
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

Az átmeneti kor irodalma

Az új korszak érzésvilága

Ha ennek a nehezen le- és körülírható új korszaknak jellemzéit próbálnánk
meghatározni, kétféle életérzést látunk uralkodónak. Az egyik a világosi fegy
verletétel utáni keserűségből kiemelkedve a túlélés esélyei t kereste mind szen
vedélyesebben, a másik reményeiben csalatkozván ábrándvilág építésén fárado
zott, hogy ígyellensúlyozhassa a valóság kiábrándító tényeit. Nem ritka, hogy
teljesen képtelen terveket szőnek érzelmes, romantikus forradalmárok a viszo
nyok megvá1toztatására. Kossuth alakja jelképessé magasodik, nem véletlen,
hogy 1852-ben, az uralkodó elleni merénylet után elsőnek is a Kossuth-szakáll
viselését tiltják meg. A remények, illúziók másik forrása Petőfi mind terebélye
sedő legendája. 1860-ban a Vasárnapi Ujságban Pákh Albert fölhívása nyomán
közölt levelek ugyan nagyjából végérvényessé tették, hogy elesett a segesvári
csatában, de akkor is, azóta is él oroszországi, szibériai fogságának legendája,
még a parlamentben is interpellá1tak ebben az ügyben.

A sírva vigadás mindig is jellemzője volt a magyar természetnek, egészen
természetes hát, hogy a szabadságharc bukása utáni zavaros és békétlen évek
ben sokan úgy vélik, "olyan időket élnek" , amikor a "cigányzene képezi lehan
golt kedélyük utolsó menedékét". A Hölgyfutár tudósítója elámulva adott szá
mot a kor nagy cigányzenészeinek, Patikárius Ferkónak és Boka Károlynak tü
zes játékáról.

Meglehetósen gyarló önbiza1mú kor volt ez, nagy szükség mutatkozott arra,
hogy olyan művész szülessék, aki ébren tartja önérzetét, s képes arra, hogy
mitikus magaslatokba emelje az elveszített szabadságharcot, amely már csak az
emlékezetben élt. Ezt a küldetést teljesítette Jókai Mór, aki nemcsak a magyar
regényírásnak legnépszerűbbalakja, de azon kevesek közé tartozik, akik a vilá
got is meghódították.

JókaiMór

A kezdeti hangpróbák után Jókai művészete és küldetése az önkényuralom éve
iben bontakozott ki igazán. Egyszemélyben teremtette meg a magyar nemzeti
romantikát, s egy hatalmas hőskölteménysorbana reformkor és a szabadságharc
mitológiáját.
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1853 és 1855 között alkotja első remekeit, Egy magyar nábob és folytatása, a
Kárpáthy Zoltán a reformkor küzdelmeit emeli mitikus közegbe, de ugyanakkor
felmérhetetlen a jelentősége abban a vonatkozásban is, hogy bennük mutatta
meg először kiélezett formában a rossz és a jó küzdelmét, igazolva azt az életben
nem mindig valóra váló reménységet, hogy az igazság győzedelmeskedik a
gonoszságon. Felmérhetetlen szerepe volt abban, hogya magyarság olvasó ré
tegeiben életben maradjanak azok az erkölcsi ideálok, amelyeket a valóság, az
önkényuralom elnyomása és az anyagelvű szemlélet térhódítása tagadott. Stílu
sa, utolérhetetlenül patakzó mesélő kedve, pontos környezetrajza és a széles
ecsetvonásokkal megrajzolt társadalmi kép, melybe nagyszeru és megvetésre
érdemes alakokat helyez sorsukat mesteri kézzel alakítva, ugyancsak e művei

ben ért először a csúcsra. Nem feltétlenül a valóságot ábrázolta, de képes volt
arra, hogy a realitásról kialakított ábrándképet is hitelesítse. Héroszok és sátánok
vívják hareukat, előbbiek ezernyi akadályon átjutva érvényesíthetik jellemük
nemes vonásait, utóbbiak végül is az igazságszolgáltatás - vagy: írói igazság
tevés - jóvoltából elbuknak. S igazi regényíró módjára ragadja meg az olvasó
képzeletét. amikor újra meg újra arra hivatkozik műveinek kommentárjaiban,
hogy tolla esendő, s ezért képtelen megrajzolni e nagyszeru kor minden szép
ségét. Az olvasót abban az hitben ringatja, hogy az a valóság, amit Jókai eszmé
nyít, s a mítosz csak ez után következik.

