
Kézai Béla

AZ EMBEH ÚTJA A TRAGÉDIÁBAN

Egy évtizednyi szünet után a mult évadban ismét színrekerült
a Tragédia: nevelt és hatott a közönségben, lévén a költői s főleg

gondolati erjesztésnek oly hatásfokával teljes, amekkorával kevés
klasszikus rendelkezik. Mert míg e művek legtöbbje hovatovább a
remekírók iskolai polcára kerül, olyan olvasmányként, amelyet
büszkén emlegetnek ugyan az iskolázottak. de kevésbé forgathatnak
az eligazodás reményében, addig az Ember Tragédiája a szinpadi
közlés eleven eszközei révén, hatásában - sohasem korlátozódik
irodalmi érdeklődésű kevesek gyér soraira, hanem a legkülönbözőbb

rétegeződésű tömegek élményvilágába nyomul be, sőt robbant a
lelkiismeret mélységeiben is.

Nem az irodalomtörténeti kegyelet élteti tehát a Tragédiát, mint
a világirodalom sok más klasszikusát: sajátvalójú a fensége és a
dicsfénye, amit nem sápaszt a múló idő, hanem inkább kiteljesít.
Kollektiv nevelői küldetésének ősi rangján őrzi meg a szinházat. A
legőszintébb hódolat szövétnekét gyujtja meg a nézők lelkében, a
dolgok egyetemes látására neveli őket. Megtanítja a kultura és az
erkölcsi értékek tiszteletére azokat is, akik a tiszteletérzésre más
különben nem hajlamosak.

***
Könnyen adódik az a magyarázat is, hogy a Tragédia meg

megújuló közönségsikerének titka, a benne felvetett végső kérdések
örök időszerűségében gyökeredzik. Ha ez az állítás úgy lenne igaz,
amilyen laposan bemondható, akkor bármely bölcseleti mű, amely
eféle kérdésekkel "hivatalból" foglalkozik, örök időszerűségre tart
hatna számot. Holott a nagy rendszeralkotók műveit igen kevesen
olvassák, ám annál többen a vulzarízátorokat, kik az eszmék vilá
gában a legtöbb zürzavart okozzák.

A "filozófus" Madách sikerét e tekintetben a legkiválóbb böl
cselők is megirigyelhetnék: a Tragédia látása ugyanis nem kelt és
nem hagy maga után eszmei kaoszt, inkább tisztogat, inkább eli
gazít. Szinte térdrekényszerítő a varázsa, mint az elemi erőké. Az
emberek többségét felszabadítóan érinti, akár a forró és poros
napok után az enyhethozó zápor a kiszikkadt földet. Sikerének igazi
titka nemcsak filozófiai és történelmi nagyvonalúságában rejlik,
hanem abban, hogy magasfokú metafizikai biztonságérzetet tud tá
masztani az erre vágyó emberi lélekben.

Szerencse, hogy Madách nem filozófus, sem historikus. Maga a
Tragédia sem filozófiai, nem teológiai, történelmi vagy társadalom
tudományi vitairat. A mű lényegét keresve hibás módszer volna azt
valamely szaktudomány egvoldalú szempontjai szerint elemezni.
Belőle mégis kiolvashatja bárki a maga sajátos világszemléletének
igazolását. A vallásos beállítottságúak a Tragédia zárószavaiban ta-
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lálhatják meg életszemléletük támaszát. Mivel pedig a tragédia
egyetemes mondanivalója éppen e zárósorokból kiindulóan értel
mezhető a legteljesebben, kétségtelen, hogy Madách műve a hívő

lelkeket ajándékozza meg a legtöbb s legátfogóbb élménnyel. Mert
azok a sokat vitatott isteni végszök nemcsak a drámai egyensúly
helyreállításának műtani követelményeit szolgálják. Létjogosultsá
guk sem mindössze annyi, hogy az egyes jelenetekből kiáradó pesz
szimizmus és a cinizmus ártó szeszeinek töménységét higítsák vagy
közömbösítsék. Am sokkal inkább úgy érezzük, hogy ez a szózat
már egy merőben új s egy isteni kezdeményezésű történelem meg
indulására utal, magába rejtve az új utakra tért ember történeti
jövőjének tisztultabb alapelveit. Adám történeti tragédiája a tizen
egyedik színnel tetéződik, de az Úr végszavai rnáris sejtetik, hogy
az emberi nem létfeladatainak megoldási folyamata valójában csak

