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A SZÁZÉVES EMBER TRAGÉDIÁJA

Az Ember Tragédiája megérte és meghaladta a százévet: 1860 már
ciusában fejezte be a költő, 1862-ben jelent meg. Bátran mondhatjuk, hogy
megállta az idő próbáját, pedig a világirodalom nem 'sok nagy alkotásának
kellett annyi külső és belső akadállyal megküzdenie. Attól a pillanattól
kezdve, amikor Arany János, aki féligrneddig a mű felfedezőjének tekint
hető, az úr első szavainak "mesteremberes önelégültsége" miatt kedvet
Ienül félretette, mindmáig jóformán szakadatlanul küzdenie kellett nem
csak a helyes értékelésért, de a megértésért is.

Kezdettől fogva a viták vihara kísérte. Erdélyi János veszedelmes
"ördög komédiáját" látott benne, Prohászka püspök "imádás helyett ká
romkodást, nagy teremtő stílus helyett inkább cinizmust, isteni tervek
helyett inkább kontárságot" ; egyes marxi:sta kritiikusok reakciósnak, meg
oldásában szofisztikusnak látják. Bizonyos, hogy "sohasem fog sikerülni
a költemény szövegéből minden zavaró ellentmondást kiküszöbölni"
(Waldapfel József), de a tények azt mutatják, hogy Madách - a lelke
sülő Éva szavával - "szép és új dolgokat tud mondani még ma is olyan
generációknak, amelyek Madách által még csak el sem képzelt méretű

és kihatású világtörténelmi eseményeken mentek keresztül, és ez talán
legnagyobb igazolója ennek a sajátszerű, a maga nemében egyedülálló
műnek" (Bolgár Elek).

Nem tudta kiüresíteni az Ember Tragédiáját az a jóindulatú deval
váció sem, amelynek szükségszerűenki van téve az ilyenfajta drámai köl
temény, amikor színpadra kerül: Madách műve a maga tarka történelmi
kaleicloszkópjával, mennyországával, paradicsomával valamennyi nagy fi.
lozófiai költeménynél inkább forog abban a veszedelemben, hogy a szín
padon puszta Iátványossággá válik; hiszen egy vérbeli rendező valósággal
halálos bűnt követne el, ha a benne rejlő pazar külső lehetőségeket ki
használatlanul hagyna. És csakugyan, Németh Antal könyve (Madách a
színpadon) megtanít bennünket arra, amit különben az elmúlt évtizedek
szinházlátogatója maga is tapasztalhatott, hogy milyen csalétek volt Az
Ember Tragédiája becsvágyó színpadművészek számára, és mennyit kí
sérleteztek vele a legkülönbek - Hevesi Sándor egymaga háromszor
nyúlt hozzá - Paulay Edétől, a Nemzeti Színház mai előadásáig. Ez per
sze minden rendezésnél szükségképp újabb és újabb stilizálást jelent, ál
landó valamennyiben csak egy, az elhagyhatatlan és hálás Iátványossági
jelleg. És Az Ember TragédiájQ diadalmasan került ki a kulisszák, kosz
tűrnők és színpadi gépezetek tarka Iim-lomából, a kitűnő, közepes és kon
tár, nem egyszer félművelt színészek veszedelmes becsvágyából. a rende
zőknek hol dilettáns, hol művészi, de mindenkor saját mondanivalójú el
gondolásából is, és ma is vonzza azt a közönséget is, amely a tarka szín
padi képnek örül, és azt is, amely a költemény jólismert, rég szeretett
filozófiai verssorait lesi a színészek ajkairól. Nem ölték meg Az Ember
Tragédiáját a többnyire igen gyenge műfordítások sem. Pedig ha meg
gondoljuk, hogy pl. a német közönség nyolc fordításban kapta kézhez,
míg végre Mohácsi Jenő kitűnő átültetéséhez juthatott, és ezek közt a
többé-kevésbé gyenge fordítások közt Dóczié,a legkülönb, tette a költő

