
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Erdélyi János és Az ember tragédiája* 

Talán nem szorul bővebb bizonyításra, hogy Erdélyi János 1862-ben írt kritikája1 megha
tározó jelentőségű Az ember tragédiáját értelmező irodalomban.2 Akik a Tragédia művészi 
ideológiájának mélyebb elemzésére vállalkoztak, ellentétes álláspontról sem térhettek ki a 
vele való szembenézés elől. Ugyanakkor nem tisztázta irodalomtörténetírásunk megnyugtató 
módon, hogy Erdélyi kritikájának mi az alapja, értelme. Érthető módon, a Tragédiától és a 
Tragédia lehetséges magyarázatai felől közelítették meg Erdélyi álláspontját és nem Erdélyi 
életművéből kiindulva, ideológiai és esztétikai nézetei felől jutva el a kritikában is kifejtet
tekhez. 

1. Itt csupán utalhatunk azokra a legfontosabb elvekre, amelyekre Erdélyi egész eszme
rendszere épült, szellemi érésének befejeztével, mintegy a negyvenes évek derekán, s amely 
elveket kortársaihoz képest ritka hűséggel őrzött meg élete végéig. Mindenekelőtt a libera
lizmus alapvető tételeiről van szó: az egyéni szabadság és egyenlőség kultuszáról, annak felté
telezéséről, hogy az emberi viszonylatok szabályozása közmegegyezéssel és neveléssel biz
tosítható, mivel az ember eredendően jó, az egyéni és a közérdek, a célszerűség és az igazsá
gosság elvileg egybeesnek.3 Természetesen a liberalizmus Közép- és Kelet-Európában az itt 
kialakult történelmi körülményeknek megfelelően módosult: a szabadság és az egyenlőség 
tételezését az egyéni szintről kiterjesztette a nemzetire is (ahol hasonlóképpen korlátozva volt); 
sőt, éppen a nemzet egységében és önállóságában látta biztosítékát, hogy az egyes ember is, az 
egész emberiség is harmonikusan éljen. A nemzet — ami a liberalizmus hite szerint egykor 
volt és amivé lennie kell újra — testvéri, családi közösség, természetességtől és igazságtól 
vezérelve. 

A felvilágosodás merev ellentétet feltételezett az ésszerű és az ésszerűtlen világa között, ezt a 
liberális romantika feloldotta a történelemben, az ésszerűt a történeti folyamat elleplezett cél
jának téve meg. Ahogy korábban az Ész, most a Haladás, az evolúció nyilváníttatott a világ
rend „legtermészetesebb" sajátosságának.4 Erdélyi felfogásában is központi szerepet játszik a 
történeti fejlődés olyan szemlélete, amely e fejlődés célját a nemzeti egység és önállóság meg
valósulásában látja. De Erdélyi — kapcsolódva a hegeli történelemfilozófia eredményeihez — 
részben meghaladja a romantikus értelmezést; a nemzeti létet nem vetíti vissza a messzi múltba, 
nem tekinti az emberiség hajdani természetes állapotának. Számára a kiindulópont az egységes 
népélet, amelyet szétbomlasztott a nemzetté válás, a területi, nyelvi és műveltségbeli (vallási) 
differenciálódás. így a nemzet is fejlődés terméke, amely először a népivel szemben, majd 
magasabb fokon (és ez Erdélyi jelene) a népihez fordulva alakítja ki saját, önálló kultúráját 

* Elhangzott 1973. február 8-án, a Madách Imre születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett aka 
démiai emlékülésen. 
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A történelmi mozgást úgy fogja fel, mint az ellentétek egyre magasabb szinten történő kiegyen
lítődését, olyan erők játékaként, amelyek egyensúlyra, szintézisre törekednek. 

Az egyensúly, a szintézis eszménye különösen élesen jelentkezik esztétikai nézeteiben. Ide
ális és reális, eszmei és anyagi, általános és egyedi, tartalmi és formai egyensúlyát, szintézisét 
a művészet elengedhetetlen feltételének tartotta. Művészetfelfogása részben romantikus ere
detű, a művészetet a legteljesebb emberi élet megvalósításának fogva fel. Ugyanakkor el is tér a 
romantikus értelmezéstől. Egyrészt a legteljesebb emberi élet művészi megvalósítása számára 
nem több annak megjelenítésénél. Másrészt a műalkotás teljességét nem annyira az alkotói 
zsenialitásból származtatja, mint inkább a műalkotás történeti helyzetéből: abból, hogy egy-
egy kor, nemzet, nép saját életét teljességében képes bemutatni. Ezért nincs ellentmondás a 
történelmi haladás mindenkori befejezetlensége és az esztétikai megjelenítés befejezettsége kö
zött. A művészetnek nem az a feladata, hogy a történeti mozgást szélsőségeiben, hanem hogy 
kiegyenlítődés felé tartó folyamatában érzékeltesse. Minden szélsőség csak múlékony, átmeneti 
jelenség— amelynek jelentősége csupán a pszichikumban nagy —, szemben a szintézissel, 
amely a történelemnek folyamatos, a művészetnek pedig azonnali célja. 

