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Miklóssy Endre

A drámaíró Madách
„Teremtni kényszerültél”

„Nem érzed-é eszméid közt az �rt,

Mely minden létnek gátjaúl vala,

S teremtni kényszerültél általa?”

Isten ellenlábasának ekképpen állítja 

magát Lucifer, és ezzel mintegy vele 

egyenl�nek. Ami teológiai tekintet-

ben nem helytálló, a kereszténységbe 

a perzsa gyöker� manicheizmussal 

került be, mint afféle Demiurgosz, 

ellen-teremt�. De például Jób könyve 

szerint csupán az ember kísért�je, 

vagyis a teremtett világnak a része. 

Egyébiránt Madách Tragédiájában is 

ekképpen disputál az úrral az ember 

állhatatosságáról.

Lucifer megjelenési formája, ami-

ben önmagát meghatározza, „a taga-

dás �si szelleme”.

„Az élet mellett ott van a halál,

A boldogságnál a lehangolás.

A fénynél árnyék, kétség és remény,

Ott állok, látok, hol te, mindenütt.”

Csakhogy az ellentét nem azo-

nos a tagadással. Éppen ellenkez�-

leg, annyi, hogy maga a „létez� világ” 

az, ami ellentétekben nyilvánul meg 

(Cusanus alaptézise, a  „coincidentia 

oppositorum”, és Alekszej Loszev „ab-

szolút dialektikája” tanúsítja ezt). Per-

sze vegyük itt fi gyelembe, hogy ez 

nem Madách ítélete, hanem Luciferé.

Az Istenr�l alkotott bármiféle bel-

s� kép nem lehet más, mint önkép. 

„…ott kezd�dik, ahol az ember vég-

z�dik”, mondja Karl Barth. A  miszti-

kusok ezért haboznak, hogyha róla 

kell beszélniük: nem a saját kép-

másukat formálják-e meg ezáltal? 

Madáchot viszont ebb�l kiindulva ért-

hetjük meg.

Korában – korán kívül. Az általa 

jól ismert, áttekinthet� világból 18 

évesen került ki, akár annak idején 

Szent Ágoston. „Karthágóba érkeztem 

és körülöttem sistergett mindenfel�l 

a b�nös szerelmek boszorkányüstje. 

Még nem szerettem, és valami titkos 

hiányérzet gy�löletre sarkallt önma-

gam ellen.”

Nem azt állítom, hogy a reformkori 

Pest fölvette volna a versenyt a kései 

ókor hírhedt nagyvárosával. Hanem 

csak annyit, mint a középkori kartog-

ráfusok tanácsa: „Amit nem ismersz, 

azt fesd tele szörnyekkel.” Egy rend-

kívüli intelligenciájú és érzékenység� 

fi atalemberb�l ez a kihívás nem az 

emberek és gondolkodásuk megis-

merésének a tapasztalati igényét, ha-

nem a visszatetsz�-idegen sokféleség 

deduktív megismerésének a vágyát 

váltotta ki. Az „eszmék közt az �r”, 

mi által „teremteni kényszerült”. Így 

lett számára a dráma a világértés esz-

köze. De igen sajátságos módon. Az 

eszmékbe zárkózás és elszigeteltség 

egyik következménye az, hogy tipikus 

könyvdrámákat írt, a másik pedig az, 

hogy kimaradt az akkortájt zajló nyelvi 

forradalomból.

A színdarab közösségi m�faj, álta-

lában a polgáriasodó városi közössé-

gé. � viszont egyáltalán nem kapcso-

lódik az akkoriban éledez� színházi 
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élethez, s�t viszolyog is t�le, ponto-

sabban annak az idegenségét�l. Így 

aztán ehelyett 21 éves koráig megírja 

a drámaelméletét, hat színm�vét és 

három töredékben maradtat, azután 

jó tizenöt évig semmit, majd újabb 

hármat, köztük Az ember Tragédiáját. 

Életm�vének mindvégig három f� jel-

lemz�je marad:

– a hiányzó szellemi légkör,

– a nyelvi kifejezésbeli nehézkesség,

– az er�s önkritikai hajlam, amely 

kis híján a Tragédiát is megsemmisí-

tette.

A  dráma. A  dráma alapvet�en 

közösségi m�faj, a  számunkra mér-

tékadó görög dráma a szertartásból 

n�tt ki mint a közösségi érzület ki-

fejezésének az eszköze. Aiszkhülosz 

után pedig a kultusz kultúrává (szem-

léletté) alakul át. Arisztotelész katar-

zis-elmélete alapján a néz� átéli a 

Világ rendjét mint élete summázatát, 

ünnepi pillanatát, s mintegy tanul is a 

katasztrófából.