nek a legrosszabb szolgálatot a maga fausti stilizálásával, akkor nem fo
gunk csodálkozni, hogy a világ köztudatában máig inkább csak mint kö
zepes Faust-utánzat szerepelt. Nem ártott Az Ember Tragédiájának még
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az iskola sem, a "kötelező olvasmány"-nyá válás nagy próbája, a vele
járó kényszerrel, lélektelen magyarázatokkal és agyonmagyarázással sem.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az ifjúság, amely az iskolában kénytelen
ségből olvasta (sőt talán, ami még rosszabb: kivonatolta is), utóbb érdek
lődésből lés szerétetből olvassa és nézi meg a szinpadon. Nagyon erős...
nek kell lennie annak a műnek, amely mindezt a próbát megállja.

Pedig Az Ember Tragédiájának legnagyobb ellenségei nem rajta kívül
vannak. A legveszedelmesebb nehézségek magában a Tragédiában rejle
nek. Legelső ezek között már maga a művészileg majdnem képtelenül
nagyszabású tárgy. Madách oly nagyra vállalkozott, amilyenre művész 
hacsak a Michelangelo-féle szertelen titánoknak egészen kivételes fajába
nem tartozik - vajmi ritkán merészel még gondolni is. Költeményt írni,
amely magában foglaljon eget és földet, Istent és embert, angyalt és ör
dögöt, egyént és történelmet, múltat, jelent és jövőt, lírát, drámát és fi
lozófiát (igazán majdnem omnem rem scibilem et quaedam alia), minden
napos dolog dílettánsoknál ; de igazi művész, aki ismeri eszközeinek kor
látoltságát és átélte már a legmélyebb művészi élményt: milyen nehéz
még apróságokban is azt és úgy mondani, amint a lelke mélyén él, 
többnyire ösztönös szerénységgel óvakodik az efféle feladattól. Madách
nekivágott a legnagyobbnak, és .sikerült megoldania: Adám egyéni tragé
diájábanaz egész emberiség sorsát akarja és megmutatni tudja.

Az egyén és az emberiség sorsa egy szimbólumban : íme, a második
példátlan nehézségű feladat! "Az egyes képeket vagy momentumokat
úgy igyekeztem egymás után helyezni - írja Madách egy levelében -,
hogy azok egy bizonyos cselekvő személynél is mintegy lélektani szük
ségből következzenek egymásból." És - hálás anyagul a kommentátor
számára - többé kevésbé ez is sikerült neki.

És mennyi nehézség az óriási koncepció következtében! A tárgyban
adva van a filozófiának akkora szerepe, amekkorát a tapasztalat szerint
nemosak a színpad, hanem egyáltalán a dráma (legalább amíg dráma akar
maradni) meg nem tűr. Adva van a történeti színek egymásutánjában, az
örökös letörésben és új harcraindulásban, a szerkezetnek akkora kiszárni
tottsága, amely már szinte geometriai jellegű és amelynek párját a Divina
Commedián kívül nem ismeri a világirodalom. És ha ez a technikai ne
hézség még csak külsőséges volna! De ez a mértani egyhangúság a leg
bensőbb mondanivalót magát is megpróbálja. Hiszen a darab derekán, a
történeti színeken át voltaképpen tízszer egymásután ugyanaz a cselek
mény ismétlődik: Adám harcra indul szent eszmékért, a harc során ki
ábrándul és elbukik. Az egyes színek drámai tartalma mindannyiszor pon
tosan ugyanaz. Hol az az író a széles világirodalomban, aki képes volna
ugyanazt a küzdelmet tízszer egymásután elmondani, anélkül, hogy egy
hangúvá. unalmassá, bosszantóvá válnék? Aztán ugyancsak néhány kon
cepcióbeli apróság következtéb~n azaz állandó küzdelem a Faust-emlék
ellen! Hiszen persze, ami főrokonság van a kettő között, íhletközösségre,
Jób könyvére megy vissza; de az a néhány jelentéktelen apróság, amely
kétségtelenül Faust-reminiszcencia, amellett, hogy egészen mellékes a
mű mondanivalója szempontjából, mégis csak állandóan ébrentartja az
olvasóban a goethei emlékeket.

