
Dümmerth Dezső

GRETCHEN (FAUST MENNYEI ÚTJA)

Senki nem kényszerül olyan világszerte kitárulkozó vallomás
ra, mint a művész, s mégis: senki nem visel annyira álarcot, mint ő.

Szükséges, hogy mindig önmagát adja, de a mód, ahogy a szívét
feltálalja, csak szerep. Csak játék, mely fejedelmien céltalan 'és
haszontalan.

De céltalan dolgok nincsenek. A fejedelmi játékosság lepel,
mely titkot rejt. úgy tűnik, mintha a művek sora csak azért kelne
életre, hogy közelebb vigye az alkotót a titokhoz, melyet keres.
Minden nagy alkotó hagy maga után egy művet, melyben legmesz
szebbre jutott el a titok keresésében. Ez az a mű, mely legtöbbet
őriz az alkotó szívéből.

A Faust is ilyen műnek látszik Goethe életében. Már az a kö
rülmény figyelmeztető, hogy időben is valami egyetemes jelleget
kapott: megírása a nyolcvankét évet ért költő egész alkotókorszakát
igénybe vette. Huszonegy éves, mikor belekezd, s néhány hónappal
halála előtt fejezi be. Mikor az első résszel elkészült, sokáig más
tervek foglalkoztatták, de Faust örök téma maradt. Vissza-vissza
tért hozzá, hogy folytassa a megkezdett második részt, s végül is
hetvenhat éves korában ujra hozzáült, és hat esztendő állandó mun
kájával be is fejezte. Ekkor azt mondta Eckermannak: "További
életemet már csak ajándéknak tekintem, s egészen míndegy, mit
fogok én csinálni."

Ismeretes egy másik kijelentése is, melyet még korábban tett:
"A Faust marionette-meséje sok hangon szólt lelkemhez; én is ösz
szejártam a tudás minden tartományát s elég korán tértem meg,
eltelve a tudás hiábavalóságának érzetével. Az életet is megpró
báltam sok alakjában, s onnan is mindig elégületlenül s szomorúan
tértem vissza."

úgy tűnik tehát, hogy Faust volt a mű, melynek megmunkálása
Goethe számára az életet jelentette, s melyben kifejezni törekedett
a saját életét. Nem véletlen, hogy végső megformálását hetvenhat
éves korára halasztotta. Szükséges volt, hogy az életet már egészen
maga mögőtt lássa: így tudta csak teljes mivoltában megragadni ég
a műbe olvasztani.

Ez kellett az őszinteséghez. De a puszta őszinteség, forma nél
kül, még nem művészet. A formában adódik a fejedelmien játékos
elem, mely egyúttal elveszi az őszinteség élét és megmenti az alko
tót attól, hogy boldog-boldogtalan belelásson szíve rejtekébe. Faust
tehát nem Goethe, bármennyi is benne az élményi őszinteség. Meg
formálásában marionette-mese, melynek égen-földön-poklón való
szárnyalása arra alkalmas, hogy a költő objektív módon keresse
lelke megváltását.

E megváltás-motivum: Faust mennyei útja is, melyben Goethe
költeménye egyéni módon eltér él rézí Volksbuchtól, ahol Faustot
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végül is elviszi az ördög. A marionette-mese objektív formájának
leple alatt a költő szivét érezzük dobogní, mikor e mennyei útban
a Faust-probléma lényeget ismerjük fel. A titok lappang itt, melyet
az alkotó élet keresett.

Hogyan kerül az ördöggel szerződő Faust a mennybe ? A kér
dést egy másik formában is feltehetnénk: hogyan képzelte el
Goethe a lélek megváltását ?

1.