A műalkotás tehát Erdélyi szemében egy-egy kor, nemzet, nép életének tengelyébe helyez
kedve, nem egyszerűen a folyamatról, hanem a folyamat — feltétlenül pozitív — eredményéről 
is tudósít. E felfogás egyrészt felszabadítóan hatott: Erdélyi nem ismer el se tematikai, se 
nyelvi-kifejezésbeli korlátozást; ismeretes, milyen radikálisan hirdette a valóságos népélet 
ábrázolásának jogosultságát, milyen fölénnyel utasította el Berzsenyi idealizálás-igényét, <« 
költői téma és dikció „vasárnapi"-vá tételét. De mindezt azért tette, tehette, mert a reális az 
ideálishoz vezet hite szerint, mert a nyomorúság (és minden konfliktus) végül megoldást nyer 
— nem vallásos, túlvilági, hanem liberális, azaz evilági értelemben.5 így esztétikája — bo
nyolultabb, közvetett módon — harmónia-központú, az értéképítés feltartóztathatatlan fo
lyamatát és e folyamat művészi kifejezhetőségét feltételezve. Annyira komolyan veszi az 
értéképítés folytonosságának princípiumát, hogy nemcsak az értékvesztés élménye, a tragikum 
iránt nincs érzéke, hanem az értékhiány élménye, a komikum iránt sem.6 

2. Erdélyi szemléletének itt felsorolt általános, alapvető elemeit (természetesen más és más 
irányban módosítva) a negyvenes évek magyar értelmiségének legjobbjai valamennyien val
lották. A szabadságharc elvesztése, a nemzeti katasztrófa azonban sajátos helyzetet teremtett: 
újra kellett értékelni a liberális romantika legfőbb tételeit. Az evolúció gondolatának megtaga
dása egyet jelentett volna azzal, hogy a vezető intelligencia lemond a kibontakozás bármilyen 
lehetőségéről; az evolúció változatlan formában való vállalása pedig azt jelentette volna, hogy a 
szabadságharc megvívásának és elvesztésének tényét meg nem történtnek tekinti. Talán ez a 
dilemma fejeződik ki abban a tényben is, hogy a tragikus sorsok áradatában alig születik iga
zán tragikus művészet. Ha megvizsgáljuk a Világos utáni költészetet, azt tapasztaljuk, hogy 
tudnak itt magasztalni, káromolni, mozgósítani és merengeni — de a helyzettel való kérlel
hetetlen és feloldozhatatlan szembenézés nagyon-nagyon ritka. 

A meghasonlást példázza magas művészi színvonalon Arany János nagykőrösi lírája is. 
Talán senki sem érezte e korban annyira, mint ő, hogy a csőd teljes, a lét otthontalan és csu
pán metaforákban fejezhető ki; mégis, a kifejezendőt visszafogja moralizáló didaxisa, a ki
fejezést pedig életképszerű keretezése. Maga is úgy tudta, vallotta, hogy „hamleti kor"-ban 
él, de költészetében a „hamleti tragikum" csupán verssorok, verstöredékek erejéig csendül 
fel, hogy azután nyomban ellensúlyozza a hit — itt sem a vallásos, hanem a liberális evolu
cionista —, valaminő kötelező egyensúlyt teremtve.7 És jellemző módon, Erdélyi János, aki e 
líráról napjainkig a legmélyebb elemzést adta, éppen azt kritizálja Arany költészetében, hogy 
a jövő bizonyságának hite nem eléggé töretlenül van jelen. Szinte feledve a nemzeti kataszt
rófát, elmarasztalja a versek „fekete színeit", a bennük érvényesülő világfájdalomról az a 

6 Természetesen a vallásos és a liberális felfogás nem zárja ki egymást feltétlenül; sőt, a haladás célját 
általában úgy tekintették, mint az Isteni eszme történeti megvalósítóját. 

