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Százötvenhárom éve — 1860. március 20-án — tett pontot Madách Imre a 

fenti mondat és egyben Az ember tragédiája című művének végére. A Tragédia ma-
gyar irodalmunk legnehezebben értelmezhető alkotásai közé tartozik, eszmeisége 
sokféle értelmezési lehetőséget kínál mind e mai napi, kritikusok mondtak róla 
homlokegyenest ellenkező véleményeket, vitatták értékét, világnézeti állásfoglalá-
sát... (Erdélyi János, Zilahy Károly, Paulay Ede, Jókai Mór, Franz Mehring, Ady 
Endre, Babits Mihály, Makszim Gorkij, Karinthy Frigyes, Ravasz László, Né-
meth László, Lukács György, Hans Henning, Illyés Gyula és mások). Mi mara-
dunk Arany János véleményénél, aki szerint a Tragédia „...igen jeles mű..., irodal-
munk legjelesb termékei közt foglalhat helyet..., fényt derített a magyar költé-
szetre.” (Arany János levele Madách Imréhez, 1861). A műben a magyar haladás 
problematikája, sorsa, kilátásai rejtőznek, de úgy, hogy Madách a magyar haladás 
kérdését az egész emberiség fejlődésének mértékével méri. Maradandó értéke 
költőisége, Arany Jánost is gyönyörködtető líraisága. Mit mond a mai fiatalság, 
nemzedék számára e klasszikus alkotás? 

Szövege nyomtatott drámaszöveg, eredetije kézírásos. 
Műfaja: drámai költemény, a romantika sajátos műfaj-kategóriájával nevezhet-

jük meg: keretes emberiség-ábrázolás, poem d’humanité. A keret-színek, az első 
három és az utolsó fejezet a történelem előtti időkbe, a Teremtés könyvének bib-
likus-mitologikus idejébe vezetnek el, a mennybe, a Paradicsomba és a Paradi-
csomon kívülre. Az álomlátás, a történelmi színek: az ókorban, Egyiptomban 
(IV.), Athénben (V.), Rómában (VI.), a középkorban, Konstantinápolyban 
(VII.), majd az újkorban (Prágában (VIII.), Párizsban (IX.), újra Prágában (X.), 
majd Madách korában, jelenében, Londonban (XI.), a jövőben, a falanszterben 
(XII.), az űrben (XIII.) és az ésszel belátható történelem végén, az eszkimó-
jelenetben (XIV.). 

A szöveg összefüggő egész. Madách az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc problémáinak talaján, velük viaskodva „sajátosan summázta az egész Vilá-
gos utáni korszak szemléletét” (Sőtér István). A szerző az emberiség sorsának 
alakulására és magyarázatára tett kísérletet 15 színben, Ádám és Éva alakja köré 
fonva a történelmet. Ez a szöveg összetartó ereje, kohéziója, amelyet több té-
nyező is biztosít.  

A szöveg grammatikai kapcsolatait a különböző színekben elhangzó szöveg-
mondatok tartalmi-logikai kapcsolata teremti meg, az angyalok magasztaló sza-
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vaitól kezdve a történelmi színeken át az utolsó jelenetig, amikor az Úr újra ke-
gyeibe veszi az emberpárt, s elhangzik biztató szava. 

A szöveg jelentéstani elemei közül először az ismétléseket említsük: Gábor, 
Mihály és Ráfáel főangyalok dicséretüket a Hozsánna néked szavakkal fejezik be. 
Lucifer többször említi a sugár szót, amely reményként szolgál Ádámnak és Évá-
nak. Az egyiptomi színben Éva többször hallja a népe jaját, az athéni színben 
Ádám is a nép kezébe tesz le hatalmát, Párizsban a nép nevében ítélkezik, a római 
színben az örüljünk felhívás hangzik ismétlésként, Konstantinápolyban, Ádám a 
zárda szót ismétli, s a prágai színben a jóslás szó ismétlésével panaszkodik, hogy a 
tudománytól oly messze eső munkát kell végeznie. 

