji és 
belső formai lehetőségeknek legigazibb megvalósítója."49 Majd pedig kijelentette, 
hogy az emberiség-költemények két főmozzanata, a keretes látomás sorozat és a 
főszereplők többszöri alakcseréje „Madách művében telik meg igazi tartalom
mal."5" A művelet az apologetika szempontjából sikeresnek mondható: a poéme 
d'humanité bevetése által Az ember tragédiáját az angol Byrontól messze távolítot
ta, Hugónak fölébe emelte. Ezúttal azonban Barta Kám-értelmezése is hozzájárul
hatott e műnek, mint szóbajöhető forrásnak a kikapcsolásához. Az ő olvasatában 

44 „C'est donc par les auteurs francais qu'il connut le romantisme. Quant ä GOETHE et BYRON, 
ils ont exercé une influence plutőt en tant qu'individus que comme chefs d'école et ils ne lui offrirent 
ni idées sociales, ni celle du progrés, ni l'idée fondamental de son oeuvre, la peinturade l'histoire de 
l'humanité [...]". László JUHÁSZ, Un disciple du romantisme francais. Madách et La tragédie de ['komme. 
Szeged, 1930. 57. (Études francaises) 

Ezt Szűcsi József Madách könyvtáráról készített listája sem támasztja alá: Hugo például 
mindössze három művel szerepel, abból is egy a Szász Károly-féle fordítás, A századok legendája 
1862-ből; a Ruy Blas a címleírás szerint lipcsei kiadású, tehát könnyen lehet, hogy német nyelvű volt; 
a harmadik, a Cromwell, brüsszeli kiadónál jelent meg, ez tehát valóban francia nyelvű lehetett. L. 
Szűcsi József, Madách Imre könyvtára. Magyar Könyvszemle, 1915. 

46 JUHÁSZ László, i. m. 58. 
47 BARTA János, Madách Imre. Budapest, Franklin, 1942. 102-103. 
48 „Byron példáján indulva a század harmadik és negyedik évtizedének francia romantikája 

kísérletezett egy olyan műfajjal, amely kereteinek lazaságával és átfogó távlataival hű kifejezője lett volna 
a romantika bölcselő hajlamának. [...] Ez a műfaj a poéme d'humanité volt." BARTA János, i. m. 104. 

49 BARTA János, i. m. 107. 
50 BARTA János, i. m. 104-105., 107-108. 
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Byron Luciferé ugyanis „istentelen felfuvalkodottságában" a materialista ateiz
must képviseli,51 míg Madách műve „a személyes, szellemi, mindenható Istenség 
eszméjének győzelme a materializmus istentagadása" fölött.52 Végezetül - fenti 
gondolatmenetének kiváltó okát ezzel öntudatlanul elárulva - Barta is hangot 
adott aggodalmának, hogy „A Fawsítal való rokonság majdnem csírájában fojtotta 
meg Az ember tragédiája karrierjét."53 

1945 után a hatáskutatást egy időre száműzte a hivatalos politikai ideológia. 
Az Akadémia 1951-ben tartott vitaülését megnyitó szavaival Lukács György 
parancsolt megálljt: „A magyar irodalomtörténet a polgári korszakban és különö
sen a Horthy-korszakban telítve volt a legüresebb és a dolgok lényegét illetően 
semmitmondó úgynevezett fejtegetésekkel. Mert ha magyar alkotásoknál, neve
zetesen Madáchnál [...], összefüggéseket konstruálnánk Goethével és másokkal: 
legyünk azzal tisztában, hogy az égvilágon nem mondottunk semmit ezekről a 
művekről."54 Lukács György ugyan az osztályharc irodalmi érvényesülésének 
kimutatását propagálva vetette el a hatáskutatást, indoklásában mégis ott munkál 
a régi apologetikus megközelítésmód öröksége: „A mi feladatunk a magyar 
irodalom nagy, jelentőségteljes egyéniségeiről kimutatni, hogyan nőttek azok 
speciálisan úgy, ahogy voltak, a magyar talajból..."55 

A vitaülés tárgyát képező előadás szerzője, Waldapfel József egyébként a byroni 
hatás elvetésén túl (az érvelés az eddig megszokott volt), az általa „konvencioná
lisnak" nevezett keretszínek jelentőségét igyekezett csökkenteni, mivel állítása 
szerint a történeti színek hordozzák a fő mondanivalót, míg Madách „az egész 
keretet csak kompozíciós szükségből [...] alkotta meg." Szükségből, de persze a 
Faust hatására.56 Ezzel a felfogással Waldapfel a Madách-apologéták számára új 
feladatot jelölt ki: a továbbiakban jó ideig nemcsak az „önálló eszmei mondani
valót hordoz, tehát más alkotások hatásáról főleg pedig forrás voltáról szó sem 
lehet" tételt kell bizonygatniuk, hanem ateizmusát is, a marxizmus jegyében. 

Az elmúlt három évtizedben a hatáskutatás szempontjából figyelemre méltó 
eredményeket mindenekelőtt Horváth Károly ért el. 1958-ban írt tanulmányában 
arra az álláspontra helyezkedett,hogy a bibliai mítosz alkalmazásának „elgondo
lása" „világirodalmi példák (Vigny, Byron) hatása alatt" született meg Madách-
ban57 - ami azt jelenti, hogy a Káin nem lehetett forrás, csak az ötlet származhatott 
részben onnan. E műnek mint forrásnak figyelmen kívül hagyása is oka lehet, 
hogy kezdetben a francia párhuzamokat kereste elsősorban. Megállapította, hogy 
„Kain Byron drámai hőse, kételkedő, racionalista, lázadó, büszke és törhetetlen, 
igazi romantikus titán," majd kijelentette, hogy „Ádám alaptulajdonságai is ilyen 
romantikus titáni vonások", de az Ádám büszkeségét és bátorságát igazoló sorok 
idézése után mégis azt a megjegyzést tette, szavai olyanok, „mint egy sértett 
nemes lovagé egy Corneille-i drámában."58 A Madách születésnapjának százötve-

51 BARTA János, i. m. 112-113. 
52 BARTA János, i. m. 122. 
53 BARTA János, i. m. 174. 
54 Vitaülés Madách Imréről Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. II. 

köt. 1952. 239. 
55 LUKÁCS György, uo. 
56 WALDAPFEL József, Madách igazáért. In Uő., Irodalmi tanulmányok. Budapest, Szépirodalmi K., 1957. 

479. és 480. 
57 HORVÁTH Károly, Madách Imre. ItK 1958. 275. 
58 HORVÁTH Károly, i. m. 470. 
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nedik évfordulójára megjelentetett kötetben Horváth Károly Az ember tragédiáját 
a világirodalom fejlődési vonalában vizsgálta, mert amint kijelentette, célja nem 
a hatások kimutatása, „hanem a párhuzamosságok feltárása, amelyek a mű 
korszerűségének, európai színvonalának" bizonyítékai.59 Bár Madách művét 
Byron Káinjával is párhuzamba vonta - leszögezve, hogy a harmadik színben, 
amikor Ádám szembesül a természeti erők működésével, épp oly csalódottság 
vesz rajta erőt, mint Káinon a világmindenségben történő utazása során, midőn 
kijelenti, hogy „semminek látszom",60 ezt követően a fent idézett törekvés jegyé
ben Az ember tragédiáját, miként Barta János, a poéme d'humanité-knek nevezett 
alkotások bővebb kategóriájába sorolta.61 A poéme d'humanité-k jellegzetes sze
relemszférájának képviselőjeként tekintett Évát találta így Byron Adah-jával 
rokonnak.62 Milton Elveszett paradicsomának hatását, a két mű párhuzamait Ádám 
alakjának világirodalmi előzményeihez c. előadásában (1984) tárta fel. Milton eposzá
val elsősorban a paradicsomi két fa és az öngyilkosság gondolatának motívumát 
tartotta hasonlónak, illetve azt, hogy Ádám mindkét műben megismeri utódai 
történetét.63 E nézete kialakulásához az vezethetett, hogy „Madách irodalmi 
mintái közül bizonyíthatólag csak Milton eposzát"64 tudta elfogadni, pedig a fenti 
párhuzamokat Byron művével is joggal megvonhatta volna.65 Mint az előadást 
követő vitából kiderül, Horváth Károly sikerrel hívta föl a kutatók figyelmét arra, 
hogy a Madách-filológia elhanyagolta a miltoni hatás kérdését, ám az új kutatási 
terület kijelölése akaratlanul is a byroni hatás kérdésének rovására ment: a zárszó 
az európai hagyományból most a miltonit emelte ki.66 

