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Németh Péter Mykola

Az ember tragédiája 
színr�l színre

a géniuszok rendszerében
(Vázlatpontok és szempontok egy készül� tanulmányhoz)

„Magyarnak lenni annyit jelent,

mint az öt géniusz világában

egyensúlyt teremteni.”

��������(Hamvas Béla)

Igen, beleszületni, belen�ni Európába, a Kárpát-hazába, a magyar nyelv� kul-

túrába. Ha hihet�, hogy már jóval a születésünk el�tti id�kben évezredes szán-

dékkal eld�lt az, hogy mikor, hol és kikkel fogunk együtt élni, egész egyszer�en 

csak lélegezni, itt, ezen a glóbuszon, ebben a platóni árnyékvilágban, továbbá 

ha belátjuk, hogy sorsa helyét az emberi lélek a géniuszról ismeri fel, akkor kell 

hogy legyen igazságtartalma ennek az állításnak.

S így talán elfogadható az is, hogy magyarnak lenni testileg-lelkileg azt je-

lenti, hogy az európai kontinens egészére kiható nyolc géniusz: – a déli, a nyu-

gati, az északi, a keleti, a bizánci, az afrikai, valamint az atlanti partok térsége 

és a sarkvidék �salakzatai közül – a történelmi Magyarországon jelen való öt 

alkotóer� világában egyensúlyt teremteni. Fogadjuk el alapállásként ezt a Ham-

vas Béla-i nagy esszéb�l, Az öt géniuszból választott mottót együtt gondolko-

dásunk, elemzésünk vezérfonalául. Fogadjuk el még akkor is, ha ugyanott és 

ugyanakkor a költ�-fi lozófus arra a következtetésre jut, hogy a magyarságnak 

nincs más választása, mint hogy ebb�l az öt archetípusból, annak egységéb�l 

merítsen, mégsem élt, és azóta sem él ezzel a lehet�séggel. Szerinte az „öt gé-

niusz” együttállása emberemlékezet óta még soha senkiben nem öltött testet, 

nem valósult meg. Hamvas ezzel el�relátón kinyilatkoztatja ítéletét, amit nem 

kell föltétlen elfogadnunk, azt ti., hogy a magyar történelmi valóságban eddig 

nem létezett olyan formátumú nagy egyéniség, személyiség, aki egyesíteni tud-

ta volna annak a kultúrkörnek, kultúrának az értékeit, amelybe beleszületett. 

Madách az „északi géniusz” szülötte cím� dolgozatomban, amely egyik feje-

zetét képezi tervezett tanulmánykötetemnek, kifejtettem már, hogy Madách 

szül�földjének, Kelet-Közép-Európában Fels�-Magyarországnak, Nógrádnak, a 

felvidék régiójának, – ma a szlovákiai Bánska Bistrica/Besztercebánya kerületé-

nek –, a Palócföldnek, az Ipoly-táji hazának, sz�kebb pátriájának, Alsó-Sztrego-

vának, Csesztvének, Cserénynek, Sápnak, Ludovának – a „genius loci”-ja, a hely 

szelleme szerinti sajátos bélyege, látlelete hogyan mutatható ki, érhet� tetten a 

Madáchok fel- és lemen�i, majd a drámakölt� életében és m�veiben. Így vég-
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kifejletképp már korábban arra a következtetésre jutottam, hogy talán Madách 

Imre az egyik olyan zseniális alkotó elme, akiben az öt géniusz együttállása 

valósággá lett. S  hogy ez valóban így van-e, azt életm�vének a géniuszok 

rendszerébe való elhelyezésével, „hamvasi logikával” elemezve kívánom most 

megvizsgálni, s ha lehet, úgy egyértelm�vé tenni. Vállalásomat nehezíti az az 

irodalomtörténeti tény, hogy több évtizedes kutatómunkám eredményeképp se 

találtam Hamvas Béla írásaiban vonatkozó utalást arra, hogy � maga írói szán-

déka szerint valaha is foglalkozott volna Madáchcsal. Olyanformán se találtam 

adatot, ahogy az „északi géniusz” összefüggésében elemzi például, meglehet�-

sen negatív értékítélettel –– miközben � maga is északi, hiszen Eperjesen látta 

meg a napvilágot 1897 márciusában –– Tompa Mihály, a „wordsworthi”, az igazi 

metafi zikai mélységek nélkül túl istenül� költ�, vagy épp Mikszáth Kálmán, a 

babonás palóc, a „hiszékeny ateista” írói munkásságát. Madách Imrér�l még 

csak negatív értelemben se tesz említést Hamvas, a nevét egész egyszer�en 

le sem írja. Vajon miért nem? Mi lehet ennek az oka? A kérdés megfejtése túl-

mutathat az életm� egészén. Éppen ezért e tárgykörben, legutóbb Budapesten 

a Hamvas Körben tartott el�adásom kapcsán bontakozott ki polémia, a lehet-

séges indokokat, magyarázatokat keresve.

