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A S Z I S Z Ü P H O S Z - P A R A D O X O N 

A V A G Y O P T I M I Z M U S AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁBAN 

Irodalmunk talán legnagyobb gondolkodója Madách Imre. 
Néhány éve még több tanulmány, cikk stb. foglalkozott 
munkásságával, az utóbbi időben azonban mintha megfeled-
keztünk volna róla. Pedig jónéhány probléma ma is tisztázatlan 
vele kapcsolatban. 

Szükségesnek tartom például, hogy Az ember tragédiája 
legfontosabbnak tekinthető kérdését, az optimizmus és pesszi-
mizmus problémáját újból felvessük. Nemcsak azért, mert 
Madách megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, hanem főleg 
azért, mert néhány írás, bár a tisztázás igényével készült, véle-
ményem szerint még tovább fokozta a zavart. 

Komlós Aladárnak az Élet és Irodalomban közölt megemléke-
zésére (1964. X. 3.) és Sőtér István: Álom а történelemről c. 
munkájára gondolok. Komlós Aladár Az ember tragédiáját 
— ellentmondásosan bár — optimistának tartja. Elismeri ugyan, 
hogy az emberiség története a Tragédiában bukássorozatként 
jelenik meg, az emberben azonban éppen azt érzi csodálatra-
méltónak és optimista jellegűnek, hogy képes az örök kőgör-
getésnek, Sziszüphosz feladatának vállalására. Fejtegetésében 
a sziszüphoszi szimbólum az emberiség sorsának kifejező és 
objektíve igaz összegezéseként tűnik fel. Camust idézi : boldog-
nak kell elképzelnünk Sziszüphoszt. E boldogság forrása 
nyilván az emberi méltóság megőrzésének élménye, az embert 
ugyanis nem törik meg a vereségek, bátran szembefordul 
sorsával, öntudattal vállalja végzetét. Csak az a baj, hogy 
Sziszüphosz sorsában objektíve nincs boldog mozzanat, mert 
céltalan és értelmetlen küzdelme nem bátor sorsvállalás, hanem 
bűnhődés, szomorú kényszer. A semmivel áll szemben, ezért 
szimbóluma a legkevésbé sem optimista jellegű. Az ember 
ebben a helyzetben méltóságát sem őrizheti meg, tehát az 
ember és a semmi viszonyának optimista értelmezése csak az 
egzisztencialista önkény segítségével valósítható meg. 
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Ilyenformán, aki Az ember tragédiájának magyarázására 
vagy többé-kevésbé igazolására akarja felhasználni Sziszü-
phosz mítoszát, csak arról győzhet meg bárkit is, hogy Madách 
műve pesszimista alkotás. 

Ami Sőtér István munkáját illeti, igaza van abban, hogy a 
költő az ellentétek kiegyenlítésére törekszik. Ez a szándék 
valóban az „ideál" és a „reál" összhangjának megteremtésére 
irányul elsősorban. Az az érzésem azonban, hogy Sőtér István 
főként csak a szándékra figyel. Ha a szándék és az eredmény 
összhangba kerülhetne, a Tragédia végső kicsengése is több 
derűt tartalmazna. Csakhogy a drámai műfa j tárgyiassága 
következtében a szándék és az eredmény elszakadnak egymás-
tól, sőt ellentmondásuk ki is éleződik. Ezért a m ű végszavai 
(az Úr szavai) nem képesek elmosni azt a meggyőződést, 
melyet az előzmények már kialakítottak, hogy ti. az emberi-
ség sorsa sziszüphoszi sors, értelmetlen, örök kőgörgetés. Azt 
az ellentmondást tehát, mely Arany és Erdélyi János felfogása 
közt található, Sőtér Istvánnak sem sikerült, mert nem is 
sikerülhetett feloldania. 

• 

Joggal merül fel akárkiben, hogy miért is fontos olyannyira 
a Tragédiával kapcsolatban az optimizmus, ill. pesszimizmus 
problémája. Nyilvánvalóan azért, mert Madách művében 
nem valamilyen jelentéktelen kérdésről, hanem az emberiség 
sorsáról van szó. A költőt az emberiség múltja, jelene, de még 
inkább jövője foglalkoztatja, s ezt a problémát nem lehet 
tetszőlegesen megoldani. Ezért az optimizmus vagy pesszi-
mizmus dilemmája világnézeti jelentőségű dilemma, és meg-
oldása — véleményem szerint — legalább olyan alapvető fon-
tossággal bír, mint az anyag vagy szellem dilemmájának fel-
vetése és megoldása a filozófiában. Ha tehát a Tragédiát helye-
sen akarjuk megítélni, meg kell vizsgálnunk, Madách hogyan 
is oldja meg a kérdést. 

