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Első - de nem! - Utolsó Ember a Világon" 
(Madách logikája: vég vagy kezdet)* 

„Ki egyszerű egész voltában tekinti e compositiót, az tisztában lehet a költő 
czéljával. [...] Lucifer az embert teljesen meg akarja rontani; az első embert 
kétségbeesésig űzve, benne megsemmisíteni összes nemét; ez neki a sötét képek 
által már-már sikerül is, midőn a szeretet szava, és isten keze visszarántja az 
örvény széléről. [...] Ez a mese alapvázlata: innen indúlva kell méltányolni az 
egyes részeket, és a kivitel sükerét." (Arany János) 

Madách bevezetése a Kisfaludy Társaságban - 1862 márciusában. Tehát: Lu-
cifernek már-már sikerül megsemmisíteni az embert. Csak a szeretet meg az Úr 
szava rántja vissza az örvény széléről. Valóban, innen méltányolhatok a részek 
is, az egész is. Ádám és Lucifer harcáról van szó - az emberért. Vagy az Úr és 
Lucifer harcáról - Ádámért, az emberért. Amelybe - meghatározó pontokon -
Éva is beleszól. A harc tétje nem egyszerűen az ember léte vagy nem léte és 
értelme vagy értelmetlensége. Hanem bonyolultan a történelem léte vagy nem 
léte, és értelme vagy értelmetlensége is. Persze pontos filozófiai dramaturgiával 
egymásra építetten. Mert az ember léte történelem nélkül vagy értelmetlen tör-
ténelemben is elképzelhető. De az ember értelmes léte csak értelmes történe-
lemben elképzelhető. A drámai költemény művészi-gondolati íve a történelem 
nélkül megvalósult értelmetlen lét valóságát és az értelmes történelemben meg-
valósulható értelmes lét lehetőségét köti össze. A történelem nélkül megvalósult 
értelmetlen lét valósága a második szín, a Paradicsom lírai idillje. Az értelmes 
történelemben megvalósulható értelmes lét lehetősége a tizenötödik szín, a Pa-
radicsomon kívül etikai drámája. A második szín lírai idilljétől a tizenötödik 
szín etikai drámájáig az Úr, Ádám, Lucifer és Éva bonyolult, egymást építő-
romboló, igenlő-tagadó filozófiai-dramaturgiai összjátéka vezet. 

Nos, első és utolsó ember vagy sem? A válasz az első, azaz kronológiai szinten 
egyszerű. A második, azaz filozófiai szinten bonyolult. Mert kronológiai szinten 
Ádámot az Úr, az Isten teremtő tette első emberré teszi. De Ádámot Lucifer, a 
Sátán romboló tette utolsó emberré teheti. Mert filozófiai szinten Ádámot az 

"A Nemzetközi Madách Társaság alakuló ülésén, 1995. október 16-án elhangzott előadás. A címet 
az ülés mottója - „első, utolsó ember a v i lágon" - befolyásolta. A bevezető e lőadás erősen kapcso-
lódott Francis Fukuyama A történelem vége és az utolsó ember c ímű könyvéhez. Ez indokolja előadásom 
egyes részgondolatmenetei t . 
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Úr, az Isten utolsó emberré nem teszi. És Ádámot Lucifer, a Sátán romboló tette 
utolsó emberré nem teheti. Mert az utolsó ember fogalma Nietzsche óta - és 
ma már hozzá kell tenni: Fukuyama óta - más jelentést kapott. 