Az Egymagyar nábob főalakja még az egyéni létben valósítja meg tündökletes
erényeit. Kárpáthy Zoltán azonban már mintha egy nagyszerű és csodálatos ma
gyar lelkiség típusa volna, telve idealizmussal, a közért való lobogó elkötelezett
séggel, és egészen természetesnek vesszük, hogy végül a sors jutalmaképp, el
nyeri a személyes boldogságot is. Nagy erénye e két regényének, hogya magyar
próza egyik meghatározó jellemzőjét, az anekdotát kiragadja egyedi jelen
téstartományából és nemzeti színnel ruházza fel, megteremtve ezzel a magyar
próza egyik legsajátosabb kifejezési módját.

Voltaképp egyetlen hatalmasra növesztett anekdotaból sarjad ki egyik legol
vasottabb és legtöbbet vitatott regényének, az Új földesúmak cselekménye is. Az
1862-ben megjelent mű annak a passzív rezisztenciának állít emlékművet, amely
aligha használt a nemzeti önismeret és a bölcs történelemszemlélet ügyének.
Mintha arra törekedett volna, hogy helyreállítsa a magyar nemesség meglehe
tősen megtépázott önérzetét. annyi derűs kedély, irónia és bölcsesség lakik mér
téktartó képviselőinek lelkében. Ezeket az erényeket sugároztatja környezetébe
az öregebbik Garamvölgyi, ez ragadja meg ellenlábasát, a hajdan félelmetes hírű

császári tisztviselőt, s mi sem természetesebb, mint hogy az utóbbiból lesz a
nemzeti ellenállás egyik leglelkesebb híve, mikőzben a fiatalok közötti harmónia
már az ellentétek kiegyenlítődésének lehetöségét is felvillantja.

Tévedés volna azt hinni, hogy Jókai megalkuvó volt. A kiegyezés körül a
baloldal hangadói között szerepelt, a nemzeti függetlenség gondolatának bajno
kaként. S mert - joggal - félt attól, hogy az új államrend nem az áldozatkész
séget, a nemzeti egység célkitűzéseit állítja majd működésének és politikai prog
ramjának előterébe, elhatározta, hogy megteremti a szabadságharc hősköltemé

nyét is, mintegy annak bizonyításául, hogy volt nemzeti történelmünknek egy
olyan korszaka, amelyben ezek az erények irányították a nép sorsát. E szándék
hívta életre legkiválóbb regényét, a KŐSZÍVŰ ember fiait. Péterfy Jenőnek, a nagy
szerű esszéistának ugyan igaza volt, amikor Jókai szemére vetette, hogy regény
világában Ifa jók és a rosszak harca ... csak olyan szemre-harc, nem igazándi", s
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a rossz hatalma nagyon is véges, hiszen "ha hegyet dob gátul a félisten elé, az
csak olyan papírhegy, melyet ez útjából könnyen ellehel; ha véletlenül egyszer
ennek elfújja gyertyáját, a félisten az égre markol s egy csillagot vesz le magának
lámpásul", mégis azt kell mondanunk, hogy amit a magyar költészetnek sosem
sikerült igazán végbevinnie. azaz egy nemzeti dicsőségetábrázoló eposzt nép
szerű és hatásos olvasmánnyá, tudatformálóvá tennie, az megvalósult Jókainál,
mindenek előttA k6szívú ember fiaíban, amelyben bebizonyította, hogy a magyar
ság nagyszeru erényei nemcsak a múltban kormányozták a nemzetet, de az új
környezetben és az új erkölcsi kihívások között is vezérlő csillagzatai maradnak.
Jenő hősi önfeláldozása, Richárd nagyszerű és derűs szembesülése a szegény
séggel, melyet ellensúlyoz a hősies önfeláldozású Edith, aki családi fészket va
rázsol köréje, Baradlayné szolidarításérzése megnyugtathatták mindazokat, akik
a családi idillt féltették a lassú polgárosodástól, azokat is, akik a régi szép erköl
csök és idők tűntén busongtak, de az új irodalmi ideálok vallóit is elkápráztat
hatta fantáziéjénak szinte korláttalan csapongásával, romantikus hevületével.
mellyel az élet szomorú oldalait is be tudta mutatni, hogy aztán mégis csodá-
latos boldogság legyen hősei osztályrésze. ,

