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Az ember tragédiája. Drámai költemény, írta Madách 
Imre, bevezetéssel ellátta Kármán Mór. Budapest, 1906. Az 
Athenaeum kiadása. 194 lap, ára fűzve 1'20, kötve 1*80 K. 

Madách európai hírű drámai költeményének, Az ember 
tragédiájának hatodik népies kiadása a kézalatti mű, melyet 
a hozzá írt Bevezetés kedvéért mutatunk be röviden e folyó-
irat olvasóinak. 

A Kármán irta Bevezetés nem poétikai taglalását adja 
a kiváló költeménynek. Nem is irodalomtörténeti felvilágosí-
tására és méltatására vállalkozik. Kármán az iskola szem-
pontjából tárgyalja Madách remek művét, mert újabb közép-
iskolai terveink iskolai olvasmánynyá tették, melynek beható 
tárgyalása a két felső osztály valamelyikében országszerte 
kötelező. 

Kármán eredeti felfogása szerint Madách költeménye 
theodicaea, melynek kulcsa a három első és az utolsó (XV.) 
szín. Korántsem csak keretei ezek a mű tulajdonképi tárgyá-
nak, hanem Az ember tragédiájának keretszerű része már 
sajátosképen magának a drámai bonyodalomnak és megoldá-
sának foglalatja. Benne jut kifejezésre a költő erkölcsi állás-
pontja teljes tisztaságban, s tőle nyer világot a költemény 
dereka, a történeti képek ama hosszú sora, melyek több válto-
zatban az alapvető küzdés tételének csak fokozatos fugáját 
nyújtják. 

Az ember tragédiája, mondja Kármán, költőjének nyíltan 
kifejezett szándéka szerint, valóságos theodicaea, a világiro-
dalom ily irányú remekei között, tudomásom szerint, a har-
madik. Az első a Jób lcönyve, mely az isteni gondviselést 
törekszik igazolni az egyesek sorsának azon sértő vonásával 
szemben, hogy miért senyved nehéz bajban épp a jámbor 
ártatlanul és reménytelenül e földön. A második Ezra negye-
(lik lcönyve, ez a kevésbbé ismeretes apocryphus könyv. Nem-
zetének sanyarú állapotából kiindulva, abból, hogy Isten a 
saját népét tönkre juttatta, mig ellenségeinek győzedelmet és 
uralmat adott, hat látomásban veszi kérdésbe irója az emberi-
ség sorsát és sürget feleletet arra, mi az oka és a czélja 
egyáltalán a földi szenvedésnek; mi az alapja a világ bűnös-
ségének, ha Isten a történetének intézője. Harmadiknak sora-
kozik hozzájok Madách költeménye, Az ember tragédiája. Ez 
immár végig járván a népek és korok egész történetén, igaz 
értelmét kérdi a folyton megújuló küzdésnek s erkölcsi két-
ségeinkkel szemben kívánja igazolni az Űr szentséges akaratát. 

Madách költeménye eszmekörének az a központja, hogy 
a világtörténet az emberiség erkölcsi valójának kinyilatkozása. 
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Az erkölcsi élet azonban oly bonyolult, sok tényezőjű alko-
tása az emberi szellemnek, hogy teljességében, összhangzó 
alakban nem bontakozhatott ki egy időben, egy nép körében. 
Innen ered minden egyes korszak erkölcsösségének fogya-
téka, egyoldalú küzdelme és rendszerint bukása. Az emberiség 
fejlődésében nem mutatkozik merőben szükségképiség, állandó 
törvények nem biztosítják folytonos haladását. Bár a ter-
mészet rendje szerint szolidáris kapocs fűz nemzedéket nem-
zedékhez, az erkölcsi folytonosság föntartása számot tart az 
egyén szabad akaratának kötelességszerű elhatározására. 
Egyedül a gondviselés őrzi meg minden nemes tettnek hatását 
s intézi az egésznek sorát oly módon, hogy az egyesek buz-
galma és odaadó munkássága végtére az egyetemesnek áll 
szolgálatában: az erkölcsi tökéletesedés mennél összhangzóbb 
alakulásának. 

Madách gondolatvilágának ilyen általános magyarázatát 
adja Kármán Bevezetése, mely részletesen jellemzi és ismer-
teti a tragédia személyeit (Lucifer, Ádám és Éva), a lázadó 
főangyalt (I. szín), az ember megkisértetését (II. szín), á 
megoldást, a tragédia szerkezetét, az erkölcsi küzdelmet, a 
történeti álomképeket, r az individuális és szocziális életrendet 
és a végkifejlést az Úr válaszával: „Mondottam ember küzdj 
és bízva bízzál!" 

Részünkről a Kármán Bevezetését talpraesett, helyes 
kommentárnak találjuk Madách költeményéhez, melyet talá-
lóan értelmez, szellemesen magyaráz minden jellemző saját-
ságában és lényeges alkatrészében. Éppen azért melegen 
ajánljuk első sorban a középiskolák számára, de felnőtteknek 
is eszméitető olvasmányul. 