Miklóssy Endre urbanista-fi lozófus meglátása szerint Hamvasnak 1919–1923 

között a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkara magyar–német sza-

kán végzett egyetemi tanulmányaira vezethet� vissza többek között az a tudo-

mányos vélekedés, amely a magyar irodalom kánonjában Madáchot egym�ves 

drámakölt�ként tartja számon. S ezt így, nagy valószín�séggel, alapállásként 

Hamvas Béla is elfogadta. Sajnálatos, hogy vélekedése bizonyos értelemben 

még ma is tartja magát. És hát Erdélyi János korabeli kritikáját is gyakran 

hangoztatták akkoriban azok, akiknek érdekében állt, a drámai m� eszmei tar-

talmát vizsgálva, az Ördög komédiájának titulálni Az ember tragédiáját, amely 

szerintük nem más, mint „keser� tréfa�zés az eszmékkel”. A Madách által áb-

rázolt világ színr�l színre, és a drámai eseményekb�l levont végkövetkezteté-

sek feloldhatatlan világnézeti és m�vészeti ellentétekhez vezettek, írja Lukács 

György 1955-ben, a Szabad Nép lapjain, elhíresült, Madách Tragédiája cím� 

értekezésében, történelemfelfogásában végzetesen pesszimista hangvétel�nek 

ítélve meg a színpadra szánt m�vet, mondván 1848/49-et követ�en, egy vesz-

tett forradalom és szabadságharc után a hazafi  becsületessége átcsap a költ�, 

a gondolkodó tragédiájába. „Úgyde, mondják a sötét álomképek egyeznek a 

világtörténettel. Ezt én tagadom” – vallja Arany János Madách védelmére kelve, 

többek között Erdélyi ellenében, mert � még képes volt arra – mai szóhasználat-

tal élve –, hogy megkülönböztesse a virtuális valóságot az él� valóságtól. Nem 

így Lukács György, a fi lozófus, aki szerint „A drámában a valóság azonos azzal, 

amit a színpadi cselekmény mutat”, így tehát szerinte ezen a sötéten pesszimis-

ta madáchi világon, a Tragédián az Isten végszavai sem segítenek, csupán ész 

feletti happy endet teremtenek, de nem adnak választ a dráma menete szerint 

feltett kérdésekre. Annak ellenére, hogy Hamvas Béla és Lukács György egy 

„igen és egy nem” hírében állottak, a korszellem valamilyen oknál fogva, egy 

bizonyos összefüggésben mintha mégis azonos módon hatott volna gondolko-

dásukra, így történhetett meg az, s ezt a hegeli ész cselének nevezném, hogy 

bár más-más megközelítésben, de a madáchi életm� egésze megítélésében, 
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anélkül hogy tudtak volna egymás véleményér�l, látensen egyetértettek. Ezt a 

feltételezésemet er�sítették meg a Hamvas-tanítványok vélekedései is, s azok 

a gondolkodók, akik még személyes kapcsolatban álltak a mesterrel, hogy ti. 

Hamvas világ- és magyar irodalmi értékrendjébe nem igazán fért bele a madá-

chi életm�. Hamvas nem sokra tartotta Madách verseit, drámáit, komédiáját, 

bölcseleti és politikai írásait, ezért tudatosan, tapintatból talán, kikerülte azo-

kat, és sajátos meggondolásból inkább nem foglalkozott velük.

Bárhogy is történt, az alábbiakban most mégis megkísérlem kimutatni, 

bizonyossá tenni a madáchi oeuvre klasszikus remekében: Az ember tragédi-

ájában, színr�l-színre a nyolc géniusz „hatásmechanizmusát”. Els� lépésben, 

vázlatosan, Hamvas Béla nyomán szabadon, sajátos szempontokat adva ma-

gamnak értekezésem megírásához.

A m�elemzés szempontjai

< Hatások > tájolási középpontok > �salakzatok > sajátosságok >

A Lelki tájak hatásai az álomszínek-

ben érvényesülnek mindenekel�tt, a 

képszer� képzetek sorozatában, ame-

lyeknek legf�bb sajátossága a törté-

nelem küzdelmeiben nem részt venni, 

kívülállóként szemlélni a világot.

Ez alapján a következ� színek ele-

mezhet�k: Az Els� szín (A mennyek-

ben); a Második szín (A paradicsom-

ban); és a Tizenharmadik szín (Az �r).

1. Dél géniuszának hatása Pannó-

niában, azaz a Dunántúl délnyugati ré-

szén érvényesül. Tájolási középpont-

jai a görög Athén és a latin Róma.