A  keresztény kultusz-játékok, 

a  passió, a  betlehemes, a  miszté-

rium játék, a moralitás, alapjában véve 

a „biblia pauperum” fogalomköréhez 

tartoznak, nem drámák, mivel Isten 

közvetlen jelenlétén alapulnak. (Kor-

látozzák ezáltal a dráma alapját, azt, 

ahogyan a tettekb�l logikai kényszer�-

séggel fakadnak a következmények.)

A  drámai h�s mindig valamiféle 

demiurgosz. A görögöknél ezért gy�ri 

le �t a végzet, egy másik embernek 

egy más értékrend� döntése alap-

ján. (Rendkívül jól szemléltetik ezt 

mind elbukásukban, mind sikerükben 

a történetíró Plutarkhosz h�sei. Nem 

ok nélkül vált a kézikönyvévé például 

Shakespeare-nek.) A bibliában viszont 

ez így nem lehetséges, hiszen a h�-

sei mindig közvetlenül Istennel állnak 

kapcsolatban.

Az újkori dráma a commedia 

dell’arte formájában terjedt el Euró-

pában, érte el a csúcspontját Shakes-

peare-nél, aki aztán fordításokon ke-

resztül a 18. század közepét�l dön-

t�en meghatározta a német szellem 

újkorát, s  ezen át a legtöbb európai 

népét is. Minálunk 1790-ben Kelemen 

László vállalkozása indítja el szín-

házunk újkorát, a  német mintakép 

alapján. A színjáték közösségformáló, 

a célja szerint is az, de ehhez közös-

ségi tárgy is kell. A biblia maga erre, 

mint láttuk, közösségképz� mivolta 

ellenére sem alkalmas, és ezért ná-

lunk, csakúgy mint másutt is, az antik-

vitás és a nemzeti történet eseményei 

adják a tárgyait (ami egyébiránt ma-

gára Shakespeare-re is meglehet�sen 

jellemz� volt).

Újdonságuknál fogva képesek fre-

netikus hatásokat kiváltani, mint a 

Tatárok Magyarországon, ami aztán 

Kisfaludy Károlyt e szarkasztikus so-

rokra ihlette:

„Jámbus-e? próza-e? vagy micso-

dás m�?

Dráma, pedig szép!

Szép? Hm. Gy�z a magyar,

S tapsra ez ott fenn elég.”

Ez a kritika nem megsemmisít� 

szándékú, hiszen kiindulni valóban 

csak a közösség megszólításával le-

het, ami ugyan esetünkben alacsony 

szint� – viszont emelkedhet is.

Emelkedett-e? Igen, és szintén 

Shakespeare-hez kapcsolódva, kit 

nagyjaink teljes egészében lefordí-

tani szándékoztak, Vörösmarty el is 

készítette a Lear, Pet�fi  a Coriolanus, 

Arany a Hamlet, a János király és a 

Szentivánéji álom fordításait. 1849 

ezt aztán derékba törte, a  magyar 

társadalom mindig is túldimenzio-

nált politikai orientációja miatt. Hadd 
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idézzem meg tanúképpen csupán 

Pet�fi t: „Ha a nép uralkodni fog a 

költészetben, közel áll ahhoz, hogy 

a politikában is uralkodjék.” Ez azért 

értékzavar. A  nem politikai közös-

ségszervez�dés pedig éppenséggel a 

színház alapja volna.

Három klasszikus, halhatatlan 

színm�vünk született ebben a kor-

szakban. Katona József Bánk bánja, 

Vörösmarty Mihály Csongor és Tün-

déje és Madách Imre Az ember tra-

gédiája. Három, egymástól egészen 

eltér�, ezért igen széles távlatokat 

nyitó remekm�, és mégis folytatás 

nélkül maradt mindegyik. A  problé-

mát talán Madách esete szemlélteti a 

legjobban.

Madách, ha kívül állt is a társa-

ságon, de nem állt kívül az a kor 

szelleméb�l. A darabjainak tárgykörei 

ennek megfelel�en:

Antikvitás:

Commodus (Plutarkhosz nyomán)

Férfi  és n� (Héraklész és Dejanei-

ra, Szophoklész nyomán)

„Szörnyetegek” (romantikus rémdrá-

mák)

Csak tréfa

Jó név s erény (töredék Kotzebue 

nyomán)

Tündérmese:

Tündérálom (töredék Vörösmarty, 

de tán Shakespeare hatásával is)

Nemzeti mítosz (Shakespeare- és 

Goethe-hatásokkal):

II. Lajos (töredék)

Nápolyi Endre

Mária királyn�

Csák végnapjai

A  három kései m�ve (ezek témakör-

tágítóak):

Civilizátor. „Komédia Arisztopha-

nész modorában.” („Amikor már 

végképp nem bírtam, elnevettem 

magam” – ahogyan Henri Michaux 

mondja.)

A Tragédia. A dráma-fogalom „sa-

rokpontjának” a vizsgálata. „S  az 

egész mi végre?”

