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E L I Z I U M I B E S Z É L G E T É S E K 
Goethe és Madách* Irta: Hankiss János 

(Halk zene, a későbbi hangosabbá és érthetőbbé váló angyal-
kórus most még távolról, a mélyből szól. Ez festi alá a NŐI HANG 
bevezető verseit.) 

NŐI H A N G : 
A végtelen égbolt 
Most végtelenebb, 
Az angyali kórus 
Éneke szebb. 
A fellegredőzet 
Él és remeg, 
Mert köztük időznek 
Nagy szellemek, 
Kik egy világot 
Karoltak át, 
Őstitkok leplén 
Hatoltak át, 
Akiknek nem volt 
Elég a föld, 
Akiknek lelke 
Magasbra tört 
S a földi törpék 
Feje felett 
Az égtől kértek 
Feleletet. 
Válasz az égből: 
Ritka csoda, 
Csak a halál ad 
Kulcsot oda, 
S hogyha a válasz 

Mégsem marad el, 
Az — égi ajaknak 
Való eledel. 

Itt mély retekintő, 
Magashomlokú agg 
Lába alatt sugaras 
Felhővonulat. 
Olimposzi isten, 
Fényből eredő, 
De emberi: arcán 
A sűrű redő. 
Nyugvása: feszültség, 
Küzdelme: fölény, — 
A végzet elalszik 
A poéta ölén. 
Germán hatalommal 
Igy senkise élt, 
Sorsot a sorssal 
Igy senkise mért. 
Pártos erőszak 
Láza helyett 
Lángesze hajtat 
Előtte fejet. 
Faustja a földi 

* Az «Eliziumi beszélgetések» első próbáját Zrínyi és Napoleon 
címen mutatta be a Rádió, amely a «dialogues des morts» ősi mű-
fajának felújításában a hangjáték új lehetőségeit födözte fel. A lát-
hatatlanok hangja a rádióművészet legnagyobb és legjellegzetesebb 
orma: a spiritualizmus felé mutat. Színpadon szinte lehetetlen 
volna illúziót kelteni kisértetekkel: a rádió hangszínpadán annál 
inkább otthon vannak e testetlen lelkek. A szerk. 
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Körből kitört, 
Hiába marasztná 
Vissza a Föld! 

Ott, vele szemben . . . 
Szikár, fekete arc. 
Ebben a szemben 
Ki nem alszik a harc! 
Szelleme éled 
Elvi vitán, 
Izma-feszült magyar, 
Tüzes, i f ju titán. 

I f j u — örökre! —, 
Mert hite friss, 
Leomlik előtte 
Élt élete is; 
Minden keserűség 
Följebb emeli; 
Serlege mélyén, 
Mely könnyel teli, 
Még az üröm is 
Édes izű, 
S a könnyből gyöngy lesz, 
Tisztavizű. 

MÁSIK NŐI H A N G : 

Mélyen alattuk 
Forr ezer örvény, 
Emberi sors és 
Emberi törvény. 

Itt, a magasban 
Angyali kardal 
Halk diadallal 
Száll, mint a tömjén . . . 

(Közben a kardal közelebb jött smost a Faust «Chorus mysti-
cus»-ának záródalát énekli :) 

Ami elmúlik, 
Az puszta hasonlat, 
A földöntúli 
Itt tényekbe olvad. 

A le nem írható 
Életre kel, 
Az örök női Jó 
Égbe emel. 

MADÁCH : Igen, sokszor járt az eszemben a misztikus égi 
karnak ez a pár sora. «Ami elmúlik, Az csak hasonlat, A földön-
túli Tényekbe olvad. A le nem írható Életre kel, Az örök női 
Jó Égbe emel.» Az én magyar hagyományaim szerint Kegyel-
mességed egész művének ez a legkönnyebben érthető lényege : 
az, hogy való, ami nem látszik annak és ami annak látszik, az meg 
«puszta hasonlat». Mert mi magyarok gyakrabban éltünk a re-
ménység kovásztalan kenyerével, mint a valóraválás meleg, piros 
c ipójával . . . 

GOETHE : Köszöntelek, nemzetes úr, elmélyedő magyar, 
aki még itt is régi verseken elmélkedel. Faustom utolsó pár sora 
nekem is tetszik : jól kifejezte egyetlen pillanatom egész tartalmát. 
Azt is sokan mondták, hogy «egészen benne vagyok». De ez nekem 
kevésbbé esik jól, hiszen annyira élveztem életem örök változandó-
ságát, ezer színét, a mindent-megpróbálás gyönyöreit . . . (Kis 
szünet.) S hogy a nemzetek j elleniének terére kövesselek, azt hiszem, 
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ebben a pár sorban az én nemzetem jobbik fele is megtalálja a 
maga képét, mert szereti feláldozni a kézzelfoghatót az érzékeken 
túli értékekért és a mát a holnapért. De ez persze egészen más, 
mint amiről te beszélsz. . . A te nemzetedet, sajnos, csak messziről 
ismertem. 