Byron úgy szorult ki a Madách-filológiából s így lényegében a szakirodalomból 
- hiszen például A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig c. kötet Madách 
fejezetében Sőtér István csak egyszer említi, akkor is Vigny és Lamartine társasá
gában, s Madách egy másik műve kapcsán67 - hogy sohasem tisztázódott, vajon 
hatott-e Az ember tragédiájára., forrásnak tekinthető-e, vagy csak párhuzamokról 
beszélhetünk. A kérdést mintha nem is akarták volna eldönteni. A hangsúlyt a 
párhuzamok felkutatására helyezték, s Madách alkotását máig elfogadott ér
vénnyel a Goethe-, Byron- és Shelley-féle drámai költemények hatására a francia 
irodalomban kialakult epikus formába öntött ún. „emberiség-költemények" tág 
kategóriájába vonták be, melynek előszeretettel használták francia megnevezését, 
már-már elfeledtetve azt a tényt, hogy a poéme d'humanité német, illetve angol 
hatásra, sőt nem kis részben éppen azoknak a műveknek hatására jött létre, 
melyek eredendően mint Madách forrásai kerültek szóba. Az ember tragédiája 
vizsgálatát Szász Károlytól kezdve szinte mindegyik filológus esetében az apolo-

59 HORVÁTH Károly, Az ember tragédiája, mint emberiség-költemény. In Madách-tanulmányok. Szerk. Uő. 
Budapest, Akadémiai K., 1978. 31. 

60 HORVÁTH Károly, Az ember tragédiája..., 35. 
61 HORVÁTH Károly, Az ember tragédiája..., 28-30. 
62 HORVÁTH Károly, Az ember tragédiája..., 41. 
63 HORVÁTH Károly, Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez. ItK 1984. 52. 
64 HORVÁTH Károly, Ádám alakjának..., 56. 
65 Az előadást követő vita során Horváth Károly módosított véleményén: arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy a két fa motívumát illetően mégiscsak a Káin első felvonásának hatásával kell számolni. 
Horváth Károly „Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez" című előadásának vitája. ItK 1984.129. 

66 Horváth Károly „Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez" című előadásának vitája, 130. Horváth 
Károly Milton hatásával legújabban „Az ember tragédiája" szereplőinek és motívumainak bibliai és 
világirodalmi előzményeihez c. tanulmányában foglalkozott. ItK 1993. 301-336. 

67 Budapest, Akadémiai K., 1965. 341. 
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getikus indíttatás, a kultikus beállítódás határozta meg. A Madách-kultusz a 
Dávidházi Péter könyvében definiált három kultusz-formáció közül az elsősorban 
a szubkulturális vagy (ahogyan Dávidházi „szívesebben nevezné") közösségi 
modell jegyeit viseli. Ez a modell Dávidházi meghatározása szerint „csoportbeli 
kölcsönhatásra alapozódik, s egy fokról fokra történő, tekintélyes vezető nélküli 
kultuszfejlődést feltételez: a ritka vagy nem is létező javak megszerzéséért tett 
közös erőfeszítések meghiúsulásának tapasztalásával a hátrányos helyzetben levő 
sorstársak lassan kompenzációkat találnak ki maguknak, ezek kölcsönös cseréjé
vel a csoport mind összetartóbb egységgé válik [...]68. Dávidházi nem foglalkozott 
a kultusz és a nacionalizmus kapcsolatával, a Madách-filológiát vizsgálva a 
kérdést lehetetlen volt megkerülni: hiszen egymást formáló, erősítő kölcsönhatá
suk nyilvánvaló. 

A kultikus beállítódás az „adatgyűjtögetés szenvedélyével" jellemzett poziti
vista korszak kutatásait is meghatározta, s mivel a nemzeti önértékelés zavarai a 
későbbiekben sem szűntek meg, rányomta bélyegét az egész Madách-filológiára. 
A pozitivisták hiába vonták vissza állításaikat egy-egy mű hatásáról, tevékenysé
gük mégis szálka maradt a modern Madách-kutatás szemében. A fő vádat 
Bárányi Imre fogalmazta meg Az ember tragédiája és a pozitivista hatáskutatás c. 
tanulmányában: „a pozitivizmus, amely kultúrtörténeti illúziókat, olvasmány és 
forráslegendákat szőtt a mű köré, sokat ártott magyartalajúságának, társadalmi-
személyes ihletettségének és eredetiségértékének." Bárányi - egyébként marxista 
körítéssel előadott - szavai azt bizonyítják, hogy bírálata ugyanúgy a kultikus 
beállítódás jegyében született, mint az általa elítélt filológusok írásai. Vajda 
György Mihály, már idézett publikációjában, Arany János Zrínyi és Tasso című 
tanulmányában kifejtett összehasonlító módszerét dicsérve70 kijelentette, hogy „a 
pozitivista utókor megtanulhatta volna [Aranytól], hogy az analízisnek csak 
akkor van értelme, ha szintézis követi."71 Annak áttekintése, hogy miként és 
milyen eredményre jutva vizsgálták Byron Káin című művének hatását Az ember 
tragédiájára, azt látszik bizonyítani, hogy - legalábbis a Madách-filológia esetében 
- a hiba nem a mikrofilológiai bogarászás vagy a szintézis hiánya volt. Hanem 
az, hogy a pozitivista iskola képviselői, és általában a Madách-hatáskutatással 
foglalkozó irodalomtörténészek a Szász Károllyal kezdődő kompenzációs készte
tés nyomására ugyanazt ismételték újra meg újra, és nem végezték el a valódi 
összevetésen alapuló hatás-, még kevésbé a forráskutatást. A szintézishez el sem 
juthattak, mert - a megtévesztő adattenger ellenére - hiányzott az analízis. Ennek 
következtében a Madách-filológia a hatáskutatást illetően valójában a kezdetektől 
mindmáig egy helyben topog, amit Martinkó András 1978-ban megjelent tanul
mányának kijelentéseivel is alátámaszthatok. Martinkó, aki a hatáskutatást Bárá
nyi nyomán és ugyancsak kultikus beállítódása következtében ítélte el, Goethe, 
Byron, Lamartine és Hegel hatásáról így írt: „[...] persze nem akarom én tagadni 
az említett művészi faunák esetleges hozzájárulását Az ember tragédiája szervezeté-

6H DÁVIDHÁZI Péter, i. m. 303. 
69 BÁRÁNYI Imre, Az ember tragédiája és a pozitivista hatáskutatás. Klny. a Studia Litteraria 1963. évi 

kötetéből. Debrecen, 1963. 101. 
7,1 Arany két részre osztotta a tanulmányt: „Az elsőben, mely hosszabb és elemző, követem a 

Zrínyiász szövegét s helyi észrevételekre szorítkozom, főleg Tasso és Virgil befolyását tanulmányozva 
költőnkre; a másában, mely rövidebb s összeállító, megkísértem eltalálni a rangot, mely Zrínyit 
Tassoval szemben is megilleti." VAJDA György Mihály, i. m. 326. 