. most kezdődik. Mindaz, ami eddig történt, hagymázas . álom volt
csupán: a bűntudatos és az Istentől elhagyott ember belső pánik
jának vizuális lecsapódása. E végszók arra utalnak, hogy ezúttal
ujra, sőt másképen kezdődhet az ember története. S bár ezt az em
bert is terheli még az ősszülők vétke, de mert az Isten ujra kegyébe
fogadta őt, - már megindulhat a megváltás felé.

Isten az ujrakezdés ajándékát Éva asszony anyaságában adta
meg. Ezért Évának döntő szerep jut az álomvarázsos luciferi szán
dékok teljes meghiúsításában. Éva - az elsőnek bűnbeesett emberi
teremtmény - válik az Úr egyik büntetőeszközévéLucifer megszé
gyenítésében és elűzetesében. Éva most már nem Adám bűntársa

ként szerepel itt: az anyaság tisztult méltóságában azért áll és tart
ki Adám mellett, hogy megóvja őt a létpusztítás bűnétől, attól a
másik szörnyűségtől, amely Lucifer szándékai szerint az édenkerti
büntettet követte volna. Éva készen áll új küldetése hordozására:
ő viszi tovább az emberi lét alig kigyult lángját a megtisztulás és a
felemelkedés útjára.

Ha sorsfordító volt Éva szerepe a tragédia végjelenetében, an
nál jelentősebb szerep vár reá a jövőben. Lucifer megvetést taj
tékzó szavaira, későbbi rendeltetésének szent megérzésétől ihletet
ten válaszolja a Gyalázatosnak: "Ha úgy akarja Isten, majd fogam
zik Más a nyomorban, aki eltörűli, (t. i. az eredeti bűnt) Testvérisé
get hozván a világra"... Éva, aki elsőnek harapott az almába, s
így Adámnál előbb veszítette el istengyermekségét, előbb is találja
meg az elveszítettet. Éva már "érti" létének értelmét, már tudja is.
kinek köszönheti ezt az igazi tudást ("hála Istennek I"), amit a zi
lált lelkű Adám viszont csak "gyanít".

Ebből az asszonyi válaszból elsőnek csendül ki az ember részé
ről Isten megtalálásának öröme, a visszatalálás és az Isten akara
tába való megnyugvás boldogító öntudata. (Nem ok nélkül gunyo
lódik Lucifer "családi jelenetről" szólván.) Amit Éva itt kimond,
lényegében az Úr zárószavaival "skandál": attól a perctől, hogy a
Lucifer-akarta történetnek embertveszítő célja nyilvánvaló lett,
kezdődik az Isten akarata szerinti történelem, feltéve, ha az ember
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is, a maga szabadakaratától telhetően együttműködik Istennel s a
megváltás útját választja.

A fenti válasz azonban még egy lényeges változásnak a kife
jezője: Éva - az emberi nem fizikai létének továbbvivőjeként 
szétszakítja Adám és Lucifer kárhozatos kapcsolatát, ami az ő csá
bító kezdeményezésére jött létre s ezzel az embert az Úr kegyel
mére utalja. S az Úr a bűnbánat eme első rezdülését is kegyesen
fogadja, bár a penitencia évezredei még az ember előtt állanak. Az
elégtételadásnak ezek az évezredei azonban már nem a luciferi cső

döt hozzák, hanem a megváltás igéretével közelednek a küzdő em
ber felé.

