
Németh Tibor Gvörgy

"VAN-ÉJUTALMA A NEMES KEBELNEK'"
Hit, szerelem, barátság Madáchnál

Két kérdést napjaink Madách-kutatói általában megkeriilnek. Az egyik: miféle etikai alap
állás lehetett jl7llemző Madách emberi viszonyaira, beleértve ebbe nemcsak' a barátság
érzését, hanem - többek közt - a szexuális kapcsolatokat is; s ha már barátságot emlí
tettünk: milyen gondolatokat táplált az ifjú Madách e fontos, társasviszonyainkat nem cse
kély mértékben befolyásoló kérdéssel kapcsolatban? A másik: vajon a hagyományosan val- ,
lásos, religiózus álláspontot - a fiatalkorára jellemzőt - vallotta-e a Tragédia szerzöje fő

művének írása idején is?
Az első kérdésről Madách lírája többet árul el, mint a Tragédia.
Madách fiatalkori lírai műveit az irodalomtörténet szereti a ,;Petőfi epigonízmus" címszó

alatt elkönyvelni, holott a Yadrozsák, a Borbálához írott versciklusokban másról van szó.
Madách azt mondta el e költeményeiben a vers címzettjének, amit a szerelem dolgaiban
járatlan, anyja által erősen kordában 'tartott, jól nevelt nemesifjú a kor közerkölcseinek
megfelelőenelmondhatott.

Madách valódi találkozása a nővel - valószínűleg - egy pesti bordélyházban következett
be. Ebből a verséből (Ha láttak is), me ly erről - ezekről - az élményekről szól, Madáchra
igen jellemzöen, nem valamiféle szenvelgős rokonérzés, "perdita-rokonszenv" csendül ki, ',
hanem a csömöré, az undoré és a fölháborodásé. Madách keserű, önmagát és a világot
ostorozó indulatait az váltja ki, hogy: "Mind eladó, mit a világ bír adni". Érzékeny, túlfűtött

idealizmusára vallanak a vers záró sorai, melyek minden bizonnyal - ismételten - Borbálát
idézik: "Egy van csak, mi lelkemet fenntartja, / Egy emlék, amely élvet ad nekem, / Hogy ~gy

kor boldogitál, drága lányka, / S tisztán maradtál, hála Istenem." Ha a vers nem kifejezetten
Borbálához szólna is, a befejezést mindenesetre csak egy ideális-romantikusan tiszta szere
lem iránti nosztalgia diktálhatta.

Madách későbbi, házasságának első éveiben írott versei is azt tanúsítják, hog)' alapállása
a nő, a szerelem dolgában sem változott meg. A nőben a nagybetűvel írandó "Nő"·t látja.
Később a Tragédiá-ban is, ahol minden gyarlósága ellenére Éva mégiscsak eszményi, nem
csak segítő, már-már "megváltó" társa Ádámnak. Csak az emberi viszonyok dolgában meg
nyilvánuló naiv jóhiszeműségeérteti, értetheti meg velünk, hogy miért látta meg Fogságom
ból című versében is 1dillikusan boldognak hazatérését, holott tudjuk, hogy otthon nem a
szerető hitves, hanem a hűtlenné vált asszony várta. Házasságától az eszményi és a valós
szerelem tökéletes megvalósulását remélte. Lényegében ez az idilli kép bukkan fel újra a
Tragédiá-oeu, mégpedig az Ádám és Éva bűnbeesése előtti jelenetekben.

Jellemző, milyen hangot üt meg egy korábbi versében - Egy-vetélytárshoz - a feleségét
megkörnyékezőbaráttal szemben. A verskezdéssel -"Elárultáll" ~inkább önmagát, mint a
csalárd barátot minösíti, akinek a baráti egyűttérzésröl,hűségröl,korántsem lehettek olyan
fennkölt, "spártai" elképzelései, mint Madáchnak. Az írónak ez a verse is a jóhiszemű,

könnyen félrevezethetö, patetikus-romantikus lelket állítja elénk, aki rendkívüli elvárások
kal fordul nemcsak önmaga, hanem környezete felé is. Mondhatjuk-e hát, hogy Madách
nagy kaliberű egyéniség volt? Bizonyára. Hisz csak "nemes kebel" képes másoktól is a ma
gáéhoz hasonló nemességet elvárni, joga is csak az efféle embernek van hozzá.