A következő igazán jelentős regényében, az Eppursi mouveban (Es mégis mo
zog a föld) azt bizonyítja be kortársainak, hogy az új korszakot is meg lehetne
tölteni ideálokkal, ha olyan varázslatos szellemek működnénekbenne, mint Je
női Kálmán, a regény tragikus sorsú főalakja,akiben a magyar irodalom minden
addigi jobbat akarását, nagyszerű eszmeiségét összegyúrta. A regény egyik leg
érdekesebb, már az új kor szellemiségét képviselő alakja Tóth uram. Mestersé
gének szerszámaival, tehetségével harcol nemzete felemelésén akárcsak Tseres
nyés, az iparos. Bennük Jókai a magyar természet kitűnőségét jeleníti meg, s
olyan gazdag világalakító képességek meglétét, amelyek e nemzetet mindig bol
doggá tehetik. Végelemzésben e páratlan és kimeríthetetlen tehetséget mutatja
be a Fekete gyémántokban is. Az 1870-ben megjelent regény már a kapitalizmus
szemléleti jegyeit idézi, ám Jókai ezt a világot is átlelkesíti és nemes humánus
ideálokkal oltja be. Berend Iván ugyanolyan nagyszabású és nemes alak, mint
Kárpáthy Zoltán, legfeljebb magányosabb annál, ami természetes is, hiszen ez
a kor már az egyén boldogulását tekintette vezérelvének. s az egyén önnön
tehetsége révén emelkedhetett ki az átlagból. Jókai nem hitt a piac farkastörvé
nyeiben, illúzióinak rabja maradt, azt vallotta, hogy az erkölcsös élet és maga
tartás megszépítheti és átlényegítheti azt az életformát is, amely a szerzést és a
vállalkozást szentesítette. Az aranyember romantikus magaslatra emeli és ben
sőséges színekkel telíti e meggyőzódését. Timár Mihály nagyszerűkarakter, hoz
zá hasonlót egyetlen modern regényíró sem alkotott, sorsának tragikumát azon
ban feloldja a befejezés kissé furcsa irgalmassága. A jövő század regénye is igazi
mestermunka: az író képzeletét lenyúgözték az új technikai lehetőségek, ugyan
akkor azt is pontosan látta, hogya történelem még szörnyű fordulatokat tarto
gat az ember számára. Hogy ezt elviselhesse, meg kell tanulnia a kemény mun
ka örömét, meg kell teremtenie a szolidaritás érzését és gyakorlatát, úgy, ahogy
ezt az Egy az Isten cselekménye sugallja.

Kései korszaka a hanyatlás jeleit mutatja, de ekkor is írt néhány kiemelkedő

művet. A Rab Ráby (1879) cúnadó főhőse már az új korszak magányos embere,
akit szilárd és következetes magatartása kívül rekeszt a tömegen, cserben hagy
ják,tragédiája azonban nem végletes, nem olyan, mint a korábbi nagy regények
ben bemutatott drámai végletek egybeszikráztatása utáni nagy bukások. Jókai
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tudatosan figyelte kora eseményeit, fiatalabb kortársaihoz hasonlóan észre vette
az élet elesettjeit, a semmibe hulló, reménytelen kisembereket. Róluk szól a Gaz
dag szegények. A szegények iránt érzett rokonszenv új vonásokkal gazdagítja
kései epikáját a Sárga TÓzsaban, amely ugyancsak az erkölcsi értékek mellett tett
hitvallást, de hiányzik belőle a korábbi idealizálás, a regény két fóalakja valósá
gos ember, s életük terét, a Hortobágyot nagy szeretettel és páratlan megjelenítő