Nietzsche egyik fő műve, az lm-lgyen Szóla Zarathustra elöljáró beszédének 
ötödik passzusában beszél az utolsó emberről. A szeretet, teremtés, vágyakozás 
és csillagok nélküli, kicsivé zsugorodott földön feltalálta a boldogságot. Ahol 
akad kedvtelés nappalra és éjjelre, de nincs pásztor és egy a nyáj. Az utolsó 
ember történelmi-bölcseleti-lélektani végpont. Kihunyt benne a belső feszültség. 
Amely a történelmet tettével csinálta, gondolatával értelmezte, érzelmével szen-
vedte. Fukuyama fő műve, A történelem vége és az utolsó ember ötödik fejezetében 
beszél az utolsó emberről. Vagyis az utolsó ember átkerült Nietzsche filozófiai 
paradigmájából Fukuyama bölcseleti bestsellerébe. Méghozzá a Hegel módsze-
resen zseniális történetfilozófiájából és Nietzsche költőien zseniális aforisztiká-
jából nyert szuggesztíven publicisztiko-filozofikus végkövetkeztetésben. E vég-
következtetés az ezredvég emberének és történelmének nagy dilemmáját vázolja. 
Kiélezett alternatíva formájában. A történelmet csináló ember - az önérvénye-
sítés vágyától ösztönözve - eljuttatta önmagát és törtéi.elmét a liberális demok-
rácia birodalmába. Amelynél jobbat elgondolni és teremteni nem tudott. Ez 
állapot egyfelől tele van régi ellentétek elsimulásával, régi vágyak teljesülésével. 
Másfelől tele lehet új ellentétek keletkezésével, új vágyak születésével. Ha az 
ellentétek elsimulása, vágyak teljesülése dominál, létrejön a történelmi mozgás 
megszűnte, a történelem vége, az utolsó ember országa. Ha az új ellentétek 
keletkezése, vágyak születése dominál, létrejöhet a történelmi mozgás robbanása, 
a történelem újrakezdése, az első ember állapota. Az utolsó emberben szomo-
rúan beteljesülő és kihunyó - vagy az első emberben tragikusan felrobbanó és 
újrainduló történelem? A Fukuyama fogalmazta hegeli-nietzschei alternatíva. 
A kérdés csupán az, szembesíthető ez alternatíva Madách történelmi víziójával? 
És ha igen, hogyan? 

Nos, úgy vélem, nem szembesíthető. Se kronológiai, se filozófiai szinten. 
Kronológiai szinten az Úr és Lucifer párharcáról van szó. Az Úr teremt. Tény-

legesen első emberré teszi Ádámot. Lucifer rombol. Ténylegesen utolsó emberré 
is akarja tenni Ádámot. Ezért a hét történeti, egy jelenkori, két jövőbeli szín 
gyötrő álomlátása. Lenne is Ádám utolsó ember, ha a mélybe veti magát . De 
hogy is mondja Arany János? „A szeretet szava és isten keze visszarántja az 
örvény széléről." És e szó, Éva szava megszólalásával és e kéz, az Úr keze 
rántásával veszi kezdetét a tizenötödik szín etikai drámája. Ám e d ráma csak 
a kronológiai értelemben vett első vagy utolsó emberség dilemmáját dönti el. 
A filozófiai értelemben vett első vagy utolsó emberség dilemmáját fel sem veti. 

Filozófiai szinten legfeljebb Ádám és Lucifer párharcáról lehet szó. Lucifer 
rendezi a hét történeti, egy jelenkori, két jövőbeli szín gyötrő álomlátását. Ádám 
lelkesedik és újra lelkesedik. Lucifer kiábrándít. De végig nem Nietzsche és -
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nem bánom! - Fukuyama utolsó emberéről van szó. Az, mármint az utolsó 
ember - láttuk, már végletesen megelégedett és öntelt. Az adott állapottal és 
állapotban. Mindennapi léte sekélyes szintjével és szintjében Nietzschénél, a 
liberális demokrácia el- vagy visszanyert paradicsomával és paradicsomában 
Fukuyamánál. Ezért érhet benne véget, hunyhat ki a mozgatóerejét veszített 
történelem. Ádám pedig sohasem elégedett és öntelt. Hanem a lelkesedés és 
kiábrándulás sorozatainak nyomására jut el a kétségbeeséshez, az öngyilkos tett 
küszöbére. Amely nem az álomtörténelem vége vagy kihunyása lenne, de meg-
gyilkolása vagy elvetélése. Nem befejezné, inkább el sem kezdené a történelmet. 
Nem hamvába holttá tenné, hanem csírájában megfojtaná az útját még meg sem 
kezdő emberiséget. És Lucifer célja éppen ez. Nem megelégedetté, hanem ki-
ábrándulttá, nem önteltté, hanem kétségbeesetté akarja tenni Ádámot. Nem meg-
elégedett és öntelt utolsó emberré akarja tenni a történelem végén vagy a tör-
ténelem után. De kiábrándult és kétségbeesett első és utolsó emberré akarja 
tenni a történelem kezdetén vagy a történelem előtt. Nem az ember és történelme 
befejezéséért, hanem az ember és történelme megkezése ellen küzd. Az ember 
megelégedettsége vagy meg nem elégedettsége Goethe Faustjának, nem Madách 
tragédiájának a tétje. Az utolsó ember filozófiai fogalma felől - úgy vélem -
Ádám és Lucifer párharca nem értelmezhető. Volna egyetlen lehetőség a tizen-
ötödik színben az utolsó emberré válásra. De ez ellentmondana a bibliai példá-
zatnak és a költő víziójának is. És kioltaná nemcsak a tizenötödik szín, hanem 
az egész költemény etikai drámáját. E lehetőség a végkifejlet előtt van. Mielőtt 
az Úr félbocsánata-félígérete elindítaná a történelmet. Mármint ha a félbocsá-
nat-félígéret egész bocsánattá-egész ígéretté válna. De akkor nem indítaná el a 
történelmet. Más drámai költeményről lenne szó. Meg valószínűleg nem is ün-
nepelnénk a költőt és művét. 

