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filozófiája után — esztétikája is bevonul — az életkori sajá-
tosságokat figyelembe véve — a gimnáziumi irodalomoktatás-
ba. Ebben a szférában benneléte még ugyan csak szórványos, 
még csak elkezdődött, de jó úton halad ahhoz, hogy végül 
itt is közvetítőként legyen honos. 

GÁBOR ÉVA 

ESZMÉK, VISZONYOK, 
ÉRTÉKEK A TRAGÉDIÁBAN 

M A D Á C H M Ű V É N E K MAI TANÍTÁSÁRÓL 

Az ember tragédiája mindig nagy és gyönyörű próbája az 
irodalomtanításnak. Ilyen összetett, sokszálú, nagy kultúr-
történeti-filozófiai-tudományos ismeretkört és széles eszmei 
horizontot felölelő, szokatlan szerkezetű, alapvetően teljes 
világkép igényével alkotott művet egészében alig is tanulnak 
a középiskolások. Most a II. osztály végén (16 évesen) 
találkoznak vele. (Néhány iskolatípusban III. о. elején.) 
A találkozás eredménye máskor is nagyrészt a tanáron és 
tankönyvön múlik, de megeshet, hogy a tanár a könyvtől 
elkanyarodva, önálló szemlélettel is meggyőzően tud taní-
tani. Ezúttal a tankönyv támasztékát a mű sokrétű megvilá-
gításának szükséglete és ennek tanulható rögzítése miatt 
mégis roppant nehéz nélkülözni. Ezt a fejezetet hát többszö-
rös „felelősség" terheli. Ugyanakkor jó tudni, hogy a taná-
rokat Madách müvének tanítása jellemző módon éppúgy 
polarizálja, mint keletkezése óta kritikusait és az irodalom-
tudomány szakembereit. Ezért van, hogy „ A n n y i t . . . egyet-
len magyar műről sem írtak, mint Madách Tragédiájáról."1 

A kezdettől megnyilvánuló, ismert szélső nézetek (mint pl. 

1 Németh G. Béla: Két korszak határán. In: Létharc és nemzetiség. 
Bp. 1976. 109. (A továbbiakban innen idézünk.) 
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Erdélyi János, Zilahy Károly, később Lukács György leérté-
kelése szemben pl. Arany János, Gyulai Pál, majd Barta 
János nagy műnek járó elismerésével) fölött vagy között 
Sőtér István monográfiája2 ad egészen átfogó, finom és sok-
oldalú elemzést a magas megértés és értékelés jegyében. 
A ma aktív tanárok zöme az б interpretációjában tanulta, 
közelítette meg a művet (ha nem menekült eleve a feladat-
tól, mert ilyen akad.) Időközben azonban újabb — kevésbé 
átfogó — 7>ö#éí#a-tanulmányok is születtek, egy-egy aspek-
tusból újat, lényegeset mondók. 

Ilyen Németh G. Béla említet ttanulmánya. A műben meg-
jelenő kétféle világnézet eszmetörténeti-filozófiai hátterét 
világítja meg szélesen, levezeti, hogyan alakul ki a történeti 
színekben a nemesi szabadelvűség romantikus idealizmusának 
és a pozitivista determinizmus vulgármaterializmusának kon-
frontációja. A korábbi 'ideál —reál' szembesítésnek vitán 
felül árnyaltabb, hiteles tartalmát adja, melyben a kora-
beli hazai dilemmák éppoly elevenen érvényesülnek, mint az 
európai gondolkodás Marx előtti állapotának markáns 
összegezése. A Világos utáni magyar valóságban ez a kon-
frontáció nyilvánvaló történeti aktualitással bírt, de Madách 
megrendítően mély kor- és valóságélménye következtében 
olyan személyes érdekeltséggel is, minek folytán Németh 
G. Béla arra a műfaji következtetésre jut, hogy a Tragédia 
„a lírikus én . . . kétlelkűségét jelképezi". Madách „Mindkét 
magatartást elutasította, s mindkettőt megtartotta", ilyen-
formán a magatartásokat hordozó Ádám és Lucifer „lírai 
kettős én"-jének egyenértékű kifejezője. (137.) A mű tehát 
drámai költemény, amennyiben párbeszédekbe objektivált, de 
oszthatatlanul egységes belső, lírai tartalom. Később gyengül 
kissé ez a műnemi elhatárolás, főleg Éva műnemileg bizony-
talan státusú, ám elhanyagolhatatlan jelkép-alakjának értel-
mezésében. Az Ádám —Lucifer párkapcsolat egyérvényűsé-