erővel keltette életre az író.
Jókai kétségtelenül a magyar prózaírás egyik legjelentősebb alakja volt. A

romantikus regényírás valóságos divatját teremtette meg, utánzóiból azonban
hiányzott tehetsége, stílusának gazdagsága, jellemteremtó ereje és gazdag isme;
retanyaga. Beöthy László volt talán az egyetlen jelentékenyebb író közülük. O
inkább angol nyomokon indult, de a dickensi elemeket szélsőségesen romanti
kus epizódokban mosta el.

Pesszimizmus

Az új korszak életérzésének egyik meghatározó eleme a pesszimizmus volt, A
19. századi magyar irodalomban több hullámban tetőző életszemlélet első nagy
ösztönzőjeByron volt, a második a világosi katasztrófa és nyomán az önkényu
ralom időszaka. A kapitalizmus kibontakozásával párhuzamosan egyre nyilván
valóbbá lett, hogya magányos embernek kell megküzdenie végzetével, s eköz
ben a gyengék, érzékenyek és erkölcsösek elbuknak. Ez a felismerés további
ösztönzőket nyert az anyagelvűségből, abból a szomorú sejtelemből,hogy nincs
is értelme ideálokat megvalósítani az egyéni létben, hiszen annak nincsen túlvi
lági folytatása, jutalma.

Társadalmi meggondolások sem tehették túlságosan lelkesültté a gondolkodó
főket. A kiegyezés után a magyar nemzeti függetlenség ügye ismét időszerűt

lenné vált, s az is hamar megmutatkozott, hogya dualizmus nem a magyar
fejlődéstsegíti: nálunk amolyan öszvér-jelleggel fejlődött ki a kapitalizmus, meg
maradtak a nagybirtokok meg a kisemmizett falusiak ezrei, s ráadásképp a
nagyvárosokban is rohamosan növekedett az elemi létfeltételeik megteremtésé
ért küzdők száma.

Vajda János volt az egyetlen olyan magyar költő, akit alkata is predesztinált
a pesszimizmusra, s ugyanakkor végig is élte annak mindhárom korszakát.

Vajda János

Vajda egyik meghatározó élménye az volt, hogy aki felül akar emelkedni a
hétköznapiságon, szükségképpen és végzetszerűen magányos lesz. Ezt az érzé
sét erősíti, hogy létét már egészen fiatalon -1849 sokkját követően - értelmet
lennek és elhibázottnak látta. Szemleletéről sok mindent elárul a már címével is
kifejező Meghasonlás: "Fönn az égen, lenn a földön / semmi sincs tökéletes; /
hitvány volt és lesz az ember; l egyél, igyál és nevess!" A lét tökéletlenségét
tette lírája egyik vezérlő gondolatává, a világot csak díszletnek, értelem és ren
deltetés nélkül forgó vak csillagnak mutatta későbbi költészetében:
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lJ nagy természet csak diszítmény
Es zenekar - az elemek;
Az élők benne szerepelvén;
Ahogy szerzék az istenek.
Nem ismert más világ lakói,
Ezek a tisztelt publikum...

(ravasz felé)

Újra meg újra igyekezett behatolni a lét titkába, de még a halála előtti éjsza
kán írt Hosszú éjjelben sem jutott tovább annál a számára ott és akkor bozalmas
felismerésnél, hogy az élet örök körforgás.

Szerelmi lírája - mellyel felszabadító hatást gyakorolt kortársaira és utóko
rára is - ugyancsak makacsul megismétlődő harc ábrázolása, melynek során
megintcsak a lét talánya foglalkoztatja. Démoni szenvedéllyel, bigott kortársait
megbotránkoztató szubjektivizmussal fogalmazta meg belső nyugtalanságát, fi
lozófiai kételyeit, Gina emléke más költőben bizonyára nosztalgikus érzéseket
keltett volna, Vajda így ír:

Mintha öroény fölött járnék,
Vagy elfödne sötét árnyék,
Egem végig beborulva,
Haragosan villámo/na...