8 Elsősorban a következő Erdélyi-tanulmányokra támaszkodtunk: A hazai bölcsészet jelene, A legújabb 
magyar líra (1859, 1863t, A magyar népdalok, Arany János Kisebb költeményei, A színi hatásról, Berzsenyi 
Dániel, Egyéni és eszményi, Egyetemes irodalomtörténet, Egy századnegyed a magyar szépirodalomból, Én, a 
forma és a próza, Levelek Ottiliához, Madách Imre: Az ember tragédiája, Népköltészetről, Népköltészet és 
kelmeiség, Pályák és pálmák, Petőfi, Vörösmarty Minden Munkái. A felhasznált szakirodalom: JÁNOSI 
Béla: Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikai elmélete. Budapesti Szemle, 1914. 26—65.; HUSZTINÉ 
RÉVHEGYI Rózsa: Erdélyi és Hegel. Budapesti Szemle, 1917. 9 7 - 1 1 7 . ; HARASZTHY Gyula: Erdélyi 
János irodalomszemlélete. Irodalomtörténeti Közlemények, 1939. 235—61, 338 — 56.; SZIGETI József: 
Erdélyi János. Magvarságtudomány, 1942. 420—35.; H E L L E R Ágnes: Erdélyi János. Filozófiai Évkönvv, 
1952. 4 0 3 - 7 6 . ; SŐTÉR István: Nemzet és haladás. Bp. 1963.; NÉMETH G. Béla: Türelmetlen és késlekedő 
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véleménye, hogy „eszköz legyen, ne cél. Tapodtassák el, mint a sárkány Szent György által, hogy 
megjelenhessék a győző feje körül a glória . . . Mert ha van is szerepe mindennek, ami lélek
tani, a költészetben, de a szerep hódolattal rendeztessék a végső kibékülés, kiengesztelődés 
alá."8 

Erdélyi kritikája Arany lírájáról és Arany válaszlevele Erdélyi kritikájára már előlegezik 
Madách művének eltérő megítélését. Egyrészt már élesen jelentkezik Erdélyinek az a felfogása, 
hogy a művészet eleve — természeténél fogva — nem lehet lemondó, pesszimista; a perspek
tíva, a szintézis hiánya egyoldalúan és helytelenül a világfájdalmat, a szélsőséget teszi uralko
dóvá. Másrészt Arany válaszából kiderül, hogy a lírájában kifejezett életérzést költőileg hi
telesnek, művészileg ábrázolhatónak tartja, de nem tudja ideológiai-esztétikai szinten megin
dokolni. Csak verstani és poétikai kérdésekben tudja (és akarja) elutasítani Erdélyi egyes 
kritikai megállapításait, e döntő ideológiai és esztétikai álláspontban nem.9 Nem annyira köl
tői szerénységből, mint eszmei bizonytalansága miatt; mivel már nem hisz feltétlen a libera
lizmus elveiben, de nem is veti el őket, hanem éppen az ebből fakadó lelkiállapotot fejezi ki, 
feloldatlanul. Amikor teoretikus szférában mozog, Arany nem tud, nem is akar mást mondani, 
mint amit Erdélyi kételyek nélkül vall; de a válság élményét mint művészi témát nem zárja ki, 
egyszerűen poétikai kérdésként kezeli.10 Meghasonlása magyarázza, miért érezte annyira kö
zelinek Madách művét, fogadta úgy, mint az első „egészen önálló irányt" mutató művet 
Petőfi óta (meglepően hasonló szavakkal értékelte saját líráját is egy évvel korábban !), miért 
állt ki annyira mellette — jóllehet kiállását esztétikai érvekkel most sem tudta alátámasztani. 
Az a megjegyzése ugyanis, hogy a történelem luciferi nézőpontja nem azonos a mű egészével, 
Madáchéval, bizonyításra szorul; indoklás nélkül maradt az is, hogy miért gondolja: a Tragédia 
szemlélete nem pesszimista.11 

Erdélyi elmarasztaló ítéletét pedig abból a sajátos gondolkodói és esztétikai hozzáállásból 
lehet magyarázni, hogy 1848 után is szinte töretlenül kitartott a liberális romantika illúziói 
mellett — mintha közben nem történt volna semmi! Természetesen ő is katasztrófának érzé
kelte és tudta Világost — személyes pályája is törést szenvedett —, de a forradalmat és a 
bukást végső soron átmeneti, politikai epizódként értékelte, amely a kultúra folytonosságát 
nem akadályozza. Nem kutatta a bukás okait, belső tényezőit, sem a nemzet jövendő felemel
kedésének, sem a köznemesi osztály vezető szerepének átmentése perspektívájából. Egyszerűen 
hitt a nemzeti és a nemzetközi evolúció feltartóztathatatlan menetében, és ez is csupán ideológiai 
és művészi közegben érdekelte, a politikaiban nem. Radikális idealizmusának felső határát 
jelzi Tragédia-kritikájában a szocialista eszmék melletti kiállás, alsó határát, hogy a párizsi 
forradalmi színről van a legkevesebb szava.12 Ha a jövőbe vetett feltétlen bizalma egybecseng 
is a kor uralkodó ábrándképével a nemzet eljövendő felemelkedéséről, Erdélyi nem Világos
hoz képest, hanem Világost megkerülve gondolkodott; így szellemi attitűdje nem tipikus.13 