Olvasásra úgy tűnik, mintha ez a mennyei út nem lenne a
tragédia szerves része, hanem minden belső összefüggés nélküli,
formai kikerekítés, melyre a Mennyei prológus kötelezte-az alkotót.
A tragédia folyamán sehol, a leghalványabb nyoma sincs annak,
hogy Faustnak valami kapcsolata lenne az éggel. Sőt, az első rész
ben,mikor Gretchen megható-kedvesen faggatja vallásossága fe
lől, kitűnik, hogy semmiféle képzete nincs a személyes Istenről,

csupán deizmus és pantheizmus ködösen egybefolyó eszméit vallja:
Ki sz6líthatja,
és ki vaUhatja:
én hiszem?
S vajjon ki érzi,
és ki merészli
mondani: nem hiszem?
A mindenthajtó,
mindentfenntart6
nem hajt és tart engem,
téged, magát?
A mennybolt nem ivel felettünk?
S a föld alattunk nem szilárd?
És nem kelnek szelíden
lenéző örök csillagok?
Szemem szemedbe nem merül,
fejed s szíved a lét
árjába nem kerül,
s a látható és láthatatlan
rejtélyesen nem sző körül?
Töltsd el szíved mindezzel, bármi nagy,.
s ha boldog érzéssel csordultig telve vagy,
nevezd majd bármikép,
mondd: Boldogság! Sziu ! Isten!
Én nem tudok nevet
reá! Minden az érzés:
a név, hang, füst, hamis
köd égi tűzmagon.

Ez lényegében megfelel Goethe vallási nézeteinek is. Hosszú
élete alatt ugyan Istenről és a vallásról tett nyilatkozatai igen vál
tozóak, de levelezése tanusága szerint az érdeklődőknek mindig Faust
módján: kitérően és általánosságokba burkolózva felelt. Szeretett
bensőséges és áhítatosnak tetsző, egyéni kijelentéseket tenni Istenről
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és a túlvilágról is, mihelyt azonban konkrét vallási törvények kerül
tek szóba, a földi élet szépségét és szabadságát élvező lénye azonnal
kitért, elmenekült, vagy éppen durván szakított, mint a Stolberg
fivérek esetében. Nem merte kimondani, hogy nem hisz, de nem
merte vállalni a hit következményeit sem.

Nem kereste a kapcsolatot a személyes Istennel, mert a szenve
dés tényével nem tudott kibékülni. Bármilyen sokféleképp is nyi
latkozott, a szenvedéstől való irtózásában mindig következetes ma
radt: öregkora sem békítette ki vele. 1831-ben, tehát a Faust befe
jezése évében, ezt írja Zelternek a keresztről: "Egy könnyű kis ér
demkereszt mindig derűs valami az életben, de a nyomorúságos
mártiremsági fát, a legvisszataszítóbbat a föld kerekségén, ne ássa
elő és ne plántálja tovább egyetlen élő ember sem."

Aki a szenvedést nem vállalja, nem vállalhatja a személyes Is
tennel való kapcsolatot sem. Ennyi tehát elég ahhoz, hogy Goethe
sokféle és egymásnak gyakran ellentmondó vallási nyilatkozataiban
is tisztán lássunk: aki halála előtt egy évvel, nyolcvankét évesen
is így gondolkodott, a személyes Istennel éppúgy nem juthatott
kapcsolatba élete során, mint ahogy a tragédiában Faust sem.

Bűn, bánat és bocsánat keresztény hármasságát a Faust meg
váltás-motivuma nem ismeri. Faust vétkezik, bocsánatot is nyer
felülről, de a közbeeső fázis: a bűnbánás attitűdje kimaradt a köl
teményből. Ez okozza, hogy Faust mennyei útját nem érezzük lel
kileg előkészítettnek, s így szervesen odatartozónak sem.

A költő a megváltást rejtettebb és szubjektivebb úton keresi.
Próbáljuk figyelemmel kísérni, vajjon hová vezeti őt ez az egyéni
út? Közelíti, vagy távolítja Faustot az egyetemes igazságtól?

2.

1831 június 6-án - két hőnannal a tragédia teljes befejezése
előtt - Goethe Eckermannal beszélgetett készülő művéről. Rámuta
tott egy szakaszra a mennyei zárójelenetben, és ezt mondta: "Ezek
ben a versekben rejlik Faust megmentésének kulcsa."

A megjelölt szakaszt a Faust lelkét vivő angyali sereg énekli,
s így hangzik:

Megmentve a szellemvilágnak
Nemes tagja a kárhozattól.
Ki mind magasbra törve fárad,
Az olyat megválthat.1uk attól.
S ha benne az égi szerelemnek
Volt munkás része szintén 
Az üdvözültek eléje mennek,
Ot szívesen köszöntvén.

