
ségéhez intézi az idézett szavakat. Egyértelműen 
önmagát szeretné igazolni velük. Azt akarná 
feledtetni, hogy egykor ő küldte maga helyett 
szolgáját abba a hálószobába, hol a felesége tar
tózkodott, tehát ő felelős azért, hogy neje ön
tudatlanul hűtlenségbe esett. Végeredményben a 
Gyulai Pál és a Ködképek egyazon következ
tetésre jogosítja fel az olvasót: félreértés képezte 
alapját annak a föltevésnek, hogy Kemény túl
hajtott erénnyel azonosítja a bűnt. 

Azért szükséges leszámolni e tétellel, mivel 
Kemény világképének a félreértéséhez vezet. A 
Ködképek nem „a túlzásba vitt jószándék bukásá
ról" (129. 1.) írt példázat, hiszen Jenő Eduárd 
rémuralma esetében nincs értelme jószándékról 
beszélni. Sem Turgovics, sem Laczkó István nem 
„akarata ellenére válik árulóvá*' (161. 1.), az 
előbbit csak a maga kicsiny érdekei fűtik, s vég
telenül túlértékeli magát, az utóbbi szerfölött 
gyáva. Nem állíthatjuk, hogy Kemény szerint „az 
apróka tévedés, a puszta botlás aránytalan és ki
számíthatatlan következményekkel jár" (161.1.). 
Kemény általában nem kicsiny ballépésekre, 
hanem alapvető emberi fogyatékosságokra vezeti 
vissza a katasztrófát: Gyulai nem érzi, hogy az 
ártatlan ember halálát semmiféle magasabb poli
tikai meggondolás nem igazolhatja; Jenő Eduárd 
gépnek tekinti az embert. Egyedül Kassai Elemér 
kivétel: ő viszont semmiféle vétekben nem 
marasztalható el. Halála teljesen indokolatlan. A 
rajongókban, de csakis ebben az egy művében, 
Kemény a létezés tragikumát ábrázolja. 

Egy-egy regény jellemzésekor Veress Dániel a 
kutatást előre vivő ötletekkel szolgál. így például 
párhuzamot von Gyulai és Sennoné sorsa között. 
Mindkettő hozzájuk képest értelmileg kevésbé 
fejlett személyiségnek - Báthory Zsigmondnak, 
illetve Sennonak - szolgáltatja ki magát, s ez 
idézi elő romlásukat. Az efféle találó meg
jegyzések azonban nem pótolják a regények elem
zését. Veress Dániel alig kerít sort a szépírói 
szöveg behatóbb értelmezésére. Könyve nyelvét 
tekintve ezt természetesnek vehetjük. Az alanyi, 
vallomásos hangnem aligha fért volna meg a 
tárgyszerű műértelmezés szellemével. Egy hiány
érzetünket mégis szóvá tennénk. A „tartalom-
elmondás" hátrányait fölösleges pedzeni. Csak 

MEZEI JÓZSEF: MADÁCH 
Bp. 1977. Magvető K. 4561. (Elvek és utak) 

Egy olyan műről, mint Az ember tragédiája, 
amelyről csaknem mindent és mindennek az 
ellenkezőjét is elmondták már (1. Kántor Lajos: 