71 VAJDA György Mihály, uo. 
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nek felépítéséhez (bár, őszintén szólva, e minták, források nagyon közvetlen 
hatását sehol, egyetlen ilyen célú dolgozatban sem éreztem meggyőzően igazolt
nak.)"72 

A kisebbségi érzéstől gyötört Madách-filológia mintha nem mert volna hinni 
magának Madách Imrének sem,73 aki pedig a Kisfaludy-társaság előtt mondott 
székfoglalójában más művek felhasználását hasznosnak minősítette, amikor kije
lentette, hogy Homérosz, Shakespeare, Milton, Arisztophanész, Moliére „Kincseik 
egy része valóságos oroszlánrész, melyet gyöngébb szellemektől ragadtak el." 
Ugy vélte, irodalmunk a „hitregei elem" átvételével gazdagítható, amihez „csak 
merész s alakító szellem kell". Sőt meg is nevezett néhány szerzőt, akik ilyen 
források felhasználásával hoztak létre kiváló alkotásokat s kiknek követését 
írótársainak ajánlotta: „Nagy példák állnak annak bizonyítékául előttünk Shakes
peare Hamlet)ében s Nyáréji álmában, Byron Manfrédjében s misztériumaiban, 
Goethe Faustjában s balladáiban."74 A felhasználásra, követésre méltónak tartott, 
példaként említett művek egyike tehát a Káin volt. 

II. Ádám és/vagy Káin? 

Az 1821-ben, már Itáliában írt Káin nagy felháborodást keltett Byron hazájában: 
blaszfémiával, eretnekséggel, sátánizmussal vádolták, nem hitték el, hogy „az 
angyalok oldalán" áll.75 A botrány híre eljutott Magyarországra is: Petrichevich 
Horváth Lázár 1842-ben kiadott Byron életrajzában szükségét érezte, hogy meg
védje hősét az istentelenség vádjától.76 Míg a közönség egy része elítélte, Byron 
író kortársai, köztük Goethe, Shelley és Scott majd később Nietzsche is igen sokra 
tartották e művét.77 Mégis a Káinról a 20. századi brit irodalomtörténet-írás - mely 
egyébként is indokolatlannak tartja s kissé értetlenkedve veszi tudomásul Byron 
múlt századi európai népszerűségét78 - megfeledkezni látszik. Ha szentel némi 
figyelmet e műnek, helyét Byron gyengébb alkotásai közt jelöli ki. Egy példa: „A 
Cain, mely legambíciózusabb próbálkozása a gonosz metafizikájának ábrázolásá
ra, néhány jó dolog ellenére gyerekes és pózzal teli."79 Byron alkotásának az 
amerikai Ricardo J. Quinones közelmútban megjelent The Changes ofCain. Violence 
and the Lost Brother in Cain and Abel Literature (Káin változásai. Erőszak és az 

72 MARTTNKÓ András, Vörösmarty és Az ember tragédiája. In Madách-tanulmányok, 185-186. 
73 A ritka kivételek közé tartozik az elsősorban német nyelven publikáló Barabás Abel. L. Goethes 

Wirkung in der Weltliteratur. Goethe, Byron und Madách. Leipzig, Magazin-Verlag Jacques Hegner, 1903. 
74 Madách Imre válogatott művei. S. a. r. SÓTÉR István. Budapest, Szépirodalmi K., 1958. 227-228. 
75 A mű fogadtatásáról: The Works of Lord Byron. Vol. V Poetry. Ed. Ernest Hartley COLERIDGE. New 

York, Octogon Books Inc., 1966. 201-204. 
76 Petrichevich Horváth Lázár munkái. I. köt. Byron lord' élete. Buda-Pest, 1842. 51-52. (MTA Kt.) 
77 Például Shelley véleménye: „Cain is apocalyptic; it is a revelation never before communicated 

to man." The Works of Lord Byron, id. kiad. V 204. Byron hatásáról Nietzschére: Cedric HENTSCHEL, 
Byron and Germany. The Shadow ofEuphorion. Byron's Political and Cultural Influence in Nineteenth-Century 
Europe. A Symposium. Ed. Paul Graham TRUEBLOOD. London - Basingstoke, Macmillan, 1981. 78-79. 
Vagy Bertrand RUSSELL, A History of Western Philosophy c. művének „Byron" fejezete. 

Pl.: „Byron's Continental popularity in part reflects this quality of his writing [the rather simple 
subjection of language to reasoned thought]; it is largely understandable without a native's intimate 
feeling for the English language." D. W. HARDING, „The Character of Literature from Blake to Byron". 
In From Blake to Byron. Ed. Boris FORD. Penguin Books, 1976. 62., [63.] 

79 H. V. DYSON -John BUTT, Augustans and Romantics 1689-1830. London, The Cresset Press, 1950. 
96. (Introduction to English Literature, Vol III.) 
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elveszített testvér a Káin és Ábel irodalomban) c. könyvében adott elégtételt. 
Quinones, aki a mítosznak a nyugati irodalmakban a bibliai időktől a jelen korig 
létrejött variánsait vizsgálta, kiemelkedő helyet juttatott Byron alkotásának. Ez a 
romantikus mű szerinte az első, melyben a kezdetben gyilkos szörnyetegként 
ábrázolt Káin újjászületik: az együgyűségig engedelmes Ábel helyett ő lesz a 
pozitív hős, új és komplex értékek hordozója, felelősségteljes és gondolkodó 
ember, metafizikus lázadó, s így a modernizmus Káin-ábrázolásainak előfutára.8" 

Madách már 1840-ben tudott a Káinról: Lónyay Menyhértnek írt egyik levelé
ben érdeklődött Byronnak „Az ördög sétája" c. műve iránt,81 s Szűcsi József 
nyomán tudjuk, hogy a költő összes műveinek 1845-ös kiadása megvolt könyv
tárában.82 

Az alábbiakban gondolati, illetve cselekményegységekre bontom, majd ezt 
követően párhuzamba állítom a Káin első két felvonását (kivéve a Hádészban 
játszódó, a forráskutatás szempontjából irreleváns jelenetet) Az ember tragédiája 
első három és tizenharmadik színével, kiegészítve a tizenötödik megfelelő része
ivel, abból a célból, hogy bebizonyítsam: Byron misztériumjátéka hatott Madách-
ra, sőt műve egyik alapvető forrásaként kell számon tartanunk. 

KÁIN 
Első felvonás 
(Táj a paradicsomon kívül) 
1. Ádám, Éva, Ábel, Hada és Cilla 

dicsőítik az Urat. 
2. Káin nem hajlandó, 
3. mert rájött, hogy szülei vétkéért ő 

ártatlanul bűnhődik, Isten igazság
talan volt: „Érthetetlen / Ha ott nőtt 
a fa, mért nem neki nőtt? / S ha nem 
neki nőtt, mért nőtt oly közel, / s 
mért volt olyan szép?" (488.)83 

4. Megjelenik Lucifer. Káin tisztázni 
akarja, hogy kivel van dolga. 
K: „Szellemlény, ki vagy?" L.: „A 
szellemek ura." (489.) 

5. L. dicséri K.-t, amiért gondolkodó 
lény. 

6. K. a halál miatt panaszkodik. 
7. L.: „Élsz és élni fogsz örökkön: / a 

sár mely külső burkod, nem a lét." 
(490.) 