MADÁCH : Pedig a sors csaknem úgy fordult, hogy Budára 
költözöl fejedelmeddel! 

GOETHE : Hogyhogy? . . . Erre nem emlékszem . . . Azaz-
hogy mégis ! Persze, persze ! Furcsa kaland volt s mint állam-
miniszternek egy-két ugyancsak ravasz és kacskaringós francia 
levelet kellett írnom miattatok. 

MADÁCH : Honfitársaim nagyon büszkék ezekre a leve-
leidre ! Amikor a kalapos király meghalt, a kurucabb részük 
szívesen vett volna más házból való uralkodót. A magyar koronát 
felajánlották a porosz királynak s aztán a te uralkodódnak, a 
szász-weimari hercegnek, akinek ezidőtájt mindenfelé trónt 
kerestek. 

GOETHE : Lengyelországról is szó v o l t . . . 
MADÁCH : Igen, igen ! Látom, emlékszel már ! De Te ki-

kötötted, hogy csak úgy indulhatunk el tervünk kivitelére, ha 
a poroszok megizenik a háborút Ausztriának. És mert a poroszok 
hallgattak, a szép terv is kátyúba esett. Az egészből csak ennyi 
maradt: kacérkodás azzal a szép álommal, hogy Goethe a mi 
miniszterünk lehetett volna. 

GOETHE : Álom, álom . . . Nekünk, hivatásos álmodóknak 
az álom több, mint a valóság. Hiszen, magad ismételted : «Ami 
elmúlik, csak puszta hason la t » . . . és viszont ! És mégis mind a 
ketten benne voltunk az élet legforgóbb árjában, úsztunk vele . . . 

MADÁCH (közbevág): S még többet ellene! — hál' Istennek. 
Mert az árral úszni mindenki tud . . . A Te életed is csak külsőleg 
volt olyan síma, kényelmes, természetesen ívelő. Belül neked is 
voltak harcaid, ha mással nem, a kifejezéssel. Az én életem meg 
csupa tragédia, keserű vívódás s végül egy későn érkezett diadal. 

GOETHE : Ne is mondd tovább, a párhuzam még utóbb 
nem válnék dicséretemre. Tudom, a Ti nagy Petőfitek is gyűlölt 
a maga fiatal hevével, mert «zsarnok» miniszterének szegődtem . . . 
«Zsarnok»! az a szegény, jó Karl August ! Szóval nagyon is 
úsztam az árral. . . 

MADÁCH : Régi idők ! Egyenesvonalú, tiszta ifjúság ! 
Milyen egyszerű is neki minden ! Milyen természetesen rendeződ-
nek rangsorba az ő értékei: szabadság, szerelem, egyéni élet. 
S minél mélyebbre néz az ember, minél több tapasztalatréteget 
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feszít le az öreg Föld csontvázáról, annál bonyolultabb minden. 
Faustod sorsa és lelke egyre mélyebb lesz, Ádámom sorsa és lelke 
egyre súlyosabb s megoldást már csak itt találnak, az Úr térdei-
nél. A tapasztalás és szenvedés lépcsőjének legmagasabb fokáról, 
amikor már alig vonszolják magukat, térdre esve belepillantanak 
az égbe. Amíg ifjúi gőggel, egyenes derékkal, fölszegett fejjel 
lépkedtek, semmit sem láttak. 

GOETHE : Amint így hallgatlak, eszembe jut, hogy a földi 
kutatók hányszor egymás mellé állították a Faustot és az Ember 
Tragédiáját. Apróra kimutatták, miben hasonlítunk egymáshoz, 
miben különbözünk. Tudod-e, hogy nem is olyan érdektelen ez 
a kérdés? Persze mindegyikünk a maga lelkének problémáját írta 
meg s a párhuzam inkább csak külsőségekre, formai megoldásokra 
vonatkozik. Ez pedig korunkban v o l t : mind valami átfogót 
akartunk alkotni, amiben benne legyen minden rólunk és a többi 
emberekről. Ezért zsúfoltam én úgy tele a Faust második részét 
mindazzal, amit tudtam geológiával és teológiával, vallástörté-
nettel és népra j zza l . . . De ami ezen túl van és ha tudjuk, hogy 
mindegyikünk mást csinált, akkor igazán érdekes az a földi ízű 
kérdés, amit így szoktak összevonni: «Goethe és Madách», vagy : 
«Madách és Goethe». Úgy-e? 

