
KLEMPA SÁNDOR

TRAGIKUM A SZENTÍRÁS TÜKRÉBEN
A tragikum bennünk él. Közös mindnyájunknak. Átszövi életünket, jellemzi

halálunkat.
"Tragikus körűlmények között hunyt el ..." "Tragikus gyorsasággal .. ," "Éle-

te egyetlen tragédia volt " "A sors csapásai alatt megrendült, nem, tudta to-
vább elviselni az életet " "Elhagyta, akit ő mindennél -jobban szeretett, ér-
telmetlenné lett az élete " "Élettörténete balszerencsék szálaiból szövődött egé-
szen " "Sohasem lett, ami lenni szeretett volna, igazi tragikus egyéniség
volt " -

Gyászjelentéseken lehetne olvasni hasonlókat, ha őszinték lennének. Életünk
ben is bevallhatnánk ilyeneket, ha mernénk.. De inkább állást foglalunk a tra
gikummal kapcsolatban, így kényelmesebb.

A kérdés azonban: a vaksors. a sors Iróniája, az "értelmetlen" elfogadható
felelet-e a tragikumra? A hősies kétségbeesés lesz-e erőforrás? Avagy: az érzé
ketlenség mások bajaival szemben megelőző gyógyszer tud-e lenni amieinkre?
Sikerre Vezet-e míndíg az ódivatos megkerülés? A közösség tragikus sorsának
nem vállalása megoldása-e az egyéni tragikumnak? Csak bátran kell tagadni
a tragikumct és akkor megszűník? A tragikum csak a hivő embereket üldözi?
A nem-hivő ember számára a tragikum valóban halott?

I.

A TRAGIKUMR6L ÁLTALÁBAN

Hivés és nem-hivés ellentétes pólusok. A tragikum rejtelmes fogalmát azon
ban napjainkban mindkettő újra az érdeklődés előterébe állítja.

1. A hivő ember vállalja a hit kockázatát. Kockázata abban áll, hogy nem
nyer száz százalékos tapasztalati bizonyítást, vajon a Szentírás, mint emberi mű,

egyúttal valóban Isten megnyilatkozása-e? A biztos százhoz a hiányzó pár szá
zalékot a hivő ember szabad 'elfogadással pótolja. Tehát tisztában van azzal,
hogy egy egészen "Más"-nak ad hitelt emberi gondolkodásában és magatartá
sában. Tudja, hogy hisz.

2. A nem-hivő ember viszont a nem-hivés kockázatát vállalja, ugyancsak
szabadon.' Csakis emberi értelemnek ad hitelt és hitet. Ha elismer más emberi,
értelmi tekintélyeket, míndíg maga határozza meg, kik legyenek azok. Végered
ményben így csak a saját értelmének hisz. A tévedés lehetősége így míndig fenn
áll. Különösen olyan kérdésekben,amelyek az egész emberiség tudományos ta
pasztalatát szükségképpen felülmúlják. Az adott válaszokban a tévedés kocká
zatát állandóan vállalja. Hiszi, hogy tud.

3. A hívés és nem-hívés ellentétes pólusainak meglátása után; e tárgyban
szükséges, hogy különválasszuk egymástól a rossz problémáját és a tragikum
fogalmát. A mondandók világosságának rovására menne, ha pár SIOrt nem ál
doznánk ennek tisztázására.

A rossz problémája nagyobb, a tragíkumé kisebb. Könnyű ezt belátni, ha
meggondoljuk: a tragikum mindig rossz, de a rossz nem mindig tragikum; a
tragikum mindig szomorú, de nem minden szomorúság tragikum; minden tra
gikum katasztrófa, de nem mínden katasztrófa tragikum.

