
konkrét tájtól, s a lírai atmoszféra megteremtéséért egyre inkább egy általánosabb természeti világhoz 
folyamodott. Ezzel egyidejűleg azonban két nagy költó', Lenau és Petőfi az általános természeti mellett 
a konkrét tájban is megtalálta lírájuk adekvát anyagát: ők a táj lelkét, jellegét keresve, költészetük táji 
rokonait találták meg, s a maguk nevében mintegy a tájat beszéltették. 

A voltaképpeni tájköltészet azonban mégsem a leíró, tájfestő költeményhez folyamadott leg
szívesebben, hanem a tájban élő emberek mindennapi életének, sorsának genre-képeihez. A táj-genre 
azonban folytatás nélkül maradt, mert a romantikát felváltó szimbolizmusnak a genre-ra kevéssé 
lehetett szüksége. A romantika nagy költői felfedezése, a festészethez vonzódó lírai táj azonban máig 
fennmarad a modern költészetben, s elmondhatjuk, hogy a táj folyamatos költői élmény a múlt század 
első fele óta. A világköltészet táj-élménye rendkívül változatos, a tájjelképpé is válik, látomássá is, egy 
évszázad során - de akár a Ometiére marin, akár a The Waste Landmögütt ma is a romantika egykori 
hódítására kell felfigyelnünk, mellyel a költészet számára birtokba vette az emberi környezet leg
magasabb rendű formáját, a természeti tájat. 

Sőtér István 

Madách első drámakísérleteinek néhány lélektani tanulsága 

1. „Lírai természet" - „nem lírai tehetség" 

Madách első drámakísérletei pesti egyetemi évei alatt születtek. A biedermeier lírai költészet és a 
franciás, romantika szeretete jellemezte ekkoriban az irodalomra, művészetekre reagáló középnemesi
polgári közvélemény ízlését. A század első évtizedeiben a hazai nacionalizmus e stílusirányzatokba 
vegyülése adta a magyar romantikára jellemző nemzeti színezetet. 

A fiatal Madách sem vonhatta ki magát e hatások alól. Első drámái: a Commodus (1839?) és a 
Nápolyi Endre (1840? ) a kor általános stílusjegyei mellett azonban - akárcsak első lírai kötete, a 
Lantvirágok — az előremutató, később kiforró jellegzetesen madáchi vonásokat is magukon viselik. 
Alapmotívumai (jellegzetes moralizmusa, a nép és vezetői viszonyának egyéni értékelése, a nőprobléma 
kettőssége, a halál tényének gondolati felmérése stb.) már e drámákban erőteljesen körvonalazódnak, s 
az idegen hatások, a másoktól (többnyire Hugótól, Shakespeare-től, Katonától vagy a német lovag
drámákból) vett kölcsönzések bármilyen kirívóak is, csupán másodlagos tényezőkként vannak jelen. Az 
eddigi gyakorlattól eltérően tehát érdemes e drámákat közelebbről is megvizsgálni, és a jellegtelen 
típusromantika kényszerzubbonya helyett (amit Madách fiatalkori tragédiáira oly szívesen ráhúztak) 
az egyéni vonások alaposabb feltárásával segíteni az életmű teljesebb megértését. 