MADÁCH : Nem is tudod, milyen mélyen búgó húrt ütöttél 
meg a szívemben ! Hányszor mondták művemre : «a magyar 
Faust». És ez megtiszteltetésnek is beillenék és mégis . . . nekem 
fájt. Többet nem akarhattam, mint a Faust, de mást, mást akar-
tam . . . mást alkottam. Te magadból indultál ki mindig : gazdag, 
tetszésedre kígyózó életedből, saját benső problémáidból. A «nagy 
ember» egyéni boldogsága, — ez izgatott legjobban, egy életen át. 
A csöndes és bölcs titáné, akinek mégis kevés az egy embernek 
jutó hely ezen a földön. Te is «Faust» vagy, — nem : leleplezlek, 
Te magad vagy Faust, aki egyetlen tökéletesen boldog pillanatot 
akarsz, mert úgy érzed : ez kijár neked. De ez a pillanat a felül 
nem múlható megelégedés és gyönyörűség pillanata kell, hogy 
legyen . . . A világ múló örömei, megkeseredő mézei nem elégíthet-
nek ki. Margitod halálos szerelme is, bocsáss meg, a Te életedből 
való, ha nem is úgy, ahogy megírtad, művészi fokozással. . . 
Margit szerelme nem elégíthet ki, Szép Heléna nem maradhat 
melletted : a két boldogtalan anya nem adhatja meg neked azt a 
pillanatot, amelyet visszamarasztanál: «Ne menj, maradj még, 
drága perc !» — Minden elmúlik hősödtől, csak a másokért való 
munka marad meg. A Gond vakká tesz, de Te vakon is ezt a munkát 
kémleled s ennek a munkának büszkeségében mondod ki a boldog 
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pillanatot marasztaló igét. A nagy ember akkor él legteljesebben, 
amikor másoknak van szükségük rá s őt ez boldoggá tudja tenni. 
Jól mondtam? 

GOETHE : Hadd mondjam el én viszonzásul azt, hogy mit 
akartál Te. A Te Ádámod nem Madách Imre. Lendületében sok 
van a te keserűségedből, amely feszít és előrelök. De Ádám a tör-
ténelmében megnyilvánuló Ember. Nincs ideje, hogy elcsábítsa 
Margitot, nincs ideje magánügyeire, — hacsak nem olyankor, 
amikor a probléma érdekében kell magánemberkednie. Á római 
kéjenc, Sergiolus, csak azért nem törődik a közügyekkel, mert 
előde, Miltiades túlsokat törődött vele. (S utódja, Tankréd, is 
sokat fog . . .) A te hősöd útja nem a gyönyörűséget keresők 
kígyózó szerpentinje a legmagasabb életcsúcs felé. A te hősöd nem 
volt öreg a darab kezdetén s ifjúsága nem másodvirágzás. Ő olyan 
fiatal, mint Petőfitek, — mint ti magyarok mindnyájan. Konokul 
hisz az egyenes útban : az eszme diadalában, köntörfalazás nélkül, 
megalkuvás nélkül s nekiszalad a hegy oldalának, hogy csúcs-
iránt kapjon fel rá. Visszahull, a másik oldalon újra nekifut, de 
nem hagyja magát. S amikor féligmeddig összetörve, erejét vesztve 
fel akarná adni a küzdelmet, már győzött, mert a láthatatlan 
csúcsról meghallja az égi szózatot. 

MADÁCH : Köszönöm, köszönöm, hogy Te mondtad el és 
így mondtad e l ! Talán az is magyar vonás, hogy szeméremből, 
vendégszeretetből, vagy tudomisén, miért ! — nem gondolhattam 
arra, hogy magyarrá is tegyem Ádámomat. Te mégis érzed benne 
gyökeres magyarságát. . . 

GOETHE : Igen, igen. Az újrakezdést mi is ismertük, de 
nem ennyire . . . Szívósságtok épúgy meglepi az idegent, mint 
csüggedéstek. A hangulatok emberei vagytok talán? . . . vagy 
a csüggeteg magyar csak pihenőt tart, hogy azután annál frisseb-
ben csapjon át a hegymozdító hitbe? — nem tudom. 

MADÁCH : Talán mind a kettő . . . 
GOETHE : És — ne haragudjál, ha talán kényes pontot 

érintek — magyarosnak érzem azt is, ahogy titkos és legnagyobb 
szerelmedet kezeled : Évát. 