Néhány ellentétes szót/kifejezést említsünk a sok közül: „Ne ily kemény szót e 
gyöngéd ajakról” — kéri Ádám a párizsi színben a márkinő Évát. „Mindig új és 
mindig régi” — énekli a kar a londoni színben, ahol a „tegnap elveszett, / A holna-
pot nem érjük el soha.” A falanszter jelenetben a tudós szögezi el: „Kicsinyben rej-
lik a nagy...” 

Metaforikus kifejezések is bőven találhatók a műben: „A nő méregből és 
mézből van összeszűrve” — fogalmaz Ádám-Kepler. Az Úr és Lucifer pár-
beszédéből: „Lucifer volt a gátnak neve, / Ki a tagadás ősi szelleme”. 

A drámai költemény címe rámutat a szöveg egészére, megjelöli a témát, hatá-
sos eszköz az érdeklődés felkeltésére. 

A mű 1859–60-ban született. Bár magányos alkotásnak tűnik, a század gondo-
lati lírájának, drámájának olyan vonulatába tartozik, mint Kölcsey Ferenc Himnu-
sza, Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje, de a Gondolatok a könyvtárban című ver-
se, Petőfi Sándor Az apostola, Goethe Faustja, Milton Az elvesztett paradicsomja, By-
ron Manfredje, Shelley A megszabadított Prométheusza. Előzménye: Dante Isteni színjá-
téka, valamint Zygmunt Krasinsjki Istentelen színjátéka. Nem véletlen, hogy ekkor 
született Victor Hugo Századok legendája, valamint Ibsen Peere Gyntje is. 

Az a világkép, amelyet Madách megrajzolt, valóságos és képzeletbeli elemek 
ötvöződése nyomán született. Az író a magyar sorsban, a szabadság magyar tra-
gédiájában felismerte az örök-emberi mozzanatot. Egyszerűen fogalmazta meg a 
kérdést, amelyre a történelmi színeken keresztül keresi a feleletet: „Megy-é 
előbbre fajzatom...?” Az egyiptomi színben egy ember szabad, az athéni színben 
mindenki, a köz, a római színben az egyén, a széthulló tömeg, Párizsban a sza-
badság önmagzatait falja föl, a londoni szín, a gazdasági liberalizmus minden 
színt elszürkít, s a falanszterben pedig a szabad tudományos vizsgálódás lélek-
pusztító ereje villan föl. Végül Ádám véget vetne életének, de legyőzik a termé-
szeti erők, s Éva anyasága. 

(...)  
Szerb Antal szerint Madách Imre életfilozófiája az individualizmus és a kol-

lektivizmus, az egyén és a közösség megoldhatatlan szembenállását boncolgatja. 
A szereplőket vizsgálva Ádám az idealizmus, Lucifer a realizmus képviselője, 
Don Quijote és Sancho Panza, Csongor és Balga magasabb síkon, Éva pedig hol 
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társ, hol szerető, hol távoli messze fény, de a londoni színben a termékenység 
örök-fiatal glóriájával átlépi a sírgödört, ő az, aki az öngyilkosjelölt Ádámot visz-
szatartja, felfedi Ádám tettének hiábavalóságát, mert magában hordja a legyőzhe-
tetlen új életet. Ilyen módon Madách életfilozófiájában ugyanaz az „és mégis” 
gondolkodás jelentkezik, amelyet már Zrínyi Miklós műveiben fedeztünk föl elő-
ször, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály alkotásaiban láttunk teljes költői ki-
fejlődésében, majd Ady Endre lírájában érett világnézetté. A kétely, a hit, a csüg-
gedés és a bizakodás tusájában az utóbbi győz: „Mondottam, ember, küzdj, és 
bízva bízzál!” Nem véletlen, hogy a történelmi színek tengelyében éppen a fran-
cia forradalom áll, csupán a párizsi szín végén nincsen kiábrándulás, tehát a nagy 
eszmének győznie kell! 
 