2 Alom a történelemről. Bp. 1965. 
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géből is visszavonatik valami, tudniillik Madách „végül a 
kettős énből Ádámot választotta", noha „ luc i fe r i . . . énjét 
is teljes lélektani hitellel . . . hagyta érvényesülni.": (146.) 
Természetesen Németh G. Bélának tudósi joga és kockáza-
ta, hogy elméletét kifejtse, kivált, ha súlyponti részében annyi 
új értéket tartalmaz, melyeket ismereteinkbe integrálni köte-
lességünk. 

A Tragédiában a misztériumdrámák utódát látni, nem 
újkeletű föltevés. Azonban a mű Hraiságáról mondottakat 
sajátságosan alátámasztja az a létező nézet, miszerint az 
interperszonális viszonyok következetes és átfogó vizsgálata 
alapján Madách művének szerkezeti rendje nagy valószínű-
séggel a moralitásdrámák képletét követi. Ezek „mindig az 
Úr és a Sátán közti ellentétet mutatták. Ez az ellentét azonban 
sohasem valósulhat meg közvetlen 'érintkezésekben' ", 
közöttük „mindig ott áll az ember: a küzdelem . . . az embe-
rért folyik . . .", „Akármelyikük győzelme . . . az ember ma-
gatartásáról olvasható le."3 Világos, hogy a mű egészét te-
kintve beleillik ebbe a koncepcióba annál inkább, mert esze-
rint a konfrontáció az ellentétes erők „hatás'"-ára az emberi 
bensőben, tudatban megy végbe, s ennek mozgásai vetülnek 
ki jelképes (eszmei tartalmú) szereplőkbe. A két világszintet 
„a szerző tudatában jelenlevő világnézet állítja fel, . . . végső 
soron az ilyen dráma a benső világot jeleníti meg, akárcsak 
egy lírai mű." (335.) A megjelenítés módja azonban objek-
tivált, a jelképes alakok tartalma és viszonyrendszere együtt 
és egészében hordozza az alkotói én belső válságának, érték-
rendjének és választásának lenyomatát. Ha ilyenképpen fog-
juk fel a Tragédiát, belátható, hogy Madách világnézeti 
küzdelme, a szabadelvű illúziók és a pozitivista kijózanodás 
vitája, szigorú — idealista — hierarchiával elrendezett, rend-
kívüli emberi-művészi tisztességgel kiharcolt világrend képévé 
teljesedik. Idealizmusa azonban nem vallásos, hanem lét- és 
történetfilozófiai meg erkölcsi fogantatású, ezért mutat túl 

3 Bécsy Tamás: Az ember tragédiája műfajáról. It, 1973/2. (333.) 
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mondandója mind a szereplők bibliai jelentésén, mind saját 
korának utópikus és/vagy mechanikus szemléletén, s tud 
újra és újra feltöltődni az emberi világ aktuális tudati, esz-
mei feszültségeivel. Sőtér István azt írja : 

„Magyar kortársaival nagyon is egyező módon, Madách a haladást 
az 'ideál uralkodó szerepe alatt létrejövő 'ideál-real' egység jegyében 
várja."4 

Németh G. Béla pedig ezt: 
,,Eszméi — a romantikus szabadelvűség eszméi — szemében ama 
boldog ősállapot visszaállítását, illetőleg korszerű újrateremtését cé-
lozták, mely akkor volt tulajdona az embernek, midőn . . . még el 
nem idegenedett, el nem távolodott a maga lényegétől."5 