A megváltás-motívumnak tehát két gyökere van: a nagyra
törő küzdelem és az égi szerelem. Kíséreljük megvizsgálni, mit ér
tett Goethe az egyiken, s mit a másikon?
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A fausti küzdelem, a célt nem érő, örök tevékenykedés nem
más, mint a tett filozófiája. Első pillanatra úgy tűnik, mint az üd
vösségre vivő út. Hiszen az erkölcsi cselekvés juttat a jóhoz, nem
a puszta elmélkedés. A fausti tevékenység azonban egészen másként
festi le önmagát.

A második rész végén, mikor Faust palotájába besurran a Gond,
kívül, a kapu felé pedig csendesen közelget a halál, a tragédia hőse

visszapillant életére, s próbálja megragadni annak értelmét:

Csak átfutottam a világ terét;
S míg annak minden élvét megragadtam,
Ami nem tetszék, futni hagytam,
Mi kisiklott - elengedém.
Csak óhajték, s betöltém azt legottan 
S megint óhajték; - igyen áttobzódtam
Az éltemet - kezdetben nagy s hatalmas
Valék .•. most bölcs és aggodalmas.
A föld körét eléggé ismerem,
S a látás t ú l r a . .. ködös idelenn.
Bolond, ki túlvilág felé kacsingat,
Felhők fölött képzelve társainkat!
Alljon a lábán s tekintsen körűl itt;
Ez a világ a deréknek szóra nyílik,
Mért tévelyegne az örökkévalóba ?
Mit ő megismer: létezik valóba'.
Haladjon így csak, földi napja mulván,
Járjon, ha megkísértik, maga útján,
S a haladásban leljen kínt s gyönyört.
Ú, kit elégületlenség gyötört!

Ime, a személyes Istentől, a földöntúli gyökérről elszakadt em
beri tevékenység, mely a "haladás" általános és megfoghatatlan fo
galmával vigasztalja magát.

Faust filozófiája - Goethe filozófiája. Közös tőről fakad. Mint
ha csak Goethe leveleit olvasnók, melyekben az élet minél teljesebb
kiélvezését ajánlja, s mintha csak élete eseményeit. Iátnók, amint
azonnal és akár kíméletlenül is, de elszakítja magát a kellemetlen
dolgoktól.

A puszta élvezetvágy nem keres más szenvedélyeket, saját sze
mélyiségén kívül. Ez csak akadályára lenne. Ezért tapad az esz
mékhez, a megnyugtató fogalmakhoz, mint: emberi haladás, mely
eléggé általános ahhoz, hogy kényelmetlenné ne váljon. Faust
ugyanúgy próbál menekülni, mint Goethe, mikor Stolberg grófnő

élete alkonyán rá akarja birni, hogy forduljon Istenhez és mentse
meg lelkét. Goethe így kezdi válasz-levelét: "Engedje meg, hogy
általánosságokra szorítkozzam ..."

Valóban, Goethe egész világnézete általánosságokra szorítko
zott. De akkor is csalódnánk, ha a fausti igényt olcsó élvezetvággyá
akarnánk laposítani. A tragédia. első részében, mikor Faust szövet
séget köt az ördöggel, s Mefisztó élvezetekkel próbálja kecsegtetni,
így felel:
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· ... nem az öröm, mi ösztökéle,
hanem a szédülés, a kinnaltelt g1lönllör,
édes gyúlölet, bódító csömör.
Szívem, tudásvág1lából lábbadozva,
a jájdalmaknak eztán tárva álljon,
s mí az emberiség egyforma sorsa,
átélni legbelül én is kívánom.
Szeretném mélyét-magasát bejárni,
jaját és kacaját magamba zárni,
tulajdon énem így énjévé többszörözni,
s mint ó maga, legvégül összetörni.

A személyiség kiáradásának vágya, egy pantheisztikus 1geny
körvonalai rajzolódnak ki előttünk: igény a teljességre, mely min
dent magába akar olvasztani egy nagy általánosságban. Az ifjú
Faust még a fájdalmat is akarja, melytől Goethe, élete delén túl.
mindig menekült. Stolberg grófnőnek írta, hogy mindig a legma
gasabbat kereste: "Becsületesen éreztem életem folyamán önmagam
mal és másokkal szemben, s minden földi munkában mindig a Leg
magasabbra vetettem tekintetemet."