A szomorú, a rossz, a katasztrófa, a tragikum szavakat a mai közhasználat
sokszor felcserélhetőnek fogja fel. Ez sok félreértésre adhat alkalmat. így beve
zetésünkben mt is szándékosan használjuk a tragikum szó fogalomtartalmát a
sajnálatos, a rossz, a szomorú értelemben éppen azért, hogy tárgyu.nkra felhív
juk a figyelmet.

4. Ezek után szemléljük a tragikum fogalmát egyre fokozódó értelemben.
a) megrendítő. gyászos esemény; (jelenítse meg ezt előttünk egy rokonszen

ves, gyászfátyolos fiatal nő: férje temetésen). - b) szomorú sors és végzet; (meg
tudjuk, hogy a tehetséges fiatal férj egy tudományos kísérlet következményeinek
áldozatává lett). - c) egy kiváló személy megrendítő 'és felemelő bukása. (A
kísérletet a rák gyógyítása érdekében végezte, vetélytársa pedig eredményeinek
átadására kényszerítette. Ű ellenállt e becstelenségnek és vetélytársa ölte meg.)
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Ezek a mozzanatok beletartoznak a tragikum fogalcmtartalmába. De ha csak
ezeket vesszük figyelembe, tévedünk. Mintha rámutatnánk az említett kiváló tu
dós holttestére: "Ime, ez az a nagy ember". Pedig holttestre mutattunk, ami még
viseli a: nagy ember vonásait. Az élő nagy ember azonban különbözík a saját
hullájától is. A tragikum látszata még nem tragikum. Tovább kell mennünk,

d) Egy nagy ember összeütközésbe kerül a világgal (világrenddel, sorssal,
társadalmi, erkölcsi törvényekkel stb.) és szükségképpen elbukik: ennek az üt
közésnek 'megrendítő és felemelő jellege van. Ez a leírás összefoglalja és felül
múlja az" eddigi pontokat és már megközelíti a lényeget, de nem teljes meg
határozás. Valami hasonló, mintha mondanánk: A nagy ember csak élve nagy,
halva már nem.

e) A tragikus hősnek a világgal való összeütközésben a gyújtópont önma
gával való összeütközése. Két vagy több, általa megföllebbezhetetlennek ítélt tör
vénynek, igazságnak, valóságnak összeütközése a hős lelkiismeretében. Ez ellen
tétek összeütközése pedig: az emberinek és az isteninek konfliktusa. A humánum
és a divinum megoldhatatlan ütközése. A hősnek ebben a megoldhatatlanságban
kell elbuknia. Kiút egyszerűen nincs! Ez a legveleje a tragikumnak : klasszikus
értelemben. Nem egyelóregyártott meghatározás szerint, hanem az ókori klasz
szikus tragédiák legfőbb mondanivalójának értelmében. Ebből pedig menthetet
lenül , következik a tragikum vallási mivolta. Mert: benne míndig a humánum
és a divinum szomorújátéka vonul el szemeink előtt.

Vegyünk most még egy utolsó példát a teljes világosság érdekében. Le
gyen ez a "mártír" esete.

A nem-hivő ember szemében mártir minden olyan ember, aki nemzeti, faji,'
világnézeti, politikai hovátartozása miatt ellenfeleitől. bármilyen körülmények
között, elszenvedte a halált. Mível ez az esemény derék, önmagához következe
tes embernek a bukása a társadalmi törvényekkel történt összeütközés folytán,
a nem-hivő ember előtt: ez már a tragikum teljességet jelenti. Ez a vértanú:
tragikus hős. Vitathatatlanul megérdemli minden nem-hivő és hivő ember nagy
rabecsülését egyaránt!