A kortársak érzékelték is, a személyes okokon túl nyilván ez is közrejátszhatott sárospataki 
„száműzetésében". Távolmaradása a szellemi és politikai élet központjától, Pesttől azután még 
inkább hozzájárult gondolkodói elszigetelődéséhez. 

3. Madách művét Erdélyi tehát egy töretlen liberális álláspontról közelíti meg. Az ember 
tragédiáját drámai költeménynek tekinti, amelyben műfajilag a drámai elem dominál; felépíté
sében pedig „inkább bölcselői, mint költészeti úton járt el". A mű egyoldalúan gondolati jellege 
nyilvánul meg abban, hogy a történeti színek is olyan elvontak, mint a mitikus keret. Ádám 
közvetlenül az emberiséget képviseli, nincs egyénítve: félig Ádám, félig Fáraó, félig Tankréd.14 

Következésképp Erdélyi esztétikai álláspontja felől az eszményi és anyagi, általános és egyedi 
egyensúlya felborul az eszményi, az általános javára. A kifejezésben egyoldalúságot talán nem 
is venné olyan szigorúan, ha a kifejezendő nem lenne egyoldalú. Már kritikája bevezető so
raiban kitér arra, hogy bár a költészetben a fantáziának joga túllendülni a valóságon, de vala
mely pozitív és reális erkölcsi cél érdekében.15 Ilyen pozitív és reális erkölcsi célt hiányol a Tra
gédiában. 

• 

• EJVM 3 7 0 - 7 1 . 
•Arany János levele Erdélyihez, 1856. szept. 4. (Erdélyi János levelezése. I I . 1962. 134—38.) 
10 a lírai megnyilatkozásban is mindig közreható dramatikus elem — állapítja meg NÉMETH G. 

Béla — Aranyt tragikus-ironikus életérzés kifejezése felé vonta, kötelezővé fogadott ideológiája viszont ennek 
az életérzésnek morális-humoros feloldását diktálta. Az előbbi oldalán lírája mellett főleg levelezése tanús
kodik, az utóbbi oldalán pedig kivált értekező prózája bizonyít." Az el nem ért bizonyosság. 1972. 10. 

11 ARANY János: Madách bevezetése a Kisfaludy-Társaságban. (1862) — L. Arany János válogatott 
művei. IV. 1953. 324—26.; Arany János hátrahagyott iratai és levelezése. IV. 1889. 210., 384—96. 

» EJVM 5 3 4 - 3 5 . , 5 4 9 - 5 3 . 
18 A „nem tipikus" elsősorban a vezető irodalmi intelligenciához (Csengeryhez, Keményhez, Aranyhoz 

stb.) képest értendő. Más kérdés, hogy ennek az intelligenciának szellemi karaktere eltért az általános és 
átlag magyar nemesi felfogástól, amelyhez képest Madách müve sem tipikus. 

» EJVM 5 3 8 - 3 9 . 
» I . m . 5 2 8 - 3 0 . 
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A történeti színeket véleménye szerint olyan történelemfelfogás rendezi, amely az emberiség 
útját hanyatlási folyamaínak mutatja, a tulajdon és család — a „világ kettes mozgatója" — 
eszméjének megszületésétől (3. szín) a tulajdon és család elfajulásáig a gyakorlatban (eszkimó
jelenet), a „szabad és önérző személyiségként való állapot"-tól a személyiség és szabadság 
nélküli, „kényszeredett" állapotig.16 Még az Űr zárószavaiból is az emberi szabadság elvesz
tését olvassa ki Erdélyi, mivel a „bízva bízzál", a bizalom csupán függőségi viszonyt fejez ki, 
erősítve a „megnyugvás kultuszát"; kevesebb, mint a keresztényi szeretet, amely az ember vi
szonylagos önállóságát is magában foglalja.17 De hát ez nem valóságos, hanem torz — ördögi — 
történelem, amelynek Lucifer a mozgatója; Isten is csak azért van, hogy legyen kinek ellent
mondani, az ember pedig, hogy legyen kit elcsábítani. Mivel a nézőpont az ördögé, a mű meg
felelő címe nem az ember tragédiája, hanem az ördög komédiája lenne.18 