8(1 Princeton, New Jersey, Princeton Univ. Press. 1991. A „Byron's Cain and its Antecedents" c. 
fejezet. 87-108. 

81 RADÓ György, Madách Imre. Életrajzi krónika. Salgótarján, Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár, 
1987. 65. 

82 Szűcsi József, i. ni. 17. 
83 A Káin magyar szövegének a továbbiakban zárójelben megadott oldalszámai Byron Válogatott 

műveinek már korábban is idézett kiadásából valók (Európa, 1975.) 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
Első szín 

[1] Angyalok kara dicsőíti az Urat. 
[2] Az Úr dicséretet vár Lucifertől, 
[3] aki nem hajlandó rá, mivel rossz a 

teremtés, ráadásul az Úrnak nincs 
ereje „másítni" rajta. (83) 

[4] Önös érdekből teremtette a vilá
got: „Aztán mivégre az egész 
teremtés? / Dicsőségedre írtál köl
teményt, / belehelyezted egy rossz 
gépezetbe, / És meg nem unod 
véges végtelen, / Hogy az a nóta 
mindig úgy megyén." (97-101) 

[5] A teremtés fő hibája: „Végzet, sza
badság egymást üldözi". (106) 

[6] L. kijelenti, hogy nem tudja dicsér
ni, „Dicsér eléggé e hitvány sereg," 

[7] L. közli: ő is öröktől fogva létezik, 
[8] s mint az Úr teremtő társa kéri a 

jussát. 
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8. L. gúnyosan szól az Istent teremté
sért dicsőítő szeráfokról: „Ezt kell 
hogy zengjék s mondják, máskü
lönben / olyanok volnának a szel
lemek / és emberek közt, mint én 
- és te -." (491.) 

9. L. az ember pártján áll, szerinte a 
teremtés rossz, az Úr önös érdek
ből hozta létre a világot és az em
bert, ráadásul már nem tud rajta 
változtatni: „ha ő csinált, hát vissza 
nem csinálhat;" 

10. L.: „Rosszat nem teremt / a jóság s 
ő mi mást csinált? De csak / üljön 
magányos, roppant trónusán, / vi
lágokat teremtve, hogy kevésbé 
/ nyomassza mérhetetlen, társta
lan / létezését az öröklét! [...] Ám 
Ő! Nyomorult a csúcson, / az Úr s 
oly izgága e nyomorban, hogy egy
re / teremt és újra csak teremt." 
(492.) 

11. L. miközben saját magát védi, igaz
ságtalansággal vádolja a Teremtőt: 
„Es én ültettem a tilalmat / ártatlan 
és ezért kiváncsi lények / keze 
ügyébe? Istenekké lesztek / ha én 
teremtlek." (494.) 

12. L. Káinban kíváncsiságot kelt a tu
dás iránt: a „másik," az élet gyü
mölcsét ígéri neki - mely az ész 
hatalma által elérhető. (494.) 

13. K. tudni szeretné, milyen a halál, 
14. L. először azzal utasítja el: „Fag

gasd a Rontót!" (496.), 
15. majd közli, hogy: „Felbomlótok a 

földben." (497.) 
16. Káin panaszkodik, amiért szülei 

nem szedtek az élet fájáról is. 
17. „Meggátolták." - válaszol L. 

(498.) 
18. K.: „Taníts meg / létem rejtelmei

re." (499.) 
19. Hada megpróbálja K.-t visszatarta

ni, válassza a tudás helyett a sze
relmet. 

20. L. közli vele, hogy lesz idő, mikor 
a testvérszerelem bűnnek számít. 
(503-505.) 

[9] Megkapja a megátkozott két fát és 
megfogadja, hogy megdönti az Úr 
világát. (110-147) 

Második szín 
[10] Ádám és Éva a paradicsomban. 

Isten tiltására Éva: „Mért szebb e 
két fa, mint más; vagy miért / Épp 
ez tilalmas?" (170-171) 

[11] Á. és É. enyelegnek. 
[12] Megjelenik Lucifer. Ádám tisztáz

ni akarja, hogy kivel van dolga. L.: 
„Üdvöz légy, szellemtestvér!" Á.: 
„Mondd, ki vagy?" (221) 

[13] L. szerint a teremtéskor az Úr igaz
ságtalan volt az emberrel: „Azért 
teremtett volna-é porodból, / 
Hogy a világot ossza meg veled?" 
(227-228) 

[14] L. gondolkodásra ösztökéli Ádá
mot: a jó és rossz megkülönbözte
tésének képességét ígéri, mely a 
gondviselés alól felmentené, 

[15] de gúnyolja is: „Igen, ám volna 
egy, a gondolat, / [...] De trágya-
féregül tán jobb neked". (247,253). 

[16] Emlékezteti, hogy az Úr a tudás és 
az élet fájától tiltja őket - halhatat
lansággal és a tudással kecsegteti 
Á.-t és É.-t. (260-265) 

[17] Éva L. fenti szavainak hatására ki
mondja: „Mégis kegyetlen a mi 
alkotónk!" (268) 

[18] L. közli, hogy a két fa az övé, s Á. 
újabb kérdezősködésére, aki magá
hoz hasonlónak látja, azt mondja: „A 
szellemország büszke" tagja. (289) 

[19] Á. kérdésére, hogy miért hagyta 
ott az eget, 

[20] L.: „Meguntam ott a második he
lyet, / Az egyhangú, szabályos 
életet, / Éretlen gyermek-hangu 
égi kart, / Mely mindég dicsér, 
rossznak mit se tart." (296-300) 

[21] Éva meggyőzi önmagát: „Miért 
büntetne? - Hisz, ha az utat / ki
tűzte, mellyen hogy menjünk, kí
vánja, / Egyúttal ollyanná is alko
tott, / Hogy vétkes hajlam másfelé 
ne vonjon. / Vagy mért állított 
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21. Hada kérdésére: „Hol laksz?" L. 
közli, hogy „megosztom az O biro
dalmát, I s van egy királyságom, 
mely nem az Övé." (511.) 

22. L. újra tudást ígér K.-nak: „Ha tu
dásért / epedsz, Káin, én csillapít
hatom / e szomjat". (511.) 

23. Káin követi Lucifert, hogy meg
nézze az „öröklétet". 

Második felvonás 
(Örvénylő űr) 
24. L. és K. röpülnek. L. ígéri, annak 

ellenére megmutatja K.-nak „a 
múlt, a jelen s a jövő világok / 
történetét", 

25. hogy nem kér cserébe hitet: „az én 
Ítéletem nem sújt, ha kétely / tör át 
szűk léteden." (512-513.) 

26. Káin látja, mint zsugorodik egyre 
kisebbre, csillaggá, a Föld. (513.) 

27. L. kiábrándítja a fellelkesült K.-t -
az emberi gondolatot silány anyag 
hordja: „és / hiába tudnád s törnél 
rá, s nagyobb / tudásra is, csak 
otromba, alantas, / piti szükségle
tekbe fúlna mind," 

28. s közli vele, hogy az új teremt
mények, kiket létrehoz, még ná
la is boldogtalanabbak lesznek. 
(514.) 

29. K. öngyilkos akar lenni: „ha igazat 
szólsz [...], haljak meg itt: ha életet 
adok / azoknak, kik csak hosszú 
szenvedésre / s meghalni jók, ez
zel a gyilkolást / s a halált szapo
rítom." (514.) 

30. L. közli, hogy a lélek nem ha
landó: „egyik részed tovább él." 
(514.) 

31. Az étertől megrészegült K. meg 
akarja ismerni Istent, az Isteneket 
vagy legalább tudásukat: „E lát
ványhoz ez órán / eszméim mél
tók, csak porom nem az. / Ölj meg 
Szellem, vagy vezess közelebb!" 
(516.) 