A helyes megítéléshez persze az is szükséges, hogy újra és 
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újra elolvassuk és átgondoljuk a drámát, mert a koncepciót a 
tényekre, elsősorban a dráma struktúrájára kell alapoznunk. 

Kíséreljük meg tehát a Tragédia azon tényeinek összefogla-
lását, melyek alapvetőek felfogásunk kialakításához. Enélkül 
az optimizmus-pesszimizmus vitát lehetetlen eldönteni. 

A legelső feladat annak kiderítése, hogy mi is lehet a dráma 
fő problémája, az a strukturális láncszem, mely megnyitja a 
kompozíció megértésének lehetőségét. Véleményem szerint 
a mű fő problémáját az Úr mondja ki a II. színben, amikor 
Ádámot útjára bocsátja: „Ádám! Ádám! Elhagytál engemet, 
elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban." A dráma problémája 
tehát az az igen fontos kérdés, hogy megállja-e helyét az ember 
sajátosan emberi, azaz értelmi erőire támaszkodva történelmi 
és a természettel szembeni harcában. Ez a koncepció egyéb-
ként Madách felfogásával teljesen megegyezik, amint ez Er-
délyi Jánoshoz 1862. szeptember 13-án írt leveléből kiderül. 
Éva — az említett jelenetben — rögtön az Úr szavai után meg-
mondja: „Végünk van!" — És igaza lesz! Igaza lesz, mer t a 
Tragédiában megérzékített történelemfelfogás szerint az ember 
nem volt, nem lesz és nem is lehet urává sorsának: a törté-
nelem bukás-sorozat. 

A bukás történelmi végzetként jelenik meg a Tragédiában. 
Pontosan összegezik ezt a szükségszerűséget Ádám szavai az 
athéni színben: 

Más név alatt a végzet ugyanaz; 
Hiú törekvés azzal küzdeni. 

A bukás végzetszerűsége abban fejeződik ki, hogy az önmaguk-
ban nagyszerű eszmék eltorzulva valósulnak meg az egyes 
színekben. Ez az eltorzulás idézi elő színről színre Ádám kiáb-
rándulását, melynek az az élményalapja, hogy a színekben 
megkonstruált valóság azonos ugyan a nagy ember eszméivel, 
de ugyanakkor kétségbeejtően elidegenült is azoktól. 

A valóság elidegenedését a Tragédiában elsősorban (!) a 
nép magatartása idézi elő. A történelmi személyiség eszméit 
eltorzítja a megvalósításban, sőt szembefordul vele, mer t 

10 Irodalomtörténet 
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közvetlen létfeltételeinek, szükségleteinek és indulatainak van 
alávetve. Ezek az okai annak, hogy a nép rendkívül befolyá-
solható, hogy cselekvésében nem az eszményi értékek, hanem 
illúziói, a hamis tudat és érzelmei-hangulatai játszanak főként 
szerepet, tudata manipulált és manipulálható. Mindennek kö-
vetkezménye, hogy az embereket nem lehet boldogítani, a 
felszabadításukra, erkölcsi megjavításukra és öntudatra ébresz-
tésükre irányuló kísérletek kudarcba fulladnak, mer t a népnek 
saját természetéből következő végzete a szolgaság, és hogy 
uralkodjanak rajta. 

Az „ideál" és „reál" tehát a történelmi színváltások folya-
matában a költő esetleges harmóniateremtő szándékai ellenére 
sem egyesülhet, s ennek fő oka Madách idealista történelem-
felfogásában és a népre vonatkozó arisztokratikus nézeteiben, 
valamint a tudomány szerepére vonatkozó pesszimizmusában 
jelölhető meg. Persze az a nézet is szerepet játszik ebben, mely 
szerint az ember magatartását nem erényei, hanem gyengéi 
határozzák meg. 

Ezekkel az okokkal függ össze, hogy az egyes színekben 
soha nem az jön létre, amiért a nagy ember harcol. A történe-
lem értelemellenessé válik, ravaszságával szemben a tudomány, 
a racionális megismerés- és tevékenység tehetetlen. Megfelelő 
előzmények után a költő a tudományra vonatkozó csalódását 
közvetlen formában is kimondja a falanszterben: 

Csalódtam hát a tudományban is: 
Unalmas gyermekiskolát lelek 
A boldogság helyén, mit tőle vá r t am. 