Mózes. A dráma feloldódik az iste-

ni akaratban, de ezáltal m�fajilag 

problematikussá válik.

A  nyelv problémája. A  18. szá-

zadtól a magyar „úri osztály” és latei-

ner kapcsolódásai úton voltak afelé, 

hogy elveszítsék a magyar nyelvet. 

Az 1800-as évek elején például egy 

szekszárdi megyebáli tudósítás ku-

riózumként kiemelte, hogy az egyik 

nemesi család tagjai egymás között 

mindvégig magyarul beszélgettek… 

A  reformkor tudatos fordulata pe-

dig nyelvi nehézkességgel járt együtt. 

A  korabeli próza nagyrészt ma már 

olvashatatlan. Madách nyelvi problé-

mája is efféle volt. A  „paraszti nyelv” 

a fogalmi hiányosságai miatt kiesett 

az érdekl�désb�l. A  beszéd alapja a 

nyelvünk szerkezetét�l idegen latei-

ner prókátor-nyelv volt. Megvolt már 

ugyan Vörösmarty költ�i nyelv-lele-

ménye – Madách ideálképe is ez lehe-

tett –, de ehhez is „beszédgyakorlat” 

kell mint a megértés ellenpróbája. 

Éppen ez volt a lényege a negyvenes 

évek nyelvi forradalmának: Pet�fi  és 

társai titka a beszélgetés az él� ma-

gyar nyelvet használókkal. E  forrada-

lomból azonban Madáchnak ki kellett 

maradnia, éppen akkortájt ment el 

Pestr�l.

Arany János a kés�bbiekben ezt 

írta Madáchnak: „Talán el�bb kaptad 

a német s idegen kultúrát, hogy sem 

a magyar nyelvszellem kitörölhetet-

lenül ette volna magát a nyelvérzé-

kedbe. A  verstechnika pedig nagyon 

megkívánja a nyilvános gyakorlatot.” 

De nemcsak a verstechnika, a drámai 

dialógus is megkívánja az él�beszédet.

Íme egy párbeszéd-részlet a Csak 

tréfa cím� korai színm�véb�l.
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„Jen�.

A t�rés és alázat is erény –

A  bölcs megnyugszik sorsa vég-

zetében.

Lorán.

Pór lelkek költék – szellem s tü-

relem

Ez sár, amaz sugár, mely fönt re-

pül

Magával vonva testét, ámde fent

A lég e sártömegnek aetheri.

S harc támad a kett�s elem között,

Harctér a szív, mely fáj, de béke-

bért

Csak egyikének veszte eszközöl –

A test halála, mit a pór remeg,

A  léleké megnyugvás végzetünk-

ben.

De én, ki látom a roppant teend�t,

Keblemben a vágy, szív és érte-

lem,

Mely föl bír vinni a csillag-tanyához

Át bírja látni: mily parány kicsiny

A sárba gyúrott Isten és nyakán

Mi iszonyú a ny�g, mely földre 

vonja.

Én mondjak-e le Isten szikrájáról,

Hogy bizton hízhassék meg a sa-

lak?”

Itt arról beszélgetnek, hogy Lo-

ránnak a családi vagyon megmentése 

érdekében érdekházasságot kellene 

kötnie, holott � mást szeret. Jó, hogy 

Lorán költ�, de ilyet azért színpa-

don mégsem mondhat. (A  darabban 

mindennek a párbeszédekb�l kell kö-

vetkeznie – a partner elfogadja vagy 

elutasítja, de mindenképpen érintve 

van általa és reagálnia kell rá.) Látható 

a korai Madách gyengéje, ámbár kép-

alkotó fantáziája is.

Madách dialógus-szerkeszt� m�-

vészete aztán kétségkívül nagyot fej-

l�dött, de még mindig megmaradt a 

nyelvi probléma. Íme, a Tragédia egy 

részlete, a Paradicsomból.

„Éva

Az égi zengzet is elhallgatott.

Ádám

Itt kebleden úgy tetszik, hallom 

azt még.

Éva

Én meg, ha ott fenn a dics elborúll,

Itt lenn találom azt szemedben.

Ádám

Hol is lelhetném másutt kívüled,

Kit létre is csak h� vágyad hozott?”

Arany János erre azt írta, hogy 

édeskés bókja a szerelemnek. „Igazad 

van – feleli Madách –, e két bók a bó-

toslegény és a komorna ömlengése. 

Gyanítom, hogy nem így beszéltek 

a szerelemr�l, mint én írok, de at-

tól tartok, úgy nem írhatok, mint �k 

beszéltek. Ítéld meg és segíts, vagy 

Ádám nem tud szerelmet vallani és 

kihal a világ.”