Éva sorsfordító szerepének másik nagy következménye, hogy
nem az ember az, aki kétségbeesik, inkább a gőgös ördögnek van
oka erre, noha éppen ő hajszolta Adárnot arrafelé. Aligha találjuk
mását a világirodalomban olyan szituációnak, amilyenbe Madách
Lucifere belegubancolódott. Halljuk jajongani a gonoszság öntelt
atyját: "Miért is kezdtem emberrel nagyot, Ki sárból, napsugárból
összegyúrva, Tudásra törpe és vakságra nagy!" ... E kesernyés ön
vallomással Lucifer annak beismerésére kényszerül, hogy "dőre"

volt az ő küzdelme is és nemcsak az általa improvizált történeti út
visz a sötétbe, hanem a tulajdon magáé is ...

. . . "Miért is kezdtem? .. Erre a "miértre" válaszol az Ember
Tragédiája. Rámutat a felfuvalkodottság visszavágó erejére, amely
még a "tudásra nagy" Lucifert is, im, porba sujtja.

Nem alkalmi cselszövő ez az egykor oly hatalmas és világos
szellem. A lázadás és a megrontás akarása nem a Kozmosz "bein
dításának" nagy pillanatában ötlik fel, hanem az idők kezdete óta
forr és gyülemlik benne. Az első színben mindez a fojtottság csak
rést kap, mikor a menny minden angyala a Teremtő dicsőségét

zengi.
Lucifer a teremtett mindenséget dib-dáb játékszernek itéli. Az

angyalok csak kötelességszerűendicsérik Teremtőjük alkotását. Lu
cifer lesujtó véleménye szerint a mű alkotóelemeinek egésze oly
csekélybecsű. hogy: "Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhá-

. jában szintén megteszi." Lucifer a Tragédia számos helyén leplezet
lenül ad kifejezést az ember iránti megvetésének. Most sértő céllal
mégis azonos síkra helyezi az ember alkotóképességét az Istené
vel. Maga Lucifer nyilván hatalmasabb alkotóképességetérez ma
gában. Sokkal meglepőbb módon tudná ezt az elkészült, de gyatra
valóságot saját elgondolásai szerint átgyúrni, megmásítani, sőt fel
forgatni. Hajdani lázadásának egyik motívumához, ahhoz, hogy
"együtt-teremtőnek"képzeli magát, az örök illuzionista őrültségével

most is görcsösen ragaszkodik. E "dőre" illúzió jussán azzal az
önámító hátsógondolattal követel "osztályrészt" a teremtésből, hogy
mivel most új "tért" nyert a harcra, talán nagyobb sikerrel foly
tathatja ősi küzdelmét az Isten ellen.

A luciferi támadás értelme nem merül ki holmi papirosízű kri
tikában és ellentmondásban. Lucifer többre is képes. Lucifer hatal-
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ma emberfeletti, mint az angyaloké. Minőség és cél tekintetében
azonban az ő hatalma lényegesen más és alacsonyabb rendű. Ezt
az egykor ragyogó lényt az Isten megfosztotta a pozitiv alkotni tu
dás képességétől.Ezért annak ellenére, hogy Isten a konkrét anyaget
adja kezére, midőn a Földre utasítja őt, Lucifer mégsem tud való
ságot alkotni és alakítani. Csak agyrémszerű viziókat "konstruál
hat". Isten nagyon jól ismeri Lucifer alkotóképességének korlátait
s lényének negativ voltát. Ezért engedi meg, hogy leszállion a Föld
re, ezért adia neki a két Édenkerti fát: Lucifer megszégyenülése
bizonyos. vállalkozása sohasem válhatik realitássá, Szétpukkan, mint
a buborék.

Lucifer azonban pozitiv jelentősécet tulajdonít mestersérrbeli
tudásának. Illuzionista önszeretettel dédelgetett képességei tudatá
ban erősnek érzi magát arra, hogy lényével: a rontás erejével át
hassa a teremtést s az ízv megrontott földi létet az ember tőrbe

csalására. Isten megcsúfolására használja fel.
Lucifer említett korlátain kívül (pozitiv alkotóképesség hiánva,