De mindezeknél nagyobb nehézségeket rejt magában éppen az, ami
Madách művében a leglényegesebb mondanivaló, Egy költemény, amely
jóformán az utolsóelőtti mondatáig vigasztalanul sötét, amely csupa el
lenállhatatlanul pesszimista képet, eszmét, utalást tartalmaz, és az utolsó
lapon, az utolsó jelenetben mégis az ellenkezőt mondja, végül is optimista
megoldást nyujt l Egy tucatszor megismétlődő reménytelen bukás után
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mégis küzdelemre sarkal és a bizalom szavával végződik. Az ördög annyi
győzelme után Istené benne az utolsó szó, Eötvös próbált effélét A
karthauziban, de neki nem sikerült eltüntetni a törést a regény dereka
és vége között. Sikerült-e Madáchnak ? A szövegben, a belemélyedő ol
vasó számára - az alábbiakban megpróbálom ezt igazolni --:- tökéletesen.
A színpadon .azonban ez a kiegyenlítődés csak részben sikerült. A prob
léma feloldását az Úr szavai tartalmazzák, ezeket pedig a megszekott
rendezések szellemében, amelyek az Urat nem viszik be .a színpadra, a
néző a kulisszák mögül ha hallja is, alig érti; ez a gyenge, legalább hatá
sosságában gyenge igen nem képes hatékonyan túldörögni azt a hatalmas
nemet, melyet a történeti színek képben, cselekményben, szóval az élet
szuggesztív valószerűségével oly sokszor egymásután belénkharsogtak. Th
az emberek még így is kielégülten. felemelkedve, a nagy emberi. és mű

vészi élmény érzésével távoznak a színházból, jeléűl annak, hogy a hi
.ányzó, illetőleg végelemzésben csak elméleti megoldás ellenére is kiérzik
a költő nagy, meleg bíztató mondanivalóját.

A mű mondanivalójának érvényesülése szempontjából Major Tamás
új rendezése minden dicséretet megérdemel. Major ugyanis szó szerint
követi Madách rendezői utasítását és az Urat "dicstől környezetten trón
ján" beviszi a színpadra, Ugyanúgy az utolsó színben: "az Úr dícsőülten,

angy.aloktól környezve, megjelen". Az Úr szavai így - az orgonahangú
és kitűnően beszélő Bessenyey Ferenc ajkán - tisztán és határozottan
hozzák a néző közelébe Madách mondanivalóját, és lehetövé teszik, hogy
megértsük a Tragédia hiteles, vagyis szerzőjének szándéka szeríntí ér
telmét. Madách egy leveléből - legalább a leglényegesebbekben - isme
retes, hogy mit gondolt és mit akart mondani maga a költő. Azért leg
helyesebbnek látszik mindvégig Madách nyilatkozata alapján, tehát mint
egy Madách szemével nézni a Tragédiát és úgy kísérelni meg értelmének
kifejtését. A magyarázok legtöbbje idézi Madách levelét, de eredményeik
többnyire függetlenek tőle, néha egyenesen ellentmonqanak neki. Pedig
legalábbis két szempontnak jogossága kétségtelen a levél szövegéből, Az
egyik a szocialízmus szempontja. Erdélyi János kritikájában azzal a vád
dal illeti Madáchot, hogya szocializmust gúny tárgyává akarja tenni. Ez
zel szemben Madách levele félreérthetetlenül kijelenti: "Egész művem

alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön
erejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és leg
szentebb eszméin végig egymásután cselekszi ezt ... Midőn a szocíalizmus
gúnyolásával vádolsz, akkor szabadság, kereszténység, tudomány, szabad
verseny, s mindazon eszmék gúnyolásával is vádolhatsz, mik az egyes
részeknek tárgyai, miket éppen azért választottam tárgyaiul. mert az em
beriség fejlődésének fő momentumaiul nézem. Ilyennek nézem a szocía
lisztikus eszméket is, s azért állítottam elő egy képben ... Ezzel intenciót
akartam menteni előtted, az embert akartam rehabilitálni magamban ...
Inkább írtam légyen rossz Ernber tragédiáját, melyben nagy és szent
eszméket nem sikerült érvényre juttatnom, mint jó Ördögi komédiát,
melyben azokat nevetségessé tettem." A marxista kritika az elmúlt másfél
évtizedben sokat foglalkozott Madách szocialisztikus mondanivalóinak
elemzésével. Kimutatott a Tragédiában számos kétségtelen ellentmondást;
megtalálta Madáchban a forradalmi gondolatot és lendületet, földerítette
és részletesen megrajzolta a magyar valóságnak azt a talaját, amelyből a
mű szervesen nőtt ki, nagy alapossággal összevetette a Tragédia eszméit
Madách többi művével - ezek után a vizsgálatok után világos, hogy
Madách alkotó szándékában három réteget kell megkülönböztetni: az
emberiség sorsának, az egyén sorsának és a haza sorsának problémáját.
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Adám, Adám, elha.gytál engemet
Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban.

De félreérthetetlenné teszi ez a levél azt is, hogy Madách az ember
sorsát egy nagy vallásos vízió keretében szemléli és a roppant probléma
megoldását ennek a vallásos víziónak motívumaiból veszi: "Egész művem

alapeszméjeaz akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön
erejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és legszen
tebb eszméin végig egymásután cselekszi ezt. Igaz, hogy mindenütt meg
bukik, s megbuktatója mindenütt egy gyönge, mi az emberi természet
legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír (ez volna csekély
nézetem szerint tragikum), de, bár kétségbe esve azt tartja, hogy eddig
tett minden kísérlet erőfogyasztás volt, azért mégis Iejlódese mindig
előbbre s előbbre ment, 'az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is
vette észre, s azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír,
az isteni gondviselő vezérlő keze pótolja, mire az utolsó jelenet küzdj és
bízzál-ja vonatkozik. " Igaz, mindannyiban (ti. képben) megbukik Ádám.
De megbukik azon érintetlen gyöngéinél fogvást, melyek természetében
vannak, melyeket csak Isten keze pótolhat, az eszme folyton fejlik, s
győz, nemesedik." Ezt a felfogást minden keresztény ember keresztényi
nek fogja érezni. Persze mint ahogy Madách forradalmi szocialisztikus
mondanivalója nem szólhat a mai szocializmus világos, határozott és egy
értelmű nyelvén, vallásos mondanivalója is a korabeli racionalisz tikusan
halvány, deisztikus ízű, inkább elméleti, mint életszerű vallásos élményt
szólaltatja meg, akárcsak a nagy kortársaké: Eötvösé és Aranyé.

Ha már most ezen az alapon a Tragédia értelmét keressük, tulajdon
képpen három kérdésre kell megfelelnünk. Az első: Minő probléma van
itt fölvetve ? Erre megfelel a három első színnek, vagyis a Tragédia expo
ziciójának vizsgálata. A második: Mi az értelme a történelmi színeknek ?
Ez megkívánja az álomjeleneteknek, vagyis a mű derekának elemzését. A
harmadik: Hogyan oldja meg Madách a fölvetett kérdést? Erre megfelel
az utolsó szín, a kifejlet. A két első kérdéssel könnyen végezhetünk.

