
KONDOR TAMÁS 

Gyulai Pál tragikumfelfogása és a tragikum-vita 

„Aztán a tragédia elméletéről vitatkoznunk épen nem fölösleges, mert iro-
dalmunk e tekintetben igen szegény. Tehát harcz és háború! Hadd kürtöljön 
a várkapus, nyiljanak meg a sorompók, csattogjon a fegyver, s a közönség ké-
szüljön egy mérges párviadal szemléletére, mely ha nem is fog olyan nagy-
szerűen kiütni, mint a Toldié, de talán méltó lesz arra, hogy Toldy irodalom-
történetébe följegyezze"1 - írja Gyulai Pál egy 1856-os cikkében, Egressy Gá-
bor támadására válaszolva. Az idézett felhívás pátosza, középkori heroiz-
must megjelenítő metaforikája és mondhatni eposzi szituációt teremtő, de 
iróniától sem mentes retorikája arról győzi meg az olvasót, hogy Gyulai a tra-
gédia és a tragikum kérdését a korabeli irodalmi diskurzus egyik legfonto-
sabb elemeként tartotta számon, illetve éppen annak hiányából eredően pró-
bál kezdeményező szerepet vállalni egy ilyesfajta párbeszéd megteremtésé-
ben. A drámaiság problémájának a középpontba kerülését nemcsak az tette 
indokolttá, hogy a század közepe táján egyre erősebben jelentkezett egyfajta 
igény a fejlődő magyar drámaköltészet iránt,2 hanem az is, hogy a tragédiák 
világában felvetődő kérdések minden korban érvényes világnézeti és életfilo-
zófiai problémák megoldására irányuló válaszlehetőségekkel kecsegtettek. 
Ennek aktualitásához nyilván az is hozzájárulhatott, hogy az 1849-es t rauma 
után természetes módon jelent meg az egyén és a világ konfliktusát, illetve 
ennek feloldási lehetőségeit megmutatni és értelmezhetővé tenni képes vi-
lágmagyarázatok iránti esztétikai szinten megvalósuló elvárás.3 Talán ez le-
het az egyik oka annak, hogy a jelzett időszakban fellépő ítészek, de az utá-
nuk jövő generáció jelentősebb kritikusainak szinte mindegyike is, fontosnak 
tartotta a tragikum fogalmának tisztázását, a drámai művek megítélhetősé-
gének feltételeként egyébként sem megkerülhető főbb esztétikai kategóriák 
meghatározása mellett. Az ilyen irányú próbálkozások műfajilag nem mutat -
nak ugyan egységes képet, hiszen rendszeres esztétikai munkák éppúgy ta-
lálhatók a palettán, mint akadémiai székfoglalók, esszék, vagy recenziók és 
színikritikák, mégis lehetővé válik ezek kontextualizálása, nemcsak az őket 
összekötő tárgy, a tragikum miatt, hanem azért is, mert hivatkozásaikkal, 
egymással szembeni fenntartásaikkal, vagy éppen kapcsolódásaikkal meg-
idézi egyik a másikat. Annak vizsgálata, hogy a XIX. század vetületében mi-
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képpen függenek össze, és milyen törésvonalak mentén közelednek egymás-
hoz, illetve távolodnak el egymástól bizonyos elméletek, gondolati konstruk-
ciók, nyilván csak egy nagyobb lélegzetvételű munkálkodás keretében lenne 
lehetséges, melyre a jelen írás nem vállalkozhat. Lehetséges viszont, hogy a 
vizsgálat terét leszűkítve, néhány, az irodalmi kánon felől nézve is fontos cso-
mópontot jelöljünk ki reflexió tárgyaként, s ekképpen Gyulai idézett 1856-os 
kezdeményezését alapul véve a mintegy harminc évvel későbbi esztétikai 
csatározásban lássuk megvalósulni a korszakban hiányolt kritikusi párbeszé-
det. Ez annál is inkább indokoltnak látszik, mivel az irodalomtörténetbe (ha 
nem is a Toldy-félébe) tragikum-vitaként bevonuló eseményt éppen Gyulai 
Bánk Ьяи-monográfiájának bizonyos tézisei generálták, s mivel Gyulaihoz, il-
letve nézeteihez több-kevesebb szállal a vita mindhárom résztvevője kötő-
dött, nem látszik hiábavalónak végiggondolni, hogy milyen kontextus terem-
tődik a tragédiákhoz, a tragikumhoz közelítő teóriák között. Természetesen 
némi nehézséget jelent, hogy míg Beöthy Zsolt könyve és a Rákosi Jenőé is 
egy markáns gondolati vázra épülő rendszer, Péterfy Jenő írásai pedig ezen 
rendszerek legfőbb támpilléreinek ingékonyságát kinagyító következetessé-
gében őriz valamit a rendszerszerűségből, addig Gyulai életművében nem 
találunk olyan írást, amely a tragikum organikusan felépített teóriáját tartal-
mazná. Bár fentebb idézett, Egressyhez szóló kihívásában Szigligeti Diocle-
tián című tragédiájáról írt bírálatát tekinti tragikumelmélete foglalatának, 
egész pályáján nagy számmal találhatók olyan szövegek, melyek e tárgyra 
vonatkozó állításaikkal fontos adalékokat tartalmaznak egy ilyesféle gondo-
lati rendszer (re)konstruálása érdekében. A továbbiakban tehát a Gyulai-élet-
mű különböző időszakokban keletkezett, általam ismert és hozzáférhető, 
műfajilag is heterogén, de kritikai jellegű írásait veszem hivatkozási alapul 
egy lehetséges tragikum-felfogás körvonalazásához, melynek konzekven-
ciáit éppen ezen döntés fényében is le kell majd vonnunk. A következőkben 
a tanulmány két részben látja elvégezhetőnek feladatát, elsőként az említett 
módon kijelölt szövegtér alapján, a Gyulai írásaiban megjelenő argumentá-
ciót figyelembe véve próbál végiggondolhatóvá tenni bizonyos kérdésirá-
nyokat, olyan fogalmak problematikusságából kiindulva, melyeknek a tragi-
kummal kapcsolatban mindig hangsúlyos szerep jut az egyes írásokban. Má-
sodik lépésben pedig a tragikum-vita ugyanezen, illetve hasonló szerepet 
betöltő fogalmainak kontextusát, illetőleg átalakulásuk változatait követi 
nyomon, nemcsak Gyulainál betöltött funkciójukhoz viszonyítva, hanem a 
vita tárgyát képező szövegek egymásra vonatkoztatásában is. 

Gyulai Pál tragikum-felfogása 

A XX. század elejének Gyulai-recepciójában visszatérően fordul elő az a gon-
dolat, hogy ő volt az első nálunk, aki a tragikum „titokzatos összefüggéseit" 
boncolgatni kezdte.4 Leginkább Katona fő művéről szóló monográfiáját te-
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kintették gondolatai főbb foglalatának, s mivel ez a tragédia első rendszere-
zett és részletes, elismerő, mégis kritikus, következetesen végigvitt elemzése, 
okkal kötődtek hozzá olyan konnotációk, melyek nemcsak a mű analízisét, 
hanem az ezt lehetővé tevő elméleti előfeltevések összegzését is látták benne. 
Aki Gyulai tragikum-felfogásának feltérképezését vállalja, mégsem teheti 
meg, hogy eltekint az életmű minden szakaszában megjelenő, különböző kri-
tikai írásokban előforduló röpke megjegyzésektől, vagy definícióktól, me-
lyek a tragédia belső összetevőinek, szerkezetének vagy hatástényezőinek 
szerepére vonatkoznak. Leggazdagabb tárházát az ilyesféle fragmentumok-
nak Gyulai dramaturgiai dolgozatai alkotják, melyeket az 1850-es évektől 
kezdve szinte a pálya végéig folyamatosan írt, s éppen ebből fakadóan vetőd-
het fel az a módszertani probléma, hogy a pálya egészét tekintve időben egy-
mástól távol eső szövegeket lehet-e egy mindig azonos egységes elméleti ke-
ret kifejeződéseként olvasni. A kérdésre talán önkéntelenül is adódik már a 
gyors nemleges válasz, viszont ezt az írások figyelembevétele nélkül éppen 
olyan hiba lenne kijelenteni, mint az ellenkezőjét. Arra a meggyőződésre, 
mely szerint Gyulai a század bemerevült dogmatikusa, a tragédiáról való 
gondolkodás tekintetében is erősen rányomta a bélyegét az életmű organiku-
san szemlélhető egységének a gondolata. Bár az időbeli változásokról ezek a 
magyarázatok is tudomást vesznek, azokat eszmei-világnézeti fejlődésként, 
illetve visszafejlődésként látják leírhatónak bizonyos időintervallumok és 
ezek politikai vetülete nyomán.5 Ha az ilyen típusú, az objektivitás igényével 
fellépő kritikai attitűd határozza meg a vizsgálódás irányát, akkor nemcsak a 
művek műfajából, tárgyából, időbeliségéből adódó körülmények konzekven-
ciái sikkadnak el, hanem az olvasó saját időbeliségének a tudata is figyelmen 
kívül marad. Ebből a belátásból eredően nem lehet cél Gyulai tragikum-
elméletének semmilyen általános érvényű (re)konstrukciója, hanem csak 
az írásokban található, egymásra reflektáló, egymást előhívó töredékek vi-
szonyba állítása, illetve a mögöttük levő normarendszer feltételezésével egy 
olyan értékelési horizont feltérképezése, melynek paraméterei, abból adódóan, 
hogy képesek egymást módosítani, elmozoghatnak. Itt is érvényesnek tekint-
hető Dávidházi Péter megjegyzése Arany kritikusi örökségéről szóló könyvé-
ben: „A normahasználatra összpontosítva meg tudjuk különböztetni az ab-
szolút autoritásra törekvő kultikus műveleteket a viszonylagosság világában 
maradó kritikai értékelésektől."6 Annál is inkább így van ez, mivel maga 
Gyulai is reális veszélynek érezte az elméleti rendszereknek irodalmi művek-
re, drámákra való mechanikus alkalmazásából adódó torzulásokat. Köz-
ismert Pákh Alberthez 1851-ben írt levele; ebben a rendszeres esztétikát, 
mely elveit „nem a nagy költőkből húzza le", „tudós zagyvaléknak" minősí-
ti, és azzal utasítja el az ilyesfajta széptani nézeteket, hogy erőszakot tesznek 
a szellemen.7 De későbbi írásaiban is találhatók hasonló megjegyzések: „A 
közönség ízlése a társadalmi és politikai élet hullámzásai közt oly hamar vá-
lik előítéletessé, szeszélyessé, sőt esetlegességek rabjává is. A kritikus is ki 
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van téve e veszélynek; e mellett még egy más örvény is fenyegeti: a rendszer 
és elvek csökönyössége, mely még a lángész ostromainak sem könnyen 
enged."8 Mindemellett viszont a legtöbb szövegében kimondott vagy kimon-
datlan alapaxiómaként szerepel az a gondolat, hogy léteznek örök törvé-
nyek, melyek mind a természeti, mind pedig a művészeti szépség mozdítha-
tatlan fundamentumai . A D/oc/efíVm-bírálatban például a következőt írja: 
„Annyi bizonyos, hogy én nem új igazságokat hirdetek, s nem eredeti eszméi-
met akarom elmondani. Ezek az eszmék oly régiek, mint maga a drámaköl-
tészet, melynek természetén alapulnak, s oly örök igazságok, mint ahogy a 
költészet, lényegében, egy és örök a kor és divat bármily változatai közt."9 Az 
így keletkező feszültséget Gyulai a természetesség, a természeti rend fogal-
mában véli feloldani. A recepcióban többen is idézték már ezzel kapcsolatban 
a Szépirodalmi Lapokban 1853-ban megjelent Pünkösd napja című cikkét, mely-
nek a proszopopeia alakzatára épülő szövege a korlátolt emberi tudat és az 
ihletett műélvező oppozícióját teszi szemlélet tárgyává: „Mennyivel na-
gyobb műfilozóf a természet, mint bölcsészeink [...]. Neki minden szép, mi 
hű, igaz és jellemző. Ő csak a hamisat gyűlöli. Neki nincs iránya, mert ezer 
iránya van, ő nem egy, hanem egész. Ő sem klasszikus, sem romantikus, sem 
szomorú, sem víg, sem népies, sem szalonias, neki csak ízlése van, mely gyö-
nyörködni és gyönyörködtetni tud. [...] A szép törvényei mindenütt ugyan-
azok, de nem a szellem, mi azoknak hangot ád."10 A művészet örök törvényei 
tehát nem formulázhatok, az emberi korlátolt gondolkodás ezeket nem kény-
szerítheti szükségszerűen szűkös elméleti keretek közé.11 Ehelyett a nagy 
költők nagy műveiben megnyilatkozó időtlen igazságok akkor is hitelesek, 
ha nem felelnek meg egy adott kor kritikai elvárásainak, mivel megélt és át-
érzett élmények teszik őket hitelessé (lásd Bánk bán példája). A műértésnek 
ez a romantikusan felfogott elve viszont aligha oldja fel azt a feszültséget, 
mely az előzetesen tételezett értékszemlélet és a művekre hagyatkozó befo-
gadói várakozás között fennáll. Jól kifejezi ezt Mitrovics Gyula egyik megál-
lapítása is: „Bár Gyulai a művészet egyetemes tételeiből indul ki, vagy azok 
alá állítja oda részigazság gyanánt a költészet elveit, általában mégis a költé-
szettel foglalkozik s még elméleti nézeteit is onnan vonja el, vagy ennek kö-
rében alkalmazza."12 A hermeneutikai körnek ez a problematizálatlansága a 
tragikum szempontjából azért fontos, mert a befogadói élmény intenzitásá-
nak és az ezt előidéző drámai cselekménysornak és viszonyrendszernek 
összefüggéséből következő értéktulajdonítások erősen magukban hordozzák 
a dogmatizálódás veszélyét, amit Gyulai látható módon el akar kerülni. Az a 
tény, hogy több kortársával ellentétben tudatosan nem írt tragikumelméletet, 
miközben hisz egy ilyesfajta rendszer létezésében, sőt magabiztos kijelenté-
sei, ítéletei tanúskodnak is ennek létéről, úgy gondolom, hogy nem szükség-
szerű, hogy a „rejtőzködő dogmatikus" szerepébe tegye őt elhelyezhetővé. 
Sokkal inkább azon termékeny feszültséget érzem itt lappangani, melyet a 
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tragikum-vita résztvevőinek módszertani döntéseiben válik explicitté. Neve-
zetesen, hogy míg Beöthy és Rákosi létrehoznak egy-egy rendszert, mely 
által az élmény és a konkrét művek akaratlanul is másodlagosakká válnak, 
addig Péterfy az egyes művek tragikumát tartja kiemelendőnek, s ha tesz is 
általános elméleti kijelentéseket a tragédia törvényszerűségeiről, ezeket egy-
részt a kortársi terminológia kényszerű használata indokolja, másrészt pedig 
alapvetően a tragikai érzésnek alárendelve beszél róluk. 