Németh G. Béla tán' épp e szinte eksztatikus megnyilvánulások miatt nevezte Madáchot
"kat-exochén, eszmei ember"-nek. Bár tudjuk, hogy az 1848-49-es évek eseményei és követ
kezményei - fivérének halála, húgának és családjának felkoncolása, saját raboskodása 
döntően befolyásolták személyiségének fejlődését. Nyilván mindezek nem hatnak rá olyan
nyomasztóan, nem váltanak ki belőle -olyan kínzóan éles, szélsőséges indulatokat, ha nincs
különlegesen érzékeny, gyanútlan és szelíd aik attai áldva-verve.
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A felszabadulás óta Madách életművének ismertetöit, méltatóit főként az foglalkoztatta,
hogy mennyiben befolyásolták őt fő múvének megalkotásában a francia forradalom, az
európai romantika, az utópikus szocializmus, valamint a determinizmus eszméi.

A Tragédia .történeti színeinek középpontjában valóban a francia forradalom jelszavai
állanak, melyeket - Németh G. Béla 'szavaival élve - Madách "szinte ... vallásos rajongás
sal" tett magáévá. A fent mondottakat húzza alá az a tény is, hogy a párizsi szín szerkezeti
leg különleges helyet foglal el, ahogy Sőtér István írja: "álom az álomban". Korábban már a
konstantinápolyi szín is elárul valamit abból, hogy Madách túljutott ifjúkora bigottan vallá
sos neveltetésének vonzáskörén, és elérkezett a kereszténység eltorzult gyakorlatának fel
világosult kritikájáig.

Dolgozatunk második kérdésére keresve a választ, arra is fel kell hívnunk a figyelmet,
hogy Madáchot nemcsak a konstantinápolyi színben, hanem később, a francia polgári
demokratikus forradalom jelszavainak leírásakor - "Szabadság! Testvériség! Egyenlőség!" 
(bár szabad értelmezésben) vallásos reminiszcenciák kísérik. Nemcsak Éva szavairól van szó,
amelyeket Sötér István is említ az Álom a történelemről-ben, vagyis arról, hogy Éva e sza
vakkal: "Ha úgy akarja lsten, majd fogamzik / Más a nyomorban, aki eltörűli / Testvériséget
hozván a világra" - Jézus születésére utal. A párizsi szín előtt már a fölvilágosult, polgári
demokratikus eszmék és az evangéliumi tanok sajátos ötvözödéset mutatja az első és a
második prágai szín is.

Ádám-Kepler a II. prágai színben így kommentálja a párizsi jelenetben látottakat: "Mi
nagyszeru kép tárult fel szemeni nek! / Vak, aki lsten szikráját nem érti, / Ha vérrel, sárral is
volt beienve." Korábban már Ádám-Kepler szavaira mintegy válaszolva (aki az "egyszeru" és
"természetes:' követelményeit hirdeti) tanítványa ezt kérdezi: "Ez a nyelv hát az a megérthe
tő / Melyen beszéltek az apostolok. Ha a Tragédiá-nak ezeket a részleteit is figyelembe
vesszük - kiváltképp azt, ahogy Madách a második prágai színben a francia polgári
demokratikus forradalom eszméit értékeli -, úgy az idézetek azt jelzik, hogy felfogása
szerint a francia forradalom hármas jelszava, a "Szabadság! Testvériség! Egyenlőség!" -
mondhatni - az emberiség "második evangéliumát" fogalmazta meg. .

A párizsi szín csúcspontja után következő színekben - ha ugyan használhatjuk rájuk a
"történeti" jelzöt, hisz a falanszter, az űr, az eszkimó-jelenet fiktív volta nyilvánvaló -, Ádám
színrelépéseiben fokozatos elszürkülés következik be; Adám az előző jelenetekben mindig
prominens vagy históriailag ismert személyiség alakját ölti fel (Fáraó, Miltiades, Sergiolus,
Tankréd, Kepler, Danton); A londoni színben már csupán közönséges polgár, egy az utcai
járókelők közül. Ezt szimbolikusan is értelmezhetjük, mint a forradalom - az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc - utáni hétköznapok unaimának és szürkeségének jelzését.
Egyben e színekben derül ki csak igazán, hogy Madách milyen kitúnöen érzett rá az álom
formában rejlő lehetőségekre.E .múfogas" nélkül sohasem írhatta volna meg a falansztert,
az úr-jelenetet s az emberi jövőt "ad absurdumig" víve: az eszkimó színt.