A nagyratörő küzdelem fausti magatartása ez, de Goethe vé
gül is nem árulja el, mit tart ő "Legmagasabbnak". Öregkorában
is töretlenül rajongó természet-bámulása és életszeretete ugyancsak
ezt a fausti, pantheisztikus igényt. mutatják, s legutolsó levele is,
melyben halála előtt néhány nappal az egységről írt, ami bámulatba
ejti a világot.

A halálát váró Faust életfilozófiája azonban megmutatja, hogy
bármekkora is volt e pantheisztikus igény, s bármilyen magas is
volt a "Legmagasabb" - hem lehetett elég magas ahhoz, hogy a
személyes Istent s így a mennybevivő utat elérje.

A fausti küzdelem tehát nem ad választ a lélek megváltásának
kérdésére.

3.

De Goethe égi szerelemről is beszél Faust megváltásával kap
csolatban.

Az angyali sereg, mely Faust halhatatlan részét viszi, egyre
magasabbra emelkedik. Az ég alsó és középső régióján át a legfel
sőbb körökhöz közelít, ahol a Szerit Szűz boldogító jelenléte sugár
-zik. Egy bűneitől megváltott női lélek, akit földi életében Gretchen
nek neveztek, s most a Szent Szűzhöz simul, örömtől ragyog fel a
közelitő Faust láttára:

A nemes szellemhad körében
Alig eszmél a jövevény,
S már lásd, az új lét sejtelmében,
S szetü sereg rokonaként,
Mint tép el minden földi láncot
A "égi mezb61 kikelő !
S az aetheri ruhából látod,
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Ifjú erőben lép elő!

O engedd, hadd tanítsam őt én 
Nem szokta még az új napot!

S az Istenanya így felel:

Jer! szállj magasb szférákba törvén 
Ha téged sejt, követni fog!

Hármas kép bontakozik itt ki. A magasban lebegő Szűz, az ég
legfelső körére int és hivja Gretchent, aki Faustot vezeti.

Ki ez a Gretchen, a mennyei útnak e váratlan kalauza, aki
közvetíteni látszik Faust számára az ég kegyét?

E kérdés a tragédia első részének lírai hangulatát idézi. A fausti
lélek főmotívuma mellett Gretchen egy bájos mellékdallam, mely a
költemény első részét végigkíséri. A főmotívum nélküle nem érne
semmit: bájos összefonódásuk teljesíti ki az egész első rész művészi

mondanivalóját.
A karcsú, szőke, kékszemű német polgárleány eredendően tra

gikus alak, nemcsak sorsában, de lénye felépítésében is. Két hatal
mas, egymás ellen támadó erőt hordoz e törékeny leány-lélek: az
ártatlanság tisztaság-igényét és a nagy szenvedély vágyát a szere
lemre. Tisztaság és szerelem, ártatlanság és szenvedély feszítő pólu
sokká válnak lelkében, hogy kijelöljék tragikumát. A szépre és
nagyra törő lélek a korláttalanság vágyában megbotlik a törvény
ben: emberi és isteni törvényben egyaránt.

Az emberek, a társadalom törvénye - a polgári morál - kö
nyörtelen. Gretchen földi sorsa elvész benne, mert az emberi itélet
mindig a külső tények bírálata. S e külső tények szörnyűségetmon
danak: szerelme miatti hanyagsága kioltja anyja életét, gyermekét
szégyenében megöli, bátyja pedig az ő becsületéért vívott párvia
dalban pusztul el. A tragédia első része a kérlelhetetlen társadalmi
törvény ítéletével zárul, a vesztőhely árnyékában. De megcsendül
már az isteni törvényre utaló hang is, mikor a halálraítélt Gretchen
az égre tekint:

Ments meg, Atyám! Tiéd vagyok!
Ti angyalok, ott a mennyben
védelmezőn vegyetek körül engem!