A recepcióban viszonylag egységesek a vélemények Gyulai tragikumelmé-
letéről, s ezeknek gyakran előkerülő fogalma a morál. Gyulai valóban rend-
kívül fontos szerepet tulajdonított a erkölcsi értékeknek, miként ez a vállalt 
keresztényi értékrendből következik is, de a művészet direkt erkölcsi misz-
szióként való felfogását élesen elutasította, miként a Művészet és erkölcs című 
munkájában fogalmaz: „A valóban szép soha nem lehet erkölcstelen, de az 
erkölcsös még magában nem szép."13 Drámakritikáiban is egyszerre bírálja a 
művek túlzott ideologikusságát (morális célzatosságát) és túlzott materia-
lisztikusságát (fizikális létszemléletét). A jó drámai mű nem pedagógiai fel-
adatokat kell hogy ellásson - még ha ez természetéből eleve adódik is - , 
hanem gyönyörködtetés a fő funkciója, amihez elsősorban az illúzió felkelté-
se szükségeltetik. A dráma keltette illúzióból Gyulai szerint három elem so-
sem hiányozhat: a jelképesség, mely az erkölcsi világrend eszméit tünteti fel, 
az emberi szív és szenvedélyek rajza, és a naiv hit, vagy ha ez hiányzik, a ha-
gyományok és gyermekkori emlékek varázsa.14 Az első két elem szorosan 
érinti a tragédia bonyodalom-struktúrájának kulcsfontosságú tényezőit, 
amennyiben az erkölcsi világrend koncentrikusan veti fel a morális szem-
pontok műbeli jelenlétének kérdését, összefüggve ezáltal a második elem 
szerepével, mely a bún és bűnhődés sokat vitatott képletével állítható össze-
függésbe. Gyulainál, ahogy a korszak többi írójánál is, a világrend fogalma a 
keresztény vallás gondviselő istenének helyét veszi át, mivelhogy az ötvenes 
években már csak az erkölcsi normákat tartották meg a vallásból.15 Barta 
János figyel fel arra, hogy a tragikumot érintő Gyulai-korpuszban található 
meghatározásai eme felsőbb hatalomnak árnyalatnyi különbségeket tartal-
maznak, amelyeknek szerepe talán mégsem elhanyagolható. A Diocletián-
bírálat például a következő definíciót tartalmazza: a hős „összeütközik a jo-
gos viszonyokkal, a hagyományos erkölcsökkel, a kegyelettel, a kötelesség-
gel: szóval azzal, amit társadalmi, erkölcsi, vagy világrendnek nevezünk".16 

A francia klasszikai drámáról írott dolgozat már több helyen is közvetlenebb 
módon fogalmaz: „A keresztyén szellem fönsége alkalmasabb volt ugyan 
egy újabb és mélyebb tragikum levegőjét előkészíteni, azonban középkori 
egyoldalúságából a klasszicizmusnak kellett kiemelni, hogy az emberi életet, 
a szenvedélyek küzdelmét más szemmel tekintve, itt a földön is keresse Isten 
kezét, azaz az erkölcsi világrend benső kényszerűségét." Vagy ugyanebben a 
szövegben: „Az igaz, hogy mind a tragédiában, mind a komédiában valami-
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nek győzni keli, s ez nem lehet ellentétben a morállal, sőt széles értelemben 
maga a morál, azaz az erkölcsi rend."17 Ehhez képest is érdekes a Művészet és 
erkölcs című szöveg meghatározása: „Az úgynevezett erkölcsi világrend, 
amellyel összeütközve az egyén tragikai vagy komikai alakká válik, nemcsak 
tisztán erkölcsi eszmék összege, hanem általában az emberi élet törvényeié, 
amelyek a dolgok kényszerűségén alapszanak, s amelyek amazokat is ma-
gokban foglalják, sőt uralkodnak rajtok, mint a görög fatum még az istene-
ken is."18 Ezek az utolsó szavak győzhetnek meg leginkább arról, hogy a mo-
rális alapvetés nem egyforma hangsúlyt kap a különböző szövegekben. Ami 
közös elem, az a törvény, tehát valamiféle kozmikus rendnek a képzete, s az 
erkölcsi jelző ennek mintegy közvetítésére szolgál, medializál egy emberi 
léptékkel nem mérhető transzcendens hatalmat. Barta egyenesen arra követ-
keztet, talán nem is alaptalanul, hogy míg egyfelől az erkölcs révén válik hu-
manizálhatóvá, felfoghatóvá, s ezáltal megnyugtatóvá egy rajtunk túli világ 
jelenlétének képzete, addig másfelől „a harmonikus világ mögöttről" meg-
csap, nyugtalanít „valami khaotikus ősi hatalom sejtelme".19 Erősítheti ezt a 
gondolatot az argumentációban a világrend mellett nagyon gyakran előfor-
duló nemezisnek a fogalma is. A nemezis a drámai világ egyensúlyi mozza-
natát biztosítja, a sértett erkölcsi rend elégtételét van hivatva ellátni, de a gö-
rög mitológia eme igazságosan bosszuló hatalma néha sajátos feszültség ere-
dőjévé válik a keresztényi világrend közegében. A nemezisben rejlő végzetes-
ség nagyobb hatalomként jelenik meg, mint a megbocsátó Isten. A gályarab cí-
mű darabról írja: „A színmű Valjeanja inkább oly hatást tesz a nézőkre, mint-
ha a bűn vagy tévedés a javulás u tán is folytatná nemezisét, s bár az ég meg-
bocsát a tévedt- vagy bűnösnek, de az események véletlene, az emberek 
szenvedélyei előidézik a kikerülhetlen visszatorlást."20 Máshol ez a feszült-
ség a mitológiák keveredésének a szintjén is jelentkezik: azt hirdetik, hogy 
„tévedhettek, bűnöket követhettek el, azok következményei nem épen oly 
félelmesek, az erkölcsi világ nemesise nem boszuló cherub, csak jámbor nagy-
bácsi, a ki mindent megbocsát a gyermekeknek, ha felfogadják, hogy jók 
lesznek"21 (kiem. tőlem - K. T.). De az ebben rejlő kettősség paradoxiája nyi-
latkozik meg abban az érzelmi viszonyulásban is, melyet Gyulai Gombos Im-
re egyik darabjából idézve fogalmaz meg: „Borzadva imádom Nemesist, s mé-
lyen érzem, hogy szent az esküvés, hogy főkincs a tiszta lelkiismeret."22 

(Kiem. tőlem - K. T.) Egyrészről nyilvánvaló, hogy a nemezis a törvényesség, 
a rend biztosítéka a teremtett világban, miként már Hésziodosznál is olyan 
alakként szerepel, aki ha elhagyja a földet, akkor beköszönt a vaskor, ahol az 
ember sorsa a folyamatos szenvedés és bizonytalanság lesz. Másrészről vi-
szont jogosan kérdezhetjük Barta Jánossal: „honnan van a nemezis, amelyet 
a hős magában hordoz, vagy amellyel a világrend lesújt rá?"23 Az ószövetségi 
Isten féltőn szerető haragja nyilvánul meg ebben, vagy esetleg, a khaosz ősi 
hatalma, a sötétségé, melytől a görög mitológia genealógiája szerint testvérei-
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vei, a viszállyal, a sorsistennőkkel, a halállal együtt Nemezis is származik? 
Barta János az utóbbit sugallja, de a szövegek érezhetően az előbbiről szeret-
nének meggyőzni. Ezt a szándékot támasztja alá a tragédiáról szóló gondo-
latokban a bűn és bűnhődés kérlelhetetlen oksági láncolata is. A büntetés 
jogosultsága mindig a vétkező egyén felelősségét állítja középpontba, s a szi-
gorú következetesség könnyen teremt alkalmat arra, hogy az ekként gondol-
kodót a bigott moralista képében tüntesse fel. A vád megfogalmazódott Gyu-
laival szemben is: „Előtte a tragédiában a legfontosabb két momentum: a tra-
gikus vétség és az azt követő igazságszolgáltatás. Ha az igazságszolgáltatás 
enyhe, a tragikum csorba. E felfogásban a tragédiaköltő mintegy az erkölcs-
bíró szerepét tölti be: bünteti a bűnöst. Mi ez, ha nem moralista szempont?"24 