Ebben a szemléletben teljesen tisztázottak a szereplők 
közötti viszonyok. Az is világos, hogy milyen szimbolikus 
szerepe, jelentősége van az Úrnak (is), aki nem mellőzhető, 
kényszerű szereplő, hanem a világharmónia eszményi tel-
jessége. Ilyenformán érthető az is, hogyan teremt kapcsolatot 
újra és újra az Éden-emlékeket idéző Éva közte és Ádám 
között a „szellemmel áthatott természet" (Sőtér I.), a szere-
lem öntudatlan evidenciájával, vitális erejével, amivel szem-
ben Lucifer tehetetlen, lévén a mechanikusan értelmezett, 
önfejlődés nélküli „holt anyag" szellemura. Más minőségű 
lény, mint Ádám, kinek szellemisége a természethez kötött, 
ennyiben korlátozott, ám az Úrtól származó, közvetetten 
újra és újra megerősített, és így a harmónia (történeti hordo-
zói a „szent eszmék") felé irányuló. „ . . . sárba gyúrt kis 
szikra mímeli Urát" — mondja róla Lucifer. Ádám véges 
életű ember, aki végigéli az élet korait, míg Lucifer kortalan 
szellem, akár az Úr, de hozzá képest alacsony rendű, „egy 
gyűrű" csupán a világmindenségben, aki az 1. színben alapos 
öndefiníciókkal jellemzi magát. Egyszer már ezeket is komo-
lyan lehetne venni. Mint mondja, ő „minden létnek gátja(ul)", 

4 Sőtér: i. m.: 81. 
5 Németh G. В.: Madách Imre, In: Türelmetlen és késlekedő fél-

század. Bp. 1971. 153. 
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mely teremteni, az anyag ellenállását legyőzve alkotni inge-
relte a Mindenség nyugalmát; ez magyarázza a fennhéjázó 
„Együtt teremténk" kitételt. Mint „a tagadás ősi szelleme" 
gyakorolja funkcióját, mert tudja ugyan, hogy „az végzetem, / 
Hogy harcaimban bukjam szüntelen", mégis lényege a disz-
harmónia, mely újabb s újabb küzdelemre ösztönzi a világ-
rend ellen („Hol a tagadás lábát megveti, / Világodat meg 
fogja dönteni.") Hogy emberinek látjuk, az két okból adó-
dik. Az idealista-dualista módon tiszta szellemet nem lehet 
másképp megjeleníteni, az Urat sem. Ő azért kevésbé emberi 
mégis, illetve csak alakjára az, mert tartalma a világ rendje, 
amit egészként antropomorfizálni képtelenség, csak eszmei-
leg ruházható fel vele a „személy". Öntökélyével uralja a 
világot, ennek pedig nincs reális parafrázisa. A teremtett 
természeten, az Édenen és annak emlékén - a Föld szelle-
mén, Éván - keresztül hat szüntelenül, akár a moralitások-
ban a jó angyalokon, erényeken stb.-n keresztül. Lucifer 
viszont ágál, céltudatosan mesterkedik ellene; „ember-
szabásúbb", mivel részt vesz az eseményekben a determiniz-
mus fanyar szkepszisével, ami emberi jellemképletbe is bele-
foglalható. Szellem volta varázsló praktikákban érvényesül, 
ezek mind a valóságos ember, Ádám elveszejtését célozzák: 
„Megesküdtem vesztükre, veszniök kell." 

A szereplők eszmei tartalmáról pontosan árnyalt megálla-
pításokat tesz Sőtér István, ezekkel lehet gazdagítani a köz-
tük levő viszonyokat, melyek a mű meghatározó csontozatát 
adják, s ez az, ami Madách eszmerendszerének kiválóan 
objektivált hordozója. A műfaj mint szervező elv és keret 
vizsgálata lényeges mozzanat, különösen, ha az olvasott mű 
érték- és eszmevilágának a cselekmény alapján történő ki-
bontását követi, kíséri, mert mindezt koherens egységbe 
szervező, megnyilvánító funkciója nem szorul külön bizo-
nyításra, viszont revelatív erővel igazolja a gondolati tartal-
mak érvényességét az egész írott műre nézve. 