Félelmetes erővel jeleníti meg magányát; kísérteties hangulatokban és képek
segítségével ábrázolja, s a halál első jelének tekinti. Mintha kedvét is lelné Sirá
mok IV. címú versében a kísérteties elemek fokozásában, melynek révén még
érzékletesebben jeleníthette meg kozmikus pesszimizmusát.

Már egészen fiatalon rá kellett döbbenie - a szabadságharc bukása ébresz
tette rá -, hogya világ elsatnyult. Tapasztalatai szerint azonban satnyult az
irodalom is, legalábbis erre utal egyik legnépszerűbb versében, A virraszto1cban,
amely a 19. század egyik legsikeresebb allegóriája. A tetszhalott nemzet fölött
virrasztanak fiai, a mind magányosabb költők, s mellettiik várakoznak, akik már
szeretnék végét tudni a gyásznak, hogy vígan lehessenek.

Ez a szinte dühödt pesszimizmus otthagyja érintését versformálásában is. A
Gina-élményt megszólaltató költeményeiben még a nosztalgia enyhültebb hang
jait is haragos, szélsőséges képek, váratlan hatást keltő jelzők ellenpontozzák:

Hódító szépséged csodája
Még rajtad, élón elenyész.
Arcod tündöklő színpompája
Végképp, iirökre odavész.
Hóhér idő ádáz kezével,
Letörli ajkad bíborát,
Bepókhálózza csúf redővel
FÓ'lösleges arcod hímporát.

Petőfi és Arany után Vajdaa Iét szemléletében, a végső kérdések megoldására
tett kísérleteivel, folytonos borongásával és a hangulati elemek iránt tanúsított
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érdeklődésével, fogékonyságával hozott újat. A Búcsú teljes érettségében mutatja
újszerűségét,melyet aligha véletlenül értékelt oly nagyra Ady Endre, a modem
magyar költészet legnagyobb alakja. Vajda számára is meghatározó élmény volt
az emberben rejlő érzékiség, amely Találkozások című verses regényének - igen
népszerű volt e műfaj a század második felében, legsikerültebb darabját Arany
János fiának, Lászlónak köszönhetjük, aki a Délibábok hósében kora jellegzetes
figuráját jelenítette meg - is legfontosabb motívuma.

Vajda azért is korszakfordító költő, mert nála érzik leginkább a forma meg
újításának és a belső szemlélet átalakításának igénye. Ebben a küzdelemben
olykor szimbólumokat is alkotott, s egyre kevesebbet törődött a logikus elmon
dással, verseiben sejtelmes érzéseket, hangulatváltásokat ábrázolt, bár ezek egy
máshoz való kapcsolódása néha alkalomszerű. Nem ritka, ahogya hagyomá
nyosnak mondható versindítás hangulatából és formájából kizökkenve távlato
sabb érzéseket fejez ki:

Milyen vidám, oromtelt
A nap nyugovása!
Talán most pillant be
Abb' a szebb hazába? ..

A Sirámok ötödik darabjának ezek az indító sorai akár Petőfi költészetébe is
beleillenének. A folytatás azonban már annak bizonysága, hogy Vajda kemény
és tudatos küzdelmet folytatott az új élményvilág hiteles kifejezési eszközeinek
megteremtéséért:

Fekete rom néz le
A hegy tetejéről;

Ijesztő kisértet
A múlt éjjeléből.