A Tragédia tétje, az ember léte vagy nem léte, a történelem értelme vagy 
értelmetlensége - úgy vélem - öt drámai lépcsőben bontakozik. E bontakozás 
cselekvő részesei - sorrendben - az Úr, Lucifer, Ádám és Éva. Az első lépcső 
a teremtés és a Paradicsom - a cselekvés az Úré. A második lépcső az el-
csábíttatás és kezdődő álomtörténelem - a cselekvés Luciferé. A harmadik lépcső 
a kétségbeejtés és végződő álomtörténelem - a cselekvés Luciferé és Ádámé. 
A negyedik lépcső a feloldott álomtörténelem - a cselekvés Éváé. Az ötödik 
lépcső a kezdődhető valódi történelem - a cselekvés az Úré és Ádámé. Ez öt 
lépcsőben valósul meg a drámai költemény zárt filozófiai-dramaturgiai mozgása. 

Tehát az első lépcső a teremtés és a Paradicsom - a cselekvés az Úré. Meg-
teremti az első emberpárt. De gyermeknek teremti, és gyermekként tartja. Az 
első szín nem jeleníti meg az embert. A szituációt a második szín adja. Para-
dicsom. Benne a boldog, de gyermekien boldog Ádám és Éva. Nemcsak a csábító 
Lucifer látja őket ilyennek, „...a hideg, számító értelem / Megirígylendi a gyer-
mekkedélyt." De ilyennek látják - a „lágy enyelgésben" - ők is magukat. Szavaik 
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a reflektálatlan, önmagát értelmezni nem tudó, önkéntelen lét artikulálatlan-
spontán vallomásai. Mindketten kimondják - egymást túllépve - állapotuk egy-
szerű titkát. Éváé a gondolattalan, együgyű boldogság szólama. „Ah élni, élni: 
mily édes, mi szép." És utána az édesség-szépség magyarázata. „Érezni, hogy 
gondoskodnak felőlünk." Állapot, amelyben a gondviselés uralkodik. Isten fogja 
a gyermekember kezét. Á d á m e kiszolgáltatott gyermeklétet öncsaló öntudattal 
kompenzálja. Egyfelől az uralom illúziójával: „úrnak lenni mindenek felett." 
Másfelől az álbölcselet vigaszával: „Hát mért kék az ég? / Miért zöld a liget? 
- elég, hogy úgy van." Az aranykor egyszerű legendája a bonyolult drámai 
költemény kezdetén. A boldogok szigete kaján mítosza a komoly drámai köl-
temény kezdetén. A boldogok szigetének - persze - vannak nem kaján variációi. 
De Lukianosz variációja kaján. Állandó, kibírhatatlan boldogság. Amelyből újra 
elindul Odüsszeusz. Amelyből újra elszökik Heléna. De érdemes tudni. Az ál-
lapotban, amelyben a gondviselés uralkodik, gyermeklétben, aranykorban, bol-
dogok szigetén nincs történelem. Nem véget ért a történelem, de meg sem 
született. És ekkor jelenik meg a tiltott fák alatt Lucifer. 