Viszont: a keresztény vértanú, a hivő ember szemében, csak bizonyos - és
nem lényeges - értelemben tragikus hős. M;i.ndenképpen hős, de tulajdonképpen:
nem tragikus! A keresztény vértanú ugyanis nem ütközik össze isteni törvény
nyel; sem önmagával; sőt az őt megölök társadalmi rendjével sem, csupán ez
utóbbit nem fogadja el önmagára vonatkozólag. A mártír keresztény értelem
ben csak akkor igazi, ha Istenéért, hitéért türelmesen elviseli a halált és nem
gyűlöli az őt megölőket! Hogy reszketve fél a kivégzéstől; ha például egy fiatal
édesanya szíve mélyéből zokog és aggódik életben hagyott kicsi gyermekéért;
vonzódik hozzá és szereti utolsó szívdobbanásálg ; hogy még a kemény szívű

nézők is megindulnak a látványon; hogy valóban lesújtó és egyben felemelő

ennek a hős fiatalasszonynak viselkedése és bukása: ez nem kétséges. Hogy
minden nagyrabecsülést megérdemel, ez vitathatatlan. A Szentírás tükrében lá
tó keresztény hivő ember azonban tulajdonképpeni tragíkumot itt nem lát: hite
szerint ugyanis egy hős egyesült örök szeretetben azzal, Akit eddig is legjob
ban, és mindenek fölött szerétett. Ez pedig: nem tragikum!

Mégis érezzük, hogy azért még valami hiányzik a tragikum teljes megfogá
sából. Ha. így nézem, tragikum; ha úgy nézem, nem tragikum? Szükséges II to
vábbi elemzés.

Tragikumnak a klasszikus értelemben vett tragíkumot tartjuk. A továbbiak
ban is erről beszélünk. Ennek a tragikumnak fokozatait kell még elemzésünk tár
gyává tennünk. Nem elkülöníteni akarjuk az ember érzelmi, akarati és értelmi
világát egymástól. Hanem: elemezzük az emberben együttesen lejátszódó jelen
ségeket és ezért beszélünk: érzelmi, akarati és értelmi tragikumról. Itt pedig
az alap-, közép- és felsőfok sorrendje: az érzelmi, az akarati és értelmi tragi
kum. Minél inkább megvalósul ez a fokozás a tragédiában, annál teljesebb a
tragikum. Érzelmi tragikum minden tragédiában van, akarati a legtöbben ta
lálható, de amikor ezeken felül az értelem tragédiája is nyilvánvaló, a tragi
kum elérte zenit jét. Tovább nem fokozható.

A klasszikus görög tragédiák éppen ezért lettek a tragikum megismerésének
ősforrásai és. a világirodalom halhatatlan alkotásai. Ha a tragédiából kihagyjuk
a .hős lelkében lejátszódó emberinek és isteninek összeütközését, akkor a tragé
diát leértékeltük az egyszerű szomorúiáték színvonalára, sőt: alapjában másitot-
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tuk meg. Ezért számunkra teljesen érthetetlen az a megállapítás: "A vallásban
nincsen tragédia" (Nietzsche), éppúgy. mint az: "A tragédiában nincsen vallás';
(ateisták). - Ellenkezőleg: a tragédiában míndig az isteni és emberi elem kűz

delméről van szó, Ezt a két elemet pedig a vallás és egyedül a vallás köti össze.
Ahol egy vallás primitív istenfogalma az emberi nagysággal ütközik, ott

bontakozik ki a tragikum a maga teljes és megrendítő ábrázolásában. Ahogyan
tisztul az ístenfogalom, úgy enyhül a tragikum lesújtó volta. Az érzelmi tragi
kum pedig jelentkezik minden eleven emberben a legtisztább istenfogalom vagy
hit birtokában is.

Köztudott dolog, hogy az irodalom az ember egész belső életének kibonta
kozását főképpen az érzelmek - nemegyszer a szenvedélyek l - művészí fel
tárásában állítja elénk. Ezzel tehát ábrázolja az akarati alkatot és az értelmi
felfogás szintjét is. Ezzel teremti meg az ember három képességének színté
zisét. Ha elemzésünk alapos és együttlátásunk teljes, esztétikai élményünk fel
emelkedik az író alkotó élményéhez. Együtt örülünk, együtt szomorkodunk a
hőssel. Megéljük egyúttal saját életünk. regényét. Nemcsak ahogyan történt,
hanem ahogyan szeréttük volna. A hős sikerélményei a mieink lesznek, kudar
cait megrendülve éljük át. Tragikuma a mi tragikus élményünkké válik.