Az arisztotelészi hamartia erkölcsi törvényszegésként való értelmezését, 
ahogy azt a fogalomról szóló monográfiájában Jan Bremer megmutatja, csak 
a biblikus gondolkodásmód tette elterjedtté, a szó a korai görög irodalomban 
még nem hordozott ilyen konnotációkat.25 Gyulai, bár nem tudhatni, ismer-
te-e a hamartia értelmezésváltozatait, több fogalom használatával, mint pél-
dául: megtévedt emberi erő, szenvedély, vakmerőség, próbálja kikerülni a 
bűn szó hordozta egyoldalúságot. Az mindenesetre fontosnak tűnik az argu-
mentációjában, hogy a tragikai vétség több legyen egyszerű törvényszegés-
nél: „A bűn, mint drámai alap, vagy nagyszerűsége által válik drámai alap-
pá, nagyszerűsége által válik drámai érdekűvé, vagy mint az alapjokban ne-
mes vagy jogos szenvedélyek korlátlansága, tévedése, mikor aztán mindig 
valami részvétre gerjesztő indokot rejt magában. Pusztán criminalis esetek 
csekély értékűek."26 A probléma összetettségét jelzi az is, hogy a bűnök kü-
lönbözősége különböző tragikum-típusok forrása lehet: „a nagy bűnök tragi-
kuma más, mint a nagy tévedéseké, s a szörnyek, egy Richard, Caligula más-
ként válnak érdekesekké, mint a Coriolanusok és Brutusok."27 Sőt előfordul, 
hogy az erény válik a bűnhődés közvetlen kiváltóokává: „Csupán az egyet-
len erénye, roppant bűnei mellett, s ezért szenvednie, buknia kell. Minő mély 
igazság és kiengesztelődés!"28 A bűn tehát nem önmaga miatt fontos a tragé-
diában, hanem mivel tragédia nincs tragikai bukás nélkül,29 az organikus vi-
lágba vetett hit, a kauzális láncolat szükségszerűsége teszi kényszerű elem-
mé a normatív szemlélet számára: „Az úgynevezett megbüntetésre nincs bű-
ne a fiúnak; s a bünhödésnek sincs elég értelme."30 A bonyodalom, a konflik-
tus és a végkifejlet is értelmetlenné, vagy legalábbis zavarossá válna az egyén 
felelősségének mozzanata nélkül, függetlenül attól, hogy a vétket genetiku-
san mihez kötjük, vagy aktuálisan miben látjuk megjelenni. Mégis kérdéses-
sé válik viszont, hogy milyen antropológiai szempont szerint tehető felelős-
sé az egyén az elkövetett bűnökért. Kovács Kálmán szerint Gyulai „egyetlen 
konfliktus-típust favorizált", melynek „lényegében két szereplője van: az 
egyén és a világrend. Ellenfelek ők, de mégis szoros viszony van közöttük. 
A világrend követelményei ugyanis benne élnek az egyénben s mikor szem-
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bekerül velük, lelkileg omlik össze."31 Ezzel Barta is egyetért, és a kanti 
erköcsi törvény jelenlétéről beszél, ekképp jutva ahhoz a konklúzióhoz, hogy 
„az emberben és világában támad az az alapvető dualizmus, amelynek téte-
lezése Gyulai tragikumélményét lehetővé teszi."32 Az ember duális természe-
tének feltételezését támasztják alá azok a szövegrészek is, melyekben a tragi-
kus hősben lakó kettősségek kerülnek szóba: „Mi köze a komoly drámaíró-
nak a dőre vagy ráfogott bűnhöz, midőn csak a sziv démoni nyilatkozásai-
nak festése lehet megrázó, drámai érdekű? Miért hassa meg szivünket a ne-
vetséges vagy hazudott erény, midőn az ember isteni részének küzdelmei 
után áhítozunk?"33 Az emberben rejlő démoni nem a gonosz princípiumát je-
lenti Gyulainál, hanem az erős, korlátlan szenvedélyeket, illetve az ezekhez 
kapcsolódó akcidenciákat: „Éreznünk kell, hogy Mária szépségében valami 
démoni van, mely mind őt, mind környezetét az örvény felé vonja, hogy e nő 
egykor a szenvedély pillanatában nagy vétket követett el s a féktelen szenve-
délyek most is csak nyugszanak benne, de ki nem aludtak."34 A bűn problé-
mája akkor válik különösen érdekessé, mikor a szabad akarat és a szenvedély 
összefüggésében kerül fókuszba, hiszen kantiánus alapokon már magának a 
szabad akaratnak a fogalmában is feloldhatatlan ellentmondás van, ameny-
nyiben a kategorikus imperatívusz és a rosszra való hajlandóság egyidejűleg 
van jelen az emberben. Csakhogy Gyulai a szabad akaratot a szenvedéllyel 
azonosítja: „Mind az életben, mind a tragédiában két elem játszik főszerepet: 
a viszonyok és szenvedély végzetessége; néha amazok szülik emezt, néha 
emez amazokat, néha pedig a legszorosabban összeolvadnak. Mindez nem 
zárja ki a szabad akaratot, mely tulajdonkép nem egyébb, mint a viszonyok-
ból fejlődő és a viszonyokra ható szenvedély. És épen abban áll a tragikai ha-
tás félelmetes és rejtélyes volta, hogy a nemesis fejlődése egyenetlen és arány-
talan. A büntetés ritkán áll arányban a bűnnel, tévedéseink, sőt erényeink is, 
ha nem voltunk elég okosak, nagyobb vészt hozhatnak reánk, mint bűneink. 
A fődolog, hogy küzdő és erős szenvedély fejlődjék ki, mert ez az emberi sza-
bad akarat , és szoros kapcsolatban legyen a katasztróffal a melyet 
fölidézett."35 Az emberben lakozó kettősség tehát akkor válik egyoldalúság-
gá, mikor a szabad akarat által megnyilatkozó, és ezért vele azonosuló démo-
ni uralomra tör, s mintegy átveszi az irányítást az értelem kontrollja alól ki-
szabadult élet fölött. Ez végzetes ugyan a hősre nézve, de nem az a világra, 
mivel a nemezis helyreállítja a felbillent egyensúlyt. A platóni fogat-metafo-
rával is leírható emberképbe (az ember kettős természete fölött az ítélőképes-
ségnek kell uralkodnia) vegyül bele a felvilágosodás antropológiája (az em-
ber eredendően jó és racionális lény), s ez szükségszerűen eredményezi a sza-
bad akarat rosszal való azonosítását. (Bár az emberre nézve ez nem túl meg-
nyugtató, de legalább elkerülhetőnek látszik az a cseppet sem egyszerű kér-
dés, hogy a szabad döntésből származik-e a szenvedély, vagy a szenvedély 
már előzetesen befolyásolja a döntést?) Mindenképpen biztosnak tűnik vi-
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szont, hogy az egyén felelős tragikus sorsának létrejöttében, s nemcsak önál-
lóságának szenvedélyein keresztül való kinyilvánítása miatt, hanem értelmi 
képességeinek kihasználatlansága miatt is. A probléma csak az, hogy a 
bűn-büntetés egyenlete mégsem kéttényezős, ahogy Kovács Kálmán gondol-
ta. Az egyén és a világrend mellett szerepet kapnak itt a viszonyok is, s ezzel 
az egyén teljes felelősségének és felelősségre vonásának a lehetősége is meg-
kérdőjeleződik Gyulai elméletében. Dóczy Jenő vádjára (a költő erkölcsbíró) 
is választ ad tehát a Művészet és erkölcs című írás egyik részlete: „a költő töb-
bet tár fel: az ember benső lényegét, a szenvedélyek fejlődését, a szív örvé-
nyeit, a viszonyok hatalmát. Az erkölcsiség meg nem óv bennünket a tévedés-
től, a tragikai vagy komikai katastrophatól ha egyszersmind nem vagyunk 
eléggé eszélyesek. S az erkölcs és eszély összeolvadása sem minden. Tet-
teinknek hatása van másokra és visszahatása reánk. E hatások ritkán 
kiszámíthatók. [... ] Többé nem magunk, hanem szenvedélyeink s a viszonyok 
döntik el sorsunkat. A jó szándékból rossz következhetik, s a gonoszból jó."36 

(Kiem. tőlem - K. T.) Ezek után újólag nehéz eldönteni, hogy Gyulainál a 
bűnre büntetést követelő morális világnézet, vagy pedig (Walter Benjáminnál 
szólva) a sorsot az élők bűn-összefüggéseként felfogó tragikus világlátás a 
jellegadó, mert míg fogalmilag többnyire az első tűnik meghatározónak, ad-
dig néha az az érzésünk támad, hogy a fogalmi háló mögül áttörni látszik a 
második is. Elkerülhető-e a tragikum vagy nem? Az egyén bűne, vétkes dön-
tése, eszélytelensége hoz létre végzetes viszonyokat, vagy a viszonyok deter-
minálnak bizonyos sorsokat? Felelősségetika, vagy sorsszenvedély? Gond-
viselés-elv, vagy fatum-hit? Is-is? A kérdésekre nem adható egyértelmű vá-
lasz, s éppen e termékeny kettősségben mutatkozik meg az a feszültség, 
amely Gyulai elméletét továbbgondolhatóvá teszi, és olyan irányokat nyithat 
meg, melyek a tragikum-vitában is előkerülnek. 

A tragikus világban alakuló bonyodalomnak, összefüggés-láncolatnak a 
tétje mindig a tragédia hatásában nyilvánul meg, tehát nem mindegy, hogy 
az említett problémák hogyan válnak a nézőben lekerekíthető értelem-össze-
függéssé (azzá válnak-e), miben nyilatkozik a tragikum megtisztító ereje, ka-
tarzisa. Gyulai a költészetet mindig bizonyos értékek affirmációjához köti, 
ennek megfelelően a szép, jó és igaz szentháromságához igazodó esztétikák 
szókészletének fogalmi arzenáljából merít a művészi hatásról mondottak re-
torikájában is: „Két főforrása, az igazság és erkölcsiség most sem apadt ki, 
ezekből merítettek a kiváló költők mindenkor. Hadd buzogjon minél bőveb-
ben, hadd merítsenek belőlök költőink minél mélyebben, hogy szép műveket 
alkothassanak gyönyörünkre, vigasztalásunkra, nemesedésünkre és nemzeti 
szellemünk erősítésére."37 A meghatározásban szereplő funkciók: esztétikai, 
erkölcsi, vallási és nemzeti csak egymás mellett, egymást áthatva fejtik ki ha-
tásukat, különben a műalkotás puszta didaxissá merevül, mely ellen Gyulai 
mindig élesen tiltakozik.38 A tragédia hatásában Gyulai összeolvadva látja az 
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erkölcsi és a művészi szempontot, ezért is kritizálja Zilahy Károly tragikum-
elméletét, mivel „abban téved midőn a tragédia céljának csak a büntetést tű-
zi ki s nem egyszersmind a kiengesztelődést is".39 Az erkölcsiség kapcsán va-
lójában kétfrontos harcot vív Gyulai, a moralizáló tandrámák és a hatáskel-
tésre törekvő rémdrámák iránti igényben olyan veszélyt lát, mely hosszú tá-
von rendkívül negatívan befolyásolhatja a nemzeti drámairodalom színvo-
nalát, ezért kritikáiban e szélsőségek kiegyenlítésére törekszik: „A költészet-
ben az erkölcsösség maga a költészet, tiszta és költői felfogása az életnek, em-
bereknek és viszonyoknak s biztos költői igazságszolgáltatás, melyet a világ-
rend kényszerűsége parancsol, azaz a valódi keresztyén világnézet, melyet se 
a tudomány, se a pietizmus, se a hypocrisis, se az előítélet tévedései be nem 
mocskoltak. S ennek a költői mű compositiójában kell nyilatkozni s nem 
phrasisokban, bensőleg működnie s nem mázkép reá kenve."40 Az erkölcs 
hiánya viszont éppoly hibás, mint külsődlegessége: „Azonban a hatás és ha-
tás között különbség van. A műben ott lehet a szoros egység, ha alapeszmé-
je bizarr ötlet vagy tév-világnézlet, mely legfeljebb csak izgatni képes; a cse-
lekvény rohanhat ha a véletlen vezeti vagy egész fejlődése csak kíváncsisá-
gunkat ébreszti föl, a költő festhet nagy vonásokkal, ha csak érzékeinkre tud 
hatni; személyei lehetnek cselekvők, ha küzdelmeik nem érdemlik részvé-
tünket; a katasztrófa mutatkozhatik erős tényben, ha csak bozasztani és ellá-
gyítani bír s nem egyszersmind megrázni és fölemelni."41 A fölemelés, meg-
nyugvás, kiengesztelődés fogalmak, jóllehet különböző konnotációkra te-
remtenek lehetőséget, gyakorlatilag a drámai katarzis szinonim kifejezései 
Gyulainál, s mint ilyenek elválaszthatatlanok morális konzekvenciáktól: „a 
költészet hatását veszti, ha nincs összhangban az emberiség erkölcsi közér-
zületével s e tekintetben a művészi és erkölcsi szempont teljesen összeolvad. 
Ha valamely költő erkölcsi paradoxonok közé ragad bennünket, megsérti er-
kölcsi fogalmainkat, akkor a szenvedélyek tisztulása, melyet Aristoteles a 
tragikum hatásának tart, a szenvedélyek felkavarásává alakulna át."42 Az er-
kölcsiség nyomatékos szerepét mutatja az is, hogy Gyulai a befogadóban lét-
rejövő hatást négy elem együttes jelenlétéből eredezteti, melyeket a bűn és 
bűnhődés összefüggésére vezet vissza.43 A tévedés, vakmerőség vagy bűn je-
lenléte a drámai cselekményben a nézőből részvétet és félelmet vált ki, míg a 
bűnhődés-büntetés eredményezi a szánalom és megnyugvás egymásból kö-
vetkező érzését. Ezen a ponton, s éppen ott, ahol a tragédia autonómiája a 
leginkább érvényesülni tudna, érződik legerősebben a moralista szempont-
rendszer jelenléte, hiszen a hatás elemeit az ideológia - még ha nem problé-
ma nélküli is - kulcsfogalmai előlegzik meg. Jelzi ezt az is, hogy a tragikus 
struktúra két lényeges elemét, a világrendet és a bűnbe eső egyént a költői 
igazságszolgáltatás terminusával köti a tragédia hatásához.44 Csak az igazság 
győzelme szavatolhatja a tragikum felemelő katartikus erejét: „Az érdemte-
len szenvedés szánalmat költ fel, de haragot és elkeseredést az igazságtalan-
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ság ellen, s így a legkellemetlenebb érzést. Az oly szenvedés, melyet szenve-
dély és tévedés idéznek föl az emberre, mindig tiszta szánalmat kelt föl, me-
lyet nem zavar meg se bámulat, se keserűség. Ez a tragikai érzés."45 A költői 
igazságszolgáltatás fogalma Gyulai nyelvében - miképp a századközép és az 
utána jövő időszak írásaiban általában - már jogi konnotácójából fakadóan is 
a morális világrend fennhatóságának, az isteni törvények abszolút uralmá-
nak a rendíthetetlenségét sugallja,46 s éppen ezért jelenléte nemcsak a befoga-
dó érzelmeinek pozitív tartalmú végkicsengését biztosítja, hanem a tragédia-
írás alapfeltételévé is válik: „Vajon nem azzal vádoltam e mindig tragédia-
íróinkat, hogy az erkölcsi világrend törvényét nem értik eléggé, s épen azért 
nem képesek előidézni se erős tragikai összeütközést, se költői igazságszol-
gáltatást?"47 Gyulaiban ezek után nem lenne nehéz mégis inkább a morális 
ideológust látni, semmint a drámaköltészet önállóságát védő kritikust, hi-
szen, mint már említettem, a befogadás mikéntjének elgondolása egyértel-
műsíthetővé teheti azt a kötődést, mely Gyulait a tragédia missziós küldeté-
sének hitéhez fűzi. Nevezetesen, hogy a dráma mediális funkciót tölt be, 
olyan kultikus közösségi élmény felkeltésére teremt alkalmat, mely a mű-
élvezőt arra is képessé teszi, hogy másképp szemlélje a való életet. Meggyő-
zően árulkodnak erről A nemzeti színház és drámairodalmunk című írásának né-
mi ünnepélyességet sem nélkülöző sorai: „A drámaíró, akár Szophoklész, 
akár Shakespeare tanítványa, mindig eszményít, azaz uralkodik a természe-
ten és szabadon alakítja a valóság által nyújtott elemeket, azon eszme szerint, 
melyet ki akar fejezni. Ezért az élet töredékes és elszórt eseményeit folytono-
sakká téve egésszé olvasztja öszsze, a jellem és szenvedély nyilatkozatait 
gyúpontba szedi, s a körvonalakat most emelve, majd arányosítva igyekszik 
elérni mindennél nagyobb célját, a költői hatást. Idézhetné-e ezt más elő, 
mint emez a szellem sugárain derengő élet megfejtve és kimagyarázva, ez ég 
és föld összeölelkezése, ez új és mégis ismerős világ, melynek egyik fele kí-
vülünk, a másik pedig bennünk él."48 Ennek megfelelően a költői igazság-
szolgáltatás sem pusztán morális vagy jogi fogalom, hanem ama felsőbb 
igazság megnyilatkozása a műben és a befogadóban egyaránt, mely jótáll a 
világ rendjéért, biztosít, megnyugtat abban az érzésben, hogy bármi lesz is, 
semmi nem történt véletlenül az életben. A katarzis értelmében vett kien-
gesztelődés tehát - amint azt Dávidházi Péter is megmutatta49 - szoros kap-
csolatban áll a keresztényi megváltó áldozat liturgiájával: Isten haragja csak 
a bűn megbüntetése árán csillapul le, még ha saját fia is az áldozat, ennek tu-
data és élménye nyugtatja meg a keresztyén embert, aki ezáltal megbékül és 
felemelődik az isteni kegyelem magasztosságába. A drámai hatás purifikáló 
erejét viszont éppen ezért nem lehet pusztán morális vagy ideológiai okokra 
visszavezetni, ugyanis Gyulai számára fontos, hogy az élmény több legyen 
formulázható tételeknél. Elmarasztalóan írja például George Sand egyik drá-
májának hőséről: „küzdelme és bukása legfeljebb csak erkölcsi érzésünket 

