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I. A dolgozat témája és a kutatás célja 

 

A dolgozat abból a belátásból indul ki, hogy míg a 19. század művészetében és esztétikai 

gondolkodásában – az addigi hagyományoknak megfelelően – a „tragikum” kérdésköre 

központi helyet foglalt el, az ezredfordulóra szinte teljesen a perifériára szorult a jelenléte. 

Ennek oka elsősorban a téma erkölcsi-metafizikai implikációiban fedezhető fel, amelyektől az 

„esztétikai ideológiákat” övező gyanú növekedésével párhuzamosan fordult el az irodalmi 

közvélemény jelentős része. Ugyanakkor a ma népszerű irodalomtudományos témákat és 

irányzatokat (cultural, gender és media studies, posztkolonializmus, új filológia stb.) nem 

kevésbé fenyegeti az „ideologizálódás” veszélye, ezért is érdemes a régi témákat és műveket 

folyamatosan, olykor éppen a tragicitás kínálta, korszerűen artikulálható szempontok szerint 

újraolvasni. Ennek keretében szeretnénk részletesebben megvizsgálni a – bizonyos 

értelmezések szerint a romantikus dramaturgia uralma alatt a tragikum mentsvárainak számító 

– „könyvdrámák”, a tragikus regények és a tragikus eposzok szűkebb (?) témaköreit, valamint 

a 19. század második felében a modernitásba hajló korszak tragikum-felfogásának főbb 

vonásait. S mivel az irodalmi elméletek jeles (vagy akár jeltelen) művek hozzárendelése 

nélkül aligha tarthatnak számot szélesebb körű érdeklődésre, azaz a teória a történeti 

alkalmazásban teljesedhet ki (és viszont),  a remélhetőleg alapos elméleti okfejtést mindig 

műértelmezések követik. Öt klasszikus „könyvdrámát” (Csongor és Tünde, Kegyenc, Tigris és 

hiéna, Leona, Az ember tragédiája), két tragikus regényt (Gyulai Pál, Zord idő), majd egy 

tragikus eposzt (Toldi szerelme) választottam ki részletesebb értelmezésre. 

A „tragikum” kifejezést a magyar szakirodalomban többnyire a német „Tragische” 

főnevesült melléknév magyar megfelelőjeként használják. Ha Arisztotelész óta van a 

tragédiának poétikája, akkor a német idealizmus és koraromantika diskurzusterében született 

meg a tragikum filozófiája. E relációk persze az alábbiakban vizsgált 19. századi  

diskurzusokban nagyrészt kontaminálnak, ezért megpróbáljuk mindig világossá tenni, hogy a 

tragikum fogalmát milyen konkrét értelemben használjuk az egyes tárgyalt esetekben. A 

latinos nyelvérzék számára a semleges nemű alak a tragikus filozófiák idealista 

hagyományának talán azt a meglehetősen ambiciózus törekvését is felidézi, hogy az időbeli és 

földrajzi kulturális különbségeket figyelmen kívül hagyva valamiféle közös világnézeti-

poétikai kódra bontsuk vissza e sokszínű hagyományt. Jelen dolgozat szerzőjének nincsenek 

ilyen messzire mutató ambíció. Csupán annyit szeretne elérni, hogy a 19. századi esztétikák e 



népszerű és mellőzhetetlennek tartott kategóriája újra érdekessé (azaz érdekkel bíróvá), több 

szempontból is faggathatóvá váljék. 

A dolgozat tétje tehát, sikerül-e meggyőzően érvelni amellett, hogy posztmodern 

horizontunkon újra megszólaltatható egy ennyire ősi és szerteágazó hagyomány a különböző 

műfajokban és médiumokban, vagy bele kell töródni, már maga ez a feltételezés is merő 

anakronizmus. Úgy gondolom, ha ezeket a bonyolult problémákat nem is lehet egyetlen 

dolgozat keretében kimerítően körüljárni, már az is méltánylandó eredmény, ha sikerül új 

kérdezési irányokat és módokat találnunk. Állandó tekintettel arra, hogy a „tragikum” (vagy 

tragicitás) mindig a mű poétikai-retorikai megformáltságában, s végső fokon a befogadás 

terében teremtődik meg egy előzetes olvasói elvárás, kulturális konvenció alapján. 