Ha a Tragédia történeti színeit végiggondoljuk. s nem utolsósorban azt, hogy Lucifernek
ezekben milyen döntő szerepe van, megállapíthatjuk, hogy Madách világszemléletében az
ifjúkor lázas, patetikus hitei után gyökeres, kijózanító változás állt be. Bizonnyal hasonló
képp emberi kapcsolataiban is; beleértve ebbe szerelmet, barátságot, amelyeket a már-már
gyermeki naivitás, idealizmus jellemzett. Éppen ez a gyermeki bizalom, mellyel embertár
sai felé fordult, szabhatta csak meg annak a megrendülésnek a fokát, ami a Tragédia gondo
lataiban csapódott le. Nem mondhatunk mást: az érett korú Madách csalódásainak súlya
alatt kénytelen volt gyermek- s ifjúkoranak naiv, gyanútlan, gyermeki hitét - szinte minden
vonatkozásban - racionális kritikának alávetni.

Madách müvének, pályájának ismerői Lucifer alakjának megformálásában nagy szere
pet tulajdonítanak annak a barátságnak, amit a Tragédia szerzöje Szontagli Pál iránt érzett.
E sorok írójának véleménye szerint a Szontagh-hoz fúzödö barátság.önmagában nem vezet
hetett volna el Lucifer alakjának" megformálásához. A luciferi kétely, tagadás, sőt "ciniz
mus" gondolatai Madách jellemének benső, öntörvényü fejlődésébőladódnak.

Madách "religiójának" vizsgálatakor még egy gondolatot fel kell vetnünk. A Tragédiá-t
gyakran emlegetik a Faust szomszédságában. Valóban elképzelhető, hogy Goethe rnúve
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mint irodalmi alkotás (pl. a Tragédia műfajának megválasztása tekintetében) hathatott
Madáchra. Goethe és Madách alapállásában azonban a világot és a "transzcendenciákat"
illetően döntő különbség van. Faust számára a mű első, "földi" színében a húsvéti harangok
szava csupán kedves gyermekkori emlékeket idéz fel, az ünnepek hangulatát. Faust "hallja
az igét", de "hinni nem tud". A fiatal Madáchot azonban ténylegesen kötik a keresztény
katolikus konvencíók, ő valóban hisz; méghozzá feltétlen bizalommal. Hazaérkezéskor című
versében ő maga veti papírra hányszor járult "titkos vágyaival" a Megváltó képe elé imád
kozni, s hogy "inte az vissza néki mosolyogva". A költemény további szakaszai is utalnak a
feltétlen, gyermeki hitre, az idillikusan harmonikus alapállásra. Madách számára a boldog
ság lényegében nem is más, mint a valós és az eszményi egybeesése, az idill, ahogyan erre
már írásom elején utaltam a Tragédia második - paradicsomi - színéröl szólva. A Tragédia
egészében véve - ideérlve a markáns történeti színeket is - nem fogható fel tehát másnak,
mint a 37 éves férfi számvetésének önmagával és a világgal, a világról alkotott romantikus
patetikus, idillikus elképzelések osszegezésenek: igényével.

E számvetésben egyesek - például a jeles marxista filozófus-esztéta, Lukács György 
ellentmondásokat véltek felfedezni. Lukács szerint a Tragédia 15. színe, a mű záróakkordjai
logikátlanul, "dogmatilsusan" következnek a históriai pesszimizmust kifejező "történelmi"
színek után. Ádám ébredése, Éva anyasága, az Úr megjelenése a korábbi színek - kivált
képp az eszkimó-jelenet - komor pesszimizmusa után valóban következetlennek hathatnak,
különösen, ha a drámai szerkesztés klasszikus szabályait kérjük számon. De azt hiszem, ha a
befejezés dramatikailag nem is egészen "szabályos", lélektani alapon vizsgálva teljesen
érthető.