5 7 1 



k o n d o r t a m á s 

veszi igénybe, s nem egyszersmind az aesthetikait is."50 Másutt pedig: „az 
élet a tragikai és komikai rajzaival költői hatásában benne van ugyan az er-
kölcsi hatás is, hanem az egész hatás annál sokkal több, vagy ha úgy tetszik 
sokkal kevesebb."51 Hogy miben is rejlik az esztétikainak ez a többlete, alig-
ha lehet megfogalmazni, mindenesetre azt, hogy a művészeti élmény szemé-
lyessége és az elméleti absztrakció között különbség van, a szövegek több he-
lyen is nyilvánvalóvá teszik, s leginkább ott, ahol ez a személyesség válik a 
szöveg meghatározó jegyévé.52 De annak is vannak nyomai, hogy a dráma 
befogadásában nemcsak az értékaffirmáció, hanem az önismereti jelleg is 
fontos szerepet játszik: „S emberek helyett bármily ügyesen mozgatott bábok 
kielégíthetik-e az emberi szívet, mely örömei és fájdalmai, erényei és gyarló-
ságai, szenvedélyei és tévedései rajzát keresi a költészetben?"53 A tragédia 
hatása tehát éppúgy nem egy elméleti rendszer járulékos eleme itt, mint a 
többi fogalom sem az. Dóczy Jenő elragadtatott felkiáltása Gyulai elméleté-
ről: „milyen gazdag tartalmú és mennyire egységes gondolathegyrendszert! 
[sic!]"54 - így aligha teremthet alkalmat arra, hogy az olvasó ezeket - képza-
varral élve - jó geográfus módjára paragrafusszerű tételekre bontsa, mert nem-
csak az kérdés, hogy mindez mennyire rendszer, hanem az is, hogy mennyi-
re egységes. A gondolatok előterében bevallottan egy keresztényi világnézet 
előfeltevései húzódnak meg, melyek párosulnak azzal a hittel, hogy léteznek 
a felsőbb hatalom jelenlétét igazoló örök esztétikai törvények, ugyanakkor 
a háttérben ott van egy tragikus antik világlátás lehetősége is. Egyedül az lát-
szik megingathatatlan bizonyosságnak, hogy a tragédia értékaffirmációval 
bír, de mit is affirmál valójában: az erkölcsi világrendet? az örök igazságot? 
az ember ezekbe vetett hitét? Viszont akkor mi a helyzet a bűnhődő erény-
nyel? az aránytalan büntetéssel? az embert legyőző viszonyokkal, vagy a dé-
moni szenvedéllyel? Ha a keresztényi látásmód következetessége érvénye-
sül, miként lehetséges, hogy a hullámok azt is elsodorhatják, aki sem az er-
kölcsöt, sem az okosságot nem sértette meg? S ha jogos szenvedélyek küzde-
nek jogos viszonyokkal, hogyan lesz erkölcsileg igazolható a büntetés, mi-
lyen alapon szolgáltat igazságot a költő? A gondolatok ellentmondásaiban rej-
lő feszültség talán csak a tragédia hatásában oldódik fel, hiszen az áldozati rí-
tus antik és keresztényi formája olvad egybe ebben a mozzanatban, a katarzis 
kiengesztelődéssé válik, a megtisztulás nemcsak a mű világában megy végbe, 
de a néző is átéli. Talán nem véletlen, hogy épp itt, ahol a legkevésbé lehet kon-
zekvens elméleti keretet biztosítani, bizonyulhat a gondolatmenet leginkább 
morális indíttatásúnak, amennyiben a megnyugvást a bűn megbüntetéséhez 
köti, de mint látható volt, itt többről van szó, mint erkölcsi konzekvenciák le-
vonásáról, s ezt nemcsak érzékelteti Gyulai, de nyíltan ki is mondja. 

Mindezek talán meggyőzhetnek arról, hogy Gyulai dramaturgiai témájú 
szövegei jogosan invitálhatták vitára a kortárs gondolkodókat, sőt maguk-
ban is rejtik egy vita lehetőségét. Ebből a szempontból ígérkezhet termékeny-
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nek a tragikum-vita egyes résztvevőinek az elméleti szövegeit a Gyulainál 
szereplő tragikumalkotó tényezők felől végiggondolni. A dolog annál érde-
kesebb, mert felvetheti a századvég és a századközép szemléleti horizontja 
különbségeinek a problémáját is. Feltehető a kérdés: mennyire tekinthető a 
tragikum-vita szereplőinek az elmélete a Gyulaié által meghatározottnak: 
akár úgy, mint annak folytatása, dogmatizálása (Beöthy), akár úgy, mint el-
lenpontja (Rákosi), akár úgy, mint annak a feszültségi pontok mentén való le-
bontása (Péterfy). S ha ez így lehetne, nem vonható-e le az a következtetés, 
hogy a tragikum-vita akár a Gyulai-féle tragikum-esztétika elemeire való 
szétválásaként is értelmezhető? 

A tragikum-vita kontextusa 

Amint azt már említettük, Gyulai Pál gyakran jelent meg a recepcióban úgy, 
mint aki a XIX. század második felének irodalmában a drámáról és a tragi-
kumról való gondolkodás egyik meghatározó személyisége. Kezdeményező 
szerepét mutatja, hogy e tárgyban szinte mindig kapcsolatba hozták Kemény 
Zsigmonddal, Arany Jánossal, Salamon Ferenccel, Greguss Ágosttal, Szigli-
geti Edével és másokkal is, akik a kérdéssel valamilyen szinten foglalkoztak. 
Jelentőségét, különösen a Bánk-monográfia után ez irányban még a kortár-
sak közül sem kérdőjelezte meg senki. Érthető tehát Riedl Frigyes kijelenté-
se: „Az ő eszmélkedő példaadása nélkül talán nem is keletkezett volna iro-
dalmunkban oly jelentős és szellemes fejtegetések e themáról, mint a minő a 
Beöthy Zsolté, a Rákosi Jenőé és a Péterfyé."55 Mindazonáltal a gondolat 
nemcsak a Gyulainak kijáró tisztelet miatt fontos, hanem azért is, mivel a tra-
gikum-vita előzménye éppen az ő Bánk Ьяп-könyvének a Bánk tragikumáról 
kifejtett véleménye volt.56 A vitában megjelenő véleménykülönbségek a vét-
ség problémája köré szövődtek, láncreakcióként hozva magukkal a bűn-
hődés, az erkölcsi világrend, a költői igazságszolgáltatás és a katarzis problé-
máját is. A továbbiakban tehát a vita ezen, Gyulainál is kulcsszerepet betöltő 
fogalmait középpontba állítva érdemes a különböző pozíciókat szemrevé-
telezni. 

Kovács Kálmán Beöthy művében Gyulai nézeteinek a rendkívül gazdag 
példaanyaggal való továbbfejlesztését látta.57 S való igaz, hogy a bűn és bűn-
hődés láncolatára épülő tragikum Beöthy elméletének is alapképlete, ezzel 
kapcsolatban egyetértőleg hivatkozik Gyulaira.58 Csakhogy míg Gyulainál ez 
nem merev rendszerspecifikus tényező, Beöthynél már egy spekulatív épít-
mény részévé válik. Beöthy az egyetemes harmóniájának a megsértéséből 
eredezteti a tragikumot, mely sérelmet a gyarló, de mégis kiváló egyén hajt-
ja végre. Az egyetemes kulcsfogalma elméletének, melynek lényegét a követ-
kezőképpen definiálja: „a természetben vagy a közmeggyőződésben gyöke-
rezve, az emberi életet kormányozza, fejlődését biztosítja, megzavartatását 
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akadályozza, összhangját a jogos érdekek védelme által fentartja és sérelmét 
megtorolja. A természeti és erkölcsi világnak teljessége, rendje, egysége, ha-
talma: ez az egyetemes."59 Amint erre elnevezése is utal: haza, család, állami 
rend, korszellem, természeti kényszer, erkölcsi törvény, szabadság, gondvise-
lés, vallás, emberiesség stb. - mindez részét képezi az egyetemesnek, de ezen 
értékekből részesül a fenséges és patetikus egyén is, akinek ennélfogva „bu-
kása inkább teljes megdicsőülés, a tökéletessel való tökéletes egyesülés, mint 
romlás".60 Fontos mozzanat, hogy ezen abszolútum érvényessége sosem 
kérdőjelezhető meg, de változások mégis lehetségesek benne. Változhat pél-
dául a társadalmi rend, az államforma, sőt még a vallás is, de a természet ál-
tal szavatolt értékek időtől független érvénnyel, objektív igazságtartalommal 
bírnak: ilyenek a vérségi kötelék, a szerelem, a hazaszeretet és az ezekből fa-
kadó erkölcsi szabályok. Gyulainál, bár a világrend a Beöthyéhez közeli érte-
lemben is érthető, annak társadalmi vonatkozású változási eshetőségei nem 
kerülnek szóba, inkább az isteni törvények örökérvényűségén vannak a 
hangsúlyok. Rákosi viszont éppen a Beöthynél már felvetődő változásokban 
rejlő lehetőségeket radikalizálja, amikor az eszményivel a tapasztalat elsőd-
legességét állítja szembe: „ha tehát van egy erkölcsi világrend, azt a létező 
dolgok sorában és nem idealista tudósok gondolatvilágában kell keres-
nünk."61 A világot igazgató hatalom számára nem más, mint a körülmények 
hatására folyamatosan alakuló közmegegyezés, társadalmi rend, mely „vál-
tozik az emberekkel, változik államok, országok, világrészek szerint, változik 
a hellyel, az idővel".62 Az emberek csak az ily módon megteremtett létfelté-
telek keretei között képesek létezni, sőt az így lehetővé váló korlátozottság az 
egyedüli mód arra, hogy az ember a benne lakó ösztöni erőket megzaboláz-
hassa.63 Jóllehet úgy tűnik, mintha Rákosi itt gyökeresen szakítana a világ-
rend Gyulai- és Beöthy-féle fogalmával, valójában csak annyi történik, hogy 
megkettőzi ezt, s így akaratlanul is visszacsempészi - igaz, konkrétabb for-
mában - , amit idealista agyrémnek nevezett. Egyrészt tehát társadalmi intéz-
ményekben realizálódó, emberek alkotta törvényekről beszél, másrészt pedig 
olyanokról, „melyek szerint az isten teremtette világ mint erkölcsös alkotás 
létezhetik".64 Az egyik bitorolható, a másik nem, hiszen csak ebből következ-
het, hogy „az erkölcsi világrendet emberek képviselik, igen gyakran minden 
erkölcshöz méltatlanul, igen gyakran úgy, hogy semmi közük az erkölcshöz, 
és az erkölcsi világrendet velők szemben jogaihoz juttatni éppen ellenfelök: 
a tragikai hős feladata".65 A különbség tehát abban van, hogy Gyulainál és 
Beöthynél is egy világrend van, s mihelyt ezt sérelem éri, aktív féllé válik, és 
bosszút áll a vétkesen, ezzel szemben Rákosi rendszerében az íratlan erkölcsi 
rend mindig passzív, hacsak meg nem testesül egy tragikus hősben ekképp 
támadva meg a helyét bitorló „valódi" ál-világrendet.66 

Rákosinak nem sikerült ellehetetleníteni a hagyományos tragikumelméle-
tek argumentációjának kulcsfogalmát, sikerült viszont Péterfy Jenőnek, aki a 
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konfliktus létrejöttéből is teljesen kiiktatja a hős-világrend oppozíciót, s az 
utóbbit sem egyetemesként, sem pedig társadalmi intézményként nem látja 
szükségesnek azonosítani: „A világrend nem nyugvó valami, nem örök igaz-
ságok szentek szentje, a jelenségek fölött lebegő plátói eszme, hanem ered-
mény, mozgó egyensúly, mely minden pillanatban bomlik és újra 
helyreáll."67 Péterfynek ez a mondata akár egy nietzscheánus destruktív for-
dulatként is értékelhető lenne, mellyel radikálisan elutasítja a tragikumról 
való keresztényi affirmativ beszédmód lehetőségét, de ezzel együtt úgy is 
olvasható, mint a Gyulainál megismert világrend dehumanizációja, tehát 
nyílttá tétele annak a kaotikus őshatalomnak, melynek elfedésében a Gyulai-
szövegek érdekeltek, s melyet így morális törvényként és isteni rendként 
akarnak láttatni. A Beöthynél és Rákosinál felépülő rendszerekben a világ-
rendnek megszűnik ez a kettős természete, mivel az ő zárt oksági láncolatú 
elméletükben nincs meg a fogalomnak az a képlékenysége, amely Gyulainál 
még érezhető. 