Arany zavarba jön és úgy hagy-

ja – ez a nyelvi szakadék még neki 

is sok volt. Mert nem az a kérdés, 

hogy miképpen beszéltek a Paradi-

csomban – ez Shakespeare-t, Miltont 

vagy Goethét, netán Pet�fi t aligha 

hozná zavarba. Hanem a magyar kö-

zéposztály hiányzó és a magyar nép 

fogyatékos nyelve a probléma. („Bó-

toslegény és komorna”? Lásd Csurka 

István lehangolt próféciáját 1987-b�l: 

„pincérnemzet leszünk”. Hát nem a 

nyelvünkkel kezd�dik minden fogya-

tékosság másfél évszázadunk óta? És 

kérdés, van-e erre megoldás az iro-

dalmon belül.)

A  Madách-dráma evolúciója. 

A cél tehát, mint láttuk, a világ meg-

ismerése, mégpedig nem empirikus, 

hanem deduktív úton. Ezt a kort dön-

t�en befolyásolta a német idealista 

fi lozófi a. Annál érdekesebb, hogy Ma-

dách mégis másfelé tart – akárcsak 

kés�bb Dosztojevszkij…
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„A  logikátlanságot a költészetben 

is a legnagyobb hibának tartom” – ír-

ja Arany Jánosnak. Viszont alkotói 

problémája van a másik oldallal, az 

ábrázolás tárgyával. Ahogyan egyik 

drámah�se (Nápolyi Endre) mondja: 

„Szánom önt, nem ismeri az élet ba-

jait, bonckése alatt ön azoknak csak 

vázát találja. Pedig oly szép az élet, oly 

színesek annak virágai, de csak akkor, 

ha úgy élvezzük �ket, mint Isten te-

remté. A szétboncolt rózsa többé nem 

kecsegtet.”

Drámaelmélete szerint a dráma 

mint „világmodell” emberi akaratok 

ütközését és ennek következményeit 

mutatja be. Az akaratokat mozgató 

két er� a fi atal drámaírónál a hatalom 

és a szerelem.1

„Társadalmi” drámáiból bántóan 

hiányzik az életszer�ség, a  darabokat 

a német romantikából átszármazott 

„szörnyek” uralják. A korszak azután a 

realizmus uralmát hozta meg, a  „pol-

gári drámával”, de ezzel együtt a di-

menzió csökkenésével – már nem a 

„világról” van szó. Madách, úgy t�nik, 

valamit már meglátott ebb�l. Petrarca 

és Nápolyi Endre párbeszéde a kö-

vetkez�t veti fel: „Századunkban, hol 

nincs a léleknek oly hatásköre, hol 

vagy tespednie vagy a múltbeli kor h�-

seit sírjokból el�idézve velök kell társa-

lognia, nem jobb-e a képzeletben élni, 

mint tespedni a szunnyadó jelennel?”

A  témaválasztásainál tehát csak 

részben játszik szerepet az életismeret 

fogyatékossága. Maga a valóság az, 

amit csak egy másik, magasabb szin-

ten kíván ábrázolni. Ehhez a deduktív 

megközelítéshez illeszkednek az antik, 

a mitikus és a történelmi példák.

1 Értelmezése e sorok szerz�jének Világtör-

vény – Madách dramaturgiája cím� tanul-

mányában (in: A  másik ember keresése, 

Széphalom, 2009). 

Héraklésznek, a  legy�zhetetlen 

félistennek, akit éppen ezért csak ön-

maga gy�zhet le – tulajdonképpen 

elege lesz a világból. Istenként az 

embereket tárgyaknak látja, és akként 

is kezeli �ket. (Például szerelmet vár 

attól a Iolét�l, akinek a családját le-

mészárolta.)

Tündérálom – a molnárlány és a 

láthatatlan tündérszeret� közt hányó-

dó költ�. Érdekes lett volna, ha meg 

tudja csinálni.

A  történelmi darabok gondos for-

rástanulmányokon alapulnak. Fontos-

nak tartja annak a hibának a kikü-

szöbölését, amikor a darab szerepl�i 

illusztrációivá lesznek a Történelem 

valamin� értelmezésének, és ezáltal 

elveszítik emberi mivoltukat. (Ez saj-

nos minálunk, magyaroknál fölöttébb 

gyakori, de például Shakespeare so-

hasem követi el, gyakran igencsak 

elfogult történelemszemlélete dacára 

sem.) De mégis van egy alapvet� fo-

gyatékosság ezekben a darabokban. 

Valamennyinek az alapja a jó szándé-

kú, okos tanács és tanácsadó mell�-

zése, viszont a gonosz hazugságainak 

a kritikátlan elfogadása.