azért idézzük fel őket, mivel a „tartalora-
elmondó" hagyománynak a kísértése kárhoztat
ható néhány félreértelmezésért. A szív örvényei 
méltatásában azt olvassuk, hogy Szeredy Anselm 
házasságot köt Mery Agathával (121.1.), holott a 
szöveg végszavai még nem tesznek említést üyen 
eseményről. A Férj és nőben szereplő Zörény 
Iduna a „gőgös, önző, túlfűtötten érzéki, nagy
világi" megjelölést kapja (127. 1.), noha sokkal 
összetettebb jellem, belső ellentmondások 
gyötrik. A korszerű regény elméleti fogalmak 
hiánya legjobban a Zord idő tárgyalásánál vezet 
torzításhoz. A szerző figyelmen kívül hagyja az 
időszerkezetet, amidőn így ír: „A Zord idő 
cselekménye 1541 májusában kezdődik, és még 
ugyanannak az évnek őszutóján be is fejeződik" 
(174. 1.). Az első fejezet eseménysora valóban 
1541-ben játszódik, az utolsóé viszont 1551-ben, 
s a visszatekintések - például Komjáti Elemér 
vagy Barnabás gyerekkorára - e tíz évnél is 
hosszabb időszakaszra tágítják a történést. Mivel 
Veress Dániel nem tér ki az elbeszélő nézőpont és 
hangnem jelentőségére, könyve alapján az olvasó 
kevéssé alkothat fogalmat magának arról, miben 
különbözik Kemény jellemalkotása Jókaiétól. 
Komjáti Elemér és Barnabás „a felnagyított 
jóság" és „a zabolázhatatlan gonoszság" kép
viselőjének neveztetik. Elsikkad az a tény, hogy 
Elemér nem tartja meg szavát, nem váltja ki 
Barnabást a török fogságból. Nem derül fény 
arra, hogy Kemény mélyen kételkedő alkat, s a 
világot nem bibliai egyszerűséggel mennyországra 
és pokolra osztja, nem ismer feltétlen jót s rosz-
szat, minden értékkel szemben gyanakvás fogja el. 

Tagadhatatlan, hogy bármiféle szöveg
értelmezés szükségképpen leegyszerűsít, követ
kezésképpen torzít. Veress Dániel könyvének el
olvasása után mégis úgy gondoljuk: Kemény szép
prózai műveinek megítélésében gyakran fordul 
elő olyan félreértelmezés, amely arra vezethető 
vissza, hogy kevéssé tudjuk emlékezetünkben 
tartani a szöveget. Szükség lenne a szövegek 
alaposabb elemzésére. A kutatások olyan szakasz
hoz érkeztek, amikor a különféle magyarázatok
nak már egyaránt a szövegekre kell hivatkozniuk 
bizonyítékként. 

Szegedy-Maszák Mihály 

Százéves harc Az ember tragédiájáért Bp. 1966.), 
nehéz vállalkozás monográfiát írni. Igaz, Mezei 
József a Tragédia elemzésénél többre törekszik, 
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amennyiben az egész drámaköltői életművet 
tárgyalja, kevesebbre viszont, amennyiben ki
rekeszti a műmagyarázat közvetlen vizsgálódási 
köréből Madách egyéb természetű megnyilat
kozásait, alkotásait. Holott az előzménynek 
számító ismert versek (Pál öcsém sírjánál, Mária 
testvérem emlékezete, Éjféli gondolatok, A halál 
költészete), sőt némely prózai mű (pl. Dúló 
Zebdeus kalandjai) tanulsága nagyon is beleillene 
a könyv gondolatmenetébe. A korábbi kutatások 
által valóban meglehetősen kizsákmányolt érte
kező próza (A nőről, különösen esztétikai szem
pontból, Az esztétika és társadalom viszonyos be
folyása) háttérbe szorítása pedig nyomós érvektől 
fosztja meg a szerzőt. A nemzetiségek ügyében 
mondott országgyűlési beszédben például ez 
olvasható: „Ha végigtekintünk a világtörténeten, 
azt fogjuk találni, hogy minden kornak megvolt 
sajátságos vezéreszméje, mely, hasonlatosan az 
élesztőhöz, mozgásba hozta a rest anyag egész 
világát, s az ízetlen keverékből kifejleszté a nemes 
szeszt, az éltető szellemet, mely nem lehet egyéb, 
mint a szabadság. Ez az egyetlen eszme, mely bár 
oly régi, mint a világ, mégis oly ifjú, mint a 
tavasz; mely bár oly elpusztíthatatlan, mint a 
bazalt szikla, mégis oly érzékeny, mint a hím-
poros virágszál. Minden újonnan feltűnt eszmé
nek megítélésében tehát vájjon a korszak vezér
eszméje-e az, s mi értelemben, egyedüli mértékül 
annak képessége szolgálhat a szabadság ügye elő
mozdításában." Az idézett gondolat arról tanús
kodik, hogy a Tragédia „hármas jelentés"-ét, 
szabadság, küzdés és ellentét kölcsönös feltétele-
zettségét (333) a szabadság-eszme határozza meg. 