A bűn kérdése még kiélezettebbé teszi a külünböző teóriák egymáshoz va-
ló viszonyát. A tragikus hős vétkét sem Gyulai, sem pedig Beöthy nem első-
sorban erkölcsi vétekként érti, hanem olyan cselekedetként, mely megtöri az 
élet rendjének harmóniáját, csakhogy míg ez egyiküknél a szabad akarattal 
rendelkező ember természetébe írt tragikus sorsként is érthető, melyet a vi-
szonyok konkrét kényszerítő ereje is előidézhet, nem megszüntetve ezzel az 
egyéni felelősséget, addig a másikuknál az ember végességéből eleve követ-
kező gyarlóság, minek következtében a kiváló egyén áldozatává válik ama 
egyetemes hatalomnak, melytől minden értékes tulajdonságát kapta. Beöthy 
Vischerre támaszkodva az ősvétek aktualizálódásából származtatja a tragi-
kumot. Az ősvétek minden bűn csírája, s lényege, hogy az egyéni kiválóság 
megtagadja az egyetemest, de csak azért teheti ezt, mert az egyetemes, minek 
alapján minden, tehát az egyén is létezik, lehetővé teszi számára. Ennélfogva 
a bűn és következménye olyasmi, amiért az egyén nem is tehető felelőssé: 
„érezni lesz kénytelen, hogy nagysága az egésztől van kölcsönözve. Habár 
kész is ezt elismerni, nem kerülheti ki, hogy tényleg tapasztalni legyen 
kénytelen"68 - idézi Beöthy Vischert. Ebből a metafizikai szintre helyezett 
vétségből válik elsimíthatóvá az a probléma, mely miatt Rákosi és Péterfy is 
támadta a Beöthyéhez hasonló, bűn-büntetés egymásra következésére épülő 
morális tendenciájú elméleteket, nevezetesen, hogy miért lehet nagyobb a 
büntetés, mint amilyen az elkövetett bűn súlya. Az aránytalan megtorlás 
azért lehet megnyugtató, mert a tragikus alakok által éppen az kelti fel a rész-
vétünket, hogy „az egyén kiszakadása nyilatkozik benne az élet összhangjá-
ból, különködése az általánossal szemben, ki támadása az egyetemes ellen",69  

s ebből fakadóan az eltiprása, bármily megrendítő legyen is, végül mégiscsak 
megnyugtató, hiszen az egyén oda tért vissza, ahonnan kiszakadt, megbékél 
azzal, mi ellen kitámadt. Ebből viszont az következik, hogy a fejletlensége, 
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mértéktelensége, egyoldalúsága és következetlensége miatt vétkes kiválóság 
morálisan nem vonható felelősségre, hiszen gyarlósága létéből fakad. Logi-
kus tehát, hogy Beöthy elutasítja a bűn fogalmát, és helyette a vétséget hasz-
nálja, ezáltal próbálván visszatérni az arisztotelészi hamartia egy olyan jelen-
téséhez, melyhez nem tapadnak kizárólag erkölcsi konnotációk. S ugyanígy 
a nemezist sem tekinti büntetésnek,70 mivel a csapások aránytalansága sérte-
né igazságérzetünket. A tragikai vétség tehát nem más, mint annak a szaka-
dásnak a megnyilvánulása, mely a kiváló egyén létével már eleve adatik, 
ennek pedig szükségszerű következménye a bukás, mely nem más, mint tra-
gikus visszatérés, az egyetemes totalitásának kiengesztelődése a rész-szerint-
valóval. Beöthy következetesen végigviszi, de ezzel fel is billenti a Gyulainál 
található erkölcsi világrend totalitásában rejlő tartalmakat, hiszen azzal, hogy 
az egész struktúrát hegeli módon transzcendálja, nemcsak a racionalizálha-
tatlan tragikus világlátás lehetősége szűnik meg, hanem a konfliktus kétolda-
lúsága is.71 A hős legyőzésében, pusztulásában az egység reprodukálódik új-
ra, de az absztrakció miatt elvész az egyéniség önállósága, pusztán a „rend-
szer" áldozata lesz, statiszta a nagy játékban. Ez az oka, hogy Beöthy minden 
tragédiában az ősvétség megnyilvánulásait keresi, jogosan váltva ki a kortár-
sak kritikáját, hiszen attól, hogy az elmélet erőszakot tegyen a legnagyobb 
műveken is, már Gyulai is óva intett minden műbírálót. 

Rákosi megfordítja az előjeleket, s az egyén kiválóságát, ami Beöthynél az 
egyetemes felől nézve a vétek forrása, kiemeli, s ezt teszi meg a tragikum for-
rásává. Ennélfogva fölöslegessé válik a bűn fogalma, hiszen a nagyság önma-
gában tragikus, és a hős tettek nélkül is szembekerül az őt környező világgal: 
„A tragikus embernek vétségei is, erényei is tragikusok, végzetes benyomá-
súak, de nem qua vétségek, hanem mint a tragikus jellem cselekedetei. A hős 
jellemét viselik cselekedetei is, ennyi az egész; de tragikuma magában jellemé-
ben rejlik, hatalmas szele megcsapja az embert, mielőtt vétséget látnánk, a vi-
szonyok által fogan életre s következményül hoz rá (emberére) minden egye-
bet."72 Gyulai felől nézve válhat világossá, hogy az alapvető különbség Beö-
thy és Rákosi között valójában nem abban van, hogy az egyik tételezi a vét-
séget, a másik pedig nem, hanem hogy az egyik absztrahálja a tragikus világ 
fundamentumát , a másik pedig individualizálja. Gyakorlatilag a vétség alap-
ja mindkettőjüknél ugyanaz: a tragikus hős abban bűnös, hogy létezik. Beö-
thynél persze a vétség konkrét cselekedetekben is megnyilvánul, de mégsem 
ítélkezhetünk a hős felett, aki végső soron öntudatlanul, végzetszerűen lesz 
eszköze az egyetemes szükségleteinek. Rákosi pedig azzal zárja ki a hős el-
ítélhetőségét, hogy magasan az átlagember fölé helyezi, és olyan megváltói 
szerepet jelöl ki számára, melyet ha betölt, akkor az emberi méltóságot és az 
emberi önszerveződés isteni alapjait erősíti meg jogaiban, tehát maximum 
csodálatra méltó, bírálatra semmiképpen sem.73 A Gyulai szövegeiben érvé-
nyesülő terminológia jóval közelebb áll a Beöthyéhez, mint a Rákosiéhoz, de 
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nemcsak az választja el attól és ettől is, hogy nem szerveződik rendszerré, ha-
nem az is, hogy nem számolja fel az ember lélektani-antropológiai meghatá-
rozottságát. A bűn és a bűnhődés nem optimista vagy pesszimista filozófiai 
elméletek applikatív terminusai, hanem egy keresztényi keretben működő, 
az ember önállóságát figyelembe vevő kauzalitás fogalmi keretének követ-
kezményei, melyek így is nyitva hagynak bizonyos kérdéseket. A tragikum-
vita két kulcsfigurája ezeket a nyitott utakat pro és kontra elzárja, a bizony-
talansági tényezőket kizárja, és ezzel lezárhatónak hiszi a tragédiáról való 
beszédet. Péterfy ennek illuzórikus voltára is rámutat, mikor kijelenti, hogy 
„ A tragikai érzés mintha megkívánná, hogy részvétünk tárgya és annak sor-
sa közt ne verhessünk hidat; hogy a véget csapásnak, villámnak, igazán ka-
tasztrófának érezzük, melynek értelmét a miért és hogyan latolgatása teljesen ki 
nem merítheti."74 (Kiem. tőlem - K. T.) Következetes logikával mutatja meg, 
hogy a tragikai vétség fogalma funkciótlan, hiszen „az a hős részéről nem-
csak akczió, hanem reakczió is",75 amennyiben mindig „két alanya van, a tra-
gikai hős s az őt környező világ".76 A tragikus egyént nem lehet kiragadni 
abból az összefüggésből, amelyben van, mert különben önkéntelenül is meg-
csonkul a viszonyokban és a körülményekben nyilatkozó sorsszerűség, 
amely Péterfy szerint a tragikus bonyodalom lényegét képezi. A sorsoknak a 
kereszteződései, különböző összeszövődései alkotják a tragikus világ lénye-
gét, nem pedig az élet tömkelegéből valamely absztrakció érdekében kiraga-
dott hősök, vagy tetteik, ezért válik feleslegessé számára a vétség szerepe, 
melynek helyét egyes elméletekben nem tagadja, de a tragédiára alkalmazva 
elhibázottnak látja. Sőt szellemesen magát a fogalmat, illetve annak hagyo-
mányos értelmét lehetetleníti el, mikor ironikusan, az esztétikai hiteltelenség 
értelmében használja: „Richard a tragikum szempontjából nem vétkes, tragi-
kai vétséget követne el, ha kevésbé volna démon, a rossznak energiája."77 

Péterfy az elméletként formulázható világnézeti előfeltevések helyett a befo-
gadás elevenségére, a tragédiával való communio lehetőségére helyezi a 
hangsúlyokat, s néha úgy tűnik, mintha szövegében a tragédia mágikus, ri-
tuális gyökerei kelnének életre.78 Ugyancsak III. Richárdról írja, hogy „a né-
ző minden etikai ellenszenv nélkül követi [...] elvarázsolja őt is ez ember 
rendkívülisége".79 Más helyütt pedig a tragikai hősről fogalmaz hasonlókép-
pen: „érdekkel kisérjük lépteit, melyek a tett, az élet titkaiba mélyen bevezet-
nek."80 (Kiem. tőlem - K. T.) A hatás, melyet a tragédia a nézőre gyakorol, 
nemcsak végső benyomásként érdekes Péterfy számára, hanem eleve ebből 
indul ki. A tragikum magyarázata szerinte érthetetlen, vagy legalábbis ide-
genszerű annak tisztázása nélkül, hogy lélektanilag mikor érzünk hitelesen 
tragikusnak valamit. Péterfy Beöthyhez és Rákosihoz képest abban áll köze-
lebb Gyulaihoz, hogy az élmény elevenségét érzi veszélyeztetve az irodalmat 
példatárként kezelő elméleti konstrukcióktól, távolabb áll viszont abból a 
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szempontból, hogy már nem érzi szükségét annak a látásmódnak és retoriká-
nak, mely a világba a művészeten keresztül szeretne rendet belelátni. 

Nem egyforma hangsúlyokkal kerül szóba a vitában a tragikum nézőre 
gyakorolt hatása sem. Beöthy jól ismeri az arisztotelészi katarzis-fogalomnak 
a korban hozzáférhető külföldi és kortársi magyar recepcióját, de saját elkép-
zelését nem kapcsolja közvetlenül egyik általa ismert kommentárhoz sem. 
Abból indul ki, hogy a tragédia keltette alapérzések, a félelem és a szánalom 
kellemetlenek, holott a tragédia végső hatása élvezetet és gyönyört vált ki, 
különben senki nem nézne tragédiákat. A kellemetlen benyomások pozitív-
vá válásának problémájára, saját elmélete logikájához következetesen, az 
egyetemes totális igazságának és az egyes ember részleges látásmódjának a 
különbségéből kiindulva talál feloldást: „Mi csak az egyes embert látjuk, a 
mint láthatjuk; az egyetemes pedig az egész emberiség rendjét, a mint látnia 
kell. Bünhödésöket nem emberi mérték szerint méri ki, melyet félelem és szá-
nalom ingat, hanem isteni igazság szerint, a mely megingathatatlan. [...] En-
nek az igazságnak a megértésére, lelkünkbe fogadására vezet a tragikum."81 

Tehát az életet intéző hatalomnak a tisztább ismeretében, és az így elért kien-
gesztelődésben, megnyugvásban, fölemelkedésben összegződik mindaz a 
benyomás, melyet a tragédia a nézőben felkelteni képes. A költői igazság-
szolgáltatás túlzásaiban ekképp nem az aránytalanságot kell látni, hanem a 
mi igazságképünk mellett még valaminek a jelenlétét, ami több, mint a „mi 
világi igazságszolgáltatáshoz, terhelő és mentő okok aggodalmas mérlegelé-
séhez, részvétünk érvényesítéséhez szokott tekintetünk".82 A költői igazság 
és a tragikai nemezis Gyulainál érezhető árnyalatnyi különbsége Beöthynél 
eltűnik, de eltűnik az esztétikai hatás kimondhatatlan momentuma is, s a né-
zőben semmi kétség nem marad afelől, hogy a világ egyetemes rendje biztos 
alapokon áll, s örökre fennmarad. Eme biztonság megértésében és átélésében 
van a tragikum katartikus hatása. 