Az első tragédia-kísérletek elemzésekor legfőként a dramaturgiai gyengeségeket szokás említeni. Az 
„elnagyolt meseszövés, hiányos motiváció, egyenetlenség," az, hogy „nem tudja alakjait beszéltetni", 
Horváth Károly szerint dominál e művekben, s aligha feledteti ezt „a madáchi mondanivaló sokszor 
meglepő erejű sugalmazása." (ItK 1973/3. sz.) E megállapítások dialektikus egysége valóban fedi a 
valóságot, ha Madáchot a klasszikus drámaírói esztétika elfogadott normáival mérjük, s nem vesszük 
figyelembe azokat a jelenségeket, amelyek már e művekben is egyéniségét leghűbben kifejező műfaj, a 
drámai költemény felé mutatnak. Madách egyműfajú író. Az első drámák azonban még nem sugároz
hatják Az ember tragédiája kathartikus pesszimizmusát és kételyekkel terhes optimizmusát, mert 
írójuk egy kikerekített cselekménybe, egy romantikus drámai szerkezetbe préseli bele nagy horderejű 
filozófiai problémáit, s ez a szerkezet nem engedélyezi a nyitottságot, a műn túlmutató gondolati 
távlatokat. A drámai költemény legsajátosabb vonása pedig épp az a rugalmasság, amely a dialektikus 
ellentétpárokat párhuzamosan tudja futtatni a végtelen felé. A témavariációk mellett tehát a kifejezési 
mód is hosszan érlelődik a sok évtizedes műhelymunka, a különböző lírai és drámai műfajokkal való 
próbálkozások kohójában. 

Már Voinovich Géza is megállapította, hogy „Madách lírai természet, de nem lírai tehetség . . . " „ö 
érzelmeit elemeznkszokta, a hangulatok nála reflexiókká forrnak ki." Madáchnak ez a személyes 
tulajdonsága sajátosan jelentkezik alkotói módszerében, így a jellemalkotásában is. 
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Hősei állandóan filozófiai távlatokba helyezik sorsukat, és saját sorsuk megélése mellett képesek 
arra, hogy bármikor - sokszor a legfeszítettebb pillanatban is - kilépjenek önmagukból, s általános 
emberi konzekvenciákat vonjanak le. 

Lélektanilag ez nem látszik hitelesnek. Az ember az intenzív érzelmi, indulati, akarati élmények 
átélésekor általában képtelen a filozófiai megítélésekre. Erre csak később a lehiggadás, az időtávlat 
teszi képessé. 

Madách hősei kivételt jelentenek: ennyiben közvetlenül is tükrözik alkotójuk szubjektumát, 
Madách ugyanis egészen fiatal korától rendelkezett ezzel a képességgel. Kivételes egyéniség, jelleg
zetesen késő romantikus, akinél a gondolatgazdagság a lírai hevület fölé kerekedik. A kettős én állandó 
vitája, az élet élése és a tőle való elidegenedni tudás az akció-reakció dialektikus ellentéteként van jelen 
hőseiben is. Ez a látszólagos lélektani motiválatlanság valójában tehát az alkotóművész sajátos ön-
tükrözési módja. Ha így megragadtuk a madáchi jellemek nyitját, akkor az eddig dramaturgiai hibának, 
felületességnek minősíthető jellemfestő eljárás egy egyedi elbírálást igénylő alkotó sajátos mód
szereként jelentkezik, amely annyiban pozitív, amennyiben az alkotóművész zárt világának elenged
hetetlen része, és csakis erre jellemző. 

Az életintenzitás és a reflexív elemek egyidejű felerősödése főként a Tragédia három főhőse, Ádám, 
Éva és Lucifer közvetlen előképeiben jelentkezik. A Commodusban Maternus, a Nápolyi Endrében 
Endre jelleme hordja magában azokat a csírákat, amelyek a fáradhatatlanul küzdő és mindig csalódó 
Ádámhoz vezetnek. A sokarcú Éva közvetlen elődje e drámákban csaknem minden nőalak, de főként a 
Commodus Virginiája és Marciája, a Nápolyi Endre Johannája és Sanchiája, míg Lucius és Perennis a 
Commodusban, a Barát és Philippa a Nápolyi Endrében sok vonatkozásban Lucifert készíti elő. 

Az Ádám - Lucifer - Éva hármas feszített egyensúlya és a főalakok jellemfejlődési dialektikája itt 
még korántsem lelhető fel. Vagy a lírai vagy a reflexív elem dominál, de hol az egyik, hol a másik szál 
éretlen, kiforratlan. A főhősök (az Ádám és Lucifer előképek) esetében a mérleg legtöbbször a 
gondolatiság, a filozófiai meditációk oldalára billen, mintegy tükrözve a késő romantikus Madách 
sajátos beállítottságát; míg az egyoldalúan vitális típusok (az Éva előképek egy része is) egyértelműen 
negatív figurák, a romantikus gonosz megtestesítői (pl. Commodus vagy Johanna a Nápolyi Endrében). 