Tehát a második lépcső az elcsábíttatás és kezdődő álomtörténelem - a cse-
lekvés Luciferé. A sikerült csábítás nem egyszerűen körülménybeli, azaz sors-
fordulat. De bonyolultan életkori, azaz lelki fordulat is. Az ember gyermekből 
felnőtté tesz. Lucifer itt monumentális-intellektuális lázadó. Valóban „a tagadás 
ősi szelleme". A saját sorsot kézbe vevő felnőtté válás nagy felszabadító igéit 
fogalmazza. „Végzet, szabadság egymást üldözi" - veti oda rebellis tirádájában 
az Úrnak. De most az embernek csak a szabadságról beszél. A bennük derengő 
szikráról. A szűben dermedező gondolatról. A megnyugvás bénító kényelmével 
szemben az önlábonállás nemes terhéről. Csábító-felszabadító következtetései 
egyértelműek. Kiskorúság helyett nagykorúság. Gondviselés helyett sorsformá-
lás. Előre eldöntött jó helyett választás jó és rossz között. „Ez nagykorúvá tenne, 
önerődre / Bízván, hogy válassz jó és rossz között, / Hogy önmagad intézzed 
sorsodat / S a gondviseléstől felmentene." És ne tagadjuk, a követelt küzdés, 
diszharmónia itt valóban felnőtté avatóan csábító. Tényleg a lélek nagyságát 
ígéri. Más létállapotot. „Hová, ki bátor, az velem jöhet." így érti Ádám is. A 
felnőttlétről beszél. Amely csak akkor érdemes terhére, ha fáradsága gyümölcse. 
A szomja hevével kiérdemelt ital víz kéjéről. Vagyis a felnőttlétben önmagára 
eszmélés első igéiről. Állapot, amelyben a gondviselés nem uralkodik. Isten 
elereszti a felnőttember kezét. Az ember öntudatlanul boldog gyermekből ön-
tudatosan boldogtalan felnőtté lett. Öntudatlan gyermekléte helyett kivívott ön-
tudatos felnőttlétéért boldogsága helyett kapott boldogtalanságával fizetett. De 
érdemes tudni. Az állapotban, amelyben a gondviselés nem uralkodik, felnőtt-
létben, kitaszítottan, boldogtalan magányban van történelem. Nem véget ér a 
történelem, de most születik. Igaz, Lucifer rendezte álomtörténelem. Nem a 
színén játsszák, hanem a visszáján. 
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Tehát a harmadik lépcső a kétségbeejtés és végződő álomtörténelem - a cse-
lekvés Luciferé és Ádámé. Lucifer itt nem monumentális-intellektuális lázadó, 
hanem ironikus-vulgáris élcelő. Nem „a tagadás ősi szelleme", de kételyek gya-
logos hirdetője. Nem a saját sorsot kézbe vevő felnőtté válás nagy felszabadító 
igéit, ám az elkerülhetetlen sorsba való belenyugvás fegyverletételt sugalló té-
teleit fogalmazza. „Végzet, szabadság egymást üldözi" - veti oda rebellis tirá-
dájában az Úrnak. De most az embernek csak a végzetről beszél. Csupán lassan 
bontakozik Ádám ellenállása, Lucifer és Ádám emocionális-intellektuális pár-
harca. A tétel mindig a Sátáné. Az ellentétel mindig az emberé. Kitűzött terv 
van, nem egyéni szándék. Közelgő vég, nem nyitott pálya. Az egyén vakon 
tevékenykedik. De az egész „Együttleges szellemben, él, cselekszik, / Kitűzött 
tervét bizton létesíti, / Míg eljön a vég, s az egész eláll." A kor folyamában az 
egyén úszó, nem vezér. Megérti, de nem szüli az új fogalmakat. „Nem a kakas 
szavára kezd virradni, / De a kakas kiált, merthogy virrad." A történetben 
végzet van, nem szabadság. Az ember eszköz, nem cél. Az egyes ember lehet 
szabad, de az egész emberiség nem. „Az ember sincs egyénileg lekötve, / De 
az egész nem hordja láncait." így a „tagadás ősi szelleméből" kételyek gyalogos 
hirdetőjévé degradálódott Sátán. Hogy a maga rendezte, visszáján játszott álom-
történelemben kikényszeríthesse az ember törvényszerű bukását. De nemcsak 
leigázott test van, szárnyaló lélek is. Nemcsak kötött anyag, de szabad szellem 
is. „Dacolok véled, hasztalan ijesztesz / Testem tiéd tán, lelkem az enyém, / 
A gondolat s igazság végtelen, / Előbb meg volt az, mint anyagvilágod." A cél 
elérhetetlen, de elképzelhető. És nem is a cél számít, hanem a küzdelem. „A 
cél halál, az élet küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga." A történetben 
nemcsak végzet érvényesül, de szabadság is. Az ember nemcsak eszköz, de 
önálló akarat is. „Nem, nem hazudsz, az akarat szabad. / Kiérdemeltem azt 
nagyon magamnak." így a becsapott álmodóból eszmélő ébredővé emelkedett 
ember. Hogy a Sátán rendezte, visszáján játszott álomtörténelemben kivívhassa 
az ember szabad döntését. Még ha e döntés az önfelszámolás is. Emocionális-
intellektuális szinten döntve el az álomtörténelem gyötrelmes dilemmáit. 