Rákosi gondolatai jellegüket tekintve nem sokban különböznek a Beöthyéi-
től. A hatás gyökerét ő is a tragikus hős sorsának aránytalanságaiban keresi, 
azzal a különbséggel, hogy a kiegyenlítődés forrása nem az egyetemes világ-
rend megnyugvása, mint Beöthynél (hiszen ott az egyetemes felől nézve ele-
ve nincs is aránytalanság), hanem a társadalmi rendként megjelenő világrend 
békéjének helyreállása.83 A hatást, mint Gyulai, négy érzés együtteseként ér-
tékeli, de azokat nem a bűn és bűnhődés kapcsolatára vezeti vissza, hanem a 
tragikus hős nagyságára vonatkoztatott reflexióként tárgyalja. Eszerint az 
emberi nagyság láttán gyönyör ébred a befogadóban, a hős sorsa részvétet 
kelt benne, végzetessége megrendíti, félelemmel tölti el, a helyreállt erkölcsi 
egyensúly pedig megnyugtatóan hat rá. Látható módon Rákosi elméletében, 
akárcsak a Beöthyében, a tragédia hatása valójában az elmélet igazságát iga-
zolja, és nincs arra utaló jel, hogy a tragédia többet tudna nyújtani annál, amit 
a rendszerekben foglalt tanítás már eleve tartalmaz. 
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Péterfy a tragikai érzés keletkezését nem valamiféle racionálisan igazolha-
tó világnézet következményeként láttatja, hanem a hétköznapi értelemben 
vett tragikus érzés tapasztalatából kiindulva keresi a választ a tragédia nyúj-
totta esztétikai élményre. így jut annak formai lényegéhez, mely szerint a tra-
gikum mindig ellentétek egymásba csapódására való érzelmi reflexióként jön 
létre. A reakció kulcseleme a részvét, „az a mély, mely emberi voltunk tövén 
fakadva, lelkünket felrázza önös elszigeteltségéből s mintegy beolvasztja má-
sok sorsába".84 A részvét tehát nem a szemlélő távolságtartását rögzíti, mint 
Gyulainál, Beöthynél vagy Rákosinál, hanem a befogadó ott-létének egzisz-
tenciális mozzanata, s akkor válik tragikai élménnyé, mikor a megdöbbenés 
elemével társul. A megrendülés az emberi sors titokzatos hatalmának, és az 
élet végzetességének intenzív átélése révén jön létre: „megdöbbenésünk az 
emberi kivételesség érzetének megalázódásából fakad. Az egyén ki nagy volt 
gonoszban, jóban, kin részvétünk, bámulatunk csüggött, csak hulláma az 
életnek, melynek örök folyamába elvegyül, mint ezernyi más."85 Ennek meg-
felelően a katarzisban rejlő felemelő mozzanat, sem lehet más, mint az embe-
ri lét korlátozottságának a belátása, és a sorsközösség élményében önmagam 
végességének, időbe-vetettségének felismerése, ezáltal pedig a mélyebb ön-
ismeret: „Mikor a sors kereke forgását halljuk, fontoskodó törpeségünk 
megszűnik zakatolni. Innen a tragikai érzelem nemesítő volta s innen a 
nyárspolgár borzódzása a tragikumtól, mert az kicsinyes egoizmusa körét 
túllépi, megrontja, amit pedig az illető még tréfából sem tűr el. Innen a tragi-
kai érzelemben a fönséges eleme is, mely midőn lesújt, fölemel; fölemel egyé-
niségünk békóiból az emberi sors megértéséhez. Ez az egoizmus ellenessége 
a tragikai érzelemnek szülője a drámai »Katharsis«-nak is."86 Anemezis tehát 
teljesen elszakad a költői igazságszolgáltatás fogalmától, a tragikum végső 
benyomása nem igazol semmilyen logikus rendszert, ami Péterfy szerint 
nem lehetetlen ugyan, de mindenképpen kimutat az esztétikai tapasztalat 
köréből: „Hogy a kiváló, a hatalmas, a rendkívüli bukásának még milyen 
más értelme is van, az tulajdonképpen nem tartozik már a tragikai érzés kö-
rébe. Candide azt fogja mondani, a világrend kívánja; a pesszimista érvet ko-
vácsol belőle a világ hitványságára; a moralista összefüggést keres bűn és 
büntetés között. De valójában a tragikai érzés független a moráltól és függet-
len minden filozófiai rendszertől is."87 A tragédia értékmentő misszióját 
Péterfy sem tagadja, de azt másképp képzeli el. Az érték, vagy az erkölcsi 
elem nem vész el a tragédiából és a tragikum hatásából, ám nem a nemezis 
megtorló hatalmában, a költői igazságszolgáltatásban jelenik meg, hanem 
mondhatni, annak ellenére, illetve azzal szemben. Péterfynek a költői igaz-
ságszolgáltatásról szóló dolgozata több helyen nyomatékosítja ennek fontos-
ságát: „(a költő) az emberben a jónak, nemesnek fönségét minden külső sors-
tól független értékét szemlélteti."88 Sőt, a jóság annyira az ember sajátja, hogy 
még akkor is jelen van a tragikus hősben, amikor látszólag nincs, mint ahogy 
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Macbeth és III. Richard kapcsán írja: „Megnyilatkozik bennük a jó független 
hatalma, mint lelki furdalás, mint egy nyugalomra soha nem hozható belső 
meghasonlás s ennél magasabbat drámájuk nem mutathat. Ennek megértésé-
re nem kell az absztrakt világrendben nyugvó erkölcsi törvények rendszere s 
a belőle vett lakolás elmélete."89 A tragikum értékeket felmutató szerepe te-
hát nem szűnik meg azzal, hogy nem egy zárt láncolatú világnézeti rendszer 
érvényesüléseként fogadjuk, és hogy a hatását nem erkölcsi értékek, vagy 
egy világrend affirmációjához kötjük. Ami Gyulainak és Péterfynek a tragi-
kum esztétikájáról szóló gondolatait leginkább összeköti, az a művészet él-
ményszerűségének a hangsúlyozása, az elméletek erőltetettségétől való elha-
tárolódás, csakhogy látni kell, hogy Gyulai számára emellett és ezzel együtt 
legalább annyira fontos, sőt fontosabb a nemzetivel egybefonódó keresztényi 
értékek védelme, ami így természetszerűen rendszeresen felülírja az előbbit. 
Péterfy a századvég idején ennek már semmi szükségét nem érzi, szemben 
például Beöthyvel vagy Rákosival, akik más-más módon, de rögzíteni akar-
ják a Gyulai által is képviselt affirmativ tragikumelméleti hagyományt. Talán 
ezért is szabadulhatnak fel nála, és tűnhetnek el a másik kettőnél, a tragikum 
antik élményének azon elfojtott elemei, melyek Gyulai írásaiban észrevehető 
módon felbukkannak. Természetesen ennélfogva Péterfynél ez már nemcsak 
egy esztétikai tragikumkoncepció következménye, hanem egy nietzschei for-
dulatként is érthető paradigmaváltás, mely olyan alapvető fogalmakkal sem 
számol, mint a tragikai vétség (mert mihez képest számít valami bűnnek), 
vagy mint a költői igazságszolgáltatás (mert hol van a sorsban az igazság). 
Gyulai tragikumfelfogását tehát nemcsak azért érdemes a tragikum-vita 
összefüggésében olvasni és viszont, mert nyilvánvalóvá válhatnak a hagyo-
mányhoz való viszonyulás különböző módjai, hanem azért is, mert kontex-
tusuk szembesíthet azzal, hogy egy paradigmaváltás lehetősége már ott rej-
lik abban is, amihez képest majd megtörténik. 

Összefoglalás 

Gyulai Pál életművében nem elhanyagolható szerepet kapnak dramaturgiai 
dolgozatai, melyek nagy számban születtek pályájának minden szakaszán. 
Elméleti tételekbe, legalábbis írásos formában, soha nem rendezte drámael-
méleti nézeteit, még ha néhány írásában tesz is erre irányuló kísérleti kezde-
ményeket. Mintha annak az elvnek akart volna engedelmeskedni, amelyet 
Péterfy Jenő úgy fogalmazott meg, hogy „esztétikai elméletben nem az esz-
mét kell magyaráznunk, hanem a példákat".90 Ebből következik az is, hogy a 
kritikáiban jelentkező, a tragédiákra alkalmazott normarendszerének érték-
specifikumai, bár jól körvonalazhatók, de nem rögzíthetők véglegesen, s 
azon kísérleteknek is ellenállnak, melyek a pálya különböző szakaszaihoz 
különböző előjelű fejlődési stádiumokat rendelnek. Az életmű olyan jellegű 
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írásaiból, melyek a tragikumhoz kapcsolódnak, a mai olvasó számára éppen 
azok a részek lehetnek érdekesek, melyek egymáshoz és a körvonalazódó 
normarendszerhez képest is elmozdulásokat mutatnak, illetve ilyeneket elő-
idéző kérdésfeltevéseket tesznek lehetővé. A normarendszer meghatározó 
fogalmainak - erkölcsi világrend, nemezis, tragikus vétség, bűnhődés, költői 
igazságszolgáltatás, kiengesztelődés - , melyek a XIX. századi magyar tragi-
kum-diskurzusban leírhatóvá teszik a tragikum természetét, Gyulainál kü-
lönböző kontextusokban megjelenő jelentésváltozatai, illetve értelmi eltoló-
dásai, elkülönböződései teremtenek lehetőséget olyan kérdések megfogal-
mazására, melyek bizonyos feszültség jelenlétét teszik érezhetővé. Ennek je-
lentősége leginkább akkor válik láthatóvá, ha a század végén megjelenő tra-
gikum-vita kontextusában helyezzük el a Gyulai-szövegekben felvetődő 
problémákat. A vita a tragikai vétség problémája kapcsán robbant ki, de az 
alapkonfliktus mélyebb kérdéseket érint, olyanokat, melyek egyrészt világ-
nézeti meggyőződésekre, másrészt pedig ezeket a tragédiára alkalmazni kí-
vánó normatív esztétika ügyére épülnek. Gyulainál a világnézeti konfliktus 
abban érezhető, hogy a tragikus világlátásra utaló nyomok (a világrend defi-
niálhatóságának eltolódásai, a nemezis kérlelhetetlensége, a bűnös szabad 
akarat végzetességében bujkáló irónia, a kiengesztelődés fogalmában a meg-
váltással azonosítódó áldozati rítus, a katarzis fogalmiasításának lehetetlen-
sége) elfedődnek egy a keresztényi értékrend védelme mellett elkötelezett re-
torika által. A tragikum-vitában Beöthy megszüntetni igyekszik a tragikum 
jelenségében rejlő, világnézetileg nyugtalanságra okot adó tényezőket, és egy 
hegeli-vischeri alapon szervezett zárt láncolatú monista rendszert hoz létre, 
melyben az egyén minden kiválósága ellenére csak másodlagos szereplő az 
egyetemes mellett. A cél nyilvánvalóan az, hogy az örök rendbe vetett biza-
lom megerősítést nyerjen, tehát ebből a szempontból Beöthy valóban tovább-
fejleszti, kiteljesíti a Gyulainál rejlő intenciókat. Rákosi ellensúlyozni igyek-
szik az egyént bűnbakká alacsonyító tragikumelméletek torzulásait, mely-
nek jelenlétét ő már Gyulainál is érzékeli. Az egyén-világrend helyett az 
egyén-világ oppozícióját ajánlja, de az individualitás heroizálása is csak 
ugyanazt a célt szolgálja, mint Beöthynél az egyetemes: a világrend kereszté-
nyi módon felfogott affirmációját. Péterfynél éled fel újra a tragikus világ-
látás élménye, mely a sors kiszámíthatatlanságát és az emberi lét időbevetett-
ségének a tapasztalatát, annak elementáris megnyilatkozását látja a tragédiá-
ban. S ezt nála a tragikumhoz hagyományosan hozzákapcsolt keresztényi re-
torika felszámolása is jelzi. Hangsúlyosabban és észrevehetőbben jelentkezik 
a vita alapkonfliktusának másik lényeges kérdéscsoportja, mely Gyulainál 
annak paradoxitásában érződik, hogy egyfelől az élményszerűség megköté-
sek nélküli spontaneitását várja el a befogadástól, ezért sem alkot rendszert, 
másfelől pedig olyan esztétikai normatívák harcos védelme jellemzi, melyek 
erősítik az emberben rejlő örök erkölcsiségnek és az Isten által szavatolt 
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világrendnek a harmonikusságát. A tragikum-vitában ez a feszültség Beöthy 
és Rákosi számára már nem probléma, bár Rákosinak deklarált módszertani 
tétele, hogy a művekből kell kiindulni, több helyen is egyértelművé válhat, 
ami Beöthynél sem kérdés, hogy az irodalom csak példatárként szolgál az el-
mélet alátámasztására. Péterfy szándéka a tragédia befogadásának közvetlen 
élményéhez való visszatérésre a vitában kezdettől fogva nyilvánvaló, s a köz-
vetlen affirmációs törekvésről való lemondás lehetővé teszi, hogy a tragédia 
befogadásában felszabaduljon annak lehetősége, hogy az ember saját létének 
nem előre megszabott elméleti stratégiáival találkozzék, hanem a sors élmé-
nyével szembesülve az emberi sorsközösség és önmaga korlátainak mélyebb 
ismeretére tegyen szert. A tragédiának tulajdonított pedagógiai szándék te-
hát egyik teória esetében sem számolódik fel teljesen, de mindenkinél más-
képp jelentkezik. Gyulai szerint a tragédia szélesebb értelemben vett erköl-
csiségre és okosságra nevel, Beöthy az egyetemes mindenhatóságának, Ráko-
si az emberi nagyságnak tiszteletét érzi a legfontosabbnak, Péterfy pedig 
a sorssal való szembesülés lehetőségét emeli ki. Mindemellett a művekkel 
való személyes találkozás elméletek feletti jelentőségének csak Gyulai és 
Péterfy szövegei adnak hangot, s talán ez a mozzanat hozza legközelebb őket 
egymáshoz a tragikumhoz való viszonyulásuk tekintetében, s ez teszi lehető-
vé azt is, hogy a Gyulainál felbukkanni látszó tragikus világnézetre utaló je-
gyeket, éppen az ő felfedezettjének tragikum-látásában véljük újra megtalál-
hatónak.91 Jóllehet a korban elfogadott tragikumelméleti hagyomány által 
is legitimált, és Gyulai által vállalt morális-keresztényi értékrendet inkább 
Beöthy metafizikai rendszerében láthatjuk beteljesedni és egyben nyilván-
való fordulóponthoz érkezni. 