A tragédiának tulajdonított történelemfelfogást Erdélyi elutasítja. De hogy saját pozitív 
és reális erkölcsi álláspontját érvekkel támogathassa, kénytelen (korábbi kijelentésével ellen
tétben) a „túllendülő" költői fantáziát a valósághoz visszavezetni. Felveti, hogy a kiválasztott 
történeti képek megfelelően képviselik-e a történelem egészét; hogy hitelesen követik-e a va
lóban megtörtént eseményeket, a valóban megszületett gondolatokat.19 Nem nehéz bizonyíta
nia, hogy a történelem legalább annyira az egyéniség kifejlődését eredményezte, mint elvesz
tését, legalább annyi szépséget tartalmaz, mint amennyi „fekete vonást";20 az egyes történeti 
színek nem feleltethetők meg a valóban megtörtént eseményeknek, ahogy a bemutatott esz
mék sem: a fáraók nem gondolkozhattak liberális módon,21 a szocializmus sem a munka szi
gorú megosztását, hanem éppen szabad választhatóságát tervezi a jövő falanszterében.22 A tör
téneti hitel feszegetése nemcsak azt a célt szolgálja Erdélyi szemében, hogy a Tragédiának 
tulajdonított negatív teleológiai elutasíthassa, hanem hogy egyúttal el is fogadtassa saját po
zitív teleológiáját, a történelemnek egységes értéképülési folyamatként való szemléletét. 

A szocializmus eszméjének eltorzított bemutatását tehát nem önmagában, hanem az egész 
történelem eltorzítasanak példájaként fogja fel. Ezért nem lehetett számára megfelelő magyarázat 
az, amit a kritikára válaszoló Madách kifejtett levelében. Madách csak a szocializmus kigúnyo-
lásának vádját érzékeli, és csak ez ellen tiltakozik, arra hivatkozva, hogy ugyanilyen alapon a 
„szabadság — kereszténység — tudomány — szabad verseny — s mind azon eszmék gúnyo-
lásával is" vádolható, amelyek művében szerepelnek.23 Ezért nem lehetett kielégítő magyarázat 
Erdélyi számára az sem, amit Madách levelében a mű egészét betöltő „alapeszmének" jelölt 
meg; hogy a tragédia az ember helyzetéből és adottságából fakad, abból, hogy istentől elszakad
va, önerejére támaszkodva kénytelen cselekedni, s önereje kevés, természete gyönge.24 

Ugyanakkor nyilván nem véletlen, hogy éppen a szocializmus eszméjének eltorzítását emeli 
ki Erdélyi: a szocializmus (akkor) a többi eszmétől eltérően a. jövőt képviselte, így meghamisí
tása még inkább veszélyesnek tűnhetett. Jogosultságát is lehetetlen előre megállapítani. 
Ezért Erdélyi hangsúlyozza, hogy a jövő megítélése más természetű, mint a múlté; a jövőre 
vonatkozóan csak feltételezni lehet, míg a múltra vonatkozóan bizonyítani.25 De mi legyen 
szövetségese a történetbölcseletnek a jövő tervezésében, a képzelet szárnyalásában, ha a 
költészet nem? A liberális esztétika teljes erkölcsi súlyával, hitével olvassa rá Erdélyi Madáchra: 
„Mert lehet filiszter a bölcsész, farizeus a pap, de nem lehet orthodox vagy konzervatív a köl
tő . . . a képzelődés embere".26 

4. Mivel nincs mód Az ember tragédiájának alapos elemzésére, csak jelezhetjük azokat a 
szempontokat és problémaköröket, amelyek Erdélyi kritikájával szorosabban összefüggnek. 
Kezdve a poétikai meghatározásnál, Erdélyi megközelítése tévesnek bizonyult, mert Madách 
művében éppen nem a drámai, hanem a lírai elem dominál.27 Amit Erdélyi — de mások is — 

« M a d á c h Imre levele Erdélyihez, 1862. szept. 13. (Erdélyi János levelezése. I I . 1962. 298.) 
24 Uo. 
* EJVM 539. 
s« I . m . 5 5 0 - 5 2 . 
27 Az ember tragédiáját lírai költeményként először a Nyugat Madách-tanulmányai értelmezték (Nyugat, 

1923. I. 113 — 78.), de a műfaji jelleget nem a mű objektíve ható tényezői, hanem — önkényesen — kizárólag 
az olvasói élmény felől próbálták meghatározni. Egyedül GÁSPÁR Kornél elemzése kivétel, amely megjelölte 
a lírai helyzetet teremtő költői meghasonlást is (i. m. 134.). Az újabb Madách-értelmezések közül NÉMETH 
G. Béla te t t kísérletet a lírai jelleg egyértelműsítésére, annakalapján, hogy Ádám és Lucifer középpontba állítá
sát és esztétikai egyenértékűségét nem csupán mint eddig, eszmei-világnézeti és életrajzi szempontból, 
hanem lélektani és poétikai vonatkozásban is magyarázza. (Türelmetlen és késlekedő félszázad. Bp. 1971. 
156-163.) 