 

II. A kutatás módszere, jellege 

 

A kutatás központi kérdése tehát, hogy meg lehet-e szólaltatni, s ha igen, hogyan a „tragikum” 

hagyományos tapasztalatát napjaink befogadási horizontján. Hangsúlyozandó, valóban 

kérdésfelvetésről és kísérletezésről van szó, amelyek eredményessége nem egy-egy 

elméletileg leszűrt, elvont tézisen (noha az ilyenek sem mellőzhetők), hanem a dolgozat 

egészén mérhető le. Aligha vitás, hogy egy ilyen összetett – mitológiai, irodalmi, 

dramaturgiai, erkölcs- és személyiségfilozófiai stb. vonatkozásokat is magában foglaló – 

témakört semmiképpen sem lehet valamiféle végső, egységes alapelvekre visszavezetni. 

Ugyanakkor az adott kultúratörténeti korszakban (nagyjából 1830 és 1910 között) az általam 

vizsgált jelenségeket többnyire mégis összefüggőnek érezték, s közös „szellemi” gyökerekre 

(az arisztotelészi poétikára, a német és a francia romantika egyes közhelyeire és persze a hazai 

előzményekre) vezették vissza. A téma egyik nagy kihívása éppen az, hogy a korabeli (a 

literatura közös, társadalmi használatát evidenciának tekintő) felfogás szerint gyakran virtuóz 

módon összefűzött szálakat szétbogozzuk, a korszerű műfaji-mediális reflexió számára 

hozzáférhetővé tegyük. E nagy körültekintést és (főleg szövegökonómiai) önfegyelmet  

igénylő hermeneutikai feladat érzékeltetését szolgálja a „tragikum allegóriái” cím, allegórián 

egy elvont fogalom („tragikum”) szemléletes irodalmi ábrázolásait értve, amelyeket egy 

pusztán hipotetikus jelöltre (valamiféle poétikai őskódra) vonatkoztatott hasonlóság, 

egymásból eredeztetés és egymáshoz kapcsolás konstituál. (Lásd Walter Benjaminnak a 

„rom” metaforája köré épülő allegória-felfogását és a fordítás működésére alapuló 

nyelvszemléletét).  

 



 

III. A dolgozat felépítése és új eredményei  

 

A disszertáció a különböző műfaji-mediális keretrendszerek („könyvdrámák”, regények és 

eposzok) közegébe lépve először mindig egy elméletibb jellegű fejezettel nyit, s a tágabb 

kultúratörténeti kontextus vázolását követően részletesebb műértelmezések szerepelnek. Ilyen 

módon sikerülhet a klasszikus, „fél-klasszikus” műveket új nézőpontokból újraolvasni, vagy 

legalább érdemi módon továbbgondolni a recepció korábbi, színvonalas kezdeményezéseit. 

 Az első fejezet teljes egészében a mondott célkitűzés eléréséhez szükséges elméleti 

kérdésekről szól. A tragikum-témához kiindulásként az 1960-as évek néhány emblematikus 

művét (George Steiner: A tragédia halála, Lucien Goldmann: A rejtőzködő isten, Peter 

Szondi: Versuch über das Tragische, Heidegger: az Antigoné első stasimónjának értelmezése) 

választottam, amelyek alapján egyértelművé válik a tragikus hagyomány válsága, és 

ugyanakkor beláthatóvá a továbblépés, az újraértelmezés lehetősége. A fejezet második 

részében a témakör legfontosabb magyar vonatkozásait, Péterfy Jenő paradigmatikus értékű 

tragikum-dolgozatát („recepcióesztétikai fordulat”) s az ideológiailag utóbb egymástól oly 

messzire sodródott, ám a század végén a tragikus filozófia jegyében nagyon is egymásra 

találó szerzők, Rákosi Jenő és a fiatal Lukács György egy-egy vonatkozó dolgozatát 

vizsgálom. Ez egyszersmind lehetőséget ad a (romantikus gyökerű) századvégi tragikum-vita 

némely olyan jellegzetességeinek alaposabb tárgyalására, mint amilyen a radikális én-

mondásként („vakság”) értelmezhető hübrisz, s a személyiség összetörése („halál”) nyomán 

megszülető „magasabb” belátás. Röviden: a tragédia metafizikája, amely a 20. század 

közepére – mint láttuk – nagyrészt érvénytelenné, sőt egyenesen lebontandóvá válik, a mai 

irodalmi horizontunkon azonban (hermeneutikai keretbe illesztve) reményeim szerint újra 

megszólaltathatóvá válik. 