Dél �salakzatának jellemz�i: 

oldottság, der�, nyugalom, félálom, 

egyensúly, csökkent aktivitás, arany-

kor-ösztön, ritmikus életigény, ideali-

tás, közvetlen életélvezet.

Sajátossága a der�s életeszmény. 

Itt a Kultúra és Civilizáció hatása és el-

lenhatása érvényesül.

Dél géniusza egyesíti Magyarorszá-

got Horvátországgal és Dalmáciával, 

Isztriával és Olaszország délibb részei-

vel, Görögországgal, Szerbia déli részé-

vel, Provence-szal, Spanyolország keleti 

tájaival és Kisázsia nyugati sávjával.

A  felsoroltak alapján a következ� 

színek tehet�k a „déli géniusz” szem-

pontjai értelmében elemzésünk tár-

gyává: Ötödik szín (Athén); Hatodik 

szín (Róma).

2. Nyugat géniuszának hatása 

Pozsony és Szentgotthárd közötti nyu-

gati sávban érvényesül; tájolási kö-

zéppontja: Párizs.

Nyugat �salakzatának jellem-

z�i: civilizáltság, fejl�déseszme, hét-

köznapi munka étosza, szociális ta-

gozottság, intenzív m�velés, ráció, 

állandó tanulás, tevékenység, prakti-

kum, lojalitás.

Sajátossága, hogy hagyományát 

Délr�l kapja. A kultiváltság és a szoci-

ális egyensúly, valamint a civilizáltság 

következményeként az er�s iparoso-

dás jellemzi.

A  felsoroltak alapján a következ� 

színek elemezhet�ek a „nyugati gé-

niusz” szempontjai szerint: Kilence-

dik szín (Párizs); Tizenegyedik szín 

(London).

3. Kelet géniuszának hatása 

az Alföldön érvényesül. Kiszögellési 

pontja a felföldi Csallóköznél kezd�-

dik, s keleten a partiumi Szatmáron 

át folytatódik, s délen a délvidéki Sza-

badkánál fejez�dik be.
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Tájolási pontja a dél-oroszorszá-

gi sztyeppe világa, amely lehúzódik 

Kelet–Ázsiába és át Szibériába, egé-

szen Mongóliáig, s a Sárga-tenger irá-

nyába mutat.

Kelet �salakzatának jellemz�i: 

a nomádság és az állandó letelepedés 

között, szabadság-sóvárgás, letargia 

és kitör� indulat, tiltakozás minden 

ellen, ami nem �, hiúság, kevély-

ség, zaklatottság, irreligiozitás, bom-

lott szocialitás (egyéniség-fragmentu-

mok), a tanulás és az alkalmazkodás 

nehézsége, uralmi ösztön, lázongás, 

ellenkezés, ideiglenesség.

Sajátossága: „A  keleti géniusz 

soha semmit, amit a nyugati civilizá-

ció nyújtott, nem tudott ellenkezés 

nélkül fogadni.”

A  felsoroltak alapján a „keleti gé-

niusz” szempontjai értelmében elem-

zésünk tárgyává a Tizenkettedik szín 

(A falanszter) tehet�.

4. Erdély géniuszának hatása a 

bizánci kisugárzásból ered, amely a 

földrajzilag zárt Erdély területén érvé-

nyesül; tájolási középpontja: Kons-

tantinápoly, illetve Isztambul.

Erdély �salakzatának jellem-

z�i: szakadékosság, mély ellentétek 

és azok áthidalása, humor (groteszk), 

sokrét�ség, kett�sség, megalkuvás, 

bonyodalmak, okos gyakorlatiasság, 

magas életigény, ízlés, rafi néria.

Sajátossága: a szövevényes gaz-

dagság. Bizác géniusza a Balkán nagy 

része, amely átnyúlik Kis-Ázsiába, de 

felhúzódik mélyen Oroszországba, 

Moszkván túlra és a Kaukázusba.

A felsoroltak alapján az „erdélyi gé-

niusz” szempontjai értelmében elem-

zésünk tárgyává egyértelm�en a Hete-

dik szín (Konstantinápoly) tehet�.

5. Észak géniuszának a hatása: 

a Pozsony–Sárospatak–Sátoraljaújhely 

közötti távon az Északi-középhegység 

alatti területeken érvényesül.

Sajátossága: hogy tájolási pont-

ja nincs, az „északi géniusz” minden 

irányban nyitott, egész egyszer�en 

középponttalan. Nyugat kulturális pro-

vinciája.

Észak �salakzatának jellemz�i: 

provinciális életrend, természetközel-

ség, önálló kultúra nélkül, félm�veltség, 

laza szociális kapcsolatok, melankólia, 

gyakorlatiatlanság, szekták, irrealitás.