Ebben rejlik az eseménytörténet elhanyagolhatóságának is egyik oka. Hisz a fiatal Madách (bár 
szituációi rá igen jellemzőek) itt még nem képes a cselekményteremtést filozófiájával összehangolni - , 
s ez az ő igazi dramaturgiai gyengesége. 

A másik ok az, hogy a cselekményvezetés kusza romantikája, a rekvizitumokkal és már-már a 
plágiumig menő kölcsönzésekkel teletűzdelve, nem kínál számunkra érdembeni lehetőségeket. A 
Commodus és a Nápolyi Endre lovagdrámákat utánzó eseményforgatagában minden történés csak 
ürügy a gondolati áttételek, a fiatal Madáchban forrongó filozófiai nyugtalanság levezetésére, s a 
korabeli típusromantika álcái mögött a fiatal alkotóművész önmagakeresésének hullámverése a 
lenyűgöző. 

Az ember tragédiája főhőseinek és szituációinak előképei tehát - gyakran megdöbbentő azonos
sággal - már az első drámákban jelen vannak. Nem valószínű, hogy ezek utólagos átdolgozásból 
erednek. A harmincas-negyvenes évek romantikus színpadi nyelvezete - amely Madách e drámáiban a 
szélsőségekbe torkoll - , valamint a biedermeier lírai stílussal való szoros kapcsolat azt bizonyítja, hogy 
írójuk a későbbiek során nem dolgozta át e műveit sem stilisztikai sem tartalmi vagy gondolati 
szempontból, tehát világszemlélete ekkorra már lényegében kialakult, ha nem is stabilizálódott. 

2. A férfi és nő viszonya (Madách egyik lélektani alapkérdése) a korai drámákban 

A fentieket legvilágosabban a nőfigurák megformálása igazolja. Szinte valamennyi női szereplő Évát 
készíti elő. 

A fiatal és az érett Madách nőszemlélete csaknem azonos; a különbség annyi, hogy míg az előzőre a 
szélsőségek erős polaritása, az utóbbira inkább ezek dialektikus egysége jellemző. 

Halász Gábor szerint is Éva az első drámákban „kész", „már itt, az ifjúi élményekben véglegesen 
testet öltött". (ÖM 1942. T. 2.1.) 
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A nőtől, aki csupán arra teremtődött, hogy egész létével a férfi kikapcsolódni vágyó énjét szolgálja, 
a nőig, aki a legmagasabb célok felé ösztönző gondolatok megfogalmazója, az átmenetek széles skálája 
van jelen az első drámakísérletekben. Nem véletlen az sem, hogy míg az előbbi szerepkört mindig egy 
férfi fogalmazza meg, az utóbbi forrása minden esetben bizonyos nőalakok intellektuális egyénisége, a 
magasabbrendűség testet öltött jelenléte. 

Amikor Marcia, a császár kegyencnőj évé kényszerített patríciuslány a Commodus IV. felvonása 
1. jelenetében a halálveszedelemben levő Virginiáért könyörög, a kiszolgáltatottak jaj szavára süket 
uralkodó így válaszol neki: 

„Hallgass, te nő vagy, nem értesz ehhez. Mesterséged a csók, semmi több." 
„Te csak virág légy, drága csecsebecs, haszontalan, de szép, s ez érdeme", - mondja hasonló 

szituációban az egyiptomi szín fáraója. 
De a női szerepkör szerelemre való leszűkítésének bizonyos pozitív megítélése is megtalálható a 

fiatal Madáchnál. A férfiért, családért életet áldozó nő nyugalmat, menedéket nyújthat a megfáradt 
társnak. 