Az első három színben Lucifer harcra kel az Úr ellen és az első em
berpárt ráveszi, hogy szakítson a tudás tiltott fájáról. Az élet fájáról már
nem szakíthatnak, a Kerub lángoló karddal állja útjukat. Az Úr szava
hangzik:

Lucifer tehát eddig győzött: az embert megnyerte magának. Ádám
érzi az anyagiság nyűgét, megrendül, mikor kívánságára Lucifer megmu
tatja neki a természeti erők titkos működését, visszakívánja a Gondvise
lést. Hiába vigasztalja Lucifer a felidézett nimfákkal, a természet költői

szemléletével, tudást akar. Mindent tudni akar, látni akarja jövőjét. Lu
cifer teljesíti kérését és mindkettőjükre álmot bocsát, amelyben megmu
tatja a jövőt. Előre jelzi azonban, hogy ez a látás lesújtó lesz:

De hogyha látjátok, mi dőre a cél,
Mi súlyos a harc, melybe utatok tér:
Hogy csüggedés ne érjen e miatt,
És a csatától meg ne fussatok:
Egére egy kicsiny sugárt adok,
Mely biztatand, hogy csalfa tünemény
Egész látás, s e sugár a remény.

A kérdés fel van vetve. Ádám elszakadt Istentől és a saját lábán akar
megállani. Lucifer csábítására tette, aki egészen magának akarja megsze
rezni, hogy így megnyerje csatáját az Úr ellen. Látni fogjuk a máris meg-
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rendült Ádám jövőjét. Ez nem volt Lucifer tervében, hiszen fél is, hogy
el fognak csüggedni látásán, azért adja csalfa vigasztalóul a reményt. A
jövő tehát csüggesztő lesz. Ez a jövő lesz a Tragédia tulajdonképpeni tár
gya. A probléma tehát a három első szín tartalma és Madách irányító
szavai alapján ez: Mi lesz a sorsa az Istentől elszakadt és önerejére támasz
kodó embernek - és ugyanakkor Ádámban mint szirnbólurnban az egész
emberiségnek? Ez félreérthetetlenül benne van Madách Erdélyihez írt
levelében.

Mi az értelme mármost az álomnak? Mit jelentenek a történeti
színek?

Ádám mindenütt nagyszerű eszmékért küzd és mindenütt elbukik,
végig a történelem egymást követő nagy tragédiasorán, míg végül egy két
ségbeesett erőfeszítéssel elhagyja a földet. A főldszellem azonban vissza
téríti az űrből; a földtől függetlenül nem élhet. A kihült földön az állattá
süllyedt embertől megundorodva kiált fel:

Segítség, Lucifer! el ínnen, el,
Vezess jövőmből a jelenbe vissza,
Ne lássam többé ádáz sorsomat:
A hasztalan harcot. Hadd fontolom meg,
Dacoljak-é még Isten végzetével.

Vigasztalan sötét kép! Ez volna az emberiség története? A haszta
lan küzdelmek és dicstelen bukások végeszakadatlan sora! Mi értelme van
ennek a lesújtó képsorozatnak ? Így látná Madách a történelmet?