Vagyis az alap: az árulás. Gondol-

kodásmódunknak valamin� archetí-

pusa lehet ez, végigkíséri az egész 

történelemszemléletünket, Kötöny 

király, Zápolya János, Görgei Artúr, 

Károlyi Mihály, hogy másokat ne is 

mondjak, mind „árulókként” voltak 

okozói id�nkénti romlásunknak. Ma-

dách ezt végül ironikusan szóvá is 

tette. Amikor a „civilizátor” – Bach 

belügyminiszter paródiája – a szeret-

kezést is adóhoz kívánja kötni, fellá-

zadnak ellene az alattvalók, „honáru-

lónak” kiáltva. Mire �, méltatlankodva 

(bocsánat, idézek):

„Honáruló? miért, hogy a p…t

Lakatra tettem? Vajmi különös.”
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A séma túl egyszer�, és ábrázolni 

sem igazán tudja. Mert egyrészt mit�l 

gonosz a gonosz? (Pedig hiszen a 

választ is ismeri erre: „ha nem sze-

rethetek senkit, a  gy�löletre keresek 

tárgyat.”) Másrészt meg, miért �neki 

hisznek inkább? (Ez a Lear király-

probléma ugyan következhet h�sei 

idealizmusából, de a megmutatá-

suk fogyatékos, csupán állít és nem 

szemléltet.) Még a Csák végnapjainak, 

a Madách által legjobbnak tartott da-

rabnak a dönt� fordulata is ett�l veszí-

ti el meggy�z� erejét.

Madách mindenesetre igen szi-

gorú kritikus volt önmagához. Arany 

Jánosnak írta a következ�ket: „Általá-

ban azt ne hidd, hogy m�veimbe sze-

relmes vagyok. Túl vagyok a koron, 

melyben az ember a m�vét nyomtatva 

szeretné látni. Hiúságom: középszer�t 

nem adni a világ elé.” Magát a Tra-

gédiát is teljességgel Arany ítéletére 

bízta (egyetlen példányát küldte el 

neki): „Te voltál az – írja –, aki neve-

met az irodalomba hoztad. Ítéleted 

temethetett volna el örökre.” (Arany itt 

voltaképpen azt a segítséget adta to-

vább, amit az � pályája kapott hajdan 

Pet�fi t�l.)

Az arisztokratikus elzárkózás, mint 

látjuk, kiszolgáltatottá is tesz.

Madách korai darabjai mindmáig 

árnyékban vannak, maga Arany is azt 

tanácsolta, hogy a Csák végnapjai 

csak a Tragédia után jelenjen meg. 

Sinkovics Imre, mid�n megpróbálta 

az 1960-as években áttörni az „egy-

könyv� író” sztereotípiáját, a  Mózes-

hez fordult, de úgy t�nik, az eredmény 

a nagyszer� színpadi f�szerepe elle-

nére is mulandónak bizonyult. Bibliai 

téma, mint mondtuk, a  bels� logi-

kája miatt nemigen alkalmas drámai 

anyagnak.

A  magyar dráma történetének a 

fordulópontján vagyunk. Ott, ahol 

nem magányos szirtek, hanem ösz-

szefügg� hegylánc, él� drámai hagyo-

mány jöhetett volna létre. Miért nem 

történt meg?

Elment fi atalon? Mindössze 41 

éves volt…

Elfordult már a drámától? A  Tra-

gédia, bármekkora szellemi fejl�dés 

eredménye is, beteljesülés ugyan, de 

egyszersmind „metadráma”. Nehéz 

elképzelni, hogy mit írhatott volna 

utána.

Vagy egyszer�en nem volt ráhan-

golódva a magyar városi társadalom? 

Színházi életünk immár folyamatos 

volt, de a népszínm�vek cikornyázott 

naturalizmusa uralta.

Van azonban a fi atalkori drá-

mák között egy valóságos remekm�, 

egy shakespeare-i nagyságú dráma, 

amely furcsa módon még nem t�nt 

fel senkinek, magának a szerz�nek 

sem, aki jobbnak tartotta a Csákot. 

A  Mária királyné az újkori dráma 

egyik legnagyobb n�i szerepe, Lady 

Macbeth, Phaedra, Nóra méltó társa. 

A  Madách-dráma kett�s problémája, 

a  hatalom és a szerelem, maradék-

talanul, tökéletesen egybefonódva 

jelenik meg Nagy Lajos királyunk 

trónörökös lányában: egy hallatlanul 

szépséges és vonzó, uralkodásra tel-

jesen alkalmatlan ifjú n�, akit a saját 

naiv tájékozatlansága, anyja nagy-

ravágyása, a  hatalomvágyó f�urak 

er�szakossága és összeesküvései vé-

gigkergetnek azon az úton, amelyen 

mindenkit elveszít, szerelmét, anyját, 

híveit – de amelynek a végén k�ke-

mény uralkodóvá érik.

Az egyébként teljességgel hiteles 

történelemábrázolás mellett – rette-

netes magyar karakterünknek a Bánk 

bánhoz méltó megjelenítése! – valósá-

gos embereket sikerült ábrázolnia, ez 

aztán nem „történelmi képeskönyv”. 