(Ádám ) 

Az emberiség történetét végül a természeti környezet pusz-
tulása zárja le a drámai költeményben. E fordulat önmagában 
is jelzi, hogy Madách természetfelfogása is pesszimista. S való-
ban! Az ember már a III. színben a természeti erők rabjaként 
tűnik fel. A fáraók dicsőségét a természeti végzet semmisíti 
meg (IV. szín). A falanszter tudósával is ellenséges természeti 
környezet áll szemben, melynek titkaiba és törvényeibe (ezek 
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magán valóságába) lehetetlenség behatolni. A napot sem sikerül 
a hátralevő 4000 év alatt pótolni. így aztán elégedetten álla-
píthatja meg Lucifer az eszkimó szín jégvilágában: 

E vérgolyó napod. 
Lábunk alatt a föld egyenlítője. 
A tudomány nem győzött végzetén. 

A naprendszer elpusztul. A pusztulására vonatkozó feltevés 
azonban még nem tartalmaz pesszimista mozzanatot. A Tragé-
diában azonban nemcsak erről van szó, hanem az egész világ 
pusztulásáról is, amint ez az I. színben Lucifer szavaiból kide-
rül : 

néhány anyag 
Más-más tulajdonokkal felruházva, 

Néhány golyóba össze-vissza gyúrva, 
Most vonzza, űzi és taszítja egymást, 

Míg minden megtelt, míg minden kihűlt 
És megmarad a semleges salak. 

Lucifer e jelenetben az egész világ fagyhaláláról beszél, 
ezt jósolja meg, s ennek mindössze egyik mozzanata, mintegy 
előzménye a naprendszer pusztulása. Itt már nyilvánvaló, 
hogy Madách természetfelfogását tömény pesszimizmus jel-
lemzi. Ez a pesszimizmus azon a korlátozott mechanikus és 
vulgáris materializmuson alapul, mely a deizmussal függ össze. 
Ebben az összefüggésben szükségszerű, hogy a költő a természet 
és benne az emberiség pusztulását magukból a természettörvé-
nyekből vezesse le. így aztán az ember végső soron a természet-
nek, illetőleg Istennek van alávetve a Tragédiában. 

A fő kérdésre adott válasz tehát — szerintem — világos, s a 
Tragédia végén Ádám is belátja azt, amit Éva már megsejtett 
a mű elején. Az összeomlás-jelenet és szövege (. . . nélküled, 
ellened hiába vívok, stb.) a madáchi válasz a problémára 
(ti. hogy megállja-e helyét az ember önerejére támaszkodva 
a természettel szemben folytatott, ill. történelmi harcában). 

10* 
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Pesszimista természetfilozófia, pesszimista történelemfilo-
zófia, hozzá még agnoszticizmus is, s mindezt azzal tetőzi be 
a költő, hogy — ragadjuk meg a hit koporsókötelét (ahogy 
Vajda is mondja) — Isten karjaiba dobja az embert. Mert a 
költő már csak Istenben reménykedik, hiszen 1858—59-ben 
vagyunk, ami magyarázza, de világnézeti tekintetben nem 
igazolhatja a szerzőt. 

Tegyük hozzá az elmondattakhoz még azt is, hogy nemcsak 
Madách természetfilozófiai és társadalomfilozófiai felfogása, 
hanem életfilozófiai nézetei is negatív és pesszimista jellegűek 
világnézeti-ideológiai szempontból. Legfontosabb életfilo-
zófiai tételét, mely az élet céljára, ill. lényegére vonatkozik, 
Ádám fogalmazza meg, miután kiderül, hogy a kőgörgetés, 
éppen mert céltalan, értelmetlen is : 

A cél voltaképp mi is? 
A cél megszűnte a dicső csatának, 
A cél halál, az élet küzdelem, 
S az ember célja e küzdés maga. (XIII.) 

Az a nézet, hogy az ember célja maga a küzdés, semmi igaz-
ságot sem tartalmaz. E felfogásnak a múlt század 50—60-as 
éveiben még volt történelmileg haladó és pozitív szerepe, mert 
szembefordulást jelentett a passzív rezisztenciának a közép-
birtokosságra jellemző irányzatával. Tisztán elméleti szem-
pontból azonban nincs pozitív jellege, mert a harcot meg-
fosztja történelmi-társadalmi céljától, mert a negatív tenden-
ciákat és célkitűzéseket szolgáló küzdelmek apológiáját is 
tartalmazza, sőt mert az aktivitás igényét támasztva minden-
fajta cselekvés etikai felelőssége alól is felment. 

Sem Sziszüphosz, sem Ádám sorsa, sem e sorokat összegező 
életfilozófiai felfogás nem tekinthető optimista jellegűnek. 
Világos ugyanis, hogy ezt a felfogást kifejező tétel nem más, 
mint a harc eredményére vonatkozó pesszimizmus hősi mezbe 
bújtatott formája. 

