
NémethG. Béla szerint a Tragédia záró sora ("Mondottam ember: küzdi és bízva bízzálJ)
titokzatos, "enigmatikus" színezetű. E kérdés "rejtélye" is megoldható tán, ha számba
vesszük mind a három nagy kérdést, ami Ádám szájából a Tragédia végén hangzik el,
ekként: "Minő sors vár reám?': "Megy-é előbbre majdan fajzatom?" és harmadikként: "Van-é
jutalma a nemes kebelnek?" A "bízva bízzál" úgy is' értelmezhető e három kérdés együttes
figyelembevételével- melynek megválaszolásában az angyalok karának szózata sem hanya
golható el -, hogy Madách érzi: nagyot alkotott. Sőt, "Isten helyett" cselekedett, de a Tragé
dia befejezésekor nem sejthette még, mi lesz művének jövendő sorsa. Megkockáztatható
tehát az a vélemény - hasonlót ír Héra Zoltán A-küzdés költészete címu esszéjében -, hogya
Tragédia zárómondata ezt jelenti: a küzdésnek, a cselekvésnek - adott esetben: az alkotó
cselekvésnek - mégiscsak kell, hogy legyen értelme, jutalma, eredménye.

Madách a mű egyik legfontosabb filozófiai kérdésére, a determináltság és szabadság
problémájára az angyalok karának szózatával válaszol. Szabadságunk - mondják Madách
nevében - a "bűn és erény" közt való választás szabadságában áll. Ádám e szabadság nevé
ben az életet választja, s ez a gondolat kikerekül azzal, hogy őt - valamint az emberiséget 
harcaiban "Isten kegyelme" kíséri. A világ története az "isteni terv" szerint valósul meg,
melyben a luciferi negáció, kétely gyümölcsei is az ember javát szolgálják. A kor viszonyait
és a Tragédia korábbi mondanivalóját figyelembe véve ez legalább olyan hittétel a kor pol
gári-demokratikus eszméi, mint egy átértelmezett "vallásosság" - inkább: religio - mellett.
Ez utóbbival kapcsolatban ugyanis az mondható csak el, hogy Madách a Tragédia írásának
idején }fjúkorának idillikus kereszténységén túllépve egy főként érzelmi alapokon nyugvó,
kötöttségektől mentes, de mélyebb s a személyes lét fenntartásához feltétlenül igényelt deizmusig
juthatott el.

A biblikus, istenkeresőtémák, ezen belül egyén és tömeg viszonya, sőt harca, a kimagasló
személyiség tragédiája - valószínűleg nem minden személyes indok nélkül - Madáchot a
későbbiekben is foglalkoztatta. Erről tanúskodik a Mózes, mely nem utolsósorban Keresz
tury Dezső hathatós közrerrníködésével az 1970-es években a Nemzeti Színházban is színre
került és átütő sikert aratott.

Deák István: KOSSUTH LAJOS ÉS A MA·"
GYAROK 1848-49·BEN. A New York-i Co
Ium bia egyetem közép-keleteurópai történelem
professzora nem kis feladatra vállalkozik, ami
kor Kossuth ellentmondásos egyénisége köré
csoportosítva igyekszik megrajzolni e korszak
ugyancsak ellentmondásos eseményeit. Azt hi
hetnénk, figyelmeztet a szerzö is, hogy szinte
mindent tudunk 1848-49-ről, hiszen könyvtár
nyi anyagot írtak róla. Pedig az igazság az, hogy
az egészet átfogó történelmi munka alig szüle
tett. "Nyugodt lelkiismerettel csak az írhat
1848-49-es magyar történelmet, aki a magya
ron kívül olvas németül, latinul, franciául, oro
szul,' angolul, lengyelül, csehül, szlovákul, ro
mánul, olaszul és szerb-horvát nyelven, továbbá"
aki megjárta a monarchia minden utódállamá
nak levéltárait."

Deák István pontosan felmérte korlátait; te
hát jól tudja lehetőségeit,ritka történészi erény
nyel bevallhatja: "Teljes tárgyilagosságot ma
gam sem Igérhetek". Dialektikus látásmódja te
szi könyvét eredetivé. El kell ismernünk, hogy
egész történelmünk, főként bonyolult korsza-
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kaink tárgyalásakor nem vagyunk bővében az
ilyenfajta szemléletnek. Nem lehet ellentétpá
rok felállításával, vagy külön-külön tárgyalva ér
vényeset mondani Kossuth, Széchenyi, Görgey,
Petőfi szerepéröl, a népről, a nernességröl, a fő

nemességröl, a magyarságról, a nemzetről, a
nemzetiségekröl, a Habsburgokról. a rnonar
chiáról, Nyugat-, Közép- és Kelet-Európáról.

. Kossuthot - írja a szerzö - "származása, társa
dalmi helyzete és foglalkozása valósággal pre
desztinálta a forradalmi vezérszerepre". Ahogy
történelmi személyek, úgy népek, birodalmak
cselekvéseinek megítélése is csak tágabb törté
nelmi, gazdasági viszonyok elemzésével történ
het, holott igaz, ,,1848 sem csupán személytelen
gazdasági erők és névtelen tömegek összecsapá
sából állt, hanem erős egyéniségek konfliktusá
ból is". A legújabb történelmi kutatásók ered
ményei is helyet kaptak e munkában. A könyv
stílusa tiszta, tartalma érdekfeszítő. 1979·es an
gol nyelvü megjelenése után most Veressné
Deák Éva fordításában vehetjük kézbe. (Gondo-
lat, 1983) .
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