illuzionizmus) megemlítendő egy harmadik korlát is: amiként nincs
hatalma a létalkotásra. nincs hatalma a létpusztításra sem. Ide vág
Berzsenyi sora: csak az Isten az, aki "ronthat, teremthet száz vqá
got." Isten Lucifert is megsemmisítheti létében. A létet azoriban
Lucifer nem ronthatja el közvetlenül, de megronthatja az egves lé
tezők által - önmagukban, Mi sem lenne egyszerűbb, mintha az
első emberpár fizrkai ólotériek kioltásával vetne véget az ernbori
nem jöv;őiének. Nem teheti meg, mert halhatatlan lelkük fp1ptt
nincs hatalma. Lucifer csak a bűnnel rontott emberi élet feleit d;s7,
ponálhat őnhatnlomm«l. Aztán mennyivel kihívóbb és káromlóbb
a mezsemmisítés mástk módi a, út.ia: a szab-idnkur-atú, in<r'lt'1,,! P'Tl

bert bíínre vinni. Elragadni Istentől és saiát bűnével a lelkét ölni
meg, önakarattal taszítani a kárhozatba. Oly inverlőcn tets'7ptns e
terv, mecvalósítása, annvira az ő genieiéhez méltó. hozv szüksége
sincs különösebb aoparátusra...Egy talpalatinyi föld elég nekem,
Hol a tagadás lábát megveti, Világodat meg fogja dönteni ..."

***
Világot döntő reménvekkel indul Lucifer a földre, hogy átvevve

"fukarul mért" örökséQ'ét és kiélhesse sokáig tétlen bosszúvá-rvát.
Vérzcélja: - aminek valóraváltására megesküdött - az ernber e1h'lk
tatása és Isten merrcsúfolása. Szakmáiába vágó játékba kp'7nhpt.

Számára az lesz "a legszebb perc", ha látja majd minden svépnek,
jónak és nemesnek kiborulását. Minden érték megtiportatását.

Ha meggyőzheti az embert, e "tudásra törpe" lényt, az értékek
haszontalanságáról és érvényességük viszonylagosságáról, máris
nagy lépést tett elöre, mert alapjaiban sikerült megingatnia az em
ber metafizikai biztonságérzetét. Megdöntötte létének le<rbelséíbb
tartóoszlopát. Ha maid eléri, hogy az ember mindenből kiábrándult,
többé semmiben sem fogódzhatik meg tartósan. Ilyenképen mate
matikai bizonyossággal következik be az ember elcsúszása és bukása.
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Az értékek látszatszerűségénekkimutatására felette alkalmas
nak kínálkozik az álom irracionalitása. Lucifer tehát álmot bocsát
az első emberpárra.

A világosság s az értelem egykori angyalának az álomképalko
tás az egyetlen maradék alkotóképessége. Az álom mindannak el
lentéte, ami világos, ami harmonikus és felfogható. Lucifer varázs
lása viszont ellentéte mindannak, amit a Fény Angyala egykor a
lényében hordozott: - ördögi és zavaros, megfoghatatlan és rontó,
agyrémszerű és állati.

Lucifer hiába kérkedik azzal, hogy az "értelmetlen létbe" az ő

rendtartó szellemének ereje vitte bele egykor a világosságot. Az
álombeli történések valamennyi mozzanata ennek az önámító állí
tásnak ellenkezőjét bizonyítja. Lucifer nem tudja a valóságot meg
ragadni és alakítani. Látszattá válik minden a kezében: higannyá a
pénze, kígyóvá az ékszere (londoni szín). Csak álomban másulnak
meg oly szörnyűségesen a reális dolgok. Egyetlen eleme: a diszhar
mónia, az álmokkal ámítás és mindennek meghazudtolása. Lénye
szerinti célja: tévútra vinni az embert, arrafelé, amerre a Jóság
és az Erő Istene sohasem vezetné a létet s az emberi történetet.
Éppen ezért a Tragédiában ábrázolt történelem nem az istenakarta
történelem, hanem a Luciferé. Az ember bukását, minden nemes
törekvés kificamítás át, .minden jövendő csődjét, eszmények, vágyak
torzulását, Adám nemének elállatiasítását, sőt a földi természet fagy
halálát is, - egyedül Lucifer akarja. Mindazon túl, hogy előre meg
fontoltan mesterkedik az ember teljes összezúzásán, harmadik leg
főbb célja, hogy kielégítse hiú illuzionizmusát: nem az Isten, hanem
ő, Lucifer - az emberi történelem ura. Az ördög valóságteremtő

kísérletezése sikerének a történelem lenne a bizonyítéka.