A drámaíró Madách képezi tehát a monográfia 
témáját, középpontban természetesen Az ember 
tragédiájá-vsl. Mezei József módszere, a tárgyalás 
módja ezúttal is egyéni (részben Reviczky-könyve 
és a regénytörténet eljárásait fejleszti tovább), 
már-már szokatlan. A különböző filozófiai, tudo
mányos és irodalmi előzmények, hatótényezők 
közül a csak legfontosabbakra szorítkozik. (A 
szűkre szabott névsorból azonban legfeljebb 
Lamennais-t hiányolhatjuk.) Őrizkedik a Madách-
irodalomban olykor túltengő pszichologizálástól 
is. (A korai drámakísérleteknél viszont nagyobb 
teret lehetett volna szentelni a fiatal Madách lelki 
válságának.) összefoglalóan úgy jellemezhető 
módszere, hogy közelebbről és távolabbról is nézi 
a Tragédiá-X a szokásosnál. Távolabbról, mert igen 
általános kategóriákat (harmónia, küzdés, ellen
tét, sőt nagybetűs fogalmak: pl. Erő) alkalmaz. 
Közelebbről, mert tárgyalásmódja közvetlen 
szövegmagyarázat, asszociatív interpretáció. Ered

ményekhez vezethet ez az értelmezésben, de 
lehetetlenné teszi bizonyos kérdéskörök (pl. 
Lucifer, a nő-probléma stb.) összefoglaló le
zárását. A megfigyelések, ötletek, egy-egy gon
dolat-csírát tartalmazó kis fejezetek sajátos, 
mozaikszerű felépítést idéznek elő, ami meg
nehezíti az olvasást, mert a gondolatmenet rekon
struálását a részelemek összefűzésével kell el
végeznünk. Ugyanakkor a színek relatív mű-
egésszé minősítése új nézőpontot biztosít. 

A könyv előadásmódja lendületes. Fogalom
készlete is betölti funkcióját, s csak ritkán 
bizonytalan az azonosítása (pl. a Valami 
100-102). Nehézséget az okoz, hogy állításainak 
egyikéből következik ugyan a másik, de többféle 
módon is. Az olvasó elindul a maga elképzelése 
szerint, de nem lehet bizonyos benne, hogy jó 
úton jár. Ez a szerzőnek arra a stiláris fogására 
vezethető vissza, hogy egy-egy közbülső fogalmi 
lépést, gondolati állomást kihagyva túlságosan 
nagy ugrásra készteti olvasóját. Feltehetően ez a 
magyarázata annak, hogy távlatos mondatai nem 
mindig egyértelműek. így például nem egészen 
világos, hogy a világirodalmi elődök konkrét 
hatótényezőkként szerepelnek-e: Dante (a Szép
ség), Milton (a Morál), Goethe (az Értelem), 
Byron (a Heroizmus), Shelley (a Szeretet); vagy 
csak általánosságban, összevetési alapul szolgálnak 
(kiemelt specifikumukkal együtt) mint hasonló 
vállalkozások szerzői, mintegy háttér gyanánt. 