„ö majd nehéz napokban lemosolyogja a gondot, a bút homlokomról, szerelemre ád díjt a harc 
után, s erőt új csatákra. (Nápolyi Endre I. felv. 2. jel.) (Ennek a gondolatkörnek végső és legköltőibb 
megfogalmazását adja majd az Úr a Tragédia utolsó mondataiban.) 

Endre, a nápolyi udvarba érkező idegen, Johannához intézi szavait, akiben hamarosan csalódnia 
kell. Az általa elképzelt ideális nőalak, az igazi társ valójában Sanchia lehetne, a később felbukkanó 
epizódfigura, aki a paradicsomi Éva legtisztább előképe, az érzelmekkel, életörömmel telített összhang 
megvalósulása. 

„Sancia: „A gyönyörű regg újra felmosolyg . . . Vajmi szép az élet, mi édes élni, ha még oly ifjú a 
kebe l . . . " 

A két véglet szintéziseként merül fel aztán az a — a nő magasabb- és alacsonyabbrendűségét 
egyszerre észlelő - madáchi tétel, hogy amíg az asszonyt teljesen betöltheti és lefoglalhatja a szerelem, 
a férfi számára csak kiegészítő töredéke lehet egy sokirányú pályát befutó teljes életnek. 

Sanchia: „Szerelem a nő világa, melyben egyedül honos, vedd tőle ezt el és nyomorúbb lesz a 
naptól megfosztott világnál, óh királyom! önök nem ismerik a szerelmet, a férfiú életében az bolygó 
tünde fény, mely örvendeztet s nyom nélkül leszáll, a nőnek egy világ üdvével és fájdalmaival, melynek 
véget csak a halál szakít." (Nápolyi Endre 4. felv. 1. jel.) 

A madáchi drámák ideális nőalakja az, aki beéri a neki juttatott szerelemmel, s nem igyekszik 
kizárólagos szerepet betölteni a férfi életében. Hű és odaadó, ha szükség van rá, de a házi tűzhelynél 
magasabbrendű szempontok megsejtésére is képes, sőt nemegyszer ösztönzést is ad hozzájuk. 
Virginia: „ . . . jól beszélsz, a hon feléri házad istenit, és ne hallgasd a gyönge hölgy szavát, ha búsg, 
hogy szíved rajta megtörik, ne hagyj utadba gátat vetni könnyeimmel, utadba, mely az ég felé vezet." 
(Commodus I. felv. 1. jel.) 
Fadilla: „ . . . de jól fogd fel, óh, mi szent a név, a hon. Az istenek kezedbe adtak egy hazát, hogy 
szolgája légy, a közjó rabja csak." (Commodus I. felv. 2. jel.) 

A férfi tehát magasabb hivatás betöltésére született, s az a nő, aki képtelen ennek belátására, 
sohasem lehet méltó társa. Nemcsak azért, mert nem adhat erre ösztönzéseket, hanem azért is, mert 
ennek következtében - kicsinyes vágyait és céljait kizárólagosnak tekintve — őszinte, mély szerelemre 
sem képes. 

Nem kellettek ahhoz egy félresikerült házasság visszás tapasztalatai, hogy Kepler és Borbála 
szívszorító kettőse megszülessék. Megdöbbentő élességgel felbukkan ez a szituáció már a Nápolyi 
Endrében is. 
Endre: „Jöjj, jöjj, Johanna! Bontakozzék ki lelked az alacsony kötelékekből, szóljunk egymáshoz, 
mint férj a nőhöz, mint kebel kebelhez, és minden kiviláglik. Te ön árnyadban nem látod a kígyókat, 
melyek körülsziszegnek, légy ismét Johannám!" (Kepler: „ó, nő, ha te meg bírnál érteni. ..") 

S amikor a rezignált, már majdnem fásult férfi a reménynek egy halvány sugarát véli felfedezni, 
ismét kérlelni kezd: 
„Látom Johanna! Jobb feled megindult, hallgasd meg suggallatát, távoztasd el őket magadtól, még 
most kibontakozhatsz az átkos kötelékekből. Kötünk újra egy szent, egy örök frigyet keblemen." 