II.

A POGÁNY ÓKOR TRAGIKUMSZEMLÉLETE

Jézus Krisztus evangéliumát ugyanazon görög nyelv őrizte meg számunkra,
mint amelyikben a tragikum nyert először költői megfogalmazást. A görög tra
gédia-irodalomnak ezért bizonyos jelentőséget kell tulajdonítanunk az ótestamen
tumí tragikum értelmezésében is. Aiszkhülosz és Szophoklész-drámáí éppúgy, mint
például Jób könyve is, az esztétikumon felül a vallásos lelkület termékei. Sőt

e tekintetben a görög tragédiák kőzvetlenségükben vetekednek az egyes ótes
tamentumi könyvek költői hatásával.

A sziklához láncolt Prométheusz, az üldözött Oresztész, az önmagát meg
vakító Oidipusz nemcsak az emberi szenvedést szemléltetik, hanem még in
kább a földi embereknek az égi hatalmakkal való vívődásaít, Onísmeretük, amely
az önkárhozat határát érinti már, a rnítoszt komoly valóságnak fogja fel. Ez
pedig a vallás realizálódását állítja elénk a földi ember életében. Ezért a pró
féták mellett - Izrael Istentől küldött tragédia-írói mellett - az ókori pogány
tragédia-írókat is bele lehet állítani a Golgota hegyének Krisztus előtti életterébe.

.Aiszkhülosz, a tragédia megteremtője, profétikus nagyságú író. Szenvedélyes
őszinteséggel rajzolja meg az emberi lét kettősséget. Rendületlenül hisz az is
tenség jóságában és igazságosságában, ugyanakkor viszont tapasztalja a rosszra
való hajlamot az emberben (vö. Róm 7,14-25). A tragikumct nem kell feltalál
nia, hiszen az az emberi lét egyik velejárója. De az ő lelkében krístályosodnak
ki először, remek költői keretben, az emberi lét tragikus mozzanatai. A drámai
kultusz, a maga liturgikus kárával, már megvolt Aiszkhülosz előtt is, de ő volt
az, aki megadta a liturgikus párbeszédnek művészien tragikus [ellegét.

A párbeszédes külalakban az ókori ember önmagát és saját kettős beállí
tottságát vélte felfedezni. Úgy érezte, hogy az emberi lét alaptörvénye nyilvá
nul meg a kérdés és felelet egymásutánjában. Vagyis: fölfelé törekvés a divi
num után és vele szemben a humánum lehúzó ereje.

Hölderlin, Szophoklész műveihez írt jegyzeteiben a tragikus dialógus eme
formáját "tödlich-faktisch"-nak azaz "halálosan valódinak" nevezi. A kérdés és
felelet szerepeben pedig "az isteni módon küzdő emberi test szenvedő szerveit"
véli felfedezni.

Mindenesetre, mivel az ember, a saját erejéből, nem tud felemelkedni az
isteni szférába, hamarosan tudatára ébred szerencsétlen kettős természetének.
A felfelé és lefelé húzó erők az ég és föld közti térségbe álhtják őt, és észre
veszi, hogy véres sebek és vétségek nélkül nem kerülhet ki a kűzdelemből. Vét
keiért - magától értetődően - áldozatot kell hoznia az istenségnek. Ez az ál
dozathozatal önmagában véve már valláserkölcsi cselekedet, de egyszersmind
tragikus értelmet is nyer. Ezzel kell kiegyenlítenie azt a nagy ellentétet, ami