Nehezíti a gondolatmenet követését az a két
szeres, sőt többszörös megterheltség is, amire egy-
egy műszó tett szert immár, ösztönös tiltakozást 
válthat ki például Az ember tragédiája-nak 
eposszá nyilvánítása (358, 368), ha nem „mitikus 
összegezésként", létezéskölteményként, hanem 
műfajként gondolunk rá. Vagy amikor a szabad
ság, küzdés, ellentét hármasságára alapozza a mű 
summázó értékelését (334), akkor eszmei, etikai 
és formai aspektust tulajdonít a szerző e három 
(egyébként nem azonos szférából származó) alap
kategóriának, hogy a mű szinte valamennyi 
gondolati és művészi vonatkozását hozzájuk tár
síthassa. Az ily módon sajátos jelentést és aspek
tusokat nyerő szabadságfogalom viszont már 
kevéssé alkalmas arra, hogy bizonyos hagyo
mányos antinómiákat fejezzen ki, pl. szabadság és 
egyenlőség szembekerülését, ami pedig kulcs
kérdése a Tragédia ideológiai és politikai jelen
tésének. 

Mindegyik Madách-kutatót fenyegeti az a 
veszély, hogy a gazdag jelentésű művet a maga 
alkatához, elképzeléseihez „igazítja", ellent
mondásait feloldja vagy bizonyos céllal el-
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hallgatja. Pedig Madách romantikus, nem 
számolva alkotó művész, aki bizonyos pontokat 
nem dolgoz ki, homályban hagy. Mezei József a 
szöveget veszi alapul, azt értelmezi. Mégis egy 
árnyalattal nagyobb hangsúly esik nála is a mű 
átgondolására, egységére, mint ellentmondásaira, 
végiggondolatlanságára. Arra a kérdésre például, 
hogy Ádám meghódolása a XV. színben vissza
térést jelent-e a vallásos hit talajára, azért nehéz 
bármilyen egyértelmű választ adni, mert egyikre 
sem jogosít fel magának Madáchnak a szövege. 
Madách személyes világnézete valami dogmák 
nélküli katolicizmus volt, melyet neveztek már 
deizmusnak is, de mondhatjuk objektív idealiz
musnak is. Legalábbis erről tanúskodik a Föld 
Szellemének nagy tirádája a XIII. szíben („ó, 
hogyha látnád árva lelkedet. . .") , mely üres és 
értelmetlen létezésnek tartja a lelket anyag 
nélkül. Több adat mutat arra is (nem ok nélkül 
beszélt Riedl romantikus pantheizmusáról), hogy 
a természetfölötti szférát költőüeg is megközelíti 
Madách a természet átlelkesítésével, az élet- és 
életerőkultusszal. (Az élet „méltóságos tenger", 
melynek nincsenek határai, a zsenialitás „sugar"-a 
is az égből szállt Kepler homlokára, s a nő- és 
szerelem-istenítésben is megvan a természetfölötti 
szférába való átemelés.) Ha a XV. színben Ádám 
a hagyományos Isten-képhez térne vissza, nem 
gyötörnék kétségek, ha a romantika mindent be
töltő istenségéhez, akkor nem érezné úgy, hogy 
az Úr elrejtőzik előle. A deizmusra utal az, hogy 
az Úr nem válaszol Ádám kérdéseire, hanem saját 
erkölcsi autonómiájára bízza. A befejezés rideg 
kanti megoldását színezi, hogy Madách a férfi 
erkölcsi autonómiájához hozzátársítja a nő 
intuitív bizonyosságát. Tehát az irracionalizmus 
intuitív istenélményének a révén Ádám mégsem 
tud teljesen elszakadni az Úrtól, szüksége van az 
Éva által közvetített sejtelemre, mely a küzdő 
embert valami természetfölöttihez kapcsolja. 

Az asszociatív módszer segítségével Mezei új 
ötletekkel járul hozzá e sokak által „agyon 
elemzettének nevezett mű értelmezéséhez, 
összeköttetésbe kerül például a reformnemzedék 
színész-élménye Ádám paradox pozíciójával, aki 
egyszerre átélője és közönsége Önnön szerepének 
(151). A keretszínek és a történelmi jelenetek 
kapcsolódásának, összefüggésének régi dilem
májához szolgáltat adalékot az a beállítás, amely 
szerint Ádám-Fáraó „természetes mozdulata az 
Isten utánzása, még élénk emlékei vannak az 
istenségről, a teremtésről. Fenséges úr, trónon ül, 
nyitott csarnokban, mint az Ú r . . . Ö is szóval 
teremt, neki is engedelmeskedik minden . . ." 