Egy hang - az égből - azt mondja: Megmenekült! S e szavak
jelentése teljesedik ki a második részben, a mennyei zárójelenet
ben, mikor a nagy vezeklő nők Gretchen lelkéért esdenek a Szűz

előtt:

Te, ki a nagy bűnösökre

Ontod kegyed bő malasztját,
S gyülni engeded örökre
A bűnbánat üdv-kamatját 
Rája is, e jóra, húre,
Ki csak en".~zer vétkezett,
Ki nem .~e1té, mi a bűne:

Terjeszd bő kegyelmedet!
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Az isteni törvény nem a külső tények bírálata, hanem a szív
mérlege. Gretchent a szíve menti meg - a nagy szenvedélyben lo
bogó, ártatlan és önfeláldozó szív, mely megvakult tulajdon szerelme
hevétől s ezért botlott meg a törvényben. A szeretet, az a magasztos
érzés, melyet valóban e szóval lehet illetni, egyetlen, s lényege sze
rint csak tiszta lehet. Ha nem tiszta, nem valódi szeretet többé,
mert önfeláldozásából őnzéssé lesz. Gretchen, lényének egész ártat
lan hevével szerette Faustot, ő maga a teljes önfeláldozás, az oda
adás, mely nem oltja ki benne a tisztaság igényét. Ezért keresi a
bűnbánást, s ezért kapja a bocsánatot is.

Az önfeláldozó, önátadó Gretchen a fausti küzdelem ellenképe.

4.
Gretchen és a küzdő Faust ellentéte választja el egymástól a

tragédia első és második részét. Goethe így beszélt e döntő kü
Iönbségről Eckermannak: "Az első rész majdnem egészen szubjek
tiv; itt minden egy elfogult, szenvedélyes egyéniségből táplálkozik.
De a második rész majdnem egyáltalán nem szubjektiv, itt egy ma
gasabb, szélesebb, világosabb és szenvedélytelenebb világ tárul fel."

Gretchen személyes Iíráját még a fiatal Goethe alkotta. A fa
usti küzdelem objektiv képét, mely a második részben bontakozik
ki, már az öreg Goethe. A mennybéli zárójelenet azonban, mely
nem illeszkedik szervesen a második rész hangulatába, inkább az
első résszel tart rokonságót.

Tudjuk, hogy Goethe már az 1790-es években megkezdte a
második részt. 1825-ben, Zelternek írt levelében azt mondja, hogy
a zárójelenet már régen kész van, most csak az előzményeket írja.
Ebből az látszik, hogy Faust és Gretchen mennyei találkozását még
az a Goeethe irta, aki a tragédia ihletett első részét alkotta. Ezért
olyan szembeszökő a törés az öregkor művével szemben.

Mikor a költő a második rész világát magasabbnak, világosabb
nak és szenvedélytelenebbnek itéli, az öregkor mond önmagát meg
nyugtató itéletet a fiatalság felett. Goethe a tragédia súlypontjának
Faust meddő küzdelmét tartotta, melynek értelme, mint láttuk,
hogy "a haladásban lel kínt s gyönyört". Gretchen az ég felé fordul,
s megmenekül. De Faust csak a foghatéba kapaszkodik, s a való
ságban megváltatlan marad.

Hiába mondja Goethe, hogy "ki magasra törve fárad" üdvözül,
mert Faustnak, éppúgy mint a költőnek, végzete marad az általános
ságokba való burkolózás. A tragédia első része kitűnő ábrázolása
az elvont fogalmak: az általánosságok körében élő tudósnak, aki
rájőn élete sivár börtönére. Gretchen a fogalmi általánosságok si
vársága után a személyes kapcsolat elevenségét, üdeségét hozza. Az
általánosban, az eszmében nem lehet megkapaszkodni. A személyi
ségben igen.

A második részben azonban Goethe ujból az elvont eszmék ára
datába meríti Faustot, s a személyiség felvett fonalát elejti. Nem
veszi észre a törést, hiszen az öregedő Goethe is egyre inkább az
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eszmék rabja lesz. ];;lete végére olyan tudományos búvárkodásokba
merül, melyektől Faust a tragédia elején megundorodott, s egyre
hiúbb lesz elméleteire. A Faust második részét tudományos művek

kel felfegyverkezve írja, akár egy doktori értekezést. Az ifjúkori
géniusz szárnyalása helyett a száraz elmeél lesz társa. Ez tehát a
"magasabb, világosabb, szenvedélytelenebb" világ.