Valószínűleg gyanítható, hogy a Gimnázium II. osztálya 
irodalomkönyvének 7Vö^<?í//a-fejezetével vitatkozom itt csön-
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desen, noha a fejezetet író Szegedy-Maszák Mihály közis-
merten kiváló felkészültsége vitán felül áll. Úgy vélem mégis, 
hogy a cél és feladat szempontjából — és csak így — nem 
szerencsés módszerrel és szemlélettel dolgozta fel tárgyát. 
A szakirodalomból Németh G. Béla koncepcióját használta 
fel közvetlenül, természetesen egyszerűsítve, ám kissé el-
túlozva, -torzítva az eredetit. A Kérdésekben közöl néhány 
sornyi-bekezdésnyi szöveget más jeles tudósoktól is, de ez 
csak formális pluralitás. Részben, mert a kérdések nem tar-
toznak az informatív törzsanyaghoz, így felhasználásuk, 
tanulásuk nem kötelező; részben és főleg azért, mert az 
idézett szerzők nem önsúlyuknak megfelelően kapnak szót, 
továbbá más-más problémával kapcsolatban, jórészt tehát 
össze nem vethetően. Nem hiszem, hogy jogtalan lenne az az 
igény, mely a tankönyv „mozgásszabadságát" az ismeret-
szerzést segítő alapfeladatokra korlátozza. Kivált a terjedel-
mes, nem könnyen áttekinthető művek esetében ez azt min-
denképpen jelenti, hogy a szövegre támaszkodó, azzal iga-
zolható, azt követő magyarázattal szolgáljon a primér befo-
gadás szükségképpen zilált élményéhez, és lehetőség szerint 
logikus didaktikai menetben orientáljon világos ismere-
tekre. 

A szerző indításul a Tragédia műfaját definiálja „lírai 
dráma"-ként, mely szintagmában „ . . . a jelző határozza meg 
az uralkodó minőséget, m i v e l . . . a külső helyzetek sora . . . 
lírai helyzetekből összetevődő belső történésnek, a lírai 
énben lejátszódó folyamatnak . . . van alárendelve." A lírai 
jelleg dominanciáját („A gondolati líra elsődleges benne . . . " ) 
„az egyetemesség igénye" magyarázná, szembeállítva ezzel 
a hazafias költészet körének szűkösségét egy madáchi mon-
dat alapján. A meghökkentő és kurtaságában félrevezető 
szembeállítás azonban inkább zavar, mint magyaráz. Az 
a priori műfaji elhatárolással meg a tanulók egyelőre nem 
sokra mennek. Feldereng(het) nekik, amit az I. osztályos 
könyvben a Hamletről olvashattak, hogy ez a dráma „egyet-
len szereplő lelkében megy végbe", „egy tudat tragédiája, 
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mely visszatükrözi önmagát", és ha ez nem is azonos Shakes-
peare-ével, megtévesztően objektív drámai konfliktust fej-
leszt ki. Jelen meghatározás alapján olyanféle képzelem 
merül(het) föl bennük, hogy netán minden mű lírai, hiszen 
csak az író énjében lejátszódó folyamatok, belső történések 
nyomán kerülhetnek papírra. (A csacskaságok persze kiiga-
zíthatók időigényes magyarázatokkal, de a fogalmak vilá-
gosabb használata megelőzhetne sok ismeretzavart.) 