(153) Az önálló tragédiává lebontott VI. színben, 
az „egyenlőség játékai"-ban a realitással nem 
számoló Miltiádész valóban a Kemény Zsigmond-i 
erkölcsi csapdába, a túlhajtott erény bűnébe esik 
(171). 

Ami Ádám történelmi inkarnációinak magya
rázatát illeti; kézenfekvő, hogy a társtalanságtól 
szenvedő, a hatalom és boldogság konfliktusát 
átélő Dantonban a fáraó-sors megismétlődését 
lássuk azzal a tanulsággal, hogy Madách elő
szeretettel szűkíti le a történelmet bizonyos elemi 
emberi problémákra. Mezei József ezzel szem
ben Keplerrel (233), majd Miltiádésszel (235) 
rokonítja Dantont, a fáraóval csak futólag, 
említésszerűen, s más szempontból (238). Néha 
ez az újszerű megközelítés azzal a következ
ménnyel jár, hogy a hagyományos dilemmák 
megválaszolatlanul maradnak. A X. szín egyik 
alapkérdése az, hogy a felébredés visszatérést 
jelent-e Rudolf korába, vagy ez már a Szent
szövetség kora. (A szerkezeti fogás, a prágai 
udvarba való visszajutás esetleg célzás arra, hogy a 
restaurációs kor a nagy francia forradalom előtti 
állapotokra akart visszamenni.) Minderre csak 
közvetett feleletet kapunk azzal az okfejtéssel, 
hogy Kepler tanítása „a polgári gondolat külön
böző fázisaival esik egybe" (242—250). Az egy-
ívelésű, lendületes Afdzes-elemzés azért is lehet a 
mongráfia legsikerültebb része, mert a jelenhez 
beszélő, parabolaszerű történelmi dráma gondo
latiságának kibontása egyúttal a részletkérdések 
tisztázását is jelenti. 

A legújabb Madách-könyv gazdag vonatkozás-
rendszerrel kapcsolja Az ember tragédiájá-t a 
40-es, 50-es évek magyar viszonyaihoz. Palágyi 
Menyhért óta sokaknál felmerült ez az igény, itt 
azonban az interpretáció állandó kísérője. A 
prágai „közöny", s a XIX. századi kiégettség, 
byroni blazírtság összekapcsolása kétségeket 
ébreszthet (213-214), de A civilizátor valóban 
Az új földesúrit, az Egy régi udvarházat és 
társait juttatja eszünkbe a Bach-rendszer gúnyos, 
elutasító bírálatával (70) éppúgy, mint az „erő
szakos népboldogítás"-t példázó bizánci szín 
(198) vagy Falanszter (292). (Továbbgondolható 
a VII. és XII. szín párhuzamosítása ebben a 
vonatkozásban: Dosztojevszkij néhány évvel 
később egyenlőségjelet tesz katolicizmus és 
szocializmus mint kerülendő s azonos lényegű 
végletek közé.) Tanulságos az, ahogyan a „szent 
tanok" önzése (Bizánc) a magyar reformkor poli
tikai küzdelmeinek kisszerűségével magyarázható 
(203), s ennyiben Az elveszett alkotmány az Éljen 
az egyenlőség, a Tisztújítás irányzatába illeszthető. 
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A párizsi szín humanitásvágyában is okkal 
fedezhető fel az 50-es évek ,jogi" érzékenysége 
(225), a tábornok morális kivégzésében pedig 
valóban ráismerni Görgey becsületének, érdemei
nek beszennyezésére: „Párizs ifjúságának vádja 
egy szó: áruló. Akire rásütik, meghal. A szó ki
végez, gyilkol." (227) Az 1849 utáni években is 
megsokasodtak a rágalmazó pletykák, „az 
emberek lelkében, a szóbeszédben lezajló perek, 
vádak a szabadságharc árulóival szemben. Gyanú-
sítgatások, suttogó vélemények, vélt titkok 
ismerései veszik körül az embereket. Madách 
annak a veszélyét láttatja itt, hogy müyen vég
zetes bűnre vezet, ha nem egyszerű az igazság, de 
nem lehet megvizsgálni, mert egyetlen vonat
kozási pontja, egyetlen törvénye van: a nép 
neve." (226) A Mózes-iöl szóló rész szinte 
minden főbb tézisét idézhetnénk ebből a szem
pontból: Mózes taktikája a deáki módszert tük
rözi (380-381), az osztrák beolvasztási szán
dékokkal szembeszegülő magyarság allegorikus 
azonosítása az egyiptomi rabságban sínylődő 
zsidókkal (382), a „nemzeti érzelmek meg
osztása" (384) stb. A Mózes-ben nagy gondolati, 
erkölcsi súllyal tűnik fel Széchenyinek a század
közepet oly mélyen foglalkoztató alakja. Az 
ihletés kétségtelen, megfontolandó pusztán az 
lehet, hogy történelmi szerepének, politikájának 
megjelenítése-e a döntő (415-416), vagy az egyé
niség belső küzdelmének, vívódásainak, magára 
maradásának, személyes tragédiájának végig
követése. 