1 GYULAI Pál, Még egyszer Ristori II. 
(1856) = Uő, Dramaturgiai dolgozatok, I—II., Bp., 
1908,1., 207-208. 

2 Ez az igény részben valamiféle ellenha-
tásként támad fel a Magyarországon is diva-
tossá válni látszó újabb francia romantikus 
dráma epikai irányba történő elmozdulásával 
szemben, - legalábbis Gyulai szövegei erről 
tanúskodnak - , részben pedig, főleg a történe-
ti dráma kapcsán kerül előtérbe, mint amely 
„a múlt dicsőségével éleszti a jelent s a jelen 
eszméit és érzéseit kölcsönzi a múltnak". 
(GYULAI Pál, Az esküvés [1881] = Uő, i. т., 
545.) Mindemellett Gyulai meglehetős szkep-
szissel fogadta még a jelentős színházi sikert 
magukénak tudha tó próbálkozásokat is, 
egyedül talán Szigligeti Ede művészetében lát 
olyan tendenciákat, melyek némi reményke-

désre adhatnak okot a magyar drámairoda-
lom fejlődését illetően. 

3 Jelzi ezt az is, hogy a korabeli sajtó szin-
te minden orgánuma fontosnak látta színikri-
tikák közlését, nemegyszer teret engedve éles 
vitáknak és véleménykülönbségek megnyilat-
kozásának, mind az egyes művek, mind pe-
dig ezek előadása kapcsán. Bár igaz, hogy 
már a harmincas évek divatlapjai is (Rajzola-
tok, Honművész stb.) fontos feladatuknak tar-
tották a színházi eseményekhez való rendsze-
res hozzászólást, ezek ritkán mélyedtek el a 
d ráma esztétikai-filozófiai kérdéseiben, in-
kább a társasélet fellendítésében igyekeztek 
szerepet vállalni. 

4 „Sokat szólt Gyulai a tragikum fogalmá-
ról. Előtte nem volt magyar kritikus, ki e foga-
lom rejtelmes mélységébe behatolt volna." 
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(RIEDL Frigyes, Gyulai Pál, Bp., 1911, 24.) lásd 
még VOINOVICH Géza, Gyulai Pál, Bp., 1926, 
17. 

5 Lásd KOVÁCS Kálmán, Fejezet a magyar 
kritika történetéből. Gyulai Pál irodalmi elveinek 
kialakulása (1850-1860), Bp., 1963, ill. HER-
M A N N István, Gyulai Pál esztétikája, Bp., 1956. 

6 DÁVIDHÁZI Péter, Hunyt mesterünk. 
Arany János kritikusi öröksége, Bp., 1992,11. 

7 Idézi MITROVICS Gyula, Gyulai Pál esz-
tétikája, Bp., 1926, 26., ill. DÓCZY Jenő, Gyulai 
Pál kritikai elvei, Bp., 1922,17. 

8 GYULAI Pál, Pályavígjátékok (1864) = 
Uő, Drámai dolgozatok, II., 8. 

9 GYULAI Pál, Diocletián (1855) = Uő, Vá-
logatott művei, Bp., 1989, 238. 

10 GYULAI Pál, Pünkösd napja (1853) = 
GYULAI Pál Kritikai Dolgozatainak Újabb 
Gyűjteménye, Bp., 1927, 20-21. Idézi KOVÁCS 
Kálmán, i. т., 87. Itt érdemes megjegyezni azt 
is, hogy Kovács Kálmán összefüggést lát Gyu-
lai idézett szövege és Sükei Károly ekkoriban 
megjelent Kritika és művészet című írása kö-
zött. Ebben például a következőt írja Sükei: 
„a műtörténész - kiindulási pontja a szüntele-
nül mozgó, fejlődő, alakjában változó, tény-
szerű történeti élet lévén - semmi általános 
művészi eszmét, úgy nevezett aesthetikai 
evangéliumot nem fog kijelenteni, s mind-
azon szabályokat, melyeket a nagy költők 
műveiből kifejt, csak úgy fogja tekinteni, mint 
időszerinti evangéliumot, a hogy Goethe nyi-
latkozott saját művészetéről." Idézi KOVÁCS 
Kálmán, uo. 

11 Ahogy Gyulai fogalmaz egy helyen: 
„Még egyszer erősítem, hogy a költészet örök 
és a kritika önkényes szabályai között nagy a 
különbség." Idézi MITROVICS Gyula, ;'. т . , 
62. 

12 Uo., 33. 
13 GYULAI Pál, Művészet és erkölcs. Felol-

vastatott a Kisfaludy-Társaság 1887 február 6-án 
tartott ülésén = Uő, Munkái, I -IV, Bp., 1937, IV., 
206. 

14 Lásd GYULAI Pál, A S zent-Iván éji álom 
(1864) = Uő, Dramaturgiai dolgozatok, II., 
107-108. 

15 Ezzel kapcsolatban lásd DÁVIDHÁZI 
Péter, Gyulai Pál történelemszemlélete, ItK, 
1972/5-6., 580-600., illetve KOVÁCS Kálmán, 
i. т., 106. 

16 GYULAI Pál, Diocletián, 239. 
17 GYULAI Pál, A francia klasszikai drámáról 

(1867) = Uő, Válogatott művei, 344., 368. 
18 GYULAI Pál, Művészet és erkölcs, 206. 
19 BARTA János, Jegyzetek а XIX. századi 

magyar tragikumelméletekről, Studia Litteraria, 
Debrecen, 1971,15. 

20 GYULAI Pál, A gályarab (1864) = Uő, 
Dramaturgiai dolgozatok, II., 70. 

21 GYULAI Pál, Mont joy e = uo., II., 186. 
22 GYULAI Pál, Az esküvés = Uő, Dramatur-

giai dolgozatok, II., 549. 
23 BARTA János, i. т . , 15. 
24 DÓCZY Jenő, г. т . , 7. 
25 Jan BREMER, Hamartia. Tragic Error in 

the Poetics of Aristotle and in Greek Tragedy, 
Amsterdam, 1969. Bremer három különböző 
jelentését különíti el a hamart tövű szavaknak: 
1. miss: to fail of purpose (célt téveszteni), 
2. err: to blunder, to make a mistake (mellé-
fogni, hibát elkövetni), 3. offend: to break the 
law, to act wickedly (törvényt szegni, elvete-
mül ten cselekedni). 

26 GYULAI Pál, A menekültek (1863) = Uő, 
Dramaturgiai, dolgozatok, I., 415-416. 

27 GYULAI Pál, Xl-ik Lajos (1863) = uo., I., 
374-375. 

28 GYULAI Pál, Alföldi szinműtár (1850) = 
uo., I., 12. 

29 GYULAI Pál, A család öröme (1863) = uo., 
I., 425. 

30 GYULAI Pál, Az apám felesége (1864) = 
uo., II., 20. 

31 KOVÁCS Kálmán, i. т., 265. 
32 BARTA János, ;. т . , 12. 
33 GYULAI Pál, Lelkiismeret (1855) = Uő, 

Dramaturgiai dolgozatok, I., 87. 
34 GYULAI Pál, Stuart Mária (1865) = uo., 

II., 265. 
35 GYULAI Pál, Szigligeti és ujabb színművei 

(1873) = uo., II., 416. 
36 GYULAI Pál, Művészei és erkölcs, 206. 
37 Uo., 211. 
38 A nemzeti és erkölcsi értékrend összefo-

nódására érdekes nyelvi példát szolgáltat egy 
Rousseau-tól való idézet is, melyet Gyulai 
egyszer eredeti formájában említ: „Midőn az 
erény elhagyja a szivet az ajkakra menekül." 
[A márványhölgyek (1855) = Uő, Dramaturgiai 
dolgozatok, I., 67.), másszor pedig módosítva, 
mintegy palimpszesztet alkotva írja újra: „Ha 
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a hazafiság elhagyja szivet, rendesen az ajká-
ra száll." [Egy kis curiosum (1858) = uo., I., 
325.) 

39 GYULAI Pál, Zilahy Károly munkái = Uő, 
Válogatott művei, 136. 

40 GYULAI Pál, A márványhölgyek (1855) = 
Uő, Dramaturgiai dolgozatok, I., 67. 

41 GYULAI Pál, Dózsa György = Uő, Váloga-
tott művei, 289-290. 

42 GYULAI Pál, Művészet és erkölcs, 203. 
43 „Ha csak a bűnhődés t látjuk s nem egy-

szersmind a tévedést, a drámai felindulást al-
kotó négy érzés közül, minők a részvét és fé-
lelem, szánalom és megnyugvás, csak a két 
utóbbit veheti igénybe a költő, s azt is csak 
hiányosan, mert egyik a másiknak következ-
ménye." GYULAI Pál, Budai szinház (1867) = 
Uő, Dramaturgiai dolgozatok, II., 349-350. 

44 Jó példa erre, amikor Szigligeti egy da-
rabja kapcsán nehezményezi , hogy mivel 
nincs igazi bűnhődés, nincs igazi megnyug-
vás sem: „Felindulásunk megnyugtatásra vár 
az erkölcsi világrend alapján, s a költő meg-
nyugtatás helyett csak elérzékenyít, puszta 
könyörületre hangol, mi igen helyén lehet az 
életben, de nem drámai emóció, nem költői 
igazságszolgáltatás." GYULAI Pál, A lelenc 
(1863) = Uő, Válogatott művei, 330. 

45 GYULAI Pál, A francia klasszikai drámáról 
= Uő, Válogatott művei, 355. 

46 Érdekes az az apró módosulás, mellyel a 
szó GYULAI egyik írásában megjelenik: köl-
tői igazságkiszolgáltatás [Richelieu (1863) = 
Uő, Dramaturgiai dolgozatok, I., 431.), mely így 
egyszerre jelentheti az igazságnak való kiszol-
gáltatottságot és az igazság kiszolgáltatottsá-
gát, önmagában is megteremtve azt a feszült-
séget, amelyet az elmélet magában hordoz. 
Lásd még: „Melyik szolgálja jobban a keresz-
tyén morált és költői idealizmust? Shakes-
peare kegyetlensége-e vagy Kotzebue érzé-
keny szíve? (Kiem. tőlem - K. T.) GYULAI 
Pál, Л lelenc, 328. 

47 GYULAI Pál, Még egyszer Ristori II. 
(1856) = Uő, Dramaturgiai dolgozatok, I., 202. 

48 GYULAI Pál, A nemzeti színház és dráma-
irodalmunk (1857) = Uő, Válogatott művei, 277. 

49 Itt illik revideálnom egy múltbéli állítá-
somat, melyben Dávidházival szemben azt 
hangsúlyoztam, hogy Gyulai a katarzis fogal-
mát a kiengesztelődéssel azonos értelemben 

használja, mivel korábban - kissé felszínesen 
- Gyulai elméletét jómagam is tisztán morális 
tendenciájúnak láttam. Ám mivel a fentiek 
alapján meggyőzőnek tűnik, hogy a tragédia 
hatásában csak annyira azonosítható a keresz-
tényi és a görög értelemben vett megtisztulás, 
mint amennyire szét is választható, ma már 
én is úgy gondolom, hogy Dávidházi Péter 
„idevágó kommentárjával nincs vitám, mert 
lényegében egyetértünk". [Lásd DÁVIDHÁ-
ZI Péter, Kétségben apokalipszis és feltámadás kö-
zött (A nemzethalál vörösmartys látomása Toldy 
irodalomtörténetében), Alföld, 2002/1., 70.] 