A műfaji anticipáció alapot teremt ahhoz, hogy Ádám és 
Lucifer kettősében állítsa fel a mű teljesértékű képletét: 
„ . . . a két főszereplő kérdéseinek és válaszainak soraként 
mutatja be az emberiség történelmét." Vagyis : a mű érdem-
leges mondandója a történeti színekben lezajló „kivetített 
belső vita", ami a „ . . . különböző álláspontok között dön-
teni nem tudó, meghasonlott lírai alany kettősségét fejezi ki. 
Ami az ő (ti. Ádám és Lucifer) szájukból hangzik el, az 
Madách költészetének csúcsa . . . " A dönteni nem tudó meg-
hasonlás ma igen divatos lélekállapot (gyanúm szerint nem 
mélysége, hanem önfelmentése okán), Madáchnak pedig 
bőségesen elegendő oka lett volna belesüppedni feloldatlan 
kétségeibe. Műve azonban a kétségeken kívül azt is közli, 
hogy bár gyökeréig megélte illúzióinak szétfoszlását, élmé-
nyeiből gondolatilag kimunkálta liberalizmusának kudarcá-
ban is ronthatatlan értékmagvát csakúgy, mint a pozitiviz-
mus csonka, eszménytelen materializmusának kritikáját; 
ezért objektiválni is tudta megszenvedett válságát, és dön-
téssel, választással perspektivikusan feloldani. Utóbbit nem 
a történeti színekben ugyan, hanem a közbeékelt űrjele-
netben prefigurálisan, majd a zárószínben végső érvénnyel. 
De ha csak a történeti színeket vesszük komolyan, a bibliai 
színeket pedig leválasztható sallangnak tekintjük, ha csak 
az Ádám — Lucifer viszonnyal foglalkozunk, akkor tehetünk 
sok szellemes észrevételt, de nem azt a madáchi művet értel-
mezzük, melyet Az ember tragédiája műegészként jelent. — 
Amit a tankönyv Ádám és Lucifer eszmeiségéről, ellentétük-
ről-elválaszthatatlanságukról — netán: ellentmondásos egy-
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ségükről? — ír, Ádámot illetően kicsit szegényes. Mintha az 
a tipikusan színházi ötlet árnyalódnék bele, mely az utóbbi 
évtizedekben a mindig frappáns hatású szkepszis gyors 
sikerét igyekszik kamatoztatni szereposztással biztosítva 
a kockáztató cselekvés népszerűtlen kudarcaival szemben. 
(Amúgy meg az írott drámákat nem azonosítjuk változó 
színpadi megvalósításaikkal.) A két alak viszonya egyébként 
nem csak vitákban, objektív élethelyzetekben is létesül. Vita 
a jelent és jövőt mutató színekben fejlődik valóban, addig 
— a múltban — Ádám cselekvően reprezentálja eszméit, 
Lucifer meg destruktív előretudással kommentálja az ese-
ményeket, ahogy erről Sőtér István ír. 

Nem értem, mi igazolná, hogy köztük fokozatos közele-
dés indul, és a két, nem változó tartalmú jelkép-alak „a tör-
téneti színek s o r á n . . . egyre közelebb kerül egymáshoz." 
Lucifert határozott cél vezeti elejétől végig : Ádámot önkén-
tes pusztulásba, a Teremtés tagadásába hajszolni. Ő nem 
örül és nem bánkódik, érzelmi kapcsolatra képtelen (lásd a 
VII. és XI. színben). Ha Ádám csalódik, kiábrándul — ő 
szenvtelenül elégedett; ha valami (legtöbbször Éva, illetve 
a hozzá tartozó szféra) az élethez vonja — bosszús. Indulati 
megnyilvánulásai végig csak negatívok, az űrjelenet ezt 
koncentráltan mutatja, ahogyan cé/tudatát is; a XV. színben 
aztán a „vén hazugság" dinamizmusai végképp kiteljesed-
nek. Az az ötlet, hogy Lucifer „nem Ádámhoz hasonló 
romantikus lázadó volt-e eredetileg", egy másik mű reminisz-
cenciája (pl. Milton) lehet, itt a leghalványabb utalás, lehe-
tőség sincs rá, a koncepció rendje kizárja. (Amennyire tudom, 
ez is egy színházi „kísérleti léggömb" mostanában.) 

Nagyon érthetően ez a műértelmezés alig tud mit kezdeni 
Évával meg az Úrral (a bibliai színekkel és az űrjelenettel). 
„Évának nincs szerepe abban a párbeszédbe kivetített magán-
beszédben, mely a Tragédia emelkedő lírájának lényegét 
alkotja", és bár szüntelenül ott lábatlankodik a „két fősze-
replő" mellett, és bár mély befolyása van a „vita" alakulá-
sára, nem szólva az egész emberi létbonyodalom kimenete-