S íme Johanna (-Borbála) válasza: „Sietnem kell. öltözködési órám eljár." (Nápolyi Endre 2. felv. 
4. jeL összes Művek T., Révai 1942. 959.1.) 
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3. Lucifer és Ádám előhírnökei 

Az idézett példák igazolják, hogy Madáchra a pszichológiai éleslátás már kora ifjúságában is 
jellemző. Emberismerete a szerzett tapasztalatok alapján egyre mélyebb és sötétebb. Végső konklúziói 
már ekkor is mindig pesszimisták, s igen gyakran az irónia vagy a szarkazmus hangnemében nyernek 
megfogalmazást. 

Humora mögött is keserűség, elidegenedés húzódik. Ez nemcsak egyéni, hanem romantikus kor
tüneti vonás is, amely ugyanakkor megfelel a fiatalkor lélektanának. Keserű csalódásainak későbbi 
luciferi szkepticizmusát az első drámákban még a romantikus és shakespeare-i ihletésű gonoszok sátáni 
filozófiája pótolja. Mégis ezek az intrikus bajkeverők készítik elő az ész fensőbbséges lázadását az 
érzelem és az akarat balgatag optimizmusával szemben. A lázadó értelem győzelmét luciferi elő
hírnökök „kísértő" azonosulása teszi majdnem biztossá. Ilyen figura pl. Perennis a Commodusban. 
„Vakítni kell előbb, és érzeményeinket másokéhoz alkalmazni, míg egyet érezni vélnek ők velünk s ön 
akaratjukat vélik látni mienkben; és akkor arra vezetni, amit mi akarunk, őket könnyű már. Szük
ségesnek kell magát tenni az embernek másoknál, s akkor kéretheti magát arra, mit maga is kíván." 
(Commodus 1. felv. 3. jel. 341.1.) 

A shakespeare-i „gonoszok" belső monológjainak ihletése nyomán a sötét erők céltudatos szolgála
tának öntelt megvallása is harmonizál a luciferi lázadás világfelforgató alapállásával. Szolgáljon példa
ként a Nápolyi Endre két epizódfigurája, Philippa és a Barát néhány mondata. 
Philippa: „Te, te légy frigyesem, egyetlenség s zavar istene." (Nápolyi Endre II. felv. 2. jel. 948.1.) 
Barát: „Zavarok istene jöjj, s ez összefont érdekekből alakíts káoszt, melyből én magamnak világot 
teremtek." (Nápolyi Endre I. felv. 3. jel. 925.1.) Lucifernek az Úrhoz intézett szavai jelennek meg első 
megfogalmazásban, oly erővel, melynek filozófiai mélységei sehogysem állhatnak a kisszerű epizód-
figura céljainak szolgálatában: „a tagadás ősi szelleme" tört itt elő a vadromantika Madáchtól is idegen 
zűrzavarából 

De nemcsak az Úrral szembeszegülő, hanem az embert látszólag segítő Lucifer előképe is meg
jelenik a Nápolyi Endre egyik szituációjában; azé a Luciferé, aki a barátság látszatát keltve saját terve 
alapján cselekszik, s az embert eszközként használja tervei megvalósításában, A Nápolyi Endre 
negyedik felvonásának második jelenete mintegy előlegezi a mindenkori eszmében csalódó Ádám 
kiábrándulását, s az őt vezérlő Lucifer önelégült diadalát. 
Gillet: (Lucifer) „Csak így menthetem őt meg, de majd jő idő s reménylem igen hamar jő, melyben új 
erővel hamar kiléphet - most hirtelenkedésével veszélybe hozhatná finomul szőtt terveimet.. ." 
(ÖM. I.) 