- I. m. 5 4 0 - 4 2 . 
17 I . m . 5 5 4 - 5 5 . 
18 I . m . 542 —43.,554. 
J» I . m . 538. 
20 I . m . 545—50. 
21 I . m . 5 4 6 - 4 7 . 
" I . m . 552. 



bölcselői elvontságnak hittek, valójában a lírai stilizáltságból ered: a mű gerincét Ádám és 
Lucifer hatalmasan ívelő párbeszéde alkotja, Ádám és Lucifer pedig — nagyon leegyszerű
sítve — Madách eszmélésének két különböző fázisát képviseli, Ádám a liberalizmusban hivő, 
idealista elméleti embert, Lucifer a kiábrándult, materialisztikus-pozitivista gondolkodót. 
Azaz Ádám és Lucifer a meghasonlott lírai alany két pólusa; eszmény és valóság, hit és tudás, 
elmélet és gondolkodás kibékíthetetlennek látszó ellentéteit ütköztetve egymásnak. 

Tulajdonképpen egylényegűek: Ádámot már az édenkertben jellemzi reflektivitása, amely 
ekkor is, később is állandóan elidegeníti környezetétől; Lucifer pedig végletes, mitikus for
mában fejezi ki ezt az állandó elégedetlenséget, továbblépni akarást. (Jellemző módon, Ádám 
reflexiós képességét az édenkertben Erdélyi is észreveszi, de nem értelmezi — megelégszik 
annak megállapításával, hogy Madách ezáltal eltér a bibliai elképzeléstől.28) Egybeköti őket 
helyzetül/ is: világuk — akár a történeti, akár a mitikus isteni — nem engedi meg a szemé
lyiségüknek megfelelő tevékenységmód érvényesülését. 

Ezért valamennyi dramaturgiai elem csupán abban a célszerűségben funkcionál (és értelmez
hető), hogy miképpen kerül felhasználásra Ádám és Lucifer vitájában, a lírai alany intellek
tuális vívódásában. Nemcsak a mitikus keret jelenetei, hanem a történeti színek is alárendel
tek és önállótlanok, ehhez a hatalmasan ívelő párbeszédhez képest: a mitikus isteni világ meg
alapozza, elindítja és lezárja a vitát; a történeti világ képeinek pedig példázó, bizonyító ere
jük van, érvként vagy ellenérvként szerepelnek. Még Éva is, akinek jelenléte, anyasága eldöntő 
jelentőségű a Tragédia végén, alárendelt és önállótlan az intellektuális vívódáshoz képest. 
Részben ez magyarázza, hogy egészen „benne van" a történeti színekben, hogy az egyes jele
netek felől nézve „konkrétabb", a mű centruma felől azonban elvontabb: széthulló, követke
zetlen. 

Bár összefügg a műfaji jelleggel, túl is mutat rajta a történeti színek problémája. Erdélyi 
álláspontjának jogosultsága itt már nem dönthető el olyan egyértelműen. Ha a Tragédiát első
sorban lírai alkotásnak fogjuk fel, akkor értelmetlenné válik a történeti színek „önállósítása", 
egységes történetfilozófiai elv alapján való magyarázata. Az egyes jelenetek egymásutánja 
ugyanis nem lineáris, hanem állineáris; a linearitás látszatát két formális szempont érvé
nyesülése okozza: az egyik a tényleges történeti időrend (a londoni színig, azaz a történeti 
múltban), a másik az az analógia, amely az emberiség történetét az egyén fejlődéséhez teszi 
hasonlóvá (a londoni szín után, azaz a történeti jövőben).29 Az egyes jelenetek egymásutánját 
nem formális értelemben, vagyis megválasztásukat és hangulati-szemléleti mozgásukat a lí
rai alany állapotváltozása dönti el, nem pedig valamely történelemből kiolvasott vagy kiol
vasható rendezőelv. Csupán ezzel lehet magyarázni, hogy a jelenetek szerkezeti és eszmei 
szempontból egyaránt ekvivalensek, egyenrangúak (talán a párizsi színt kivéve), nem rendeződ
nek hierarchikusan, nem utalnak az egész menetét meghatározó célra vagy okra. 