A kritikusok egy része, Arannyal élén, azt feleli erre, hogya történeti
képek nem mutatják az igazságot. Az egész álom Lucifer műve, aki szán
dékosan tünteti fel a legsötétebb színben Ádámnak a jövőt. Hazudik, hogy
kétségbeejtse és öngyilkosságt-a bírja. Mások szerint Lucifer nem akarja a
képekkel kétségbeejteni Adámot, hiszen ő maga gondoskodik róla, hogy
a remény segélyével csalfa látásnak hitesse az egész álmot. Nem fontos
itt ennek a kérdésnek eldöntése; ez csak Lucifer szerepét, aktivabb vagy
passzívabb jel1egét érinti, a dráma főmondanivalójátnem. Annyi kétség
telen, hogy Lucifer jóhiszeműen mutatja be a történelmet: a képekben
semmi sincs, ami alapjában véve meg ne történt volna. Mit akar hát
Madách ezzel a kétségbeejtő képsorozattal ? Erre a kérdésre már Beöthy
Zsolt megadta a választ Tragikumában, szellemesen és perdöntően. A kulcs
Lucifer jelleme. Lucifer a "hideg, számító értelem". Az emberiség törté
neimét megmutatja, jóhiszeműen, úgy, amint ő látja. Csakhogy ő képtelen
az egészet látni. Egyiptom nemcsak a zsarnokság hazája volt, hanem a
gúlák, piramisok és a szfinkszek megteremtője, és a tudománynak böl
csője is. Görögországnak nemcsak a demagógiát köszönjük, hanem egy
nagyszerű kultúrát is. Róma is adott a világnak mást is, mint romlottsá
got. A kereszténység sem áll eretnek-üldözésből, görög szóvitából és ba
bonából. A tudomány mást is teremtett, mint csillagjóslást, a francia for
radalom nemcsak nyaktiló, hanem nagyszerű szemkinyílása az emberiség
nek. A kapitalizmusnak is megvolt a maga haladó korszaka és a szocializ
mus is egyebet, nagyobbat, emberibbet hozott, mint amit a falanszter mu
tat - még abban a kiforratlan alakjában is, ahogyan Madách ismerhette.
És így végig lehetne menni az összes színeken. Lucifer nem hazudik, de
"nem adhat mást, mint mi lényege". Csak ezt mutatja be, mert csak azt
látja a történelemből, amit a minden felsőbb motívum, tehát minden val.
Iási, minden érzelmi és esztétikai elem iránt érzéketlen, azaz legalább is a
félszemére vak, hideg értelem lát benne. És így az egész látomás mégis
hamissá lesz, nem mert hazug, hanem, mert az igazságnak csekélyke ré-
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sze létére az egész igazság gyanánt tünteti fel magát. A színek tehát nem
a történelmet adják, 'hanem csak azt, ami a történelemből Lucifer szá
mára hozzáférhető. Es hozzátehetjük: nem is az emberiség valódi sorsát,
hanem - Madách szavaiból láttuk - az Istentől elszakadt és magára
maradt ember sorsát, akit mindig megbuktat saját gyöngesége. A törté
neti színek jelentése tehát: az Istentől elszakadt esendő ember - embe
riség - sorsa.

A XV. szín a megoldásé. Dacos elkeseredésében Adám öngyilkosság
gal akarja elejét venni a szörriyű jövőnek, de Évától megtudja. hogy nincs
már egyedül a világon. Tehát mégsem dacolhat Istennel. Ettől a perctől

kezdve visszatért Istenhez. Megadja magát. Térdre esik:

Uram, legyőztél, ím porban vagyok,
Nélküled, ellened híába vívok:
Emelj, vagy sujts, kitárom keblemet.

Lucifer e pillanatban végképp elvesztette a csatát. Megjelenik az úr,
visszafogadja kegyelmébe a megtérő Adárnot. Adám elmondja kétségeit.
Velejében kettőt kérdez: Halhatatlan-e az egyéni lélek? és: Tökéletese

-dik-e az emberiség? Az úr nem ad határozott feleletet:

Ne kérdd
Tovább a titkot, mit jótékonyan
Takart el ístenkéz vágyó szemedtől.

Ha l á t n á d, a földön mulékonyan
Pihen csak lelked, s túl örök idő vár:
Erény nem volna itt szenvedni többé.
Ha l á t n á d, a por lelkedet felissza:
Mi sarkantyúzna, nagy eszmék miatt
Hogy a múló perc élvéről lemondj?
Míg most jövőd ködön csillogva át,
Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végtelen érzete,
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény.

Többen rámutattak már ezeknek a soroknak kantíánus hangzására,
és valószinűleg nem is alaptalanul. Bennünk, bibliás emberekben más
visszhangot éreztetnek ezek a sorok, Az igazság látása nem az ember
osztályrésze. Az ember csak sejthet; földi osztályrésze az örök dolgokra
nézve nem a tudás, hanem a hit. A jövő, tehát a halhatatlanság is, "ködön
csillog át". Madách szavai egyenesen Szent Pálra emlékeztetnek: "Most
tükörben látunk és rejtvényszerűleg, de el fog jönni az idő, midőn majd
szemtől-szembe látunk." Az úr nem is hagyja erről bizonytalanságban
Adámot: a vallásra utal:

Ha jól ügyelsz, e g y s z Ó z a t zeng feléd
Szünetlenül, mely visszaint s emel,
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed
Zajában elnémul ez égi szó,
E gyönge nő tisztább lelkűlete,

Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt, és szíverén keresztül
Költészetté fog és dallá szűrődni.
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Tehát a vallás meg az érzelem (amelyet az egész Tragédia folyamán
a nő képvisel) ez az a kettő, ami az embert fölemeli; ezeken szenvedett
hajótörést Lucifer. Az angyalok kara dicsőíti még a szabad akaratot és
hirdeti a nagy hivatást: a nemes célokért küzdő ember Isten helyett cse
lekszik, Isten munkatársa.