Téves (és olcsó) eljárás volna felsorolni most 
mindazt, ami hiányzik az új Madách-monográfiá-
ból. Ami viszont vitára serkenthet állításai közül, 
az a tisztázódást, a továbbgondolást segíti. A 
pályakezdő drámák vizsgálatakor például mintha 
kevesebb szó érné ezek fogyatékosságait 
(65-66). Pedig nemcsak arról van szó, hogy 
Arany egy másik, népiesebb stíluseszmény felől 
nézte (és javította) a Tragédiá-t, hanem arról is, 
hogy Madách költői nyelve csakugyan kezdet
leges, almanachízű nemegyszer. Sok igazság van 
abban a beállításban, hogy Az ember tragédiája 
nem vég, hanem kezdet, s ezt bizonyítandó 
méltán kapnak nyomatékot a Mózes eszmei érté
kei (377). Figyelembe kell azonban venni, hogy a 
Tragédia nem egyszerűen Madách legjelentősebb 
műve, hanem minden korábbi költői, gondol
kodói útkeresésének összefoglalása annyiban is, 
hogy költészetének és korábbi drámáinak leg
értékesebb elemeit emeli át bele. Az ember 
tragédiája tehát meg nem ismételhető és felül 
nem múlható remekmű Madách életművében. 

Erre mutat az, hogy a Mózes éppen a leg
lényegesebb pontokon nemcsak eszmeileg, de 
nyelvüeg is mintegy a Tragédia bizonyos helyeit 
ismétli meg, s az is, hogy Madáchnak a halála 
előtt közvetlenül elkezdett, vagy inkább el
tervezett műve, a Tündérálom eléggé dÜettáns 
ízű. 

