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„A MÁMOR, AZ ÉDES MÁMOR”

BALOGH GERGŐ

A PÉNZ SZEREPE
A TRAGÉDIÁBAN
Habár Az ember tragédiájának recepciója a mű e vonatkozását
leginkább a tizenegyedik, londoni szín és így az abban explicit
módon színre vitt kapitalizmuskritika kapcsán tárgyalja, Madách
drámai költeménye e szín keretein túl is kiemelt figyelemben
részesíti a gazdasági cserefolyamatokat és azok médiumát, a pénzt.
A pénz Ádám és Éva álmában, amelyet Lucifer bocsát rájuk, rendre
az eseményeket erőteljesen befolyásoló tényezőként tűnik fel.
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kus kritikai kiadás, s.

szegülése egyfajta – egyenlő felek közötti (lásd

kompenzálni:

1.

Imre, Az ember

a. r. és jegyz. K erényi

S. Varga Pál és Kerényi Ferenc korábbi írásait

Ferenc, Bp., Argumen-
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Fra Angelico:
Az utolsó ítélet
(Giudizio Universale),
105x210 cm, 1431
körül, részlet: a Sátán
(Wikimedia)

Az emberi bűnbeesés második színbéli eseLUCIFER.
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A TRAGÉDIA NYITVA HAGYJA ANNAK KÉRDÉSÉT, HOGY AZ ÚR

TÉNYLEGESEN KÍVÜL ÁLL-E AZON AZ ÖKONÓMIAI RENDEN, AMELY,
LEHETŐVÉ TÉVE A BŰNBEESÉST, ÁDÁM ÉS ÉVA ÉS ÁLTALÁBAN
AZ EMBERI NEM SORSÁT MINDÖRÖKRE MEGHATÁROZZA
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befolyásolható: a demokratikus véleménynyil-
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kívül áll-e azon az ökonómiai renden, amely, lehetővé téve a bűnbeesést, Ádám és Éva és általában az emberi nem sorsát mindörökre meghatá-

MÁSODIK A NÉPBŐL.

rozza. Amennyiben nem, úgy Madách művében
a bűnbeesés ökonómiája (a gyümölcs elfogyasz-

Uram! rekedt vagyok s kiáltani

tása az ígért tudásért cserébe) előtt valóban
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megelőző és irányító isteni terv nyitja meg a kaput. A csereviszonyok világa, amely itt menthe-
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tetlenül összefonódik az emberi kulturalitással – hiszen a természettől elkülönülő kultúra
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dicsomon kivül. Kis durva fakaliba. ÁDÁM czövekeket ver le keritésül. ÉVA lugost alkot”, har-

Aztán mit mondjak?

madik szín) –, ebben az értelemben maga válik
azzá a „talpalatnyi földdé”, amelyen Lucifer
megvetheti a lábát.
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Innen nézve egyáltalán nem meglepő, hogy

Mondj halált fejére.

a Tragédiában a pénz minden előfordulásakor

(Ötödik szín, 78–79; 86–90)

negatív módon jelenik meg. A negyedik, athéni
színben a demokráciát kezdi ki, amikor a de-

A hetedik szín Tankrédja Konstantinápoly-

magóg szónok a Miltiádészként feltűnő Ádám

ban azzal szembesül, hogy a szerzetesek által

ellen uszítja a népet (ironikus módon arra hi-

kínált könyvben az elkövetett bűnök kalkuláció

vatkozva, hogy Miltiádészt megvette az ellen-

tárgyává válnak – ahogy ugyanez a könyv arról

ség [ötödik szín, 76]). A politikai vélemény Ma-

is szól, hogy a megváltás maga is csupán csere-

dách Athénjában megvásárolható, és ekként

érték kérdése:
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az Úr ellen dolgoznak, rombolják az isteni erőhatalom tekintélyét. Ez az oka annak, hogy
Ádám, aki itt a hit katonájának szerepét tölti be,
karddal kelne ki ellenük (hetedik szín, 262–263).
A pénz a nyolcadik szín keretei között sem kevésbé problematikus. Kepler feleségének igényei a tudománynak szentelt életet, sőt a tudást
magát kompromittálják:
ÁDÁM.
Nem fáradok-e éjet és napot,
Elárulom tudásomat miattad,
Megfertőzöm, midőn haszontalan
Időjóslást, horoskópot csinálok,
Eltitkolom, mit lelkem felfogott
EGY BARÁT.