50 GYULAI Pál, A menekültek (1863) = Uő, 
Dramaturgiai dolgozatok, I., 416. 

51 GYULAI Pál, Művészet és erkölcs, 207. 
52 „Meglehet, hogy egész Berlinben talán 

csak én voltam annyira elragadtatva, én, sze-
gény ábrándozó, aki évek óta esengem a tra-
gédiát és évek óta nélkülözöm. De tehetek-e 
róla, hogy én néha a színházban a fölindulást, 
a megilletődést keresem: vágynám vissza-
idézni tünedező álmaimat, elpazarolt köny-
nyeimet, s egy felemelkedett érzésben feledni 
az élet apró nyomorúságait?" GYULAI Pál, 
Signora Ristori (1855) = Uő, Válogatott művei, 
245. 

53 GYULAI Pál, Szigligeti és újabb színművei 
(1873) = Uő, Dramaturgiai dolgozatok, II., 402. 

54 DÓCZY Péter, i. т., 1. 
55 RIEDL Frigyes, i. т., 25. 
56 Felelevenítendő, a történetet röviden 

úgy foglalhatnánk össze, hogy Rákosi Jenő a 
Budapesti Hírlapba írt, Gyulai elemzéséről szó-
ló, recenziójában cáfolta, hogy Bánk a bűne 
miatt bűnhődik, s hogy általában a tragikus 
hős bukása a tragikus vétségre lenne vissza-
vezethető, amire Beöthy Zsolt készülő tragi-
kum-monográfiájában válaszolt, védve Gyu-
lai álláspontját. A vita Beöthy, majd pedig Rá-
kosi könyvének a megjelenésével szélesedett 
ki, támadó és védelmező csoportokra osztva a 
korabeli kritikusi társadalmat. A hírlapi csatá-
rozásokból a többitől elütő megközelítésmód-
jával és szemléletével Péterfy Jenő később 
megjelenő recenziója emelkedett ki, akit ezál-
tal a vita harmadik résztvevőjeként emleget 
az irodalomtörténet. 

57 KOVÁCS Kálmán, i. m. 96. 
58 „A tragikum fejtegetésénél gyakran és 

helyesen halljuk emlegetni, hogy nemcsak a 
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bűnök, hanem az erények tévedései idézik fel 
a megtorlást. Gyulai Pál is, Kemény Zsig-
mond költészetével foglalkozva, jellemzőleg 
emeli ki e gondolatot." BEÖTHY Zsolt, A tra-
gikum, Bp., 1885, 146. 

59Uo„ 328. 
60 Uo., 41. 
61 RÁKOSI Jenő, A tragikum, Bp., 1885, 33. 
62 Uo., 34-35. 
63 Fontos megjegyezni, hogy Rákosi sze-

rint az önszabályozással működőképessé tett 
világ eme anyagi és erkölcsi feltételrendszerét 
akkor is el kell fogadni, ha negatív hatalmak 
kezébe kerül, mivel „a világrenden kívül, 
mintegy nála nélkül nincs társadalom, lehe-
tetlen maga az ember is, akit az állattól nem 
annyira nagyobb intelligenciája különböztet 
meg, hanem abbeli társas természete, hogy 
öntudatos része a maga köztársaságának, el-
tökélés szerint és saját választásából teljesít 
benne hivatást". Uo., 35. 

64 Uo., 56. 
65 Uo., 57. 
66 Sok egyéb mellett, ezért sem érthetünk 

egyet Pozsvai Györgyi tanulmányában foglal-
takkal, mely szerint Rákosi „morálfilozófiai 
kötelékeitől is eloldozta és a „laicizált, finális 
keresztény teleológiá"-tól is függetlenítette a 
tragikum fogalmát." Lásd POZSVAI Györgyi, 
A tragikum individualizálódása és/vagy az indivi-
duum tragikuma Rákosi Jenő esztétikájában, Al-
föld, 2002/1., 72. 

67 PÉTERFY Jenő, A tragikum = Uő, Váloga-
tott müvei, Bp., 1986, 31.? 

68 BEÖTHY Zsolt, i. т., 291. 
69 Uo., 282. 
70 „Az irgalmatlanul sújtó nemezist nem 

tekintjük és követeljük büntetésnek, a szó szo-
ros értelmében és a fogalom minden föltételé-
vel." Uo., 288. 

71 Mondhatnánk: az egyetemes annyira 
egy, hogy nem lehet kettő. A tragikus hős 
páthosza egyszerre kiválóság és gyarlóság, 
nagyság és végzet, melyekből az első mindig 
az egyetemesé, a második pedig mintha csak 
azért kellene, hogy az egyetemes még inkább 
önmaga lehessen. Erről árulkodik annak a 
szövegrésznek a retorikája, mely az egyete-
mes elleni ki támadás utolsó pillanatait mutat-
ja be. A vadászat és a természeti fenség meta-

forikájával kifejezett páthosz, itt akár erotikus 
várakozásként is érthető, mintegy megidézve 
a szexus egyesítő potenciáit: „Fegyvere nyug-
szik; d e a sejtelem izgatja, hogy ki kell vonnia, 
ha czélt akar érni. Már nem akar és érez más t 
mint magát; az összeütközés azzal, a mi ma-
gán kívül esik, csak idő kérdése. A megdagadt 
folyam vészes zajgással rohan a sziklák kö-
zött; m é g mitsem pusztított, de már fölzúdult 
és túlcsapott medrén; áradata mihamarabb 
utói fogja érni a menekvőket, kiket eltemet, s 
rátalál a házra, melyet romba dönt." Uo., 
281-282. 

72 RÁKOSI Jenő, i. т., 48. 
73 Látható, hogy tendenciáját tekintve 

mindkét elmélet vallási apparátust mozgat, 
akárcsak a tragédia keresztényi jellegét és ki-
engesztelő momentumát középpontba helye-
ző Gyulai. Az érdekes az, hogy míg Beöthy el-
vonatkoztatott metafizikaként látja esélyét a 
tragédia mediális funkcióját illető beszédnek, 
addig Rákosi a reális világban megvalósuló 
heroizmus történetével gondolja elmondható-
nak ugyanezt . így kerül argumentációjuk elő-
terébe Krisztus is, akit elmélete előfeltevései-
nek megfelelően értékel mindkét fél. Beöthy 
szerint a megváltó nem tragikus alak, mivel 
nincs meghasonlásban az egyetemessel, 
Krisztus azzal tökéletesen egy: maga az Isten, 
tehát nincs vétség, nincs sors, és nincs bukás 
sem, mivel minden egy felsőbb terv szerint 
történik. Rákosinál Krisztus elsősorban em-
ber, tehát tragikus hős, sőt minden ilyennek 
archetípusa. Emberi formájában a jogaitól 
megfosztott isteni világrend kel életre, s mint 
ilyen a kisszerű világ keretei között nem jut-
hatván érvényre, szükségszerűen pusztul el, 
de halálával győzelemre jut az, ami halhatat-
lan benne. 

74 PÉTERFY Jenő, т . , 24-25. 
75 Uo., 30. 
76 Uo., 34. 
77 Uo., 32. 
78 Ha a tragédia szó etimológiája adta ze-

nei metaforika közegében maradunk, akkor 
akár mondhatnánk azt is, hogy Péterfy a tra-
gédiához mint a dionüszoszi beavatás-misz-
tériumok kecskedalához igyekszik visszatér-
ni, s nem próbál meg belőle sem valamilyen 
felsőbb hatalmat tömjénező szimfóniát írni, 
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mint Beöthy, sem pedig az emberi nagyságot 
dicsőítő forradalmi himnuszt komponálni, 
mint Rákosi. 

79 Uo., 25. 
80 Uo., 26. 
81 BEÖTHY Zsolt, i. т., 555. 
82 Uo., 564. 
83 Rákosi szövege néhol retorikáját tekint-

ve is közel áll a Gyulaira és Beöthyre jellemző 
val lásos-pathet ikus beszédmódhoz : „Mert 
szép és fenséges látvány az ember érzelmei-
nek, indulatainak, vágyainak szertelen nagy-
ságában; félelmes is azonban és emberi rész-
vétünkre méltó törékeny végességében és 
mindenképpen gyengébb a rendnél, amely ál-
landó és a hős bukása által megújhodik, hogy 
felettünk kisebbek felett mindörökre őrköd-
jék." RÁKOSI Jenő, i. т., 87. 

84 PÉTERFY Jenő, i. т., 22-23. 
85 Uo., 23. A metaforában érzékelhetővé vá-

lik, hogy miként alakul át az a többeknél szö-
vegszerűen fellelhető, a hagyományban Ara-
nyon, Gyuláin keresztül Beöthyig és Rákosiig 
uralkodó gondolat, mely szerint a tragikus 
hőst az különbözteti meg az eposzitól, hogy 
míg ez a sors folyamával mintegy egyesül, 
addig amaz szembeúszik az árral és elmerül. 
Itt nemcsak a hős nagyságának relativizmusa 
válik nyilvánvalóbbá, de az is, hogy a víz nem 
egy felsőbb gondviselő akarat, a világrend 
szimbóluma, hanem a folyton változó idő, és 
a kiszámíthatatlan sors jelképe. 

86 Uo., 26. 
87 Uo., 24. Eljátszhatunk a gondolattal, 

hogy ha a példáknak a mi kontextusunkban 
egyfajta kicsinyítő tükörként vagy allego-
rézisként adunk jelentést, akkor akár Péterfy 
és a másik három tragikumfelfogás különbsé-
gének a kifejezésére is alkalmasnak tűnhet-
nek. Candide így nem lenne más, mint Beö-
thy, aki a német idealizmus nyomán moniz-
musának igazolását találja meg a tragédiában, 
a pesszimista jelző nyilván Schopenhauerre 
utal, de az ő világlátásának előfeltevései Rá-
kositól sem idegenek, aki a világ kisszerű-
ségét állítja szembe a tragikus nagysággal, s 
végül Gyulai, aki a tragédiában a rendezett-
ség logikáját szeretné érvényesülve látni, s ezt 
a bűnre következő büntetés igazságot szolgál-
tató aktusában érzi megvalósulónak. 

88 PÉTERFY Jenő, A költői igazságszolgálta-
tásról = Uő, Válogatott művei, 48. 

89 Uo., 49. Kemény Zsigmondról szóló esz-
széjében is találhatni erről tanúskodó lírai szép-
ségű gondolatokat: „Mikor a szélvész nem 
zajlik, s csendesül a lélek, föltűnik min t álom-
kép a boldogság, mint ki nem mondható , nem 
profanáit érzelem a gyöngéd vonzódás, a sze-
retet és szerelem, melyet a lemondó kedély 
kincs gyanánt rejt mélyébe, mint talizmánt, 
mely a sorstól megóv. [...] A nemezis világa 
fölött így épül a kedélyben egy szebb világ, 
melynek képét onnan a sors ki nem tépheti." 
Báró Kemény Zsigmond mint regényíró = 
PÉTERFY Jenő, Válogatott művei, 583. 

90 PÉTERFY Jenő, A költői igazságszolgálta-
tásról, 47. 

91 Érdekes kísérlet lehetne néhány életrajzi 
adalék alapján végiggondolni a Gyu la i -
Péterfy viszonyt, természetesen mindezt az 
esztétikai szövegek dialógusának horizontjá-
ba helyezve. Konkrétan arra gondolok, hogy 
Angyal Dávid visszaemlékezései szerint Gyu-
lai öregkorában nagyon gyakran hasonlította 
magát Lear királyhoz, Zimándi P. István 
Péterfyről szóló életrajzi monográfiájából pe-
dig úgy tűnik, Gyulai úgy kezelte pártfogolt-
ját, mintha gyermeke lett volna: az egyébként 
magányos és visszahúzódó Péterfyvel szak-
mailag és emberileg is sokat törődött. (Ugyan-
így tudhatni azt is, hogy Beöthyt n e m szeret-
te, és Rákosival szemben is súlyos fenntartá-
sai voltak.) Elhidegülésük, Zimándi szerint, 
éppen Péterfy tragikumról szóló dolgozatai-
hoz kötődött, melyeket Gyulai teljes értetlen-
séggel fogadott. Ha mindehhez hozzávesz-
szük, hogy deklaratív szinten Beöthy és még 
Rákosi tragikum-elméletei is közelebb állnak 
a Gyulaiéhoz, mint a Péterfyé, akkor akár úgy 
is olvashatnánk a négy szöveg egymáshoz va-
ló viszonyát, mint egy Lear-történetet, ahol az 
apai hatalmat éppen azok veszik semmibe, 
akik leginkább hangoztatják az iránta való el-
kötelezettségüket, az apa pedig azt látja leg-
idegenebbnek, aki valójában a legközelebb áll 
hozzá („ehhez az emberhez nincs kulcsom" -
jelentette ki Gyulai Péterfy öngyilkossága 
után). Persze mindez csak egy gondolati já-
ték, de talán nem haszontalan. 

5 8 6 