Azok az értelmezések tehát, amelyek a hegeli felfogás maradéktalan érvényesülését látják 
a történeti színek egymásutánjában, megalapozatlanok;30 a Tragédiában a tézisek és anti
tézisek egymásnak feszülése sehol sem vezet el a szintézisig. De megalapozatlan részben Erdélyi 
értelmezése is, amely következetes visszafejlődést, negatív teleológiai olvas ki Madách művéből. 
A hanyatlás folyamatossága nem mutatható ki a jelenetek egymásutánjában; a tulajdon és a 
család gyakorlati eltorzulása nem az eszkimó-színben következik be, hanem már az egyiptomi 
színben, méghozzá teljes súlyával. Ugyanakkor Erdélyi érvelése ha tévesnek bizonyul is, ellen
érzése a Tragédia egészének eszmeiségét illetően — következetes liberális nézőpontból — indokolt, 
mivel a mű alapvető kérdése, hogy lehetséges-e vagy sem pozitív célt találni a történelemben, 
eldöntetlen marad. Ádám bizakodó idealizmusát szüntelen megkérdőjelezi Lucifer. De csak 
érvényesülését képes tagadni, érvényességét nem. Lucifer sem győzhet ebben a vitában, mert 
bár jól tagad, de csak tagadni tud. Madách kíméletlen őszinteséggel, belülről tárja fel a liberális 
romantika gyöngeségét, illúziós voltát, a pozitivizmus rideg valóságkultusza azonban nem 
elégíti, nem elégítheti ki. Egyik esztétikai töredékében különösen élesen fogalmazódik meg ez: 
„Van valami az emberi életben, a növény- és állattanban, szóval mindenben, mi a kiszámít
ható s számokkal előadhatón kívül van; nevelésünkben szinte, mi nem tények tudása, de más."31 

Éppen a „patthelyzetből" adódó bizonytalanság és többértelműség az oka a madáchi ember 
tragédiájának. 

» EJVM 543. 
" Felvetődik az a probléma, hogy „formális szempont"-nak tekinthető-e az egyéni fejlődés (keletkezés — 

érés — érettség — hanyatlás) analógiájára elképzelt történelemfelfogás, amely tudományosan elfogadott 
álláspontnak számított Madách korában. Amikor itt formálisnak nevezzük, kizárólag a mű szerkezete felől, 
dramaturgiai szempontból minősítjük. 

30 Jellegzetes példája ennek az értelmezésnek SZERB Antalé. (Vö. Magyar irodalomtörténet. I I . 1934. 
100—109.) Napjainkban is elterjedt felfogás, valamennyi középiskolás tankönyvben szerepel. Nem egyér
telmű e kérdésben NÉMETH G. Béla álláspontja sem; az i t t kifejtett nézetet csupán a Madách-emlékülés 
óta megjelent írásaiban fogadja el (Vö. Az egyetemesség nemzeti költője. Nagyvilág 1973. 75&—59.). 

31 Madách Imre összes művei. (Bev. és kiad. HALÁSZ Gábor) I I . 1942. 756. 
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Madách a Tragédiával túllépett, de nem jutott igazán túl a liberalizmus szellemének ere
deti, optimistán bizakodó szakaszán. (Ezért áll hozzá még mindig közelebb Erdélyi kritikájá
nak pozíciója, mint azok az értelmezések, amelyek teológiai vagy egzisztencialista színezetet 
tulajdonítanak művének.) Az a sokszor elhangzott nyilvánvaló megállapítás, hogy Az ember 
tragédiája költemény, nem történetbölcselet, mélyebb értelmet kap, ha úgy fogalmazunk: a 
történetbölcselet ellen írt költemény.32 Történeti hitelét nem Egyiptom, Athén vagy Bizánc tör
ténete adja, hanem a világosi katasztrófa. A történelem széthull benne történeti képekké, a 
rendszert szétfeszítik a problémák, az „igen" és a „nem" elvileg marad eldöntetlen. Er
délyi pedig, rendületlenül kitartva a liberalizmus felfelé ívelő, nagy, egységes világképének 
vállalásánál, akkor is, amikor a történeti valóság nem kedvez neki, szükségszerűen jut el a 
Tragédia elutasításáig. Arra sem hajlandó, hogy a liberalizmus új, módosult változatát ki
dolgozza. 