MADÁCH : Évát? Erre nem gondoltam. Azt hiszem, az 
Örök Nőiséget hiány és különleges árnyalat nélkül eltaláltam. 

GOETHE : Félreértesz. Művészi szempontból nincs is benne 
hiba. De ebben az időben, mikor Magyarországra készültünk, 
olvasgattam rólatok egyetmást. S én annyi mindent olvastam, 
hogy hamar véleményt tudok alkotni emberekről és közösségekről 
is. Szegény Eckermann a megmondhatója, mert sok dolgot adtam 

Napkelet. II. 1 0 
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neki. . . Ádámod mindig halálosan szerelmes Évába és ebben a 
legutolsó jelenetekig alig változik. A falanszterben az élemedett 
Ádám életét kockáztatja egy ép most megismert nőért. 

MADÁCH : De az a nő anya ! . . . 
GOETHE : Tudom, mit akarsz mondani. A nő lelkét is 

szeretted, talán még jobban, mint a szépségét. De látod, én nagyon 
sok nőt szerettem, bizonyosan többet, mint te és Faustomnak két 
szerelme van, a második után többet rá se gondol a szerelemre. 
Magyar hagyomány lehet és magyar eszmehit ez a tapasztalásokra 
fittyet hányó, lovagias tűz. Faust az eszkimó kunyhójában nem 
lett volna olyan kitörően boldogtalan, mint a «magyar» Ádám — 
most már talán szabad így mondanom — akinek legszebb illuzió-
ját rabolták meg. S magyar lovagiasság az a gyönyörű temető-
jelenet, ahol mindenki sírbaszáll, csak Éva, a londoni, alacsony és 
bűnös Éva emelkedik fel váratlanul, a magyar férfi szőtte eszmény-
szárnyakon, mint csúf bábból kihámló, örök pillangó. Itt égi dal 
lett belőle — s megérdemelte. 

ELSŐ NŐI HANG : «Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál? 
Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt: 
A por hull csak belé, e föld szülötte, 
Én glóriával átallépem azt. 
Szerelem, költészet s ifjúság 
Nemtője tár utat örök honomba; 
E földre csak mosolyom hoz gyönyört, 
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.» 

(Az idézetet halk zene kísérte.) 

MADÁCH : Lehet, hogy igazad van. Az én Évám — magyar 
Éva? Vagy legalábbis : magyar Ádám Évája? 

GOETHE : Ne ütközzél meg rajta. Minden, ami örökér-
vényű, az egyéni érvényességen, vagy a közösségi érvényen keresz-
tül lett mindenkire érvényes. Faustom és Margitom is gyökeresen 
német és Szép Helénám német ábránd a görög szépségről. 

MADÁCH : Földi rajongóink azt is mondták, hogy az én 
költeményem épülete nagyon egyforma, szigorúan következetes. 
Ez az egyiknek a szájában dícséret, a másikéban gáncs. A Faustról 
pedig azt, hogy olyan mély és olyan úttalan, mint a német őserdő. 

GOETHE : Hát hiszen az a szép bennük, hogy mások. 
S az a jó, hogy tudjuk, miért mások. A Te Tragédiád csupa 
világos vonal. Ádámod nagy eszméket akar megvalósítani s ha az 
egyikkel kudarcot vall, pontosan az ellenkezőt próbálja majd ki. 
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Igy válik a történelem kristályos tervű életkeretté az örök ember 
számára. Az én Henrikem egészen más. Őt nem érdekli a történe-
lem ; öregen és minden tudománnyal megrakodva mutatkozik be 
nekünk. Élni akar, boldog akar lenni. Ennek a szomjúságnak 
nincs épülete, logikája, egyenes vonala. Minél rejtelmesebb és 
szeszélyesebb, annál igazabb. 

MADÁCH (elmélázva) : A palota és az erdő, a kristály és 
a hegyi forrás . . . Mind szép, ha lélek van mögötte. 

GOETHE : Ha Isten van mögötte . . . Csoda szüli, csoda-
váró lélek pólyálja és becézi nagyra, közben eltelik az é l e t . . . és 
már vár az új csoda, az, hogy megnyíltak előttünk az égi kapuk 
s most itt vagyunk. A weimari miniszter és a magyar birtokos. 
Faust és Ádám . . . 

MADÁCH : Ne feledkezzél meg az utolsóelőtti csodáról, 
arról, amit annyiszor a szemünkre hánytak. Hogy Faust előtt az 
ördöggel kötött szerződése ellenére megnyílik a menny. És hogy 
Ádám a szörnyű álom után is hinni tud. Csoda ez a vég, de nem 
lehet megírni másképpen, csoda nélkül. 