Sőtér István is azt írja többek közt, hogy Adarnot á végső kétségbeesés partjáról nem az
Úr szava hozza vissza, hanem Éváé: "Anyának érzem, oh Ádám, magam". Tegyük fel, hogy
texturális értelemben, a szöveghúség szempontjából nézve ez így igaz. Azt is, hogy az Úr
megjelenése tekinthető,valamiféle "deus ex machinának". (Jegyezzük meg itt, hogy hasonló
dramaturgiai fogásokért Euripidészt sem száműztük a Parnj1sszus~ól.) Mégsem egy ilyen
"hajánál fogva elöráncigált" megoldásról van szó a Tragédiá-ban. Adám ugyanis minden
képpen tragikus hős. Nagyratörö. becsvágyó, nemes ambíciói vannak, tele az újrakezdés
bátorságával. Az, hogy Madách a párizsi színt például mint "álmot az álom"-ban írja meg,
még kritikai bátorságra is vall; hisz Madách - áttételesen - azt kéri számon korától, miért
nem váltotta valóra még a liberális-demokratizmus nagy eszméit sem. Ádám-Madách min
dezen személyes tulajdonságai ellenére sem kerülheti el a személyes halált, a "vég" állandó
an l:>amoklész kardjaként lebeg feje felett. Minthogy a Tragédia is - a Fausthoz hasonlóan
a "vi@gtragédia" kategóriájába tartozik, a "happy end"-szerű befejezés szervesen illesz
kedik a műhöz, szinte az egyetlen lehetőség arra, hogy a komor történetivíziók után a néző

számára a katarzis élményét biztosítsa. ,
Nem hagyható figyelmen kívül Ádám s az Úr párbeszédéből ez a mondat: "Uram! Rettentő

látások gyötörtek I És new tudom, mi bennök a való." Ez a mondat Madách szubiektiv meg
nyilvánulása és a művet szinte egészében a lírai vallomás szférájába emeli. Ádám Üt félre
érthetetlenül és egészében Madách nevében beszél, aki kora tudományosságának szellemé
ben az emberi történelmet egészen az .eszkimó-jelenetig végiggondolva maga is eljuthatott
az öngyilkosság gondolatáig.

Éva anyaságában pedig de facto az Úr kegyelme működik, aki Ádárnot az öngyilkosság
szélén az utódaiért vállalandó felelősségére,kötelességeire emlékezteti, s ezt a fajta ,kötött
séget szinte mentőkötélkéntdobja oda a teljes válságba jutott föhösnek, A fentebb mondot
tak .után alighanem belátható, hogya Tragédia dramaturgiailag sem elhibázott mű, hisz az
ember tragédiáját az jelenti, hogy míg a tudás fájából az emberiség őssiülei szakíthattak, a
halhatatlanságéból már nem, és a halál bizonyossága minden vállalkozásukat - a heroiku
sakat is - a bukás árnyékába helyezi. Másrészt viszont Éva anyasága, az Úr szavai Ádám
Madách számára a túlélés lehetöségét jelentik. Nem többet, nem is kevesebbet, csupán azt,
hogy a harcot az emberért, utódaikért. a Madách szemében "szent eszmékért" (Szabadság!
Testvériség! Egyenlőség!) a "vég" tudatában is merjék, tu~ákújrak~zdeni.
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NémethG. Béla szerint a Tragédia záró sora ("Mondottam ember: küzdi és bízva bízzálJ)
titokzatos, "enigmatikus" színezetű. E kérdés "rejtélye" is megoldható tán, ha számba
vesszük mind a három nagy kérdést, ami Ádám szájából a Tragédia végén hangzik el,
ekként: "Minő sors vár reám?': "Megy-é előbbre majdan fajzatom?" és harmadikként: "Van-é
jutalma a nemes kebelnek?" A "bízva bízzál" úgy is' értelmezhető e három kérdés együttes
figyelembevételével- melynek megválaszolásában az angyalok karának szózata sem hanya
golható el -, hogy Madách érzi: nagyot alkotott. Sőt, "Isten helyett" cselekedett, de a Tragé
dia befejezésekor nem sejthette még, mi lesz művének jövendő sorsa. Megkockáztatható
tehát az a vélemény - hasonlót ír Héra Zoltán A-küzdés költészete címu esszéjében -, hogya
Tragédia zárómondata ezt jelenti: a küzdésnek, a cselekvésnek - adott esetben: az alkotó
cselekvésnek - mégiscsak kell, hogy legyen értelme, jutalma, eredménye.