De az általánosságok szeretete ifjúkorában is jellemző volt a
költőre. Ez a szabadságot, a korláttalanságot jelentette neki. Az Is
tennel 'való személyes kapcsolatot is ezért kerülte. De kerülte a
szerelemben is. Nőkkel való kapcsolataiban sem keresett személyi
séget soha, csupán önmaga érvényesülését. tudatos-tudattalan ön
zéssel. Az áldozatvállalást már nem szerette, hiszen az szenvedés.
Ha nőkkel való kapcsolatai áldozatvállalásra intettek, azonnal sza
kított és menekült.

Gretchent sem szánta a tragédia döntő alakjának. Hisz Faustot,
aki átrohan az életen, egy pillanatra sem állítja meg. Tragikus vége
után bájos, megható alakja még csak emlékezés, vagy utalás for
májában sem bukkan fel ujra. Faust császári udvarokon, klasszikus
alvilágon és tömegeket mozgató szervezkedéseken át hányódik. Az
első rész mély, lelki történései látványos, külső eseménytörténetbe
torkollnak. Bár új szerelmet is talál, mikor Helénával egyesül, e
szerelem nyomát sem viseli a személyes lírának. Heléna nem élő,

eleven testű nő, mint Gretchen, hanem elvont ideák vértelen sz im
bóluma, aki szétfoszlik abba a semmibe, amelyből előkerült.

S mikor Faust végül is egyedül marad általános eszméivel,
melyekben nem tud megkapaszkodni, a költemény zárójelenetében
ujra előbukkan az ifjúkor: a régi Gretchen, hogy a mennybe ve
zesse. Egy személyiség, akivel viszonyba lehet lépni, akiben meg
lehet kapaszkodni.'

De Goethe, mikor az égi szerelmet jelöli meg a fausti megvál
tás második gyökereként, maga is Faustként viselkedik. Nem veszi
észre, hogy a személyes kapcsolat kölcsönös adakozás. Faust az égi
szerelemmel szemben passzív. Nem indul ki tőle sem felelet, sem
kezdeményezés. Sajátságos paradoxon, hogy a küzdő, tevékeny
Faustból éppen a tett nagysága hiányzik a végső dolgok felé. Ellen
képe, a világ felé passzív, de a magát Faust, majd az Isten szemé
lyiségének átadó Gretchen éppen ezzel a "passzív" odaadással éri
el a cselekvés, a kozmikus tett rangját. Az, aki átengedi magát a
cselekvésre, maga is cselekszik, mert akar.

Még e hiányos megvalósításban is Gretchen őrzi tehát a tra
gédia, és Faust megváltásának végső értelmét.

5.

Faust pantheista igénye nem ön-átadásból, hanem hatalom
vágyból ered. Azért akar egyesülni a világgal, hogy tulajdon sze
mélyiségét ráerőszakolja.Faust szeretete mágikusan önző: saját aka
ratát törekszik megvalósítani mindenek felett. Gretchen szeretete
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Mí'nden, mi eltűnő,
Csupán hasonlat,
Az el nem érhető

Itt létbe olvad;
Mit le nem irhaték,
Itt metnxuiuon,
Az örök-nőiség

Magasba von!

misztikusan önzetlen: személyiségét éppen azzal valósítja meg, hogy
átadja akaratát.

Férfi és női principium örök-kiegészülő ellentéte rejlik itt. Az
egyik hatalomba kerít, birtokba vesz, a másik odaad és önmagát
kiüresíti. S éppen ezért találkoznak. Méltókké azonban csak akkor
válnak egymáshoz, mikor a végtelenség vágyában egyesülnek.

Faust, aki a varázsital hatására, közönséges csábítóként köze
ledik először Gretchenhez, akkor alakul át igaz szerelmessé, mikor
felfedezi vágyában a végtelent, hogy ellene szegezze Mefisztó gú
nyos kétkedésének :

... Szívem ha dobban,
s amit dobog, amit lobog,
szót nem találok rá sehonnan,
kutatva járom át anagyvilágot,
a legmagasabb szóra vágyok,
s végül izzó lángját szívemnek
öröknek mondom, végtelennek,
hazug játék ez, gondolod?

A szeretetnek erre a végtelen igényére válaszol Gretchen az ég-
ből, mikor Faust lelke feléje közelít. Ezért ujjong az Egi Szűzhöz:

Hajolj !.e, nézz !.e,
Páratlan szép te,
Ez üdvösségre,
Melyengem ér -
Akit oly rég szerettem,
Bűnéből kivedletten,
Im, visszatér!