Mezei József a világteremtés mítoszának 
harmóniavilágát tekinti az első színek meghatá
rozó tényezőjének (93-107. és különösen 96.). 
Kétségtelen, hogy a mű egyik alapgondolata a 
világmindenség harmóniája, s ez benne rejlik már 
az első szín karénekében, hogy aztán az ellent
mondások, küzdelmek végül ebben olvadjanak 
össze. Ennek a gondolatkörnek a kialakításához 
hozzájárulhatott a kor magyar „egyezményes" 
filozófiája (Hetényi János, Szontágh Gusztáv). 
Madáchnál a harmónia telt jelentésű, többrétegű 
képzet. Van benne esztétikai elem is, s ennyiben 
az összhang a torznak, a rútnak az ellentéte. 
Metafizikai értelemben a harmónia nem más, 
mint a világegyetemben működő fizikai és bio
lógiai erők célirányos és tervszerű volta. Minden
nek morális megfelelője az a meggyőződés, hogy 
az erkölcsi parancsok nem összeegyeztet
hetetlenek az ember természetével, vágyaival, 
hajlamaival. Csatlakozik ehhez e kérdéskörnek 
egy régi, filozófiai jelentése is, ami már Leibniz-
nél megtalálható, hogy ti. nincs is abszolút rossz, 
csak teremtésre késztető hiány, tehát magasabb 
szempontból a rossz is beleilleszkedik a világ
egyetem rendjébe. 

S ezzel már a sokat emlegetett, gyakran túl
értékelt, máskor lebecsült Hegel-kérdés közelébe 
jutottunk. Mezei József joggal beszél „csonka 
dialektikádról az egymást követő színek vonat
kozásában, hiszen tézis és antitézis, pl. a IV. és V. 
szín után valóban nem jelenthet szintézist Róma 
(353). Madách csakugyan nem fogadja el teljesen 
a hegeli képletet, s a triádszerű fejlődés inkább a 
keretszínekből vehető ki, ha a paradicsomi lét
formát, a passzív háládatosságot, ösztönös, nem 
emberi szintű harmóniát, a választás, a fejlődés 
esélyét nélkülöző, ezért morálisan semleges ön
állótlanságot tekintjük tézisnek (II. szín), a 
lázadást antitézisnek (III. szín), s a megoldást, az 
ember erkölcsi autonómiáját szintézisnek (XV. 
szín), amely valóban új és magasabb rendű minő
ségként egyesíti a függést és az önállóságot. 

Lucifer, akinek alakja körül sokáig a leg
hevesebb viták dúltak, részben szintén a művet 
létrehozó kissé spontán alkotásmódnak (vagy 
annak is) köszönheti összetettségét. Bár a XIII. 
szín ennek ellene látszik mondani, mégis az az 
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értelmezés tűnik legmeggyőzőbbnek, mely szerint 
Lucifer nem kívánja pusztulásba hajszolni 
Ádámot, s nem is akar új világot alapítani, hanem 
az egyéniségének végső alapját képező rivalizálás 
szellemében le akarja leplezni az Úr teremtette 
világot, a történelemmel akarja bebizonyítani, 
hogy annak célszerűsége és harmóniája csak lát
szat (vö. a 145. lapon található gondolat
menettel). Elgondolkoztató Lucifer római szín
beli viselkedésének kommentárja. Lucifer nem 
mulat, csak gyönyörködik a züllésben, segít 
tagadni, rombolni. De nem erkölcsbírói szerepből 
ítélkezik, mint Gyárfás Miklós véli (A tragikus 
irónia színháza. Színház 1972.1.), hanem kívülálló 
és érzéketlen módon, s talán valóban azért, „mert 
gyönyöre nem testi, hanem lelki" (186). Egy
oldalúsága abban van, hogy erkölcsileg a hitvány
ban, esztétikailag a rútban, biológiailag a pusz
tulásban gyönyörködik. S talán még döntőbb, 
hogy az értelem sátánja ő, aki süket minden iránt, 
ami több vagy más az ésszerűségnél, nem ismeri 
az érzelmet, hangulatot, kedélyt. Egyéniségének 
és nézeteinek ez a végzetes egyoldalúsága előre
vetíti utolsó színbeli elbukását, örökös kudarcra 
ítéltetettségét: nem érheti el az önálló létező 
rangját, nem is tud létezni anélkül, amit tagadna, 
csak antitézis, s ezzel a jónak az ösztönzője, így 
minden romboló törekvésével legádázabb ellen
ségét segíti. 