Éva és Adám megérti a dalt. Csak a lesujtó véget nem tudja feledni
Ádám. De ha mégis az elállatiasodás lesz az emberiség vége? Az úr nagy
szerű felelete: Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál! Nincs itt ellent
mondás? Ha VIalaki nem az idézett Madách-levél megnyitotta füllel hallja
az úr utolsó mondatát, annak nem könnyű kihallani belőle a madáchi
gondolatot. De vajon föltehető-e Madáchról. hogy ezt a minden ízében
komoly költeményt egy tartalmatlan és jóhangzásában is semmitmondó
frázissal fejezze be? Ez ellen a legerélyesebben tiltakozik egész élete,
minden írása, és Az Ember Tragédiáiának minden sora. Csak arról lehet
itt szó, hogy hogyan értelmezzük az úr szavát - helyesebben: hogyan
érti Madách az úr szavát? Ö pedig így ír: "Igaz, hogy az embert termé
szetes gyöngéi mindig megbuktatják. de bár kétségbeesve azt tartja, hogy
eddig tett minden kísérlet erőfogyasztásvolt, azért fejlődése mindig előbb

re és előbbre ment,az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is vette
észre s azon emberi gyöngét, melyet sajátmaga legyőzni nem bír, az isteni
gondviselő keze pótolja, mire az utolsó jelenet "küzdj és bízzál"-ja vonat
kozik. Az úr utolsó szavai tehát mindenekelőttnekünk, hívő katolikusok
nak körülbelül ezt jelentik: "Mondottam ember, hogy kegyelmembe fo
gadlak. Ne félj hát semmitől: veled vagyok. Te tedd a magadét. A többit
bízd rám. Küzdjél: az emberiséget én vezetem. Ne félj a jövőtől: sorsod
az én kezemben van. Amit láttál, vigasztalan, de ott nem voltam veled.
Az a jövő volt, de Lucüeren keresztül. A te jövődet azonban én intézem,
nem Lucifer. Veled vagyok, mondottam, azért bízzál. Bennem bízzál."

Vagyis a probléma megoldása ez: Az ember elszakad Istentől és saját
erejéből kezd nemes harcokat. Megbuktatja gyöngesége, mert ellökte ma
gától mindazt, ami győzelmes erő, mindazt, ami az életben isteni. (Ez a
gyengeség a teológia nyelvén: az eredendő bűn.) De az ember ezt nem
bírja ki soka, a hiú harctól való elirtózás és az emberben rejlő érzelmi
erők visszaviszik az úrhoz (a teológia nyelvén: a hit), s az Úr melléje áll
(a teológia nyelvén: a Gondviselés). Az ember pedig a magába fogadott
isteni erőktől újjászületve indul új harcra. Ez a harc azonban már nem
az előttünk lepergett Ember Tragédiája, hanem egy más, nagyszerű küz
delem, amely, még ha tragikus is, győzelemmel végződik .

•
Salvatore Quasimodo

A KATONÁK SíRNAK AZ ÉJSZAKÁBAN
I SOLDATI PIANGONO Dl NOTTE

Kevés a Kereszt és a Golgota gondja,
·tiszta gyermekség és kevés az angyali
emlék, a háborút örökre összezúzni.
A katonák sirnak O,Z éjszakában
a halál előtt; bár erősek, mégis lehullanak
lelketlen szavak lábai elé,
elejti őket az élet fegyvere.
Érező számok, szegény katonák,
Névtelen könnyek áradó zápora.

Farkas Miklós fordítása
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