Madách d 'c.éretére válik, hogy komolyan gondolta, amit 
mondott , ennek akkor volt is aktualitása. Hogy ma időszerű-e, 
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az egészen más kérdés, de ha az volna is, ezzel még nem lehet 
elméletileg igazolni a Tragédiát. 

Ami pedig a végszavakat illeti, az Úr záró szózatában sze-
replő küzdelemigény is Madách életfilozófiai nézeteiből követ-
kezik. Az ugyanitt kifejezett reményigény azonban csak annyi-
ban adekvát az előzményekhez viszonyítva, amennyiben a 
már megszerzett tudástól függetlenül, sőt annak ellentmondva 
lép fel a puszta hit követelményével, s mint ilyen ugyancsak 
értelemellenes jellegű. Szerepe mindössze az, hogy — akárcsak 
Lucifer reménysugara a III. szín végén — Ádámot megtartsa 
a küzdelem színterén. Valójában azonban Ádám csak a csodá-
ban reménykedhet, s ha a csodavárás optimistának tekinthető, 
Az ember tragédiája sem pesszimista alkotás. Egyébként a 
címben szereplő műfaji megjelölés is jelzi — amint ezt Riedl 
Frigyes már rég felismerte —, hogy ez a dráma nem derűs, 
hanem szomorú dolgokról beszél. 

* 

A Tragédia — szerkezetét tekintve — sajátosan felépített 
alkotás. Három nagyobb részből áll, mindegyiknek külön-
leges szerepe van. Az I—III. szín, az első rész, a problémafel-
vetést és az indító konfliktust tartalmazza. A IV—XIV. szín 
az emberiség történetét, a nagy ember sorsát és a természet 
pusztulását mutatja be Madách történelemszemléletének és 
természetfilozófiájának megfelelően. A XV. szín, a harmadik 
szerkezeti egység — többek között — arra való, hogy a költő 
— miután az első két részben exponálta és megoldotta a prob-
lémát — most újból felvesse a legfontosabb kérdéseket. Ezek 
a következők: 

E szűk határú lét-e mindenem, 

Megy-é előbbre majdan fajzatom, 

Van-é jutalma a nemes kebelnek, 

A felsorolt kérdések az ember és a természet, az ember és a 
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történelmi-erkölcsi fejlődés, valamint a nagy ember és a tömeg 
viszonyára vonatkoznak. Nyilvánvalóan azért veti fel a költő 
újból ezeket a problémákat, hogy Isten válaszának megfelelő 
alakításával derűsebbre próbálja színezni a képet, melynek 
komorságától talán maga is megijedt. Ismétlem, igaza van 
Sőtér Istvánnak: Madách kiegyenlítésre törekszik. Kétség-
telen azonban, hogy vallásos meggyőződése is szerepet játszik 
ebben a kísérletben. Természetesen olyan kísérletről van szó, 
amely nem sikerülhet, mert az Úr szavainak az előzményekhez 
viszonyítva egyszerűen nincs meggyőző erejük. Nem is lehet 
ilyen hatásuk azért sem, mer t az Úr lényegében megkerüli a 
problémát, amikor isteni titoknak nyilvánítja az igazságot. 
Persze, ez is válasznak számít, oly feleletnek, amely a „ N e m 
tudom" negatív mozzanatát tartalmazza, ezért semmiképpen 
sem tekinthető optimista jellegű megoldásnak. 

Egyébként Komlós Aladár Isten szerepével kapcsolatban 
érdekes fejtegetésekbe bocsátkozik. Elgondolásának lényege 
az, hogy a Tragédia istene nem azonos a vallások istenével, 
hanem inkább egy irracionális reménység, egy irracionális 
bizalom szimbólumának tekinthető. 

Még ha igaza volna is, ez mitsem változtathatna az optimiz-
mussal kapcsolatos felfogásomon. Az irracionális reménység 
ugyanis racionális értelemben reménytelenségnek felel meg. 
Az irracionális reménység azonos a csodavárással, racionális 
lényege nem más, mint pesszimizmus. így aztán Komlós 
Aladárnak csak a pesszimizmussal kapcsolatos nézetek megala-
pozásához sikerült újabb érvet szolgáltatnia, az optimizmus 
bizonyításához semmi esetre sem. 