 

 

Az ember tragédiája (első kiadás) — 1861 

 
Szövegtípus: magyar nyelvű, régies elemeket is tartalmazó mai szöveg, írott, 

érzelemkifejező, szépirodalmi szöveg. 
A szöveg stílusa: szépirodalmi.  
A szöveg írásjelei közül a felkiáltójel stílusteremtő erő a szövegben. Az athéni 

tömeg kiáltja: „Halál reá!” Ádám kifakadásában: „Csak az a vég! — csak azt tud-
nám feledni!” 

A kérdőjel is stílusformáló, amikor Ádám-Danton: „Vádolni mersz, Saint-
Just, nem ismered, /Minő erős vagyok?” — kérdéssel száll szembe társával. Éva 
is kérdi Ádám-Keplertől: „Örök szükséget tűrjek-é tehát?” 

A hangok képzésmódjában megnyilvánuló jóhangzás (eufónia) van jelen az 
Úr szavaiban: „Amott piroslik a szőlőgerezd, / Ott enyhe árnyék kínál nyúga-
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lommal, / Ragyogó délnek tikkasztó hevében.” Éva szavai is megnyugtatóak: 
„Tudom, fel fog mosolyogni arcod, / ha megsúgom... / Anyának érzem, óh 
Ádám, magam”. 

A szavak elsődleges jelentésére épülő, érzelmi-hangulati többletjelentésre is 
sok példa akad a szövegben, példaként említsük azokat a sorokat, amelyek azóta 
szállóigékké nemesedtek, az elvont gondolatokat kifejező művet a gondolkodás 
terén a konkrét elemek is az elvi dolgok felé terelik. Az Úr: Csak hódolat illet 
meg, nem bírálat (I). Lucifer: A tett halála az okoskodás (II). Lucifer: Nem az idő 
halad: mi változunk (III). Rabszolga: Milliók egy miatt (IV). Péter apostol: Új 
eszmét hoznak, a testvériséget... (VI). Danton-Ádám: Egyenlőség, testvériség, 
szabadság! (X). Éva: Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál! / Ne hidd, hogy éjed 
engem elriaszt. / A por hull csak belé, e föld szülötte, / Én glóriával átallépem 
azt (XI). Platon: Még a borsón is szépet álmodom (XII). Ádám: A cél halál, az 
élet küzdelem, / S az ember célja a küzdés maga (XIII). Lucifer: Miért is kezd-
tem emberrel nagyot, / Ki sárból, napsugárból összegyúrva / Tudásra törpe, és 
vakságra nagy (XV). Az Úr: Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál! (XV). 

Lucifer szavaiban több metaforát találhatunk: Ádámról és Éváról vélekedik 
így: „Egy szikra az, amely bennetek dereng.” Ádámnak mondja: „Hiú báb, báb-
istenség”, s az ember egyénisége szerinte: sártest, portest. Néhány hasonlat a 
szövegből: „De tested megmarad, mint a múmia”. „Úgy ítélsz az életről, mint a 
múltakról a história”. „Ha még a bűn szinte tervében áll, mint a vihar verőfényes 
napok közt.”                  

A mondatfajták stílushatását Éva mondatainak — kijelentő, felkiáltó, kérdő és 
óhajtó mondatainak — a fényében vizsgálhatjuk: „Én hát szakítok egyet a gyü-
mölcsből.” „Ah, élni, élni: mily édes, szép.” „De jőj hát közelebb!” „Miért szebb 
e két fa, mint más, vagy miért / Épp ez tilalmas?” „Hadd lássam én is, e sok úju-
lásban / Nem lankad-é el, nem veszít-e bájam?” A szövegben egyszerű és össze-
tett mondatok váltogatják egymást, a mondanivaló sokszor túlcsordul a sor vé-
gén, át a másik sorba soráthajlással. 

A szöveg verbális stílusú, párbeszédek sora. Arany szerint nem látszik meg 
rajta az a nyelvi forradalom, amelyet Petőfi vívott meg, nem hatotta át a nép-
nyelv, de a mű átütő ereje ennek ellenére magával ragadó.  

 