l ő It 85/2 
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léről, és bár Sőtér István roppant tisztán kifejtette a nő 
szférájának tartalmait, hatásértékeit, Németh G. Béla pedig 
tömör hitellel tette ezt, a tankönyv néhány laza, pejoratív 
megjegyzéssel tér ki előle mondván: „ . . . nem j e l e n t . . . 
változást Madách korábbi nőalakjaihoz képest", akikről 
a tanulók mit sem tudnak, tehát Éva fölösleges, bájos 
„fehér folt" csupán. Az Úrról megtudjuk, hogy nem a 
„tételes kereszténység" szellemében állítja elénk a mű, és ez 
való igaz. Szimbolikus-jelképi tartalmáról azonban semmit 
nem tudunk meg, az elmarasztaló megjegyzések viszont 
mintha mégiscsak a keresztény Teremtőt illetnék. Sejtetően 
utal a könyv az Úr korlátozottságára (Lucifer is „részt vett 
a munkában, s az Úr kénytelen két fát neki ajándékozni" — 
ami a mítosz naiv „hitelű" ellentmondása eredendően), 
álnok atyaiságára (Évának a II. színbeli predesztinációs szel-
lemű bölcselkedése ad rá indítást); majd Madáchnak a keresz-
tény tanításoktól függetlenülő gondolkodására tér át a tan-
könyvi szöveg. Igen okos megállapításokat tesz róla, de ez 
nem pótolhatja az Úrnak a mű konstrukciójában betöltött 
— nem vallásos tartalmú — funkcióját, illetve ennek meg-
világítását. 

Minthogy „a líra az uralkodó minőség" a Tragédia ban, 
„az egészet meghatározó rendezőelvnek . . . tematikus szer-
kezetben kell érvényesülnie." A szerző a tematikus vázat a 
színekben megnyilvánuló „szétválások sorá"-ban jelöli meg, 
melynek hátterében „ellenpontszerű háttér"-ként „a világ 
egységének . . . a természetes állapotnak, a mennynek a kép-
zete végigkíséri az embert a világtörténetben." Ha a „menny" 
helyébe a Paradicsomot tesszük — Ádámnak ugyanis erről 
lehet képzete —, utóbbi megállapítás teljesen igaz; az értel-
mezés ezzel a moralitásdráma szerkezetének közvetlen köze-
lébe került. 

De mit jelentenek a „szétválások" ? A szót Németh G. 
Béla használja, az eszmék sorsát a történeti színekben 
— határozottan a párizsi színben — jellemzi vele: a lelkese-
dés tárgyát képező értékek ugyanis „időlegesen fölemelkedő, 
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majd végképp elbukó minőségekre"® válnak szét. így vilá-
gos. A tankönyv szélesebb értelemben, terminusként alkal-
mazza arra, hogy „valamely összetartozó egység részekre 
bomlik", s mint ilyet ráérti mindenfajta különbözésre, ellen-
tétre a színenkénti konkrécióban. Pl. az I. színben a „Teremtő 
és a Teremtés kerül ellentétbe", ámbár azt hihetnénk, hogy 
az Úr világrendjében megosztó, tagadó ellentmondásként 
Lucifer lép föl. „ . . . a bizánci és az első prágai színben 
Ádám korábbi eszményeitől távolodik el", jóllehet tulajdon-
képpen minden színben ez (is) történik, a szétválásnak 
inkább általános, mint speciális tartalma. Az első prágai 
színt aztán a másodikkal együtt az jellemzi, hogy „az ember 
és a kultúra közé kerül választóvonal", ami talán csak a 
másodikról mondható el. „ . . . a párizsi, londoni és a falansz-
ter-jelenet" fokozati különbségekben mutatja „hogy bomlik 
föl az eszköz és a cél egysége", így még roppantul általános, 
bár a falanszteri szétválások részleteződnek, pl. bekövetke-
zik „a tudás korlátainak a felismerése is", aminek bekövet-
kezéséről a második Kepler-jelenetben már szóvolt. A falansz-
ter „a szétválások utolsó színhelye", de a szöveg tovább is 
rámutat ilyenekre az űr- és eszkimó-jelenetben, többek kö-
zött „a felület és mélység" különválására. A könyv mintegy 
független, önálló formálóelemként említi, hogy a színek a 
tétel-ellentétel egymást követő változásait mutatják, de nem 
konkretizálja, hogy a szétválások milyen tartalmi logikával 
gördítik tovább a cselekményt ebben a formarendszerben. 