A Tragédiát nem fogadhatjuk el optimista világnézeti tar-
talommal rendelkező alkotásnak az érintett szempontokon 
túl azért sem, mert azonos világnézeti alapra kerülnénk Arany 
Jánossal. Arany azt hangsúlyozta, hogy a mű egészét kell 
figyelembe venni a kérdés eldöntésekor. Magam is ezt tettem, 
de Arannyal ellentétes világnézeti alapról. Arany követel-
ménye feltétlenül helyes, de az már nem, hogy éppen azért 
tartotta a Tragédiát optimistának, mert az ember nem bukhat 
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el végleg, Isten megmenti, kegyeibe veszi újra. Szerintem éppen 
ez a fordulat tetőzi be igen plaszikusan az emberrel kapcsolatos 
pesszimista felfogást, mely végighúzódik Madách művén. 
Hozzáteszem mindehhez még azt is, hogy bár Isten megígéri 
segítő kegyelmét (a nő közvetíti), és végszavai is biztatást 
tartalmaznak, a mű befejező akkordjai mégsem képesek meg-
győzni arról, hogy elkerülhetjük Sziszüphosz sorsát. 

Sziszüphoszhoz visszakanyarodva hadd utaljak arra, hogy 
ebből a típusból kettő is megtalálható a Tragédiában, az egyik 
Ádám, a másik Lucifer. 

Az ördög alaposan ismeri saját sorsát, tudva tudja, hogy 
Istent nem képes legyőzni. így beszél az Úrhoz: 

Győztél felettem, mert az végzetem, 
H o g y harcaimban bukjam szüntelen, 
D e ú j erővel felkeljek megint . (I.) 

Tisztában van tehát azzal, hogy bukása kikerülhetetlen, 
végzetszerű, mégis-mégis küzdelemre kel az Úrral. Küzde-
lemre, pesszimista alapon, amint ez kiderül az I. színben. Az 
Úr maga is ennek megfelelő módon jelöli ki Lucifer sorsát 
mind az I., mind a XV. részben: 

Gyötör jön az a végtelen gondolat ; 
H o g y hasztalan rázod porláncodat, 
Csatád hiú az Úrnak ellenében. (I.) 

Te Lucifer meg, egy gyűrű te is 
Mindenségemben, működjél tovább: 
— — _ _ _ _ _ _ stb. 
De bűnhődésed végtelen leend 
Szüntelen látva, hogy, mit rontani vágyói, 
Szép és nemesnek új csírája lesz. (XV.) 

Lucifer harca is sziszüphoszi küzdelem, soha nincs vége, soha 
sincs eredménye, célját önmagában találja meg. Logikus tehát, 
hogy Lucifer Ádámot is ilyen öncélú küzdelemre csábítja a 
paradicsomi megkísértés alkalmával: 
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Küzdést kívánok, diszharmóniát, 
Mely új erőt szül, új világot ád, 
Hol a lélek magában nagy lehet, 
Hová, ki bátor, az velem jöhet. (II.) 

Ha így áll a helyzet, t. i. hogy két Sziszüphosz is szerepel a 
Tragédiában, akkor mi a különbség Lucifer és Ádám között? 
Többek között az is, hogy Ádám csak a dráma végén látja be 
végleg a küzdelem hiábavalóságát, Lucifer pedig már a mű 
elején tisztában van ezzel. Helyzetük mindössze fordítottságá-
ban különbözik. 

Egy másik eltérés, hogy Lucifer szembefordul Istennel, és 
soha sem tér hozzá vissza, Ádám pedig elszakad ugyan Istentől, 
de visszatér hozzá. Szó sincs tehát arról, hogy Ádám lázadó, 
Istennel szembeforduló hős lemie. Kifejezően összegezi Ádám 
(és az emberiség) útját a költő, amikor az Úr Lucifer helyét és 
szerepét körülhatárolja: 

Hideg tudásod, dőre tagadásod 
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz, 
S eltántorítja bár — az mit sem tesz — 
Egy percre az embert, majd visszatér. (XV.) 

A költő az ember és Isten viszonyát az „eltántorodás" és vissza-
térés körforgásának fogja fel. 

Végül még egy igen fontos különbséget említenék. Azt, 
hogy Ádámban mindig megújul a reménység, amikor az új 
eszme megszületik. Az ördög erre nem képes, hiszen kezdettől 
tudja, hogy harca reménytelen. Magatartása és szellemi arcu-
lata ennek megfelelően szkeptikus és racionalista. Mindkettő 
— tartalmát és hatását tekintve — negatív jellegű magatartás-
forma Lucifer esetében. Szkepszise és racionalizmusa ugyanis 
pusztán arra való, hogy Ádámot — eszméinek és a valóságnak 
összehasonlításával, a valóság elemzése útján — kiábrándítsa, 
hogy értelmi érvekkel igazolja előtte a valóság és minden 
küzdelem értelmetlenségét. Lucifer racionalizmusa tehát lénye-
gében az irracionalizmus eszköze, amely szellemes és találó 
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cinizmusa miatt rokonszenvesnek tűnik. Ez téveszthette meg 
Komlós Aladárt is, de ezek után talán mégis érthető az általa 
felvetett probléma; miként lehetséges, hogy Lucifer minden 
racionalizmusa ellenére emberellenes tencenciákat képvisel a 
Tragédiában. Ismétlem, azért mert Lucifer racionalizmusa 
lényegében irracionalizmus. 