A  felsoroltak alapján a következ� 

színek tehet�k az „északi géniusz” 

szempontjai értelmében elemzésünk 

tárgyává: Nyolcadik szín (Prága); Ti-

zedik szín (Prága II.).

Az öt géniusz rendszerébe ed-

dig be nem sorolható Tragédia-színe-

ket Európában, Magyarországon kí-

vül létez� három géniusz valamelyike 

alakzatának összefüggésében tehet-

jük majd elemzésünk tárgyává, mert 

a helyet, Hamvas intelme szerint, nem 

szabad összetévesztenünk a térrel. 

Vagyis nem jártunk volna el helyesen, 

ha bármelyik színt csupán az objektív 

tények ismeretében helyeztük volna el 

az öt géniusz rendszerében. A  tér és 

a hely között az a különbség, hogy a 

térnek száma, a helynek arca van. S a 

helynek nemcsak fi zikája, hanem me-

tafi zikája is létezik – állítja Hamvas –, 

így nemcsak látvány, hanem géniusz.

6. Atlanti géniusz, amelynek ha-

tása az Atlanti-óceán keleti partvidé-

kén terjed egészen az Északi-fokig, 

földrajzilag ez, mondjuk, a Golf-áram 

köre, szellemi szempontból �si hatal-

mas civilizáció helye. Ezen az alapon a 

Harmadik szín (Pompás vidék a pa-

radicsomon kívül) elemezhet�.

7. Sarkvidéki géniusz, amelynek 

hatása Oroszország, Franciaország és 
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Skandinávia északi részére terjed ki, 

átlép az Urálon és mélyen behúzódik 

Szibériába. Így egyértelm�en a Tizen-

negyedik szín (Hóval és jéggel borí-

tott hegyes, fátlan vidék = az Eszkimó 

szín) vehet� górcs� alá.

8. Afrikai géniusz, amelynek ha-

tása Spanyolországban, Szicília déli fe-

lén érz�dik, de átsugárzik Dél-Orosz-

országba és Dél-Franciaországba is. 

Ide végezetül elemzésre a Negyedik 

szín (Egyiptom); Tizenötödik szín 

(Ébredés; A  negyedik szín pálmafás 

vidéke) sorolható be.

Néhány kiegészít� gondolat még

Jó tudni, hogy Kelet–Nyugat ellentétét 

– a „kompország” adys állítását, „keleti 

lélekkel Nyugatra igyekezve…” Németh 

László-i gondolatát – annak ma is léte-

z� problémáját csak úgy számolhatjuk 

fel, ha a nemzet a magyarsága ötréte-

g�ségének tudatára ébred, az alföldi 

és nyugati közé beiktatja a délnyugatit, 

az északit és az erdélyit, vagyis azt a 

zseniális er�t, amely a feszültséget fel-

oldja. Szinte minden magyar szellem, 

de legf�képpen a költ�k, az apáktól és 

nagyapáktól örökségbe kapott legben-

s�bb világuk kibékíthetetlennek t�n� 

ellentéteit, id�r�l id�re, a korábbi év-

századokban is csak így voltak képesek 

feloldani önnönmagukban.

Ugyanakkor látni kell azt is, hogy 

Nyugat géniusza tulajdonképpen Eu-

rópa véd-szelleme. Ez a géniusz ki-

sugárzik az egész kontinensre, ez táp-

lálta és táplálja ma is, globalizálódó 

világunkban, Európa szellemi er�it: 

tudósait, m�vészeit, költ�it, íróit, for-

málva és deformálva földrészünk jö-

v�képét.

Továbbá fontos szem el�tt tarta-

nunk azt is, hogy els�sorban nem 

kultúrtörténeti szempontból vizsgáló-

dunk, amikor Az ember tragédiáját el-

helyezzük a géniuszok rendszerében, 

merthogy követjük a „hamvasi logikát”, 

miszerint a kultúrát és civilizációt, a 

társadalmat és az államot fogalmilag 

külön kezeljük a „géniuszoktól”. Kép-

zetünk szerint a géniuszok fogalmi 

rendszere a szent könyvek tanításai 

alapján az égiek és a földiek, ennek 

kapcsán az emberiek összefüggésé-

ben jön létre oly módon, hogy vissza 

kell térnünk gondolatilag az alapokhoz 

– ezt nevezem én VisszaSejtesítésnek 

–, vissza a „realitások elíziumi mezején 

át” a metafízisz tradíciójához, ahhoz a 

�si örökséghez, hagyományhoz, ahhoz 

az Egyhez, amelyet a szent könyveink-

b�l: a héber Ó- és a keresztény Újtes-

tamentumból, a Koránból, a Taoból, 

a Védákból és másféle szentírásokból 

talán még a harmadik évezredben is 

megérezhetünk, kiolvashatunk.

Madách 

krími hársfája