Nápolyi Endre épp úgy hagyja magát vezetni és félrevezetni, akárcsak Ádám. A tudásvágy és a 
kiábrándulás szenvedélyes hullámzásai az első drámákt Ádám-előképeit is Luciferjeik karmaiba 
taszítják, de csapdáik ellen is Ádámhoz hasonlóan tiltakoznak. 
Endre: „El most e rideg ész tanácsaival, midőn szenvedélyem óriási nagy. És dacolni fogok egy 
pokollal, vagy győzök vagy súlya lenyom." (Nápolyi Endre 3. felv. 5. jel. 976.1.) 

Ahogyan Ádám és Lucifer vitáinak legfőbb ütközőpontja a nép, a tömegek sorsa, úgy jelenik meg 
ez a probléma, mint fő konfliktus az első drámakísérletekben is. Az Ádám-előképek és Lucifert 
előkészítő alakok összecsapásaiban (a szerelem és a nőkérdés mellett) ez a legdöntőbb motívum. 
• A Commodusban — melynek fő problémája a szerelem és a hatalom - a közélet demagógiájából 

kiábránduló fiatal író életre szóló - s a későbbiek folyamán még a főműben is csak variációiban 
újszerű - ítéletalkotását fedezhetjük fel. A párbeszédek elsősorban a gondolat s nem a cselekmény 
kifejletét szolgálják, s hisz maga a cselekmény - kusza romantikája ellenére is - eszmei síkon zajlik, a 
teóriák és nem a tettek csapnak össze benne. 
Perennis az egyiptomi fáraó miniszterének stílusában oktatja a zsarnokot. 
„Ne félj, uram, a nép hasonló egy forgó szélhez, szenvedélye magasra kapja fel, hamar enyészik és 
porokba hull." (Commodus 2. felv. 1. jel. ÖM. I. 850.1.) 

A nép kiskorúságáról, ingatagságáról, mely csak arra teszi képessé, hogy „minden rendnek malmán" 
húzzon, végül az igazi Ádám-előkép, a néppel azonosuló, érte küzdő; Maternus is keserű bizonyos
ságot szerez. 
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„óh, de kinek reménye a nép, mind csalódik az, reménye egy forgószéltől felkapott gallyrakás, mely 
ha megszűnik a szél, suttogja csak a múlt veszélyeket. Nem maradt semmim, mint önérzetem és a nép 
ítélete." {Commodus 4. felv. 4. jel. 905.1.) 

Miltiadesi szavak ezek, a csalódott népvezéré, aki szövetséges helyett hajlítható, befolyásolható 
„pártos lázadót", a nagy ember bukásán kárörvendő kisigényű tömeget talált. 
„Oly örömmel nézi a nép fölrepülni babérfüzérekkel, mint vérzeni a hóhér bárd alatt, mert neki 
mulatságot szerez. {Commodus 4. felv. 4. jel. 905.1.) 

A Tragédia athéni színében a döbbent Miltiades helyett Lucia keserű szavai öntik végső formába ezt 
a vázlatot: 
„Ha sárba hull a fényes, kárörömmel szemléli a pór, gúnnyal illeti, mint hogyha ön mocskát is 
igazolná." 

Nem lehet véletlen, hogy a Tragédiában Éva és nem Ádám mondja ezt, hisz Ádám - rácáfolva 
Madách úgynevezett arisztokratizmusára - még akkor is keres és talál mentséget a nép számára. 

„E gyáva népet meg nem átkozom, 
Az nem hibás, annak természete, 
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze . . . " 

Az Ádám-előképek, így Maternus sem rendelkezik még ennyi életbölcsességgel, alkotója még nem 
hordja magában egy vesztett szabadságharc és az önkényuralom éveinek keserű tapasztalatait. ítéletei 
ezért végérvényesek és egyértelműek, pálcát tör a megalkuvó tömeg s egyben önmaga fölött is, 
magánya így nyer önigazolást, de soha nem feloldozást, - míg Ádám (Miltiades - Danton) csalódásai 
katharzist szülnek, mert történelmi dialektikából eredő perspektívát rejtenek. Maternus átkai még csak 
az antitézis gyűlöletes és önmegvető elfogadásáig jutnak el, amelyből nem sarjadhat újabb eszme, a hős 
legyőzetett, történelmi tapasztalatok híján hagyta magát és céljait letiporni. 