. Gretchen nő, akinek lényege az odaadás. Bűn, bánat és bocsá
nat keresztény hármassága azért talál rá olyan akadálytalanul, mert
a személyiség ön-átadása lényéből folyik.

Faustnak nehezebb. A hatalomravágyó attítüd csak a nőhöz kö
zelíthet. Istenhez már nem. A tragédia azonban azt is megmutatja,
hogy a puszta birtoklási vágy megalázza a nőt. A megváltás-motí
vumként szereplő égi szerelem csak személyes kapcsolat lehet. A
személyes kapcsolat pedig olyan egyesülés, melyben a birtokbavevő
nek is adni kell. A férfias elemnek is meg kell ismerni az odaadás
értékét, mely a nőiesség lényege. S ez nem a férfiasság elhalványu
Iása, hanem sokoldalú kiteljesedése. Hiszen az odaadá magatartás
nyitja meg az utat Isten felé a hatalomravágyának is.

A Faust-tragédia végső tanulsága a Chorus mysticus befejező

énekében zeng:
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A fausti önzés Gretchen tiszta odaadása előtt megremeg. S itt
van elrejtve számára a megváltás titka. így lehet csak a nőiesség
olyan erő, mely a magasba emel, s így lehet a bűnös-bűntelen

Gretchen a magasbatörő nőiességnek személyes szimbóluma, a ke
gyelem közvetítője és Faust mennyei útjának kalauza.

*
Hogyan képzelte el Goethe a lélek megváltását ?
A fausti örök tevékenységen és a nőiesség megváltó, egi sze

relmén keresztül. De a fausti tevékenység pantheista igénye, mint
láttuk, végül is a földhöz tapad. Megelégszik az időbelivel, a szűk,

evilági környezettel, mert az örökkévalóba .Jcödös" a látása. Aki
nem törődik az éggel, hogyemelkedhetnék fel oda ?

A nőiesség megváltó szerelme is ezen a fausti passzivitáson
szenved törést. Goethe öregkori művének Faustja annyira elmerül
lázas, földi tevékenységébe, hogy nemcsak az égre, még Gretchenre
sem gondol többet, amíg él. Passzív módon váltódik meg tehát: ő

maga nem ad semmit, csak elfogad. A keresztény üdvrend nem is
mer ilyen megváltást.

A költő egyéni útja tehát nem ér a célhoz. Sokkal többet mond
szubjektív elképzelésénélaz a töredékesen felcsillanó, objektiv igaz
ság, mely az alkotó akaratától függetlenül jelenik meg a költe
ményben:

Az életen átrohanó Faustot az általános nőiesség személyes
megtestesülése: Gretchen menti meg, mert az általános eszmékkel
egyedül marad. Férfi és nő végtelen igényű kapcsolata, mely átnő

az időből az örökkévalóba. Isten kegyelmévé és a mennyei boldog
ság előképévé válik. A fausti megváltás titka a szőke, kékszemű

Gretchen, ki egyszerre jelent tísztaságot és szenvedélyt.
Senki nem kényszerül olyan világszerte kitárulkozó vallomás

ra, mint a művész, s mégis, senki nem visel annyira álarcot, mint ő.

Néha még önmaga előtt is álarcot visel. Az alkotások néha többet,
néha kevesebbet mondanak, mint ahogy akarná.

Ri volt Gretchen? A frankfurti lány, a kamaszkor szerelme?
De hiszen azt sem tudjuk, élt-e bizonyosan. Csak a Dichtung und
Wahrheit említi, s ki tudná e műből kiválasztani, mi a költészet, és
mi a valóság? A weimari aggastyán hűlő szíve megőrizte a titkot:
volt-e olyan szerencsés, mint Faust, s megtalálta-e a mennyei út
kalauzát ? ~

Úgy tűnik, mintha a derűs klasszicizmus pantheista álmodója
túlontúl erősen kapaszkodott volna a világba. Világnézete - Faust
ként - általánosságokban maradt. A nőiesség megváltó erejéből

megsejtett valamit, de az -isteni Megváltó műve homályban maradt
előtte, mert nem szerette a keresztet és a szenvedést.

Gretchen alakja jelkép, mely arra figyelmeztet, meddig jutott
az alkotó a titok keresésében.
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