Az intrikusai is teljesen meggy�z�ek a 
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maguk alacsonyrend� és zavaros mo-

tívumaival. Jó lenne, ha a színpadunk 

jó másfél száz év után felismerné vég-

re ezt a páratlan kincsünket.

A  Tragédia eszmeköréhez. 

A  hosszú, másfél évtizedes kihagyás 

és jelent�s szellemi érlel�dés után jött 

a chef d’ouvre, véletlenszer�en, egy 

baráti fogadásból kiindulva: le het-e 

drámában ábrázolni az emberiség tör-

ténetét? (Goethe ugyanis nem pon-

tosan ezzel, hanem a „fausti ember” 

végzetes életútjával foglalkozott.) Ma-

dách zseniális leleménye a történelem 

„keretbe foglalása” volt, ahol a keret 

Jób megkísértésének az analógiája. 

Ez ugyan Goethe nyomán történt, de 

� nem keretként, csupán el�játékként 

használta fel.

A  jelenetek sora egyrészt Hegel 

dialektikájának a visszafordítása: nem 

szintézis az eredmény, hanem egy-

egy tévút nyilvánvalóvá válása. Van 

egy apokrif Jézus-mondás, Hamvas 

Bélának volt a kedvence: „az én or-

szágomat ellenségeim építik”. Nagyon 

ideillik.

Másrészt meg Madách dramatur-

giai elveinek a megvalósítása külön-

külön minden jelenet. Egy „eszme”, 

amely körül a küzdelem, az emberi 

akaratok összecsapása zajlik. Hozzá-

véve, hogy mindez „álomban”, vagyis 

a vereséget szenvedett drámai h�st 

végül ki lehet bel�le menteni. Ennek 

a teológiai megfelel�je az Úr kikötése, 

hogy a Kísért� Jóbot nem ölheti meg. 

Tapasztalati alapja pedig az emberi-

ség megmaradása. Mind ez ideig.

A „bels� történet” fi lozófi ai alapját 

már a fi atal Madách megírta a Com-

modusban: „Mi volt veszted oka? Az, 

hogy a legkisebb rész is magát tartja 

egésznek, a véghatárnak. Ezt tartja a 

zsarnok, a  bölcs, a  költ�, a  vigadó, 

a  pap, minden, és társt csak mellé-

kesnek tekint. Hagyjatok zavartalan 

helyet minden embertársaitoknak, 

akarjatok lenni azok, amik vagytok, 

s  égi béke száll szívetekre. Minden 

ember a magáé, s Isten teremtményei 

csak az Istenéi. Nem embertárs adta 

éltetek, nem neki van rá joga, s ha ezt 

nem követitek, a jöv� századok borza-

lommal nézik vérrel festett éveinket.” 

(Hm. Nem próféta szólt itt bel�le?)

Madách drámaelmélete, mint 

mondtuk, itt polémikussá válik a klasz-

szikus német fi lozófi ával szemben, és 

el�legezi mintegy a dialógus-fi lozófi át 

annak bibliai alapjával (Martin Buber, 

Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig, 

Tábor Béla, Szabó Lajos, Karácsony 

Sándor).

Ám érdekes szemügyre vennünk 

ennek összefüggéseit a magyar köz-

joggal is. A  Csák végnapjai egyik 

dialógusa:

„– Miért vagyok hát király, ha semmit 

se nyom szándokom?

– Ellenkez�leg, nyom, ha jogszer�.

– S jobbágyom fogja-é eldönteni azt?

Hisz ez megint arcátlan pártütés.

– Ne hidd király hogy ellenséged az, kit

Perc súgta szenvedélyed gát gyanánt lát.

De az, ki sírna és mégis mosolyog,

S rabfélelemb�l csak tapsolni tud.

– Rád bízzam az üdvöm, nyakas magyar,

Ki vén törvényt nézsz, s nem királyodat?”

A  Szentkorona-tannak a drámá-

ba illesztett megfogalmazása egyúttal 

a  képe is annak, miért nem boldo-

gultunk egymással mi, magyarok és 

a nyugati gondolkodásmód abszolu-

tizmusa.

De kulcsot találunk itt a Tragédia 

eseménytörténetéhez is. „Ne legyen 

senki bölcsebb, mint kora” – elmélke-

dik Csák Máté. Vagy egy másik hason-

lat az egyformán rosszul járó órákról 

és a csillagászról, aki pontos órát állít 
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be, és éppen ezért el is hibáz minden 

id�pontot. Az emberi világ emberi el-

képzelések összessége, és ennyiben 

mindenképpen realitás. Ádám, a  tu-

datának a kontinuitása miatt tisztában 

van ugyan a valósággal, de az még-

sem lehet a valóság, amíg másokkal 

megosztani képtelen. Kívülr�l érkezik 

mindenhová, az embert és a kort meg 

sem próbálja érteni, akár az idealista 

vagy a pozitivista történészek. Kép-

telen erre, kísérletet sem tesz rá. „Az 

eszmék er�sbek a rossz anyagnál” 

– mondja Kepler szerepében mint 

kvázi-jakobinus… (Ez is egy telitalála-

ta Madáchnak.) Van Lukács Györgynek 

egy szellemes megjegyzése az emlé-

kezetes homouision-vitához, amely-

nek a tárgyát Ádám-Tankréd leszólja: 

igenis, az az ’i’ dönt el mindent… Így 

keveredik el végül Ádám az egyedüllét 

�rjébe, ahol el is pusztulna, hogy-

ha meg nem mentené �t a Földnek 

mindaddig semmibe vett szelleme.