4. Az ember egyénisége kibontakozásának gátjai 

A társadalmi rend tehát, amely nem hagyja kibontakozni az egyént, mert megakadályozza ember-
mivoltának megvalósításában, a madáchi hősök legnagyobb ellenfele, s nemcsak Ádám, hanem az 
Ádám-előképek sorsproblémája is. S hogy a körülmények hatalma, a történelmi szükségszerűség, az 
önmegvalósítást osztálykeretek közé szorító történelmi determinizmus oly kevesek számára 
engedélyezi az adott viszonyok fölé emelkedést, ez újabb konfliktusok forrásává lett nemcsak 
Madáchnál, hanem egész romantikus századánál. A tömegtől (azaz a megvalósulásáért küzdeni képtelen 
egyének sokaságától) végletesen elkülönül a küzdő, de csak meg nem értést és mártíriumot érdemlő 
nagy ember, a korán túlmutató romantikus hérosz. 
Endre: „óh igen, mert vajmi kevesen vannak, kik önmaguknak tudnak teremteni századot, többnyire 
azok, kiket csodálunk, koruk gyermekei, kiket az forgószélként emelt fel, de felemelve mégis esésre 
ítélt. De vannak, kik önmaguknak alkotnak világot, s ezek azok, kiket a hajnal hírnökeként sokáig 
üldöz az álmos nép, ezek azok, kiknek teremtésükön rágódik egy korcs utó világ." {Nápolyi Endre: 
5. felv. 1. jel. 979.1.) 

Az első drámakísérletekben az önmegvalósításért és az „álmos népért" való küzdelem szoros 
egységben van, a meg nem értett hős a hazafias eszme hajótöröttje, a zsarnoki, az egyéneket 
partikularitásba kényszerítő rendszer ellenlábasa, aki hisz saját igazának halálán is túlnövő erejében. 

Maternus a kérlelhetetlen forradalmár hangján fenyegeti az uralkodót: 
„Nyomhatod a népet, cudar, elölheted benne azt, mi teszi a népet azzá, ami, de nyomásod sikere ellen 
nyomás lesz, és borzasztó leend a bosszuló felkelő sugár." {Commodus: 4. felv. 1. jel. 886.1.) 

Ugyancsak a magyar nemzeti megújulás tetteket sürgető szózata nyilvánul meg a reformkor 
legjobbjainak véleményét idéző moralizálásban: 
Arrius: „Ne hidd, hogy vétketek kevesb, kik érztek és tenni nem akartok; átkozott azon fiú, ki éhezni 
látva a szülőt, imádkozik, s tenni nem siet. 
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Ugy-e bár, ha zúg a tenger, fergeteg fenyíti a tar ormokat, de zúg a nép, s remegjen zsarnoka." 
(Commodus: 2. felv. 1. jel. 847.1.) 

A nagy eszmékért és a hazáért áldozott „tettdús élet" értékét, az erényt egyedül a halál ténye teszi 
nyomasztóan kétségessé töprengő óráikban a madáchi hősök számára, megtorpanáshoz azonban ez sem 
vezet. A halál már a korai zsengékben is befolyásolja az emberi döntéseket, és sokarcú rejtélyként 
jelenik meg a fiatal Madách eszmevilágában. Az elmúlás árnyékában a nagy tettek is eltörpülnek, s a 
középkor halál-demokratizmusának hatására a mindent semmivé taroló enyészet bénító súllyal 
nehezedik az egyénre. 
Condianus: „ . . . ha kiragadtatunk kévéseink közül, és veszve minden remény a viszontlátásra, akkor 
miért adám éltem, üdvöm, boldogságomat egy dőre füstért, mely a hon? Miért áldozám magam e dőre 
képzetnek, mely az erény? - Igen, de hát az oly félelmes lenne, attól nem borzadunk, hogy semmik 
valánk, s attól remegjünk, hogy újra semmivé leszünk? Nem érjük-e úgy is el a célt, mely minden 
földi keservtől felold? Nem érjük-e el a célt, mely mindnyájunkat egyenlővé teszen? (Commodus: 
IV. felv. 3. jel. 896.1.) 