'- az igazság és valóság között tátong. Más szóval: összhangba kell hoznia azt,
ami van, azzal, aminek lennie kell.
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A hősnek rá kell ébrednie, hogy bukása valláserkölcsi vétségének következ
ménye. A tragikus embernek tehát meg kell sejtenie azt a titokzatos és' tör
vényszerű összefüggést, amely a bűn és a sors, illetve a lelkiélet és a külső lét
között áll fenn. Az emberi elme ugyanakkor nem tudja összhangba hozni igaz
ságosan ezt a két tényezőty

A tragikus hős ugyanis érzi, hogy vele szemben szabad és felső hatalom áll.
A "vak végzet" vagy a "természeti törvény" az ember lelkiismeretét sohasem
tudja kétségbe kergetni, mert: személviség csak személyiséggel küzdhet.. Amikor
pedig emberi személynek isteni személlyel kell felvennie a küzdelmet, helyzete
hamarosan kétségbeejtövé lesz. Kierkegaard nagyon elevenjükre tapint az ókori
görög tragédíáknak, amikor a Szeritírás szavaival jellemzi mondaniválójukat:
"Rettenetes dolog az élő Isten kezébe jutni" (Zsid 10,31).

A görög tragédiákban teljes a valláserkölcsi légkör. Az ember számára fel
foghatatlan felső hatalmak uralkodnak benne. Éppen ezért felfoghatatlan a hős

számára a földöntúli igazságosság és sorsintézés útja is. Nem tudhatja megol
dani ezt az egyenletet: emberi erkölcsi tudat - isteni [ogérzés, Itt csak elbuk
ni lehet. De a miért míndíg felelet nélkül marad. Igy például a kolonoszi Oidi
pusz sem tud egykedvűen elhaladni az élet kínzó antinomíája, "az ártatlanul
elkövetett vétek" problémája mellett. Nem kap feleletet élete kettősségének mí
értíe, Teljességgel átérzi tragédiáját: "Hiszen tetteimet inkább elszenvedtem,
semhogy magani követtem volna el" - mondja keserűen (Odíp, Kol. 266-67).
Tehát nem lehet megérteni az ókor tragédiárt akkor sem, ha minden vétség
eredetét kizárólag a hős lelkében keressük; de akkor sem, ha a szenvedést egye
dül a személytelen sorsértelmezésből - amoirából - származtatjuk.

A tragédia mindíg a lelkiismeret tépelődéseiből, a szív megrendítő érzéseiből

fakad. A lelkiismeret kétségbeesik az ellentét felett, amelyet az emberi jogérzés
és az isteni igazságosság között fennállni vél. A hős ugyanis a lelkében élő er
kölcsi törvény erejét éppoly kötelezőnek tartja, mint az istenség igazságossá
gába vetett hitét. Két egyenlően kötelező valláserkölcsi törvénynek a lelkiisme
retében való összeütközésére nem tud feleletet találni. De ugyanígy nem adnak
megnyugtató választ a tragédia istenei sem.

A tragikus szellem örök tartozéka marad, hogy állandóan az ellentmondás
és az erkölcsi kétség között lebegjen. Sőt: maga az isteni elem is mintha ön
magával hasonuina meg! Hiszen az ember lelkében élő erkölcsi törvény egy
szersmind isteni parancs is. Jog áll joggal szemben; istenség- áll istenséggel szem
ben; és ez a szembenállás feloldhatatlan az istenség számára is. Igy például
az atreídákat Trója elpusztítására maga Zeusz küldi, és mégis róla állítják: "Is
ten nem felejti el a népek gyilkosát!"