GOETHE : Faust túl erős volt ahhoz, hogy elbukhassék, 
nagyon sok energiát töltöttem bele, nem halhatott meg csúful, 
ördögkézen. 

MADÁCH : Ádám is. És nagyon meleg volt a szíve, nem 
tudott beletörődni a sátáni képek rideg valójába. A Föld kihűlhe-
tett, Ádám szíve nem hűlt ki. 

GOETHE : Henrik halála pillanatában érezte a beteljesülés 
boldogságát. 

MADÁCH : Ádám boldogsága a jövőbe néz : gyermekére. 
És az örök Nőre, akit Isten vigasztalására küldött, azért is, hogy 
elfelejtse azt a jelent, amit valóságnak hívnak és szemét szelíden 
a jövőre irányítsa, amit úgy hívnak : édes reménység. 

GOETHE : Minden férfi gyermek. Fáradt és lázadó fejét 
végül is csak egy anyai ölbe kell hajtania s akkor minden egyszerűvé 
válik számára. Lám, harmadik kollégánk, Ibsen Henrik is haszta-
lan nevelte rakoncátlanná norvég parasztját, Peer Gyntöt : a végén 
ő is megtalálja az utat a hű Solvejghez s nála hal meg. Most is 
mogorván járkál közöttünk, pedig arany szíve van . . . 

MADÁCH : Nem akartunk leckét adni (úgy-e, nem akar-
tunk?) . . . De itt, felülről, mégis úgy látom, hogy annyi leckét, 
amennyi nélkül nincs igazi alkotás, mégis adtunk az embereknek. 

GOETHE : «Mondottam, ember: küzdj és bizva-bizzál!» 
MADÁCH : «Az érdemel csak szabadságot éltet, 

Ki érte küzd nap-nap után . . . » 
10* 
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G O E T H E : Ha lenézünk a földre, azt hiszem, megállapíthat-
juk, hogy . 

MADÁCH (folytatja) : . . . hogy szegényeknek odalenn nagy 
szükségük van erre a leckére. Hinni és dolgozni. . . 

(Halk zene.) 
ELSŐ NŐI HANG : A felhőtengeren 

Két fényalak tör át, 
Két lélek rázta le 
A földi lét porát. 
Az egyik tiszta ősz 
S világtalan szemén 
Keresgélve időz 
Sugáros égi fény. 

MÁSIK NŐI H A N G : A másik ifjú még, 
Szép arca rejtelem: 
Sok milliónyi arc 
Van mélyen rejtve benn'. 
Mind hús vagyunk husából, 
Vérünk belőle vér, 
S mélységes dobbanás az, 
Mikor szivünkhöz ér . . . 

MADÁCH : Ádám ! Ádám ! 
GOETHE : Henrik ! Hát nem vagy csak jelkép? 
MADÁCH : Hogy jöhettél ide, ahol csak élőknek készíthet 

helyet a halál? Te, aki alig vagy több, mint a lombikban készült 
Homunculus? Nem pattansz-e szét, nem válsz-e semmivé az égi 
fény hevétől? 

GOETHE : Henrik, a lemurok kezéből szabadult második 
énem ! Nem foszlasz-e szét kezeim között, mint Szép Heléna képe, 
amelyet oly mélységesen szerettem? 

FAUST : Hódolni jöttünk nektek, büszke lelkek, 
De nem telepszünk itt meg, lábatoknál: 
Utunk a bolygók útja, végtelen, 
S míg ember él, az emberért keringve 
Viszünk előtte eszményképeket: 
Dús életet, nagy, ünnepi erőt, 
Mély járatot, szándékaink hatalmát, 
Ég s föld között építve íveket, 
Acéllá edzve férfiszíveket. 

MADÁCH : S te, Ádám, gyermekem . . . apám! 
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ÁDÁM : Emelt szivemmel, földre görnyedt testtel 
Mindenkié vagyok s te is: fiam! 
De mégis otthon nálatok vagyok, 
Mert a Te lelked törvénye szerint 
Magyar földből nőtt földi alakom. 
Bár műved végén láncaim megoldod, 
Ádám még mindig nem szabad egészen, 
Amíg a föld, mely gyökerét szorítja, 
Nem lesz fölötte könnyű és szabad . . . 
Madách, hódítók legnagyobbja, te, 
Tieddé s népedévé tettél engem, 
Az Embert s érte szíveddel fizettél. 
Most már az Emberen a sor, hogy nemzetednek 
Fizessen ő: békét és szent nyugalmat, 
Hogy bízva-bízzék és hogy küzdve-küzdjön. 

GOETHE : Láttod, barátom, nem hiába éltünk! 