Az ellenvetések, kiegészítések számát növelni 
lehetne, feladatunk azonban inkább a monográfia 

bemutatása, jellemzése. Mezei József őrizkedik 
attól, hogy mondandóját „rövidre zárva" kap
csolja a mához. Alighanem az olvasóra bízza ezt. 
A bevezető fejezet végén, mintegy a Tragédia 
behangolásaként írja: Madách nemzedékének a 
látványos tettek (és bukások) után más képes
ségekre van szüksége: „Gyakorlati ügyességre, 
hideg életismeretre, aprómunkára, nem világot 
rengető, egyéni tettre . . . Az élet realitásokat 
követel, gyakorlati tevékenységet, szerény érzé
seket, de valóságosakat, megvalósítható, egyszerű 
gondolatokat. A küzdelem egymás között 
emberi, és nem héroszi, a köznapokért folyik, 
nem földöntúli eszményekért. ." (88) Mintha 
Az ember tragédiája mai fiatal olvasóinak szólna a 
figyelmeztetés. Akik számára Madách üzenete 
különleges érvényességű. Kora, sorsa, tapasz
talatai arra késztették, hogy ne higgyen az emberi 
természet rossz oldalainak, romlékonyságának, a 
földi élet hiányainak valamikori teljes meg
szűnésében. A nemzeti ügy melletti kitartása, 
erkölcse, embersége viszont arra ösztönözte, hogy 
higgyen a jóságban, a küzdésben, mint önmagáért 
megvalósulóban. Ezért nem ábrázolhatta az 
emberiség tartalmi haladását (mely szerint az 
emberiség szabadság, erkölcs stb. tekintetében 
előbbre jutott volna), hanem csak dinamikus fej
lődését, ami azt jelenti, hogy az ember mindig 
talál új eszmét, amelyért küzdeni tud, s amelyért 
küzdeni érdemes. 

Imre László 

ZENEI ÍRÁSOK A NYUGATBAN 

Szerkesztette: Breuer János Bp. 1978. Zeneműkiadó 516 1. 

A reprezentatívnak szánt válogatás 516 
oldalas, végén a Nyugat-beli zenekritikák teljes 
bibliográfiájával, a szerkesztő, Breuer János utó
szavával, valamint névmutatóval. A kötet nyolc
vanegynéhány kritikát, esszét tartalmaz. Az első 
írás Füst Milántól, 1909. januári, az utolsó, 
Szabolcsi Bencétől, 1941. áprilisi. Utószavában a 
szerkesztő így ír a válogatás szempontjairól: 
„Gyűjteményünk . . . ízelítőt adhat csupán . . . A 
tallózás keserves szempontjai közül objektívnek 
tekinthető, hogy kötetünkből kimaradtak az új 
kiadásban, egyebütt hozzáférhető cikkek. Érte
lemszerűen hiányzanak tehát Bartók, Kodály, 
Csáth Géza írásai.. . Célom volt, hogy a zenéről 
író jelentős személyiségek a kötetből ne hiányoz
zanak. Végül.. . olyan írásokat választottam, 

amelyek túlmutatnak közvetlen témájukon . . . , 
elvi jelentőséggel bírnak mindmáig." A szer
kesztés mindazonáltal elég sok hiányosságával 
tűnik ki. A fentiekből is érezhető, hogy a válo
gatásnak nem voltak igazán határozott tartalmi 
szempontjai; mindenekelőtt egy olyan reprezen
tációra törekedett, amely nem mindig esik egybe 
a valódi reprezentativitással. Valóban elvi jelentő
ségű írások mellett teljesen esetleges, ingatag 
minőségű cikkek is bekerültek, néhányszor az 
irodalomtörténeti nagy nevek (Kosztolányi, 
Karinthy, Kuncz, Gyergyai stb.) bűvölete érvé
nyesült, holott egyáltalán nem törvényszerű, 
hogy egy alkalmilag zenei tárgyú cikket író lite
rátus valóban jó zenekritikákat produkáljon; néha 
tehát a névsort, és nem a színvonalat érezzük 
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