32. L. megígéri, az árnyékvilágba ve
zeti K.-t, aki elcsodálkozik rajta, 
hogy korábban is volt már élet. 

mély örvény fölé, / Szédelgő fejjel, 
kárhozatra szánva. - Ha még a 
bűn szintén tervében áll, / Mint a 
vihar verőfényes napok közt, / Ki 
mondja azt vétkesbnek..." (306-
311) 

[22] Éva dönt: szakít a tudás fájáról. 
[23] L. az élet fája felé vonja őket, de 

egy kerub közbelép. 
Harmadik szín 
[24] A paradicsomból önként eltávo

zott Ádám az Úrról: „Mit is kö
szönjek néki? puszta létem? / Hisz 
ez a lét, ha érdemes leszen / Ter
hére, csak fáradságom gyümöl
cse." (371-373) 

[25] Rájön, hogy bár szabad akarattal 
rendelkezik: „[...] szabad levek / 
Alkotni sorsom és újból leront-
ni"(379-380), 

[26] teste a természet törvényeinek ki
szolgáltatott. „S ha képzetem ma-
gasb körökbe von, / Az éhség 
kényszerít, hunyászkodottan / Le
szállni ismét a tiprott anyaghoz." 
(392-394) 

[27] „Hagyd megtekintnem hát e mű
ködést". (410). 

[28] L. kijelenti, a most már halandó 
Ádámnak: „Voltál és leszesz. Örök 
levés s enyészet minden élet." 
(414^15) 

[29] Á.: „Mivé leszesz testem," [...] „Né
hány marok porrá sülyedsz-e csak 
[...]" (433,438) 

[30] Á.-t nem elégítik ki a Földszellem 
szavai. L.-nek: „Hagyj tudnom 
mindent, úgy, mint megfogadtad." 
(506) 

[31] L. válaszából nem derül ki, hogy 
halandó-e a lélek: „Portested is szét-
hulland így, igaz, / De száz alakban 
újólag felélsz [...]". (533-534) 

[32] Á., most első ízben, a jövőt akarja 
látni. (542) 

[33] L. a remény útravalójával álmot 
bocsát rájuk. 

Tizenharmadik szín 
[34] Á. és L. az Űrben röpülnek. 
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L.: „Hiszen / csak az idő s a tér 
nem változik. / De nem halál a 
változás, csupán / a pornak": ám 
te az vagy s fel se foghatsz / mást, 
mint a port." (519.) 

Második jelenet 
(Hádész) 
33. Látogatás a Hádészban 
34. K. az Úr vagy Lucifer lakhelyére 

kíván menni. L.: „Titokra törsz! 
A két nagy Alapelvre! / [...] Por! 
Szabj becsvágyadnak korlátokat! / 
Akármelyikük látványa megölne!" 
(542.) 
K. a halála árán is tudni vágyik: 
„Hadd öljön meg - csak lássam 
őket!" (542.) 

35. Káin az út végén csalódottan 
kérdezi, L. miért mutatta mind
ezt: „Jaj! Semminek látszom!" 
(542.) 

Harmadik felvonás 
(Föld, az Éden környéke) 
36. K.-t a tudás elkeseríti: „végtelen 

lények ősi műveit / láttam, kihalt 
világokra meredtem, / megrésze
gített néhány csöpp öröklét, / s azt 
hittem: magam is határtalanná / 
duzzadtam tőle; de most újra ér
zem: / parány vagyok. A szellem 
jól beszélt: / semminek mondott." 
(547.) 

37. K. megölné magát, ha a bánattól s 
a haláltól megmenthetné az embe
riséget, de késő, a fia már megszü
letett. 

38. Hada így vigasztalja: „Ki tudja, ily 
vezeklés egykoron / nem váltja 
meg fajunkat?" (548.) 

[35] „Földünk egy szelete a távolban 
látszik, mígnem csillagul tűnik 
csak". (A színi utasításban) 

[36] Ádám nem lát maga előtt célt, 
„Szerelem és küzdés nélkül mit ér 
/ A lét" - mondja, 

[37] de mégis a tudást választja: „előre 
hát, előre: / Csak addig fáj, míg 
végképp elszakad, / Mely a föld
höz csatol, minden kötél." (3620-
3621, 3625-3627) 

[38] Ádámot a Földszellem meg akarja 
állítani, de hiába: 

[39] „Dacolok véled, hasztalan ijesz
tesz, / Testem tiéd tán, lelkem az 
enyém [...]" (3639-3640) 

[40] és saját halála tudatában, az ön
gyilkosságot is vállalva fellázad: 
„Úgyis nem ront-e majd el a halál?" 
(3673) 

41] Á Föld szelleme a halálról: „Szen
telt pecsét az, feltárta az Úr / Ma
gának." (3676-3677) 

Tizenötödik szín 
[42] Á;-t a tapasztaltak elkeserítették: 

„Álmodtam-é csak, vagy most ál
modom, / És átalán több-é, mint 
álom, a lét, / Egy percre melly a 
holt anyagra száll, / Hogy azzal 
együtt végképp szétbomoljon? / 
Miért, miért e percnyi öntudat, / 
Hogy lássuk a nemlét borzalma
it?" (3923-3928) 

[43] Á. öngyilkos akar lenni. (3975-
3981) 

[44] L.: „Hiszen minden perc nem vég 
s kezdet is?" (3983) 

[45] L. kijelentésére, hogy É. fia bűnt és 
nyomort hoz a földre, 

Elképzelhető, hogy a két műben megtalálható egyezések nem mindegyikének 
forrása a Káin, hiszen Madáchra a Faust is hatott - láttuk, ezt még a korábbi 
filológusok is elismerték - , s igaza lehet Horváth Károlynak és Lukácsy Sándor
nak,84 Miltont is ismerhette. Sőt, Byron is ösztönzést kapott Goethétől, Miltontól, 
Salomon Gessnertől, a Faust II. részére meg éppen a Káin volt hatással: a szálak 
néhol szinte kibogozhatatlannak tűnnek. 

LUKÁCSY Sándor, Kincsásás V. Álmok a történelemről. Kortárs, 1983. nov. 

615 



Az azonos gondolati és cselekményegységek nagy száma, azonban már önmagában 
is bizonyítja, hogy Madách - „merész és alakító szellemmel" - felhasználta a Káint 