Mivel pedig a földön semmi sem történik az istenek nélkül, a tragédia nyo
mán nem kerül-e az ember abba a: szörnyű kísértésbe, hogy a maga szabad
ságát tagadva az istenségre hárítson minden rosszat, ami az emberre zúdul?
Euripidész ki is mondja: "Mindenért az istenek felelnek!" Ha mármost a tra
gédia végső következtetése az az elképzelhetetlen gondolat, hogy "az istenség
a bűnös", akkor ezzel a következtetéssel a tragédia nem emeli-e trónra az is
tenségek fölé a "gonosz iont" (a sátánt)? Nem merül-e fel a hős lelkében az a
rettenetes gondolat: "Nem félek, hanem gyűlölöm az istenséget: a jó iránti
szeretetből"?

A tragikum ütközéséből, ami fennáll az istenség és az ember között, nem
talál értelmes kiutat a hős embersza-bá.~ú istenfoga-lommal. Ezért a tragédiában
mint követelmény lép fel az istenfogalom kiegészítésére az, amit az 'emberi ér
telem önmagától még nem talált meg.

A tragédia világosan mutatja : az istenség nem lehet istenség, ha nincs iga
za abban a küzdelemben, amelyet az emberi kétségbeesés folytat vele szemben.
Ezért az istenség feltétlen magasabbrendűsége követeli meg, hogy a halandó
öntudata és jogérzése meghajoljon az istenség előtt. Ha úgy hozza a sors 
Oidipusz példájára - akár akarata ellenére elkövetett gonosztettek árán is.

E szörnyű akarat-tragikumnak célja mégsem az, hogy megtagadja az isten
séget, avagy megalázza az emberséget. Hanem egyedül az, hogy megerősítse a
hősnek az isteni rendbe vetett hitét, és kiszabadítsa vergődő értelmét kételyei
ből, ha kell, akár egy szörnyű jóslat beállításával is. Igy az embernek a hit
érdekében "kell ártatlanul vétkeznie".
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Nem ironikus-e, hogy az ember éppen jogának hangoztatásával követ el
jogtalanságot? Artatlanságát bűn elkövetésével bizonyítja? Ime a görög tragé
diákban az emberi lét titokzatos vétsége, amely annál feltűnőbb, mínél kivá
lóbb az ember. Más szóval : a tragikus vétség nem a gyarlóságban. hanem ép
pen a kiválóságban keresendő. A tragikum elől csak létünk paranyisága (Nich
tigkei!) tud védeni minket.

A delphoi templom bejárata felett olvasható kétértelmű parancs, "Gnoti
seauton" tulajdonképpen azt jelenti: "Ismerd be gyengeségeidet", "Ismerd be
semmiségedet az istenséggel szemben!" E fenséges iróniával teli parancsnak tel
jesítésében a tragédia indítja el kérlelhetetlen logikával az önismerés halálos
aktusát. A tragikum a törvény hideg logíkáján épül fel. Kegyelmet nem ismer,
és már csírajában sejteti a szomorú véget. Max Frisch találóan nevezi ezt a
helyzetet "dialektikus szorító birkózásnak".

Ha csak a .törvéhyt nézzük (nomos), a tragédia az örökkévalóság viszonylatá
ban sem nyer befejezést. A tragédia így valóban a harag gyermeke lesz. Ilyen
beállításban a tragédia értelme és célja nem a törvény dícsőítése lesz, hanem
a törvény megszüntetésében találja meg létokát. Hiszen az ember kételye abból
a sejtésből ered, hogy az őt elnyomó törvény nem lehet az istenség akarata,
hanem valami más. Ahol ugyanis a törvény végződik, ott vagy a törvénytelenség
uralma, vagy a kegyelem (charis) . birodalma tárul fel.