Tehát nem Erdélyi személyes, „spekulatív" hajlamából eredt, hogy érzékeny, élesszemű 
megfigyelései is csak részletek erejéig érvényesültek, és egészében megmaradt az esztétikai 
általánosságok szintjén. Ekkor már csupán az általánosságok szintjén volt fenntartható a 
biztató, egységes, zárt világkép, az egyensúly és a szintézis erkölcsi-esztétikai eszménye. Bár 
az ésszerű világának megvalósulása (mint a történelem célja) elvileg eltolható a távoli jövőbe, 
ez az eltolódás hatástalanná teheti — és teszi. A késleltető, akadályozó erők évényesülése pe
dig azt sugallja, hogy az emberiség történetében nemcsak az értékteremtés, hanem az érték
rombolás tapasztalata is felhalmozódik, „beépül" a történelembe. Lehetne még tovább sorolni 
az ellenvetéseket, amelyek Erdélyi esztétikai pozícióját már a kortársak szemében elavultnak 
mutathatták. Olyan gondolkodói magatartás az övé, amely képes a valóság egy adott történeti 
állapotának magas színvonalú elméleti rendezésére, de képtelen visszatalálni a gyakorlathoz, 
képtelen az egyébként mély és átfogó eszméket a valóság változásainak megfeleltetni. 

Ahogy Madách egyoldalúan a történeti körülményekre, úgy Erdélyi egyoldalúan a tör
ténelemre mint egységes folyamatra van tekintettel. De igazolható-e a történelmi elv a történeti 
körülmények ellenére? 

Veres András 

Létértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában* 

Az ember tragédiája éppúgy mélyen gyökerezik a magyar történelemben, mint irodalmunk 
többi alkotása. Mégis rögtön szembeszökő az eltérés: ebben a művében Madách az emberiség 
közös kultúrszimbólumaival a legáltalánosabb emberi léthelyzet szintjére emelte korának ma
gyar sorstragédiáját, nem utalt lépten nyomon annak a műben meg nem jelenített vonatkozá
saira. Ez különbözteti meg Az ember tragédiáját a kiegyezés előtti korszak legjobb műveitől, az 
Özvegy és leányától (1855—57) és az Egy régi udvarház utolsó gazdájától (1857), melyek pedig 
nem kevésbé telítettek jelképiséggel. Egyszersmind a Tragédia népszerűségét is ez magyarázza. 
Madách érezte az eltérést; egyik jegyzetében a magyar íróknak szemébe vágta a nyers és kínos 
igazságot: „A hazafiság csak a magyarnál lehet a költészet tárgya, hol létünkért küzdünk; semmi 
nagy költő azt nem használta."1 Mélyen átérezte az idegen elnyomás súlyát, de világosan látta 
annak a veszélyességét, hogy a történetileg konkrét leigázottság érzete a magyar nemzet tu
datában az állandó létfenyegetettség metafizikájává válhat. Témaválasztása összhangban állt 
azzal, hogy első között ismerte fel a nemzetkarakterológia beszűkítő hatását egész társadalmunk
ra, kultúránkra s azon belül irodalmunkra.2 

A Tragédiában a létértelmezést érvényre juttató szerkezet megítélésekor abból indulunk ki, 
hogy kevert műnemű alkotással állunk szemben, melyben a lírai elem az uralkodó, mivel a 
jelenetsor tematikus szerkezetnek és lírai hangnemnek van alárendelve. Ádám és Lucifer pár
beszéde voltaképpen kivetített belső vita a romantikus liberalizmus célszerűség igénye és a 
pozitivizmus körkörös létértelmezése között. Kettejüket Madách a romantika idején újra előtérbe 

,2 Éppen azért t ámadta olyan élesen Erdélyi, mert felismerte ezt. (Vö. EJVM 545.) 
* Elhangzott 1973. február 8-án, a Madách Imre születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett aka

démiai emlékülésen. 
1 Összes művei. Sajtó alá rendezte, bev. és jegyz.: HALÁSZ Gábor. Bp., 1942. I I . 752. Vö. ehhez hasonló 

kijelentéseit: „A hazafiság csak a magyarnál lehetett költői princípium, mert más népek e küzdést a lét s 
nem lét közt nem ismerik." ( I . m. 751.) „Ilyen viszonyokról, mint a mieink Magyarország politikai életében, 
más népeknek fogalmuk sincsen. Mi örökös harcban állunk létünkért, mi egy kalitkában vagyunk a fene
vaddal, mely minden percben el akar nyelni. — Ők csak a jólét s jobblét közt küzdenek." (I . m. 762.) 

2 ,,Mi a népjellem? — Rossz szokások." (összes művei I I . 757.) 
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