* 

Szükségesnek tartom hangoztatni: téved, aki mindezek után 
azt gondolja, hogy elvetem Az ember tragédiáját. Ellenkezőleg! 
A drámát kiváló alkotásnak, sőt irodalmunk legizgalmasabb 
alkotásának tartom. Az ember tragédiája elsősorban gondolati 
vonatkozásban tekinthető hatalmas alkotásnak. Nem véletlen, 
hogy írásom első mondatában Madách gondolkodói nagyságát 
hangsúlyoztam. Okkal tettem ezt, mert Sőtér Istvántól eltérően 
Az ember tragédiájának nem költőiségét, hanem gondolatiságát 
tartom elsődleges jelentőségűnek. 

Nem az volt a célom с dolgozattal, hogy Az ember tragédiá-
ját elutasítsam, hanem az, hogy vitatkozzam Madáchnak oly 
értelmezésével mellyel, ill. melyekkel nem tudok egyetérteni. 
Márpedig nem tudok egyetérteni azokkal, akik a Tragédiát 
hagyományosan (Arany János óta ez a gyakorlat) eszmei, 
világnézeti vonatkozásban akarják igazolni. Az ilyen jellegű 
igazolás érdekében Sőtér István is sokat tett a legutóbbi időkig. 
Ujabban talán azért kerül előtérbe írásaiban a költőiség elem-
zése és nagyobb erejű kiemelése, mert — feltehetően — belátta, 
hogy a Tragédiát eszmei-ideológiai vonatkozásban lehet ugyan 
magyarázni vagy értelmezni, de igazolni nem. Szerintem nem 
igazolni, hanem bírálni kell Madách felfogását, mégpedig a 
marxista világnézet szemszögéből, ugyanakkor azonban meg 
is kell világítanunk a madáchi felfogás történelmi-társadalmi 
és individuális meghatározottságait. Ez azt jelenti, hogy nem 
ideológiai, hanem irodalomtörténeti szempontból kell iga-
zolnunk a Tragédiát. Egy ideológiai szempontból problemati-
kus mű irodalomtörténeti vonatkozásban még lehet pozitív 
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alkotás. Az ember tragédiájánál éppen ilyen ellentmondásról 
van szó. Ezért, bár a m ű koncepcióját, pl. az életfilozófiát 
világnézeti szempontból bírálom, irodalomtörténetileg pozi-
tívnak tartom. Persze a bírált jelenségek is nagy értékek, de az 
igazi értékek nem az egészben, hanem inkább a mű részleteiben 
jelentkeznek. A felfogás mint egész hibás ugyan, de ami nega-
tív az egész vonatkozásában, az pozitív szerepet kaphat a 
részletekben (pl. a pesszimizmus). 

Madách koncepciójában gondolati tekintetben az az egyik 
fő hiba, hogy általánosításának túlzott a terjedelme. Túlzott, 
mert a múltat és a jelent egészében negatívnak ítéli meg, ill. 
mert a múltból és a jelenből eredő pesszimizmusát kiterjeszti 
az emberiség jövőjére, és mert a naprendszer sorsát kiterjeszti 
a világegyetemre is. Abszolutizálja tehát azt, ami viszonylagos. 
Eljárásának következménye, hogy a viszonylagosan igaz és 
pozitív tartalom a kompozícióba mint egészbe beépítve a 
hamisba és a negatívba csap át. 

A relatív eszmei értékek mellett meg kell említeni az eszté-
tikai megoldásokat, a megformálás pozitívumait is. Ilyen 
pozitívum a hatalmas kompozíció és a részletek szépsége 
(pl. Prága I.). 

Az ember tragédiáját kiváló alkotásnak tartom, becsüljük 
meg, olvassuk naponta, gyönyörködjünk szép részleteiben, de 
ne próbáljuk eszmei síkon igazolni, mert Madách műve az 
ilyen kísérleteknek ellenáll. 