Madách a mű egyik legfontosabb filozófiai kérdésére, a determináltság és szabadság
problémájára az angyalok karának szózatával válaszol. Szabadságunk - mondják Madách
nevében - a "bűn és erény" közt való választás szabadságában áll. Ádám e szabadság nevé
ben az életet választja, s ez a gondolat kikerekül azzal, hogy őt - valamint az emberiséget 
harcaiban "Isten kegyelme" kíséri. A világ története az "isteni terv" szerint valósul meg,
melyben a luciferi negáció, kétely gyümölcsei is az ember javát szolgálják. A kor viszonyait
és a Tragédia korábbi mondanivalóját figyelembe véve ez legalább olyan hittétel a kor pol
gári-demokratikus eszméi, mint egy átértelmezett "vallásosság" - inkább: religio - mellett.
Ez utóbbival kapcsolatban ugyanis az mondható csak el, hogy Madách a Tragédia írásának
idején }fjúkorának idillikus kereszténységén túllépve egy főként érzelmi alapokon nyugvó,
kötöttségektől mentes, de mélyebb s a személyes lét fenntartásához feltétlenül igényelt deizmusig
juthatott el.

A biblikus, istenkeresőtémák, ezen belül egyén és tömeg viszonya, sőt harca, a kimagasló
személyiség tragédiája - valószínűleg nem minden személyes indok nélkül - Madáchot a
későbbiekben is foglalkoztatta. Erről tanúskodik a Mózes, mely nem utolsósorban Keresz
tury Dezső hathatós közrerrníködésével az 1970-es években a Nemzeti Színházban is színre
került és átütő sikert aratott.

Deák István: KOSSUTH LAJOS ÉS A MA·"
GYAROK 1848-49·BEN. A New York-i Co
Ium bia egyetem közép-keleteurópai történelem
professzora nem kis feladatra vállalkozik, ami
kor Kossuth ellentmondásos egyénisége köré
csoportosítva igyekszik megrajzolni e korszak
ugyancsak ellentmondásos eseményeit. Azt hi
hetnénk, figyelmeztet a szerzö is, hogy szinte
mindent tudunk 1848-49-ről, hiszen könyvtár
nyi anyagot írtak róla. Pedig az igazság az, hogy
az egészet átfogó történelmi munka alig szüle
tett. "Nyugodt lelkiismerettel csak az írhat
1848-49-es magyar történelmet, aki a magya
ron kívül olvas németül, latinul, franciául, oro
szul,' angolul, lengyelül, csehül, szlovákul, ro
mánul, olaszul és szerb-horvát nyelven, továbbá"
aki megjárta a monarchia minden utódállamá
nak levéltárait."

Deák István pontosan felmérte korlátait; te
hát jól tudja lehetőségeit,ritka történészi erény
nyel bevallhatja: "Teljes tárgyilagosságot ma
gam sem Igérhetek". Dialektikus látásmódja te
szi könyvét eredetivé. El kell ismernünk, hogy
egész történelmünk, főként bonyolult korsza-
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kaink tárgyalásakor nem vagyunk bővében az
ilyenfajta szemléletnek. Nem lehet ellentétpá
rok felállításával, vagy külön-külön tárgyalva ér
vényeset mondani Kossuth, Széchenyi, Görgey,
Petőfi szerepéröl, a népről, a nernességröl, a fő

nemességröl, a magyarságról, a nemzetről, a
nemzetiségekröl, a Habsburgokról. a rnonar
chiáról, Nyugat-, Közép- és Kelet-Európáról.

. Kossuthot - írja a szerzö - "származása, társa
dalmi helyzete és foglalkozása valósággal pre
desztinálta a forradalmi vezérszerepre". Ahogy
történelmi személyek, úgy népek, birodalmak
cselekvéseinek megítélése is csak tágabb törté
nelmi, gazdasági viszonyok elemzésével történ
het, holott igaz, ,,1848 sem csupán személytelen
gazdasági erők és névtelen tömegek összecsapá
sából állt, hanem erős egyéniségek konfliktusá
ból is". A legújabb történelmi kutatásók ered
ményei is helyet kaptak e munkában. A könyv
stílusa tiszta, tartalma érdekfeszítő. 1979·es an
gol nyelvü megjelenése után most Veressné
Deák Éva fordításában vehetjük kézbe. (Gondo-
lat, 1983) .
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