És hirdetem, mit jól tudok, hamis.
(Nyolcadik szín, 113–118)

[...]
Ez megtanít, a gyilkos, a parázna,

Londonban – mint a gazdasági csereviszo-

A templomrabló, a hamis tanú

nyok világának legmagasabb fokú műbéli meg-

Hány évig fog szenvedni a pokolban.

nyilvánulásában – az előbbiekhez hasonló mó-

És megtanít, egy évi büntetést

don válik áruvá a szórakozás (tizenegyedik

Hogy a gazdag megválthat husz s nehány,

szín, 90–130), a természeti szépség (tizenegye-

Mig a szegény három solidival.

dik szín, 131–132), a művészet (tizenegyedik

S ki már fizetni épen képtelen,

szín, 213–219) stb. Ezek közül is kiemelkedik

Nehány ezer korbácsütéssel is. –

azonban a szerelem, amelyet már Lucifer Évá-

Vegyétek e becses könyvet, vegyétek. –

ra tett megjegyzései is előrevetítenek: „S ha jól

(Hetedik szín, 252–260)

megnézzük, ő is eladó lesz. […] Hisz tán drágább
a többinél.” (tizenegyedik szín, 266; 268 [kieme-

108

William Blake:

Az isteni igazságszolgáltatás, végső soron

lés tőlem – B. G.]). Mint ismert, az udvarló Ádá-

A teremtő Isten (The

a hit ezáltal belép a gazdasági cserefolyamatok

mot előbb munkásként elhajtják, majd miután

Ancient of Days),

profán világába. Ha az elkövetett bűnök bünte-

Lucifer elhinti gazdagságának hírét, már Éva

30,8x24,8 cm, 1794

tésének ideje és így azok megváltásának evilági

vágyakozik a férfi társasága iránt (tizenegyedik

(Wikimedia)

ára is pontosan kiszámolható, a transzcendens

szín, 429). Az anya és Éva emlékezetes pálfordu-

hatalom kijátszhatóvá válik. A szerzetesek, akik

lása – amely még Lucifert is megszépíti (tizen-

a könyvet árulják, miközben pénzt kérnek, és

egyedik szín, 431–433) – azt mutatja meg, hogy

a pénz e hatalmát hirdetik, tehát tulajdonképp

a gazdasági csereviszonyok hatalmát totalizáló
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MADÁCH MŰVÉBEN MINDEN

CSEREAKTUS LUCIFER HATALMÁT NÖVELI,
ÁDÁM TELJES KIÁBRÁNDULÁSA – ÉS
AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁNAK VÉGSŐ

FELTÁRULÁSA – FELÉ KIKÖVEZVE AZ UTAT.

korban a mű által egyébként rendre idealizált
nőalak és a hozzá kapcsolódó szerelem maga is
szükségszerűen lép be e viszonyok közé.
Madách művében minden csereaktus Lucifer
hatalmát növeli, Ádám teljes kiábrándulása – és

hogy az ember e viszonyok tényleges megszű-

Buday György il-

az ember tragédiájának végső feltárulása – felé

nésével nem felszabadul, hanem az állati létbe

lusztrációja Az ember

kikövezve az utat. Nem véletlen, hogy Lucifer

hanyatlik (tizennegyedik szín, 97–100; 168–171)

tragédiája tizenhar-

a londoni színben a leglelkesebb. Ennek fényé-

– nincs visszaút az Édenbe.

madik (űrbéli) színé-

ben azt hihetnénk, a falanszter azért nem hoz-

hez, fametszet, 1935

hat feloldozást, mert a fenti viszonyokat nem

(A tanulmány az MTA BTK Lendület Magyar Irodalom Politi-

(Országos Széchényi

megszünteti, csupán abszolút módon racionali-

kai Gazdaságtana Kutatócsoport (34080 LP 2019-10/2019)

Könyvtár)

zálja, szabályozza. A tizennegyedik szín, a hó és

kutatási programjának részeként, annak támogatásával

jég világa ugyanakkor éppen azt mutatja meg,

készült.)
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