Az egyezések a következőek: 1. - [1]: az Úr dicsőítése; 2. - [3,24]: erre sem Káin, 
sem Madách Luciferé, sőt az eszmélő Ádám sem hajlandó; 3. - [10,17]: a hódolatot 
Káin, ill. Éva azért tagadják meg, mert igazságtalannak tartják az Urat, amiért 
megtiltotta, hogy a tudás és az élet fájának gyümölcséből szedjenek, miközben 
különösen kívánatossá tette azokat [10]. Éva ezért jelenti ki, hogy Isten kegyetlen 
[17]; 4. - [12]: Lucifer megjelenik, Káin, ill. Ádám meg akarja tudni kivel van 
dolga; 5. - [14]: Lucifer Káint dicséri, mert gondolkodó lény, Ádámot buzdítja, 
gondolkozzék; 6. - [29]: Káin tudja, hogy meghal és panaszkodik, Ádám tudni 
szeretné, mi lesz vele holta után; 7. - [28]: Lucifer Káinnak is Ádámnak is azt 
válaszolja, hogy élete örök; 8. - [6,19]: Lucifer gúnyolódik a szeráfokon, ill. az égi 
karon; 9. - [3, 20]: Lucifernek az a véleménye, hogy az Úr nem képes a teremtés 
korrekciójára; 10. - [4]: Lucifer szerint az Isten saját kényére-kedvére teremette a 
világot; 11. - [13, 21]: Lucifer, ill. Éva szerint az Úr igazságtalan volt, mivel az 
embernek alárendelt szerepet szánt [13], illetve mivel Ádám és Éva a bűn 
elkövetése előtt nem tudhatta, hogy mi a bűn, s ha bűnnel együtt teremtette őket, 
akkor ők nem lehetnek vétkesek (Éva csak burkoltan vádolja az Istent) [21]; 12. -
[14,15]: Lucifer felkelti Káin, ill. Ádám kíváncsiságát a tudás iránt; 13. - [29]: Káin, 
ill. Ádám tudni szeretné, mi a halál; 14. - [31]: Lucifer, illetve a Föld szelleme 
kitérnek a pontos válasz elől; 15. - [31, 41]: Lucifer annyit elárul, a test halandó; 
16, 17. - [23]: Káin panaszkodik, az élet fájáról nem vehettek szülei, Az ember 
tragédiájában Lucifer segítsége ellenére megakadályozza őket egy kerub; 18. - [27, 
30]: Káin, ill. Ádám a lét titkát óhajtja megtudni Lucifertől; 19. - [36, 37]: Hada 
kéri Káint válasszon tudás és szerelem közt. Ádám ugyan szerelem nélkül először 
céltalannak látja az életet, majd mégis a tudás mellett dönt; 20. - testvérszerelem; 
21. - [7, 18]: Lucifer kijelenti, öröktől fogva létezik; 22. - [16]: Lucifer tudást ígér; 
23. - [22]: Káin dönt, Lucifer társául szegődik, Éva dönt és eszik az almából. 24. 
- [34]: Káin és Lucifer, ill. Ádám és Lucifer az űrben röpülnek; 25. - Lucifer Istentől 
eltérően nem kér az embernek nyújtott segítségéért hitet; 26. - [35]: Káin és Ádám 
távolodik a Földtől; 27. - [26]: Lucifer kiábrándítja Káint, hogy ösztönei foglya, 
ugyanezt ismeri föl Ádám; 28. - [45]: Lucifer elárulja Káinnak, hogy az emberiség 
boldogtalan lesz, ill. közli Évával, hogy az emberiségre bűn és nyomor vár; 29. -
Káin öngyilkos akar lenni; 30. - Lucifer közli Káinnal, hogy hiábavaló; 31. - [37, 
38]: Az étertől megrészegült Káin, ill. Ádám mindent tudni akar; 32. - [44]: Lucifer 
a világegyetem, ill. az emberiség örökkévalóságáról beszél; 33. - Lucifer megmu
tatja Káinnak Hádészt; 34. - [39, 40]: Káin és Ádám a haláluk árán is a tudásra 
törnek; 35, 36. - [42]: Utazásuk véget ér. Káint a Hádészban megismert örökléthez 
viszonyítva töri le az emberi élet rövidsége és értéktelensége, Ádám a nemléthez 
méri, de utóbbiról nincsen biztos tudása. 37. - [43]: Káin, ill. Ádám öngyilkos akar 
lenni; [44]: Lucifer közli Ádámmal, hogy hiábavaló; 38. - [46]: Hada, ill. Éva a 
Megváltó eljövetelével vigasztalják Káint, ill. Ádámot. 

Ä Káin forrás voltának legfontosabb bizonyítéka véleményem szerint a két 
szerzőnél végül teljesen eltérő megoldáshoz vezető közös téma: Káin és Ádám 
törekvése az ember halál utáni sorsáról való tudás megszerzésére. A témához 
kapcsolódó bizonyíték, hogy a paradicsom melletti helyszínre történő visszatérés 
után (Harmadik felvonás és Tizenötödik szín eleje) Káinhoz hasonlóan Ádámot 
(holott ő az emberiség történelméről szerzett közben tudást) először az emberi 
halandóság foglalkoztatja, s csak később a társadalmi fejlődés kérdése. 
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A megfelelések egy részénél csak a Káin lehetett a forrás, mivel a Bibliáétól, sőt 
Az elveszett paradicsométól és a Föusíétól eltérő, Byron művével viszont megegyező 
Madách megoldása. Ilyen egyezés például az, hogy Káin és Éva már azelőtt 
elégedetlen a teremtéssel, hogy Luciferrel találkoznának; mind Byron, mind 
Madách Luciferé hasonlóképpen kritikus módon viszonyul az Istenhez, a terem
téshez és az angyalokhoz; mindkettő hasonlóan határozza meg saját kilétét: 
öröktől fogva létezik. (Dieter P. Lotze felismerte, hogy Madách Lucifer-ábrázolá
sában a manicheizmus dualista szemlélete érvényesül, ő azonban nem Byron 
hatásának tulajdonította, hanem Hegelének.85) További egyezés, hogy mind a két 
Lucifer oda akarja adni az élet fáját is az emberiségnek, valamint, hogy Lucifer 
csak kísérőül szegődik Káin, illetve Ádám mellé, nem pedig szolgának. (Szegedy-
Maszák Mihály vette észre, hogy ellentétben álló, de összetartozó, „hasonmás" 
szereplőként fogható fel Lucifer és Ádám, őt azonban ez Lautréamont Maldoror 
énekeire emlékeztette.86 Ez a megoldás tehát inkább Byron hatását mutatja, akinek 
Luciferé a Káin-variánsok sorában az első hasonmás.)87 Mindkét műben Lucifer 
világosítja fel Káint és Ádámot, illetve Évát az emberiség jövőjéről, utalva 
Káinnak még el sem követett bűnére (akivel Madáchnál Éva éppen várandós). 
Káin is, Ádám is úgy érzik: nem tartoznak Istennek köszönettel. 

Több olyan egyezés van, ahol a Biblia hatása nem is jöhet szóba. A byroni űrbéli 
utazás forrás voltát - melynek legalább a hatását többé-kevésbé a filológia eddig 
is elismerte - a cselekményfordulatok egymásutánisága, Káin és Ádám boldog 
elragadtatása, akár haláluk árán is a tudás teljességére törekvése igazolja. 

A Bibliában nem fordul elő, hogy Éva, Hadához hasonlóan, optimistán néz az 
emberiség jövője elé, mintha nem álmodott volna semmit. Hada azért lehet 
optimista, mert Lucifer őt nem vitte magával, tehát az emberiség múltjáról és 
jövőjéről nem tud. Úgy gondolom, hogy Az ember tragédiájának e sokat vitatott 
részére - Évára miért nem voltak hatással a látottak - épp az adhat magyarázatot, 
hogy a Káin nyomán került a műbe, s Madách nem figyelt föl a megoldatlanul 
maradt problémára. Byron hatását bizonyítja, hogy a Megváltó eljövetelével Éva 
hasonló helyzetben vigasztalja Ádámot, mint Hada Káint, azaz öngyilkossági 
szándékuk kapcsán. Közös az öngyilkosság, sőt többszöri öngyilkosság motívu
ma is, ráadásul mindegyik esetben hasonló megfontolásból akarják végrehajtani 
(a tudás megszerzéséért, illetve az emberiség szenvedését megelőzendő). Bizo
nyíték a Káin hatására a két fa átvétele. (Mint láttuk, erre az álláspontra helyez
kedik Horváth Károly.) Byron érvelése szerint Isten igazságtalan volt, hiszen 
Ádám és Éva a paradicsomi ártatlanság állapotában nem tudhatták: mi a rossz -
ezért nem követhettek el bűnt, amikor szakítottak a tudás fájáról. Annak felidé
zésével, hogy az élet fájától is eltiltotta őket, Isten kegyetlenségét kívánta hang
súlyozni. Madách művében, bár nem használja fel Isten bírálatára, a bűnbeesés 
kétértelműségének gondolata szintén megtalálható. Igaz, Byrontól eltérően, ahol 
Káin is, az ugyancsak pozitív szereplőként ábrázolt Lucifer is a bűnbeesés kapcsán 
vonja le az Isten kegyetlenségére vonatkozó és végül az első gyilkossághoz vezető 
következtetést, Madáchnál Lucifer, illetve Éva szájából hangzanak el a bíráló, 

85 Dieter P. LOTZE, Imre Madách. Boston, Twayne Publishers, 1981. Lotze meglepőnek találta, hogy 
Madách katolikus bírálói ezt a katolikus dogmától történő alapvető eltérést nem vették észre. 100. 