Tehát a negyedik lépcső a feloldott álomtörténelem - a cselekvés Éváé. Két-
szeresen is. A londoni színt lezáró haláltáncban. És a végkifejlet utolsó előtti 
mozzanatában. Eddig hűségesen követte Ádám Lucifer diktálta álomtörténel-
mének kötött dramaturgiáját. Ott jelent meg és úgy viselkedett, ahol és ahogy 
e koncipiált logika megkívánta. E két ponton azonban - méghozzá elhatározó 
módon - fellázad. A haláltáncban Lucifer „szellemszemekkel" akarja láttatni 
visszáján eljátszott történelme sivár konzekvenciáját. A sírba hanyatlás elkerül-
hetetlen monotóniáját. Ekkor cselekszik először Éva. Oldani kezdi az álomtör-
ténelmet. A szerelem, költészet, és ifjúság nevében. Ami nem illik az eddigi 
logikába. A sír előtt mondja. „A por hull csak belé, e föld szülötte, / Én glóriával 
átallépem azt. / Szerelem, költészet s ifjúság / Nemtője tár utat örök honomba." 
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A végkifejlet utolsó előtti mozzanata pedig az egész gondolati konfliktus meg-
oldásának kezdete. Az utasítás pontos. „Ádám a szirt felé halad, Éva kilép az 
ajtón." A halált követi az egyik, az életet hozza a másik. Két érv a szakadék 
szélén. Lucifer vulgáris dialektikája a biztos véget esetleges kezdetté akarja át-
játszani. „Hiszen minden perc nem vég s kezdet is?" Ekkor cselekszik másodszor 
Éva. Vitális logikája a biztos véget bizonytalan kezdetté alakítja. „Anyának ér-
zem, oh Ádám, magam." Ez átalakítás pedig valóban az ál történelem feloldása. 
Nem emocionális-intellektuális, hanem emocionális-vitális szinten döntve el az 
álomtörténelem gyötrelmes dilemmáit. 

Tehát az ötödik lépcső a kezdődhető valódi történelem - a cselekvés az Úré 
és Ádámé. Éva megfellebbezhetetlen bejelentése nyitja meg a pokol helyett a 
mennyet. Legalábbis a lehetőségét. Ádám az álomtörténelem gyötrelmes dilem-
máira kér választ. Nyitott, emelkedhető pálya a történelem vagy zárt, egysíkú 
kör. „Megy-é előbbre majdan fajzatom, / Nemesbedvén, hogy trónodhoz kö-
zelgjen, / Vagy, mint malomnak barma holtra fárad, / S a körből, melyben jár, 
nem bír kitörni?" És itt van az egyetlen lehetőség az utolsó emberré válásra. 
De ezen elmélkedni csupán mai témánk megengedte gondolati játék. A költe-
mény nem sugallja. És ha sugallná, rossz költemény lenne. Ha ugyanis az Úr 
visszavenné az embert a Paradicsomba. Újra megfogná eleresztett kezét. És bol-
dogtalan felnőttből boldog gyermekké varázsolná vissza. Ám ez esetben Ádám 
nem gyermekké lenne, hanem infantilissá válna. És a megélt álomtörténelem 
gyötrelmes dilemmái helyett beérné az ajándékozott infantilitás együgyű örö-
meivel. Ez lenne az utolsó emberség szomorű megvalósulása. De a Tragédia 
nem rossz, hanem jó költemény. Az Úr nem veszi az embert a Paradicsomba 
vissza; nem fogja meg újra eleresztett kezét; nem varázsolja boldogtalan felnőtt-
ből boldog gyermekké, együgyű infantilitássá. Bénító egész bocsánat-egész ígéret 
helyett ösztönző félbocsánatot-félígéretet kínál. Láthatatlan, de nyomozható, rej-
tett, de követhető titkot. Mozgást a percnyi lét és a végtelenség érzete között. 
Ha nem is hallható, de sejthető égi-isteni szózatot. Ha nem is hangos, de halk 
asszonyi-költői közvetítést. Az Úr megadja az álomtörténelem végén, amit Lu-
cifer ígért az álomtörténelem kezdetén. „Szabadon bűn és erény közt / Választ-
hatni, mily nagy eszme." Választhatni igen. De ne értsük félre: szabadon törté-
nelmet csinálni nem. Megrendezett, célra törő történelem ez is. De nem Sátán 
rendezi, hanem Isten. Célját nem Lucifer adja, de az Úr. Isten a céladó rendező. 
Ádám a célkövető beteljesítő, „. . . te nyertél tőle díszt, ha / engedi, hogy tégy 
helyette." De Lucifer álomtörténelmében nincs választás, és zárt a vég. Az Úr 
valóságos történelmében van választás, és nyitott a vég. Az álomtörténelem 
csak a visszáján élhető. A valóságos történelem a színén is. E színén is élhető 
történelmet nyújtja Ádámnak Isten félbocsánata-félígérete. Nem emocionális-in-
tellektuális, nem is emocionális-vitális, hanem intellektuális-etikai szinten döntve 
el az álomtörténelem gyötrelmes dilemmáit. 
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„ E L S Ő - D E N E M ! - U T O L S Ó E M B E R A V I L Á G O N " 