Karinthy Frigyes tréfájával: „Ádám 

mint Tankréd, Éva mint olyan.” Éva 

a maga változatlanságával legtermé-

szetesebben a része épp annak a vi-

lágnak, amelyben van, és amíg Ádám 

meg nem bolygatja, addig probléma-

mentesen is. Hiányzik bel�le a törté-

nések fölötti tudás refl exiója, éppen 

ezért lehet oly kiegyensúlyozottan 

egyforma egészen különböz� körül-

mények között, amelyeket mindig 

elfogad természetesként. A  Madách-

dramaturgia kett�s alapja, a hatalom 

és a szerelem, az � személyében 

redukálódik, ami arra is mutat, hogy 

a „változatosság” eszmei természe-

t� és a hatalom dimenziójához kap-

csolódik.

Amint redukálódik a probléma 

másfel�l Luciferben is. A  történetet 

nem � mozgatja, nem ismeri a tör-

ténések végét sem, azok többnyire 

meglep�ek az � számára is, csupán a 

„tagadás” ontológiai elvében bizakod-

hat. Mint például Péter apostol láttán:

„E látvány kissé borzongatja hátam,

De nem emberrel kell-e küzdenem?

Mit én nem bírok, � teszi helyettem,

Hasonló tréfát már gyakorta láttam.

A glória, ha lassan elveszett,

Még megmarad a vérengz� kereszt.”

Ismeri hát az emberi természet 

esend�ségét, és abban bizakodik, 

akár Jób megkísértésekor. Igazából itt 

e drámában nem is kísért, csak mutat.

A f� kérdés azonban az, hogy hol 

van az Isten? Nem általános fi lozó-

fi ai kérdésként, hanem magában a 

drámában szemlélve. A keretjátékban 

természetesen jelen van, ámbár ezt 

csak a lényének csorbításával teheti. 

(Ezen a ponton se Milton, se Goethe, 

se Madách nem versenyezhet Jób 

könyvével.) De hol van a történelmi 

színekben? Vagy azt is mondhatnánk, 

magában az emberi történelemben.

Karl Barth, a  teológus szerint Is-

ten csak ott kezd�dhet, ahol az em-

ber végz�dik. A beavatkozása, a deus 

ex machina nemcsak dramaturgiailag 

rossz. Komolytalanná (következmény 

nélkülivé) tenné az emberi szándé-

kokat és tetteket. Beavatkozni leg-

feljebb gyerekjátékba lehet, hogy el 

ne fajuljon, hogy a játékon túl nyúló 

végzetes, azaz visszafordíthatatlan kö-

vetkezményt elhárítsuk. Hol lehetne 

tehát? Ádám aktivitása folyamatosan 

eltakarja. Mégis jelen van magában a 

létezésben mint Lucifer hatalmának 

a határa.

A dráma voltaképp ekörül játszódik. 

Lucifernek nincs hatalma Ádám elpusz-

títására, amit pedig olyannyira szeretne, 

de esetleg elérheti azt, hogy � pusztítsa 

el saját magát. (Err�l szól az �r-jelenet. 

Ez is profetikusnak hat ma már.)
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(Efféle drámai megoldás – a szín-

padi történés valóságossá formálásá-

nak a kísérlete – Peter Weiss Marat/

Sade-ja. Az �rültek házában az ese-

ményt színpadra állító arisztokrata, 

Sade azt szeretné elérni, hogy a Char-

lotte Cordayt játszó katatón valóban 

leszúrja az áldozatát. Habár ez nem 

sikerül, az �rültek végül is legalább 

fellázadnak, s  az igazgató ezzel a 

csodálatos mondattal próbálja �ket 

– minket? – lecsillapítani: „Éljen a mi 

szeretett elmegyógyintézetünk!” Je-

lentés Európáról?)

A  kereszténységet kezdett�l má-

ig folyamatosan kísérti a manicheus 

dua lizmus, vagyis a Gonosz mint 

Isten csaknem egyenrangú ellenlá-

basa. Az iszlám teológia nagy er�s-

sége, hogy e kérdésben egyértelm�, 

a  Gonosz csupán az ember ellenlá-

basa, vagyis egy általunk választható 

vagy elutasítható lehet�ség. Ámde 

mivel választható, és e választásnak 

karmatikus következményei vannak, 

jogosult Ádám kételye: „Megy-é el�re 

majdan fajzatom?”