1862-ben kiadott Önbírálatában az új korszak szemléleti elemeit fejezte ki.
Nem véletlenül érezték gondolatait a hagyományok elszánt, olykor konzervatív
védelmezői "brutálisnak". Gyulai számokon át támadta a Szépirodalmi Figye
lóben. Vajda és nemzedéke érzékenyen ismerte föl a társadalmi változások kö
vetkezményeit. Nyugati tapasztalataik alapján a polgárosodás kulturális köve
telményeit is fölmérték, elsősorban a sajtó jelentőségének növekedését. Látták,
mennyire visszahúzó és káros a passzív rezisztencia, a régi kor ideáljait kano
nizáló szemléletmód. Az Önbírálat kiegészítésében, a Polgárosodásban Vajda igye
kezett eloszlatni az illúziókat, kendőzés nélkül ábrázolta a kapitalizmus termé
szetét. Mégis, "jövendő üdvösségünk" érdekében a racionálisabb gondolkodás
mód megteremtésének elodázhatatlan voltát sürgette, s szembeszállt azokkal a
vélekedésekkel, amelyek szerint a magyar ember természete szerint vagy úr
vagy paraszt, de semmiképp sem polgár, mert az gyanús, veszedelmes kategó
ria, nem egyeztethetőössze nemzeti karakterünkkel. Igen fontosnak, a magyar
ság jövője szempontjaból döntőnek érezte a "tömegülést", melynek fel kell vál
tania a magánéletbe vonulás kényelmét. A "TÓzsaszemüveges vakhiszeműség"

az illúziók gyártása és kergetése, az öntetszelgés, a nemzeti múlt nemes hagyo
mányaiba való visszahelyezkedés mind-mind gátja annak, hogy felkészüljünk a
nagy és elodázhatatlan feladatra: a polgárosulásra.
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Vajda a jellemét átható zord pesszimizmussal fogalmazta meg ítéletét, a ki
egyezés utáni történelmi fejlődés azonban sok mindenben igazolta diagnózisát.
A szabadságharc utáni nemzedékek a tétlenségen kívül nem láttak maguk előtt

vonzó és követésre érdemes példákat, "az élet ösvényén mentek vakon" 
ahogy A délibábok hőseben olvassuk. Ennek lett a következménye az a halálos
életérzés. melyet annyi változatban fejeztek ki a századvég írói, s amely a 20.
századi magyar fejlődésnek is kerékkötője lett.

A pesszimista világszemlélet, amelynek Vajda három hullámát is atélte, talán
még végletesebben befolyásolta Madách lmre világképét.

Madách Imre

át is megérintette az a világfájdalom és keserűség, amely a harmincas évek
végén és a negyvenes évek elején söpört végig a világirodalomban és a magyar
lírában. Petőfi Felhők ciklusa is ennek az érzéskömek szülötte volt. A sokkal
egészségesebb kedélyű lírikus pesszimizmusát a szerepjátszás is áthatotta. Ma
dách végletes keserűsége szinte dermesztő erővel csap meg az Egy őrült napló
jából ciklusban. "Hitvány erőműnek" nevezi az embert - jellegzetes mechani
kus materialista kép -, nagy patkányfogónak a világot, melynek annyi rése
sincs, hogy a szerencsések kimenekülhetnének belőle, így aztán az emberiség
arra kényszerül, hogy tagjai felfalják egymást. Az erények csak látszatok, aki
gyakorolja őket, voltaképp csak önzését leplezi.

Mintha nagy művének, Az ember tragédiájának luciferi kritikáját előlegezné

ebben a ciklusban. Mintha már ekkor jelezni akarná, hogy az igazán nagyot
akaró ember - amilyen a Tragédia Adámja -, eleve bukásra van ítélve az ér
tetlen tömeggel szemben. Az emberiség történelme - ez már a nagy mű mítoszi
mozgatóelve - folytonos bukások históriája. Hiába a jószándék, a nemes érzel
mek, a világ maga is elhibázott. Amint a viIágformáló szándék vagy nagyszeru
elhatározás jobb kifejlet felé vinné a történelmet, szükségszerűen bekövetkezik
bukása. Nem nehéz ezt az alapkoncepciót a szabadságharc előtti kor lelkesító
eszméire és a bukás utáni kiábrándulásra visszavezetnünk. Egészen természetes,
hogya nagyszabású ideálok bukását látva mindennél erősebb lett a kétely és
kétkedés, melyet Lucifer szólaltat meg a Tragédiaban. A mű szándéka és benne
az eszmék ütköztetésének drámaisága inkább a romantikára utal: az emberiség
sorsa, az ember rendeltetése foglalkoztatja leginkább az írót, s történetfilozófiáját
szinte a végletes pesszimizmus jellemzi. A világ szerinte egyetlen hatalmas szín
pad, amelyen az ember tragédiája játszódik, pontosan a nagyszerű emberi ter
vek és elképzelések folytonos és végzetszerű bukása. Különös erővel összegző