Condianus tépelődései Az ember tragédiája XV. színe nagy dialógusának, Ádám és az Ur pár
beszédének csíráit tartalmazzák. 
Ádámot ugyanilyen „rettentő látások gyötörték" a pusztulásba torkolló emberélet célját, illetve 
céltalanságát illetően. A „pokoli bizonytalanságot" az Úr szavai ugyanígy nem oldják fel, mint 
ahogyan az első drámai zsengében sem teszi ezt az író, mert csak a bizonytalanságot rejtő válasz 
biztosíthatja egyszerre a „nagyságot és az erényt". 

A halálnak mint beteljesülésnek, azaz további célnélküliségnek, perspektívátlanságnak ténye a 
Tragédiában nemegyszer kifejezést nyer. „A cél halál" - vallja Ádám, aki ezekkel a szavakkal ítélkezik 
az egyetemes alkotói folyamatban való megtorpanáson, önelégült megállapodáson. A cselekvés, az 
eszme beteljesülése a küzdőképes egyén vagy az emberiség jelképes halálával egyenlő, ha nem válik 
újabb célkitűzések lendítőerejévé. Ennek az érett, kikristályosodott madáchi gondolatnak csak halvány 
kezdeményeit fedezhetjük fel a korai drámakísérletekben, éspedig oldottabb, líraibb, érzelmi síkra 
tolódott formában. 
„A jelen csak egy gyönge fuvalom", - véli Petrinax a Commodus 2. felv. 3. jelenetében, - „mely a 
múlt és jövő csókjából ered. Csak addig édes minden, míg esdjük azt, s a percig tartó csillagfutás után 
csak síremléke: gyászos élvezet." (860.1.) 

A Tragédia főhőseinek és szituációinak - itt korántsem kimerített előképei - izgalmassá teszik az 
első drámakísérleteket. 

Az idézett példák is igazolják azonban, hogy hangnem és stílus szempontjából e drámai zsengék 
még alig lépik túl a Lantvirágok biedermeier-romantikus kifejezésmódját, s ez sok egyénietlenséggel, 
tudatos vagy önkéntelen nyelvi utánzással, a kortárs irodalomból való stílusfordulatok kölcsön
zéséveljár. 

A „mord ború", „szent tűz", „gyönge repkény", ,jégkebel", „hangászok", „rény", „sírvirág", 
„üdvöt orza el" (Commodus), vagy a „tiszta, ezüst zománcú csergeteg", „tarka viráglepel", „bánat 
könnyei" (Nápolyi Endre) kifejezések halmozásával találkozunk e művekben, s a külső forma (mai 
olvasó számára különösen) nehézzé teszi a madáchi mondanivaló megértését. A Commodusb&n 
hemzsegnek az idegenes mondatszerkezetek, s az elviselhetetlenségig édeskés hangnem vagy épp a 
vadromantika dühöngő átkai mögé bújtatott egyéni mondanivaló szerényen lapulva húzódik meg 
mögöttük. 

Ugyanezt a stílust és hangvételt azonban Madách korabeli magánleveleiben is használta, s el kell 
hinnünk neki, hogy „mindennek alapja egy oly halandó, mint én, ki érzetem, tán eszem romjain fogja 
katzagni vérviadalmait." (Levél Lónyai Menyhérthez ÖM. II. 886.1.) 

A fiatal romantikus, kifejezési formáiban még kiforratlan költő azonban mégis előlegezi az érett 
alkotóművész - évtizedek során alapjaiban nem változó - világszemléletét. Ilyen értelemben tekint
hető minden szárnypróbálgatás is a „nagy mű" vázlatának, előjelének, amely fölött nincs jogunk 
felületesen átsiklani. 

Schéda Mária 
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