 A második fejezetben a „könyvdrámák” problémaköre kerül sorra, A „könyvdráma”  

az angolszász (s részben a német) szakirodalomban jóval kidolgozottabb kategória mint a 

magyarban, ahol többnyire esetleges műfaji megjelölésként használják. Az említett irodalmi 

hagyományokban a színpadi bemutatás helyett inkább olvasásra szánt, vagy legalábbis 

valamilyen okból ilyen sorsra jutott drámai művek (amelyek más kulturális és technikai 

viszonyok között gyakran nagyon is színpadképesnek bizonyulnak), többnyire a klasszikus 

tragédiák „mentsváraiként” szerepelnek. A magyar szakirodalom csak a századforduló táján 

kezd érdemben reflektálni ezekre a fejleményekre, akkor, amikor irodalom és színház 

viszonya (az utóbbi önállósodási törekvései révén) egyre feszültebbé válik. Ugyanakkor az 



1830-as, ’40-es évek dramaturgiai vitái (különösen Vörösmarty Elméleti töredékei) implicit 

módon már kortársi pozícióból figyelnek fel ezekre a fejleményekre. A fejezet második 

részében az öt legismertebb magyar „könyvdráma” értelmezésére teszek kísérletet más-más 

szempontból. Vörösmarty Csongor és Tündéjét abból a nézetből vizsgálom, hogyan lesz a 

maga korában „könyvdrámának” ítélt műből a magyar színháztörténet egyik sikerdarabja. 

Teleki Kegyence kapcsán feltárható, hogyan ábrázolható a színpadon hamar megbukott, 

elsősorban könyvdrámaként számon tartott műben a politika öntörvényű világa, mi tárul fel 

általa éppenhogy nem referenciális, hanem retorikai megközelítésben. A Tigris és hiéna, 

Petőfi egyetlen egészében fennmaradt drámája, amely a színpadon szintén sikertelennek 

bizonyult, akár az abszurd színház felé mutató mozzanataival hívhatja fel magára a figyelmet. 

Ám nézetem szerint Petőfi e tekintetben nem próféta volt, hanem „ösztönös” drámaíróként a 

maga már-már parodisztikus élességében ábrázolta a romantikus színpad jellemző tendenciáit 

(amelyen különben maga is játszott), s részben ez az, ami később – az avantgárd és abszurd 

színpadon – tudatossá vált. Czakó Zsigmond „rémdrámája”, a Leona pedig kifejezetten 

ironikus viszonyt létesít a korabeli sorstragédiákkal (ekképp a „hatásiszony” lehetősége is 

komolyan felmerül), miközben Az ember tragédiája mellett a kor legfilozofikusabb drámája, a 

későromantika (protest) ideológiájának autentikus kifejezője. Az ember tragédiája kapcsán az 

egyik legnagyobb kérdés, hogyan tud filozofikus drámaként a színpadon is sikeres lenni, s 

hogyan exponálódik benne filozófia és irodalom (poézis) ősrégi viszonya? 

A harmadik fejezetben az egyik legtragikusabb klasszikus regényírónk, Kemény 

Zsigmond írásaival foglalkozom. Az elméleti részben a kiváló kritikus dráma- és 

regényelméletének performativitás-vonatkozása kerül a középpontba, egész pontosan az, 

hogyan írja felül a modern regény elmélete a tragikus poétika arisztotelészi hagyományának 

korabeli idealizált konstrukcióját. Ezekben az esszékben páratlan plaszticitással rajzolódnak 

ki egy irodalmi korszakváltás társadalomtörténeti és mediális fejleményei, amelyeket az 1850-

es évek irodalmi életének tanulmányozásában már nem lehet figyelmen kívül hagyni. A 

fejezet második részében Kemény két legszövevényesebb (egyszersmind talán 

legtragikusabb) regényét, a legkorábbról ránk maradt Gyulai Pált és az utolsóként megjelent 

Zord időt értelmezem részletesebben, amelyek poétikai összefüggéseire már Szegedy-Maszák 

Mihály is felhívta a figyelmet. 

Végül a negyedik fejezetben a „tragikus eposz” mibenlétét és megvalósítási 

lehetőségeit vizsgálom Arany János poétikájában, amely az arisztotelészi hagyomány és a 

protestáns hitbölcselet különös házasságából született. Arany e sajátos „világnézet” mentén, s 

persze felülmúlhatatlan mesterségbeli tudással hozta létre (mintegy fél emberöltő alatt!) 



korszakos jelentőségű (noha már születésekor is az európai regény műfaja felől sokaktól 

anakronisztikusnak tartott) epikus művét, a Toldi szerelmét, amely a modern személyiség 

(mint hiány-lét) és tragikum (vigasztalás) utolsó itt vizsgált allegóriája. Az eposz mélységes 

tragikuma mellett az írás (törvény) és a színlelés (retorika) viszonyára összpontosít az 

értekezés, amely felvetés az utóbbi időben különösen a „parodisztikus” Arany kapcsán került 

előtérbe, de a modern tragikum szempontjából is nagy jelentőséggel rendelkezik. 
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