Mit jelenthet a visszája helyett a színén élhető történelem? Kézen fogva vezető 
gondviselést nem. De szeretve aggódó figyelést igen. Teljes cselekvési szabad-
ságot nem. De oldottabb törvényeket igen. A visszáján élt álomtörténelmet egye-
dül Lucifer irányítja. A színén élhető valóságos történelmet az Úr, Ádám és Éva 
együtt csinálja. Az Úr tervez és sugall. Ádám cselekszik és követ. Éva figyel és 
közvetít. Egyetlen központ egyszemélyes játéka helyett három elem drámai össz-
játéka. Ott, az egyszemélyes játékban minden, a végéről komponálva, előre el-
döntetik. Itt, a drámai összjátékban minden, az elejéről komponálva, nyitva 
marad. És ami mindennél fontosabb. Másféle történelemről van szó. Lucifer 
történelmében minden lezárul. Egyiptom, Róma, Prága, London az individuális 
gondolat végleges csődje. Athén, Bizánc, Párizs a kollektivisztikus gondolat vég-
leges csődje. Katasztrófára komponált, önmagát nem folytató, de kizáró-meg-
szüntető áltörténelem. Nem maga a történelem, hanem a történelem, ahogy a 
Sátán az ember elbuktatása céljából láttatja. Az Isten történelmében minden 
nyitott lehet. Egyiptom, Róma, Prága, London bukik. De továbbmegy belőle az 
alkotások monumentalitása, az élet öröme, a tudomány igénye, az alkotás kö-
tetlensége. Athén, Bizánc, Párizs bukik. De továbbmegy belőle a demokrácia 
modellje, a hit óhaja, a szabadság vallomása. Méghozzá a két eszme nem egy-
mást kiiktatva, hanem egymást folytatva mehet tovább. Kontinuitásra kompo-
nált, önmagát folytató, nem kizáró-megszüntető valódi történelem. Nem maga 
a történelem, hanem a történelem, ahogy az Isten az ember felemelése céljából 
láttatja. Legalábbis ezt ígérik a Tragédia végszavai. Ma már tudjuk. Lehetséges, 
hogy több történelem is van. Meg az is lehetséges, hogy egy sincs. De Madách 
- szerencséjére, meg a költészet szerencséjére - nem olvashatta a mai szerzőket. 
Kiiktatott egy történelmi látomást, felvillantott egy másikat. Mindkettőben a 
jobbért küzdő ember dominál. Az utolsó emberhez egyiknek sincs köze. 

A Tragédia, mint minden nagy költészet, több értelmezést is lehetővé tesz. 
Kísérletet tettem egyre. Tisztán gondolati alapon. Mert komolyan vettem Babits 
Mihály a mű huszonkettedik kiadásához írott szavait: „. . .Madáchnál tagadha-
tatlanul a tartalom a fontos. Az eszme, mely véresen aktuális tudott maradni 
éppen azért, mert nem volt aktuális: nem a kor eszméje volt, hanem minden 
korok eszméinek eszméje, az aktualitások semmisségének örök aktualitása, mely 
véressé válik minden eszmeforduláskor. Ez filozófia, mert kritika, felül az év-
századok hangulatain." 
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