86 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Tórténelemértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában. In Madách-tanul-
mányok, 137. 

87 Ricardo J. QUINONES, i. m. 97. 
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egyben a bűnbeesésre csábító szavak (3. - [10,16,17]).88 Az élet fáját Madách talán 
azért tartotta meg mégis, mert az emberi halandóság az ő művének is egyik fő 
témája, s nem vette észre - mint láttuk, csak Alexander Bernát ismerte föl - , hogy 
így a műbe ellentmondás került. Sőt részben az élet fája az oka, hogy Lucifer 
alakja, túl jellemének a történelmi színekben végbemenő átalakulásán, egy helyütt 
a mű elején is ellentmondásos: közli az Úrral, hogy tönkre fogja tenni az embert, 
ugyanakkor ő maga vonja Ádámot és Évát a fa felé. Ami Lucifert illeti, igaza lehet 
Haraszti Gyulának: alakjának következetlenségei alapjában véve abból származ
hatnak, hogy Madách mind a byroni, mind a goethei figurát felhasználta. Ott, ahol 
Byron hatása az azonos téma miatt erősebb, mint például az első három színben, 
Luciferé is pozitívabb tulajdonságokkal rendelkezik. Ettől a Lucifertől elképzel
hetetlen lenne a Tizenötödik Szín-beli durva kifakadás: „Fel a porból, állat." 
Milton és Goethe Sátánja, illetve Mephisztója nem mindentudóak - nem tudják, 
hogyan végződik az Úrral folytatott harcuk. Byron öröktől fogva létező Luciferé 
mindent tud, amit Isten is, ezért képes megmutatni Káinnak az öröklétet. 
Miltonnál Mihály Arkangyal tárja fel Ádámnak az emberiség jövendő történetét, 
Madáchnál Byron hatása lehet, hogy Lucifer. Ebből azonban újabb ellentmondás 
származik: az ő ugyancsak mindentudó Luciferé - aki képes megmutatni az 
emberiség jövőjét - saját sorsát mégsem látszik ismerni. Ha ugyanis fel tudja 
idézni az emberiség történetét, sőt Jézus eljöveteléről is tud, azzal is tisztában 
kellene lennie, hogy hiába tör Ádám vesztére. 

Madách az első három, illetve a tizenharmadik színben ugyanazokat a kérdé
seket veti föl, mint Byron. A Káin első két fejezetében - a Georges Cuvier 
Recherches sur les Ossements Fossiles c. geológiai művének hatása alatt írt Hádész-
beli részt leszámítva - csak két olyan gondolati elem van, amelyet egyáltalán nem 
érint Madách, s ez a testvérszerelem, és a bűn és erény relativitásának e témához 
kapcsolódó kérdése, amelyek Byront saját féltestvéréhez fűződő érzelmei miatt 
foglalkoztatták. Az ember tragédiája párhuzamba állított színeinek viszont több 
cselekmény-, illetve gondolati eleme a Káinban előzmény nélküli. Ezek egy része 
a kiindulópontul választott más-más bibliai történet miatt szükségszerű. Például 
Madáchnál Lucifer a jussát kéri [8, 9], a byroni parafrázis későbbi résznél 
kezdődik; vagy 5. - [14], ahol Káint megdicséri Lucifer amiért gondolkodó lény, 
míg Ádámot gondolkodásra biztatja - hiszen ekkor az utóbbi még nem evett a 
tudás fájáról. Ádám és Éva szerelmi kettősének sincs megfelelője. (Hada és Káin 
a mű harmadik felvonásában ábrázolt bensőséges kapcsolata a brit filológia 
szerint Salomon Gessner Der Tod Abels-ének hatását mutatja. Bár a sok név közt a 
hatáskutatóknak eddig, ha jól tudom, Gessneré nem jutott az eszükbe, megfonto
landó, Ádám és Éva enyelgése nem volt-e hatással a Második szín Arany János 
által „édeskés"-nek tartott soraira?)89 

A leglényegesebb eltérés a két mű közt a szabad akarat különböző megítélése, 
melyet a Káinban ugyan egyetlen szereplő sem említ, mégis meglétének tagadá-

88 Valószínűleg helytálló Szegedy-Maszák Mihály megjegyzése, aki szerint „Ádám kiszolgáltatott
ságának gondolatát Kierkegaard is alighanem éppúgy az elődöktől vette át, mint a Tragédia szerzője -
ebből tehát nem lehet arra következtetni, hogy Madách költeményének eszmevilága egészében rokon 
a dán bölcselő rendszerével." SZEGEDY-MASZÁK Mihály, i. m. 140. Könnyen lehet, hogy Kierkegaardra 
is Byron volt hatással. 

Gessner összes művei németül megvoltak a Madách-könyvtárban. Szűcsi József, i. m. 13. Madách 
Imre válogatott művei. Összeáll., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta HORVÁTH Károly és KERÉNYI 
Ferenc. Bp., Szépirodalmi, 1989. 359., 369. 
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sáról szól a mű: az ártatlan ember eleve és megváltoztathatatlan halálra ítéltetettsé-
géről. Madáchnál viszont már az első színekben kulcskérdés, melyet Lucifer és Ádám 
is felvet. Lucifer ugyanis azért bírálja az Urat, mert megteremtette az embert, de nem 
döntötte el, szabad akarata, cselekedetei által változtathat-e sorsán vagy eleve 
elrendelt lét vár rá [5], majd a mű során arra tesz kísérletet, hogy a predesztináció 
elve győzzön, azaz az Isten szeretetét elvesztett Ádám magatartásával azt soha vissza 
ne nyerje, s rá és leszármazottaira örök halál várjon. Ádámnak pedig, aki a 
paradicsomból kiűzetve azonnal felismeri, hogy szabad akarattal rendelkezik [25], 
arról kell döntenie miként éljen vele. Az ember tragédiájában felvetett problémák közül 
a predesztináció vagy szabad akarat kérdésére Madách véleményem szerint határo
zott választ ad. Az Isten előtt leboruló - tehát lényegében katolikus bűnbánatot 
tanúsító - Ádám ugyan a halálról nem nyer biztos tudást, az Úrtól és az Angyalok 
Karától a Tizenötödik színben mégis megtudja, a szabad akarat által, mely képessé 
teszi, hogy döntsön jó és rossz között, részesülhet az isteni megváltásban. 