A történeti színek közül a párizsi, a londoni és a falansz-
ter-színhez csatolt alaposabb elemzést találunk. Azt hiszem, 
a szerző nagyon jól tette, hogy végre nem kente el körmön-
font vagy álszent módon a szabadelvű haladás mérsékelt 
eszméjét képviselő Danton és a jakobinus terrort képviselő 
Robespierre és Saint-Just bemutatott ellentétét. Itt egyértelmű 
a szétválás, és ez történetileg mind az eredeti eseményekre, 
mind Madách világnézetére nézve jellemző. Ezért sem lenne 

6 Németh G. В.: Két korszak határán. I. m.: 128. 
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fölösleges elmondani, hogyan hatott a „rémuralom" aktuá-
lisan és közeli múltként az európai értelmiség nagy részére, 
a polgári és nemesi liberalizmus híveire, kiknek megrettené-
sében a politikailag viszonylag radikális Madách is oszto-
zott. A forradalom eszméit fölemelte, azokban „Isten szik-
ráját" látta, noha „vérrel és sárral volt is befenve", ám a 
forradalom gyakorlatának kiélesült kíméletlensége elriasz-
totta. Azt mégsem hinném, hogy ez „a néptömegek mozgal-
má"-nak érvényével jelenne meg a műben. A londoni színt 
a szabad verseny, az egyén szabadságának vágya szüli meg, 
de a korai kapitalista világban új egyenlőtlenség és sivár indi-
vidualizmus lesz belőle, „felgyorsul az értékcsökkenés" — 
nagyon igaz! — a haszonelv mint egyéni, anyagi önzés követ-
keztében. (Ugyanez mint „megélhetés" lesz a falanszterben 
vezérelv közösségi érvénnyel.) A költészet, szerelem, ifjúság 
nagy madáchi értékei sorra elhitványulnak, áruvá lesznek, 
csak Éva jelképisége menti tovább őket eszményként. 

A tankönyv persze „csak" vezérfonál tanuláshoz, taní-
táshoz, a tanárok zöme érthetően egyéníti; nem is szeretnék 
a részletekben elmerülni. Egy összegező megállapítás különös 
szemléletű és tényszerűen vitatható voltát azonban még emlí-
tenem kell. — A Tragédia befejezéséről szóló alfejezetben 
örömmel olvastam az észrevételt egy mindvégig épen maradt 
értékről, ez „Ádám életlendülete, melyet Éva is ébren tart", 
lebírhatatlan „küzdésvágya", amit az űrjelenetben hason-
líthatatlanul pontosan megindokol : „A cél voltaképp mi is ? 
. . . / / . . . az élet küzdelem,// S az ember célja e küzdés maga." 
Utána következik az eszkimószín, mely Ádám nagyszerű 
sorsfelismerését a tankönyv szerint „teljesen érvénytelení-
tette". Mechanikus szemlélettel, csak a sorrend szerint ez 
így is volna. De a gondolati, világképi összefüggés más ered-
ményre vezet. A falanszter-színben Ádám végső, a jövőt illető 
társadalmi eszményében is csalódik, s ezt a csődöt látja 
Lucifer alkalmasnak, hogy az örökkön magasabb régiókba 
vágyó embert szaván fogja (a maga közegébe átültetve a 
fogalmakat), pusztulásba vigye az űr dermesztő kietlenségé-
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ben. És ismét felsül: az Úr világrendjében szolgáló Föld 
szelleme megmenti Ádámot, aki — tökéletes keljfeljancsi-
ember — a megsemmisülésből magára eszmélve megérti és 
elfogadja sorsát. A luciferség teljes legyőzetése (lenne) ez, 
Lucifer hát előveszi végső aduját: a természethez kötött 
embert a természeti szféra mechanikus-pozitivista szűkössé-
gében értett törvényével sújtja le. Az eszkimószín eszmény-
telen geofizikai, antropológiai pusztulásképe a „holt anyag", 
a „rideg matézis" azaz Lucifer ultima ratiója. Az ebből 
felébresztett Ádámot könnyűnek tűnik az öngyilkosság útjára 
terelni, amiben Lucifer nem is késlekedik. Hogy az Úr 
„közbelépése" miképpen érvényesül itt — közismert. Ádám 
végül neki adja meg magát, emberlényének összetettségéből 
az Úrhoz kötődő tartalmak erősödnek föl, és űrbéli vissza-
téréséhez hasonló állapotba jut. Az Úr szavai pedig (nemcsak 
a zárómondat!) az ő ott elmondott, illúziótlanul lelkes sza-
vaira alludálnak, elhelyezve őt, Évát és Lucifert is a világ-
rend egészében. Az inkriminált utolsó mondat (az „ . . . ember 
k ü z d j ' . . . " ) azért nem enigmatikus, szervetlen függelék, mert 
az Úr szövege a XV. színben közvetlenül, közvetve-közelítve 
pedig a mű eszmei küzdelmei — előkészítették. Németh G. 
Béla egyenesen Kepler forradalom iránti lelkesedésére rímelő 
értékét veszi észre. Ádám az eszkimószín okozta megrendü-
lését ekkor sem rázza le, „az a vég" kínozza még, ahogy az 
emberi lét is örökös ellentmondások — a halál tudatának — 
kínjával terhes, de eldőlt benne a hovatartozás dilemmája. 
Az Úr szövege ezt — saját űrbéli szavainak szinte tautológi-
kus, ám törvénykező érvényű ismétlésével — véglegesíti. 