Itt említem meg, hogy a költő is felismerhette a Tragédia 
eszmei problematikusságát. Erdélyi Jánoshoz írt — már idé-
zett — leveléből az is kitűnik, hogy amikor a történelmi bukás-
sorozatot bemutatta, egyidejűleg érzékeltetni kívánta az embe-
riség fejlődését, előrehaladását is. Tudjuk — maga a mű bizo-
nyítja —, hogy szándékát nem volt képes megvalósítani. 
A levél és az alkotás különbsége nyilvánvalóvá teszi, hogy az 
eredmény szembekerült a szándékkal, éles ellentét feszül 
közöttük. Ez a körülmény a madáchi életműnek talán leg-
tragikusabb mozzanata. 

* 
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Napjainkig — ha nem tévedek — három főbb irányzat 
alakult ki a Tragédiával kapcsolatosan. 

Az egyik irányzat vonala Arany Jánostól talán Sőtér Istvánig 
húzódik. Akik ma ide tartoznak, a Tragédiát Aranyétól 
különböző világnézeti alapról ítélik meg. Felfogásuk azonban 
egy tekintetben megegyezik Aranyéval, abban, hogy a drámát 
optimista jellegűnek tartják. 

A másik feltűnőbb irányzat szerint a Tragédia nem opti-
mista, de nem is pesszimista kicsengésű alkotás, mert a törté-
nelem igazi (valóságos) lényege fejeződik ki benne. Ez az 
irányzat — kezdeteit tekintve — elsősorban Alexander Bernát 
nevéhez kapcsolódik. Szerinte az emberiség bajain nem lehet 
segíteni, ezért Ádám sorsa — ti. hogy küzdelme hiábavaló — 
történelmi realitás. Ezzel a realitással szembe kell nézni. Alexan-
der Bernát és követői a haladás fogalmával számolnak le. 
Nézeteikhez — különösen a Tanácsköztársaság bukása után — 
sokan kapcsolódnak. Úgy tűnik azonban, hogy ma is vannak 
folytatói ennek az irányzatnak. Talán azok, akik a sziszüphoszi 
analógia felhasználásával, vagy pedig az aktív illúziótlanság 
eszményítésével próbálják elfogadtatni a Tragédiát. 

Egyébként mindkét csoport közös jellemzője, hogy első-
sorban (!) ideológiai tekintetben kívánja igazolni Madáchot és 
művét. A legnagyobb tekintéllyel még mindig az első csoport 
rendelkezik, de a második is előnyomulóban van. 

Valamilyen okból háttérbe szorult az az irányzat, mely tiszta, 
következetes és haladó világnézeti alapról közelíti meg a 
Tragédiát, ill. az optimizmus—pesszimizmus kérdését. Ez a 
vonal Erdélyi Jánossal kezdődik, korunkban pedig Lukács 
Györggyel és Révai Józseffel folytatódik. Erdélyi álláspontja 
közismert. Kritikai megjegyzéseit Lukács és Révai is felhasz-
nálják, és alapvetőeknek tartják, Az ember tragédiáját — akár-
csak Erdélyi — pesszimista alkotásnak tekintik. Közös vonásuk, 
hogy a Tragédiát ideológiai szempontból elmarasztalják, 
viszont elismerik, hogy irodalomtörténeti szempontból haladó 
alkotásról van szó. 

Lukács György (Szabad Nép — 1955. III. 27. és IV. 2.) 
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szerint a műben nem is az Ember, hanem Madách tragédiája 
fejeződik ki. Tragikusnak tartja, hogy a költő nem képes meg-
oldani az átélt és felvetett problémákat, hogy a műben a pesz-
szimista történelemfilozófiával „észfeletti happy end" áll 
szemben, hogy a költő elutasítja a népi forradalmat is, és eluta-
sítja a szocializmust is, de cselekedni a k a r . . . stb. Lukács 
frappáns elemzéssel mutatja meg, hogy a drámában olyan 
becsületes-liberális kisnemes tragikus arculata bontakozik ki, 
aki csak világnézete ellenére tud cselekedni. Nem hallgatja el 
azt a véleményét sem, hogy a humoros vagy pedig a tragi-
komikus megformálás adekvátabb volna. 

Révai József (Társadalmi Szemle — 1958/9. sz.) három szem-
pontból vizsgálja meg a Tragédiát (pesszimizmus, a népre 
vonatkozó nézetek, a falanszter jelentősége). Mindhárom kér-
désben el is marasztalja. Megállapításai összhangban vannak 
Lukács nézeteivel. Mindkettőjük objektivitása, komplexitása 
példamutató, érvelésük dialektikája végtelenül szuggesztív, és 
vitathatatlanul igazuk is van. 