A tragikus költészet, e lesújtó felismerésből kiindulva, hogy a törvény csak
az emberi lét elégtelenséget tudja megörökíteni, míntegy előkészíti a talajt az
isteni kegyelem számára, és a reménységbe menekül. Példának álljon itt az
ókor egyetlen fennmaradt trilógiája, a jámbor Aiszkhülosz Oreszteiája. Ez arra
tanít, hogy ahol már nem talál kiutat a tragikum, a cselekmény kíbogozását
vegye kezébe a charis, az isteni jóság. Az anyagyilkos Oresztész hiába vállalta
a megtisztulást. Ha csak a törvény döntött volna ügyében, úgy az Erinnüszök
hajszája csak újabb bajt zúdított volna fejére. Ezért Minerva istennő kegyes
cselhez folyamodik. Kijelenti, hogy a vádlott kegyelmet nyer egyenlő szavazat
esetében. Ezzel a vádló Erinnüszök is elégtételhez jutnak, és az istennő köz
benjárására sikerül a vér démonjait is szelíd eumenidákká átváltoztatni: "ke:
gyessé vált a bosszúálló". A jóságnak ezzel a beavatkozásával az Oreszteia vé
gén a görög tragédia a keresztény gondolatvilágra sejtet.

Ugyancsak Szophoklész kolonoszi Oidipusza is megsejteti a kegyelem bűn

törlő és megszentelő erejét. Hiszen az, aki borzasztó gonosztetteket követett el,
akit elátkoztak, halála után maga is félistenné lesz, és ezeket a sejtelmés sza
vakat mondja: "Mert elegendő ezrek számára elégtételül/Egyetlen lény, aki
igazszívű jellem" (Odíp. Kolon. 498-99).

Mindezekből világos, hogy a görög : tragédiákban nem a gyarló egyénekben
található hiányosság vagy hiba fejezi ki a tragikumct. Ellenkezőleg: a nagy,
erős és kiváló jellemekben rajzolódik ki a vétek súlya, Ez alól tehát senkit sem
menthet fel az erkölcsi nagyság, a tehetség vagy zsenialitás. Ezért mondhatiuk,
hogy az ókori görög észjárás szerint minden emberi győzelem, siker vagy tel
jesítmény végzetes kétértelműséget árul el.

így előttünk áll a görög kultúra hite az emberszabású Istenségekben. akiket
még az "isteni nagyság és zsenialitás" sem ment meg olyan vétségek elköveté
sétől, ahová az ember is ritkán süllyed le. Az ilyen istenekbe vetett hit alkal
mas arra, hogy a tragíkumot nemcsak az érzelem világában, hanem az akarat
vívódásaiban is, és - ami a legsúlyosabb l - az értelem kínlódásaiban is .sze
münk elé állítsa.

Az érzelmek finomságában és a szenvedélyek tombolásában megjelenő ér
zelmi tragikum művészi ábrázolása mellett ott áll "az ártatlanul elkövetett bűn",

"az akarat ellen elkövetett gaztett", "az istenség akaratából elszenvedett vétek",
mint az ember akaratvilágának mélységes tragtkurna. A tragédiairodalom görög
művészete az akarati tragikum ábrázolásában megkísérli a hős jellemét az is
tenség fölé emelni vagy legalább azzal egyenlővé tenni. A hős ugyanis önma
gától nem követne el vétket, de bűnre kényszerül az istenség által, aki hatalom
ban és nem jellemben áll felette. A bűn oka az istenség lesz, a hős pedig az
az erény megtestesítőjévé válik.

Ebben a helyzetben már örvényleni kezd az értelem mélységes tragíkuma.
A hősnek ez az élménye: ,,:en különb vagyok istenemnél, hitem pedig megkö
veteli, hogy tartsam magamnál kiválóbb lénynek!" A tragikum ebben az érte-
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lemben olykinos és teljes kiszolgáltatottságot jelent, ahonnan menekülés nin
csen. A hős tragikumának teljessége &Z, hogy embernek született, pedig tulaj
donképpen neki kellett volna istenné lennie. Ez a tragikum lesújtó voltának
végső esete. Tovább fokozni nem lehet.