A keresztény hittétel Byronétól eltérő felfogása, s az a tény, hogy Madách már 
azokban a részekben felveti, ahol a Káin, mint forrás felhasználása nyilvánvaló, 
miközben Byron művében szabad akaratról nyíltan nem esik szó, véleményem 
szerint Kármán Mór, Szőllősi István és Dieter P. Lotze felfogását támasztja alá, 
miszerint Madách teológiai szinten kívánta megoldani Az ember tragédiájában felvetett 
kérdéseket.90 

A Káinban Lucifer bebizonyítja, hogy a teremtő kegyetlen, mivel az ártatlan 
emberiséget büntette halállal, s a halál utáni Hádész-beli léttel. Az ember tragédiája első 
részeiben Ádám, sőt Lucifer és Éva is Byron romantikus, „újjászületett", lázadó 
Káinjával mutat rokonságot, amennyiben általuk Madách fölveti a byroni problémá
kat. A mű végén azonban az embert Isten visszaveszi kegyeibe. Azáltal, hogy Az 
ember tragédiája az isteni megbocsátással zárul, Madách a számtalan hasonló motívum 
ellenére Byronétól gyökeresen eltérő világszemléletű alkotást hozott létre. A Káin 
hasonló gondolati elemeit ellentétes mondanivaló szolgálatába állította. Alkotói 
módszerére példa, ahogyan a Byrontól átvett motívumot, az emberiséget megváltó 
Jézus eljövetelének megjövendölését felhasználta, mely mind a Káinban, mind Az 
ember tragédiájában dramaturgiailag döntő helyen hangzik el. Káinnál Hada jóslata 
olaj a tűzre, végképp felháborítja, hogy egy ártatlan szenved majd a szintén ártatlan 
emberiség megváltásáért (hiszen az ősbűnt csak Ádám és Éva követte el), s a jelenet 
a dráma csúcspontjához, Ábel meggyilkolásához vezet; Madáchnál Éva szavait 
Lucifer összeomlása, illetve a megengesztelt Úr megjelenése követi. Az ember tragé
diája ellentmondásai, melyek részben a Káin hatására kerültek a műbe - például 
Lucifer segítsége, aki az élet fájához vezeti Ádámot és Évát, az Úr, aki az Első színben 
nem mindenható teremtőként jelenik meg, Lucifer, aki nem alárendelt lénynek 
mutatkozik - egyúttal mégis azt sejtetik, hogy Madách írás közben módosított 
álláspontján, mivel az első színekből egy Byronéval még több rokonságot mutató, 
teológiai szempontból kritikusabb szemléletű mű körvonalai bontakozódnak ki.91 

90 KÁRMÁN Mór, Az ember tragédiája. Budapesti Szemle, 124. köt. 1905.60. SZŐLLŐSI István, Gondolatok 
Madách Tragédiájáról. Confessio, 1983. 3. sz. 76-78. 

91 Dieter P. Lotze Madách metafizikai rendszerének a mű keletkezése közben történt megváltozásáról 
írt, anélkül, hogy Byron hatását felismerte volna. Szerinte Szent Ágostonéhoz hasonlóan módosultak a 
nézetei, amennyiben a manicheizmus dualizmusát elvetve visszatért a tradicionális katolikus nézőpont
hoz, í. m. 101. Annak kapcsán pedig, hogy Lucifer a reményt útravalójával bocsát álmot Ádámra és Évára 
megjegyezte: „Ennek az ajándéknak csak akkor van értelme, ha feltételezzük,hogy Lucifer eredeti célja 
nem az ember elpusztítása, hanem inkább egy istentől megfosztott emberiség létrehozása volt." (godless 
humanity) 123. 
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Madách azonban, úgy látszik végül megriadt Byron pesszimizmusától, az Istentől 
elhagyott emberi lét tragikumának ábrázolásától, s visszatért egy jóval korábbi 
tradícióhoz. Míg műfaját tekintve Az ember tragédiája nem a poéme d'humanitékhoz, 
hanem a byroni mű hatása következtében inkább a középkori nyugat-európai 
misztériumdrámákhoz kapcsolódik (amint ezt Haraszti Gyula és a közelmúltban 
Szőllősi István is leszögezte); mondanivalója a predesztináció nézete elleni tiltakozás 
jegyében született műével, Milton Elveszett paradicsomáéval rokon. 

A már idézett Quinones a nagyszámú irodalmi feldolgozást áttekintve a 
Káin-témát Ádám és Éva történeténél életképesebbnek tartja. Véleményét arra 
alapozza, hogy mivel az első emberpár mítosza szükségszerűen az isteni megvál
táshoz kötődik, a zsidó-keresztény kultúra vezérlő morális (vallásos) elveinek 
meggyengülésekor, mely az irodalmi ábrázolásokban Ábel lefokozásához veze
tett, csak Káin alakját lehetett új értékek keresőjeként, ugyanakkor tragikus 
hősként megjeleníteni.92 Quinones megállapítása Madách műve kapcsán is figyel
met érdemel. Segítségével véleményem szerint alátámasztható, hogy Madách 
számára, aki a Káin ismeretében és hatása alatt is Ádámot és Évát választotta 
hőseiül, műve központi kérdése az isteni megváltás léte volt. A fő témát tehát az 
ún. „keretszínek" tartalmazzák. (Ennek az értelmezésnek alapján a mű utolsó 
mondata a mondanivalóhoz képest ráadás: azért hangzik el, mert az első és utolsó 
szó az Úré kell, hogy legyen.) 

Quinones okfejtése arra is bizonyítékul szolgál, hogy Madách szereplő- és 
témaválasztása mögött olyan magatartás áll, amely a modern kor értékvesztésére 
a megoldást Byronétól eltérő irányban keresi. Úttörő művében Byron, hőse 
segítségével egy átalakulóban lévő kultúra változásait kívánta igazolni,93 a régi 
értékek válságát (nem utolsósorban a Káin olvastán) megtapasztaló Madách Az 
ember tragédiája utolsó színében éppen ahhoz a tradicionális hithez való ragaszko
dását fejezte ki, mely Byron drámájában már értékét vesztette. 

Judit Kádár 

DIE „TRAGÖDIE DES MENSCHEN", BYRONS „KAIN" UND DIE 
MADÁCH-FILOLOGIE 

Der erste Teil des Aufsatzes untersucht jene Probleme, wie weit die filologische Forschung seit der 
Entstehung Madáchs „Tragödie des Menschen" (1860) ihre Schlussfolgerungen über die Beziehung des 
Mysterienspiels Byrons „Cain" und des Werks Madáchs ziehen konnte. Das Überblicken der Fachlite
ratur beweist, dass die Forscher fasst ausnahmslos dem Werk Byrons ausweichen, dies nicht als Quelle 
zu Madách in Betracht ziehen und nur die Parallelitäten der beiden Werken aufstellten. Die Ursache 
liegt vor allem in der Angst vor dem eventuellen Nachweise über ausländische Einflüsse, die die 
Stellung des Madáchschen Werkes in dem Kanon der europäischen Literatur geschwächt hätte, und 
selbst dieses herausragende Werk im Bewusstsein nicht vorhanden sein könnte. Der zweite Teil des 
Essays versucht nachzuweisen, dass eine grundsatzliche Quelle zu Madáchs Werk doch der „Cain" 
war. Madách benutzte diese Quelle, so, dass seine Position zur Frage des freien Willens, oder der zur 
Existenz der Prädestination mit einem zu Byrons Auffassung entgegengesetzten Inhalt geladen wird. 
Mit seiner zwar Pionier - doch in unserer Zeit nur ungenügend gewürdigten Arbeit wollte Byron mit 
Hilfe seines Helden die sich im Wandel befindlichen Kulturanschauungen beweisen; Madách dagegen, 
der die Krisen der althergebrachten Werte erlebte, in dem letzten Aufzug der „Tragödie des Menschen", 
der mit der göttlichen Versöhnung endet drückte genau jenen traditionellen Glauben aus, der in Byrons 
Drama seine Werte verloren hat. 

92 Ricardo J. QUINONES, i. m. 238-239. 
93 Vö. Ricardo J. QUINONES, i. m. 245. 
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