Noha a legfőbb kérdésekben egyetértenek (ez említett három 
probléma Lukács tanulmányában is központi helyet foglal 
el), természetesen különbségek is vannak köztük. Révai dif-
ferenciáltabban tárja fel a Tragédia értékeit, mint Lukács; 
árnyaltabban és igazabban mutatja meg a költőnek a 48-as 
forradalomhoz, ill. forradalmakhoz való viszonyát; szerinte a 
drámai költemény mind a gondolatiság, mind a megformálás 
szempontjából megközelíti a világirodalmi szintet. Lukács 
egyoldalúbb, maga is mondja, hogy elsősorban a hibákkal 
foglalkozik, nem tartja világirodalmi színvonalú alkotásnak 
Madách művét. Karrierjét a benne kifejezett világnézetnek és. a 
teátrálisan dekoratív megformálásnak tulajdonítja, ill. annak, 
hogy a Tragédia e vonásai megfeleltek a századfordulón, ill. 
a két világháború között uralkodó polgári ízlésnek. 

Mindketten — Révai is és Lukács is — az illúziók ellen küz-
denek. Az illúziók azonban makacsok, továbbélnek, újjászület-
nek, keletkeznek. Ma is találkozunk velük. Illúziók sűrűsöd-
nek a kiegyenlítődés-elméletben, illúziók jellemzik az aktív 
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illúziótlanság (Sziszüphosz) idealizálását is. Egyesek azt hiszik, 
hogy meg kell haladni Lukácsot és Révait, azt hiszik, hogy 
meg tudják menteni, hogy ideológiailag kell megmenteni 
Az ember tragédiáját. 

G E L E N C S É R G É Z A 

PETŐFI , , L A N T " - J A VAGY E G Y I K K Ö L T Ő I Á L N E V E ? * 

N e m kis félelemmel nyúlok hozzá a Mezősi Károly által újból vita 
tárgyává tett Lant ~ Lanc kérdéshez (1. ,,Lanc" vagy „Lant" Versei?-It 
1969. 875 — 80), hiszen a szerző szerint egy betű azonosításához nem-
csak „pontos megfigyelés", hanem „a valóság, [a] korviszonyok hű 
ismerete" is szükségeltetik. Ugyanakkor mint az ú j Petőfi-kritikai 
kiadás egyik szerkesztője és készítője — rám esvén a zsengék nagyobb 
része sajtó alá rendezésének feladata — ismételten szembetaláltam 
magamat a „Lant v a g y Lanc Versei?" kérdéssel. Jó néhányszor ke-
zembe vettem a kis versfüzetet, néz tem nagyítóval, átvi lágítot tam, 
összevetettem a kri t ikus betűt Petőfi fiatalkori kézirataiban található 
t és с betűk írásmódjával, de vagy „a pontos megfigyelés" vagy a 
valóságnak és a korviszonyoknak az a bizonyos „hű i smere te" hiány-
zik belőlem, mert továbbra is az a meggyőződésem, h o g y „Lancnak 
kell azt olvasni" — min t (először kerülvén szóba és kézbe a füzetecs-
ke) a Vasárnapi Újság szerkesztője 1880-ban mondta. 

I . És erről véglegesen Mezősi Károly cikke győzöt t meg . A cikk 
nagy pozit ívumának az látszik, h o g y valószínűsíteni tud ja az ifjú 
Petőfi írásmódjában előforduló l, c, i eredetét. Ha jól értemezem 
fejtegetéseit, a c-nek ez az írása a cz egy rövidített fo rmája : а с fölötti 
jel „az elhagyott z betűre utaló hiányjel" . N e m a c-nek valami néme-
tes vagy szlovákos írásáról van tehát szó,1 hanem Petőfi ötletéről . . . 
Valami kis bökkenő, sőt bökkenők azért akadnak ebben a rokonszen-
ves okfejtésben is. A z egyik: vajon elképzelhető-e, h o g y a 15 éves, 
másodikos szintaxista már „ í rásreformon" törje a fejét, — ti. aszódi 
kézírásaiban is fellelhető ez az í rásmód. ' A másik: egészen 1841. ápr. 
17-ig a c-nek ilyen írása csakis a cí-kapcsolatban fordul elő. A híítelen-

hez (1838. okt. 26.) után ugyanis egészen a Lanc (? — Lant) Verseiig 
(1841. május—június) nincs hiteles Petőfi-kézirat. Bár a fiizetecskc 

* Mezősi Károlynak, az It 1969/4. számában megjelent cikkére reagál Mart inkó András. 
A mostani közleménnyel lapunkban e vitát befejezettnek tekintjük. — A szerk. 

1 Az előbbit már TURÓCZI-TROSTLBR JÓZSEF is meggyőzően cáfolta: I. OK Ш. k . 
200. 

• P Ö M VII. 527, 594, ill. 7.a és 7.b melléklet. 