Most rnár az ókori görög tragédia modern szemlelőjén vagy olvasóján a sor
- tehát rajtam a sor! -, hogy kimeneküljek az értelmi tragikum esztétikailag
átélt útvesztőjéből. Menekülésre csupán két út kínálkozik:

Az egyile végképpen meg kell tagadnom az istenséget, sőt: az "isten" fo
galmat és a szót 'ts törölnöm kell értelmi világomból. Az emberi értelemmel ki
talált és ezért emberszabású "istenfogalom" következetes vége csak ez lehet. Az
emberi értelemnek meg kell tagadnia azt az istenséget, "akit létrehozott". - A
másik: vizsgálat tárgyává kell tennem, vajon valóban Isten-e az, akit annak
tartok? Nem rajzoltam-e értelmi karikatúrát magamnak róla, hogy azután teljes
joggal kinevethessem és megvethessem? Ez ugyanis már nem a görög hős, ha
nem az én személyes értelmi tragédíám lenne. - Túl az esztétikai élvezeten a
tragikum így vág elevenembe!

A görög tragédiaírók, akik műveik mélyére látnak, az istenfogalom felül
vizsgálatát ajánlják - már ahogyan ez az ajánlat egy színpadí eseménysorozat
ban lehetséges.

A hit ugyanis míndenképpen értelmet követel. Igyekeznek tehát az értelmi
kibontakozás útját megmutatni azzal, hogy ezek után is érzékeltetik az istenek
jóságát és irgalmasságát, valamint a bűnre kényszerített hős félisten voltát. A
helyes istenfogalomíg eljutni nem tudnak a tragédíaírók, de a tragikum határain
belül így akarják felemelni az embert az istenség szintjére. Vagy legalább így
akarják megsejtetnl, hogy az emberi személy végső és nagyszerű kibontakoz
tatása csakis az istenséggel való összhangban valósulhat meg. Ennél többet ők

nem tudtak tenni. így a görög tragédíaírók gondolatmenete már spontán előké

születet vagy szellemi hidat képezhet a prófétai tragikum felé.

(Folytatása következik)

BOROS LAJOS

AZ "VTOLSO" MACjYAR
ISKOLAPRAMA

A magyar irodalom történetében különleges hely illeti meg az Iskoladrámá
kat. Elsősorban a [ezsuíták művelték, de jelentős a protestáns iskolákban és a
többi szerzetesrend (piaristák, pálosok, ferencesek) iskoláiban előadott drámák
száma is. Hazánkban főleg a két leginkább elterjedt tanítórend (a jezsuiták és
a piaristák) középískoláiban tartottak színielőadásokat. A jezsuiták gimnáziu
maiban a rend megtelepedésétől annak feloszlatásáig az előadott darabok, helye
sebben az előadások száma körülbelül tízezer. A darabok tárgya megfelelt az
iskolák oktató-nevelő céljának. Nyelvük a XVII. században többségében latin.

A műfaj jelentősége, szerepe, "funkciója" nálunk nagyobb, mint a nyugat
európai népeknél, ahol mind a drámaírás, mind pedig. a színjátszás fejlett volt.
Vonatkozik ez egyaránt angol, francia, olasz és német nyelvterületre. Lényegé
ben ez a műfaj biztosította a kontínuítást a középkorí drámai "kísérletek", illet
ve a hitviták korának drámája és a modern dráma között.

Már a XVII. század latin nyelvű iskoladrámái között szép számmal találunk
történelmi tárgyúakat.. Az első piarista iskoladráma (1670) témája a török elleni
hadi készülődés volt. (Maga a mű elveszett). Az ugyancsak latin nyelvű és 1707
ben előadott protestáns Palladium SacTumban megjelenik II. Rákóczi Ferenc.

Az iskoladráma a következő, vagyis a XVIII. században a járt úton haladt
tovább és fejlődött, azzal a változással, hogy egyre több nemzeti tárgyát vittek
színre, azaz egyre gyakoribbá vált a történelmi tárgyú darabok száma, s ezek
jelentős szerepet töltöttek be a történelmi tudat formálásában is.
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