A tankönyv e befejezést — mintegy Madách szellemében — 
nem tekinti megoldásnak mondván: ő „korának leggyötrőbb 
kérdéseit teszi föl", de „az addigi válaszkísérleteket bírálat-
ban részesíti, és a feleletet váró befogadót meghagyja a kér-
dezés nyugtalanságában." Az tény, hogy Madách nem éri 
be könnyen a válaszkísérletekkel, mindent átgondol színéről-
visszájáról. Ellenben koherens világnézete van, ami — akár 
tetszik nekünk, akár nem — idealista módon, ám a maga 
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korának történeti környezetében vitathatatlanul a haladást 
igenlő alternatíva jegyében teszi teljessé, zárja le művét, 
melyben az eszméket hordozó alakok végigvitt viszonya 
tiszta értékrendet tükröz. A könyv szerint azonban szó sincs 
itt lezárásról, sőt „nyitottságra, egymást kizáró világmagya-
rázatok mint lehetőségek közötti állandó feszültségre vezet-
hető vissza e nagy mű kivételes művészi hatása." Ez a feszült-
ség létezik, csak éppen nem marad nyitott. Madách rendel-
kezik azzal az „egységes látomással", aminek szuggesztív 
esztétikai beteljesítése — többek szerint — a nagy művek 
voltaképp egyetlen lényeges kritériuma. A tankönyvi fejezet 
érezhetően az egymást kizáró elvek párhuzamos lehetősé-
gének értékére orientált, ahogy a „dönteni nem tudó, meg-
hasonlott lírai alany kettősségé"-ben is rokon értékeszmény 
kísértett. A szerzőnek egyéni joga ez a felfogás, ez az érté-
kelés. Azt azonban erősen kétlem, hogy a közoktatásban 
éppen ezeket az egyéni látszatú, de valójában divat gerjesz-
tette értékeszményeket kell zsenge, életkorilag szükségképpen 
önállótlan ítéletű serdülőink elé állítani. (Naiv-utópikus föl-
tevés, hogy önálló gondolkodásra lehet késztetni ilyen eldön-
tetlen nézetekkel. S vajon valóban eldöntetlenek?) 

A dogmatizmustól való félelem kezd az ellenkező szélső-
séghez közelíteni: minden döntés, meghatározott jelentés 
gyanús. Ha kell, ha nem, szeretjük elkerülni az egyértelmű-
ségeket, inkább a meghasonlottság, bizonytalan érvényűség, 
lezáratlan lehetőség kényelmes távlatában „lebegtetünk" 
mindent. S ennek különös értéket tulajdonítunk. Okosak is 
akarunk lenni meg óvatosak is; akaratlanul felmentést 
adva így — tanárnak és diáknak — a világos átgondolás, az 
értékek tisztázása alól, mely nélkül — sok más alkotás 
mellett — Az ember tragédiája sem érthető helyesen. 
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