Ez a tipikus felvilágosodás kori 

kérdés a lét értelmét a pozitív vá-

laszban véli megtalálni. És a pozitív 

válasz nyilvánvaló híján, például a 

démonikus huszadik században a hu-

manisták, mint Adorno, a „negatív dia-

lektika” szerz�je, ezért tagadták meg 

a létezés értelmét. (Amivel, és nem 

mellesleg, egyszersmind rombolják is 

a létezést.)

Van-e értelme az egész emberi 

történelemnek? – ez a kérdés így nem 

vethet� fel. Hegel például, aki szerint 

van, fel kell áldozza ezért az egyes 

emberek életének az értelmét, �k csu-

pán „épít�kövei” a Haladásnak. (Hegel 

huszadik századi kakukkfi ókáiról itt 

jobb nem is beszélnem.)

„A tyúk – átmeneti forma két tojás 

között” – mondja a maga szempontjá-

ból joggal a genetikus. De hát több-e 

az öröklési anyagban rejl� lehet�ség a 

gyepen kapirgáló valóságnál, még ha 

a fazékban végzi is az életét – tehetjük 

fel az ellenkérdést.

Közelebbr�l: volt-e értelme a hu-

szadik században történteknek? El-

t�nt, mint egy kísértetmese. Már mi 

magunk is alig hisszük el, akik végig-

éltük, annyira hiányzik bel�le a meg-

fogható cél és értelem.

„Az államférfi t, kit nagynak nevezénk,

Az ortodoxot, akit bámulánk,

Komédiásnak nézi az utókor.”

Ha egyáltalán nézi még valaminek. 

A század ilyen vagy olyan politikusai-

nak a tervei és cselekedetei ma már 

egy történész számára is esend�ek, 

nevetségesek. Egy mai ifjú számára 

pedig még Hitler vagy Sztálin is csak 

annyira reális, mint Drakula vagy a 

hétfej� sárkány. A  Gy�r�k Ura me-

seregény ennél nemcsak vonzóbb, 

hanem hihet�bb is.

Viszont: volt-e értelme ezalatt az 

emberek életének? Az, hogy valami-

nek van értelme, az ember számára 

abból következik, hogy csinált valamit 

egy kívánatosnak tartott cél elérésére. 

De az élete egészére ez nem értel-

mezhet�, legfeljebb egyes cseleke-

deteire. Ugyanis maga a létünk nem 

mit�lünk függ, hanem alaptény. A tör-

ténelemnek pedig éppen annyiban 

nincsen „szent” oldala, amennyiben 

mi csináljuk. Ám szentség az emberlét 

maga, és éppen ez az, ami miatt nem 

különbözik az értelmét�l.

Tanúként idézem itt Sinka István 

egyik balladáját.

„Sárgagát táján élt

hazátlan Sallai, –

róla akarok itt

szószerint vallani.
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Nincs más, ki fel�le

egy jó szót mondana,

s pusztai sírjába

hír nélkül omlana.

Dé-Nagy Erzsi mondott

neki csendes esküt,

s bortalan múlott el

lakodalmi estjük.

A dolgok egy évre

jöttek, ahogy szoktak:

kis Sallai sírt és

kis csirkék sipogtak.

Sallai is vállalt,

kapált és aratott,

s széles kaszálókra

szép boglyákat rakott.

Mikor a nyár ügye

néha kockán forgott:

nagy es�k idején

bölcs�re mosolygott.

Második �sz végin

aztán olyat kaptak,

hogy rá tél és tavasz

mind összeszaladtak.

Dé-Nagy Erzsébetr�l

ítéltek odafent,

s csirkét ültetni egy

másik csillagra ment.

Csöpp kis Sallainak

nagy lett a nagyböjtje,

belé is fektették

jó tarhosi földbe…

Tudok még arról is,

mivé lett Sallai, –

de ez már csak halk szó,

meg se kell hallani!

Sárgagát mentiben –

olyat még ki látott! –

hazátlan barátom

vándorbotot vágott.

Csend volt, mint a sírban,

kéklettek az egek,

s: Istenem, hogy hulltak

a nyárfalevelek.”

Ennyi volt egy élet. Éppen fel-

merülhet bennünk kérdés Isten eme 

koldusnak született képmásával kap-

csolatban, de az a kérdés, hogy volt-e 

értelme ennek a szegény, tragikus 

életnek, az nem. Ez az élet szakrális 

alaptény volt, olyan, ami nem is min-

denkinek adatik meg.

Pilinszky János azt mondta a va-

lóságról, hogy „a  passé realitásába 

csak az áldozatok jutnak el. A többiek 

mind megrekedtek az örökös condi-

tio nelben.”