dik a század második felében fontos szerepet játszó világszínház-élmény a lon
doni szín vásárjelenetében, amelyben már mindegyik olyan figura felbukkan,
kik csak később népesítik be az európai próza és dráma színpadait, s utóbb a
képzőművészetben is jelképes szerephez jutnak. Hatalmas haláltánc-jelenet tárul
szemünk elé, az emberi gonoszság és reménytelenség érzése lesz mindennél
erősebb, mígnem az őrült tánc résztvevői a sírba hullanak.

Madách persze maga is érezte, hogy a pesszimista történet és életszemlélet
semmiképp nem jelentheti a végső megoldást, s nem is adhat kiutat. "Az ember
célja a küzdés maga" - írja Tragédiájában. Arn Lucifer tüstént figyelmeztet: az
emberi küzdés célja szükségképpen relatív. Adám vele szemben a tiszta, rom-
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latlan eszmék lelkesült harcosa: "Bánni hitvány volt eszmérn - akkor mégis
lelkesített, emelt és így egy nagy és szent eszme volt."

A mű születése óta - Arany 1861-ben mutatta be az Akadémián - vita
tárgya volt, vajon a hegeli önmozgó szellem dialektikája szerint való előre ha
ladás teljes csődjét mutatja-e a Tragédia eszkimó-jelenete. Ebben a részletben a
szellem folytonos előre haladását kérdőjelezi Il}eg az író, s Adámot a felismerés
kishíján az öngyilkosságba kergeti. Az Ur és Adám párbeszéde azonban kiutat
mutat: el kell fogadnunk emberlétünk korlátait, benne a rossznak is megvan a
szerepe, mert "a végtelen érzete", reménysége mindig emelni fogja az esendő

embert. Madách művének szemlélete és megoldása alapvetóen keresztényi, hi
szen maga írja Erdélyinek címzett levelében, hogy folytonos küzdésünk sosem
vezethet ugyan tartós eredményre, mert lényünkben ott a rossz - amelyet akár
eredeti bűnnek is nevezhetünk -, az emberiség azonban mégis előbbre haladt
történelme során, s ha gyengeségünket legyőzni nem tudhatjuk is, hiszen az
lényünk része, az isteni "küzdj és bízva bízzál" olyan ígéret, mely mindig pers
pektívát ad. A gondviselésben való bizalom pótolhatja az emberi természet
rosszra hajló voltát, ennek révén juthatunk el a hitnek és ráhagyatkozásnak ha
megnyugvást nem is, de reményt adó állapotáig.

Céltalan nemzedék

A "vágyak lázával szemben" az új költészet folyton s egyre erősebben mu
tatta "a vergődő társadalom rettentő kínjait" - amint Asbóth János fogalmazta.
Nem filozófiai pesszimizmusból táplálkozott a magyar irodalom kétségbeesett
alapérzése, bár Schopenhauer hatása is tetten érhető benne. Sokkal inkább egy
a feladatra és az élet megújulására fel nem készült és fel nem készített generáció
kétségbeesett vívódása ez, amely sokféle változatban nyert kifejezést a 70-es
évek idején. A délibábok héee, Asbóth János regénye, az Almok álmodója (1878) 
és sorolni lehetne a példákat -, mind annak a szomorú felismerésnek megfo
galmazása, hogy elhibázott kor jött el, amelyben az emberek nem lelik helyüket,
nem ismerik föl rendeltetésüket. Rudnyánszky Gyula (1858-1913) különben
másodlagos költészetének egyes szerenesés pillanatban született darabjai fejezik
ki hitelesen ezt az életérzést:

A felszínen a szerenesés üres fejek úsznak,
Cifra majmot és bohócot cserrel koszorúznak,
Lépten-nyomon bűnt és nyomort szül a fattyú-század,
De igáját nyögve azért senki föl nem lázad.
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