***
Az első kapavágást, az első lényegbe vágó ámítást még az isteni

valóság szintjén: az Édenkertben kell Lucifernek végrehajtania.
Az ember fölé csak úgy terjesztheti ki a hatalmát, csak úgy

válhatik a földi történés irányítójává, az emberi sors "alakítóiává",
ha a maga pártjára hódítja Adárnot. Ha elszakítia a Teremtő és a
Teremtmény közötti kapcsolatot. Ime tehát: Lucifer is "alkot". Ép
pen nem jelentéktelen és következmény nélküli az, amit most csi
nál. Létrehozza az eredeti bűnt az emberben és az ember által. Ez
a tett Lucifer egyetlen. "pozitiv" belenyúlása a történetbe. Ez az
egyetlen. de csak a megváltásig érvényes - poziciónyerése a terem
tett valóságban, amiért az embernek kell sokezeréves szenvedéssel
fizetnie.

A bűnbeesést mindjárt nyomon is kísérik az első szenvedések,
az első csalódások, A megrettent emberpár Lucifer cselszövő kezé
be kapaszkodik. Beléje vetik hitük, reményük, ragaszkodásuk hor
gonvát, Az ember eredeti és igazi biztonságérzetének megrenditése
sikerrel járt. Most Lucifer lett az a legfőbb valóság és fogódzási
pont, amire az ember támaszkodik. Felébred bennük a rettentő kí
váncsiság is: vajon e merőben új körülmények között, midőn a
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Tagadás Ura lett választott istenük és lett sorsuk irányítój a, milyen
sorsra jutnak a Lucifer igérte tudással? Színes, sokszerű élet és
örök ifjúság vár reájuk. Ráadásul máris beleélték magukat abba a
hitbe, hogy Isten nemcsak elhagyta őket, de akarta is a szakítást.
Ha pedig az Isten akarta így, miért lenne rossz, amit tettek, vagy
tenni akarnak ezután? Ilyen értelemben bölcselkedik Éva is - még
pedig relativista módra - s így járul hozzá értelme beleegyezés
sel, hogy sorsukat Luciferre bízzák. A "tünékeny álom képei alatt"
mindjárt el is indulnak, hogya "jövőnek végéig" belássanak.

Lucifer ezuttal nem hazudik. Nem állítja, hogya hús-vér való
ságon vezeti őket végig. Ez a folyamatos teremtést, a folyamatos
valóságalkotást követelné meg, amihez Lucifernek nincs hatalma.
Arról azonban bölcsen halgat a Gonosz - s így mégis csak ámít -,
hogya "tünékeny álom képei" nagyon is gyötrő és véres valóságok
nak bizonyulnak majd Adám fizikumára való hatásukban. Úgy meg
törik Ádám szivét és öntudatát, hogy az ébredés után sem fogja fel
mindjárt, hányadán áll valójában? A valóság napvilágán borzongva
kérdi: "Almodtam-é csak, vagy most álmodom? És általában több-é,
mint álom a lét ?" Igaz tehát: a tűnékeny álom képei nem a való
ság képei - s így a luciferi történet sem a való, de a látszatot úgy
mutatják meg mégis, hogy végkép összezavarják és kétségbe ejtsék
az embert. Az álomképek pergetésével Lucifer nagyon is valós célt
akar elérni: új bűnt az iménti mellé, Adám öngyilkosságát, testi
lelki megsemmisülését ...

Az álmodva is tudni vágyó emberpár még egy további kötelék
kel kapcsolódik Luciferhez. 'Vezetőjük a reménnyel is megbíztatja
őket. A Lucifer nyujtotta remény azonban- mint majd kiderül 
csak egyike azoknak a béklyóknak, amelyek az embert az álomlét
hez láncolják, hogya cél előtt ki ne ugorhassanak belőle. Ez a re
mény nem emel a csüggedés s a szenvedés fölé, mint az igazi, az
Istené. Untalanul a dacos, az istenkísértő küzdésre tüzel inkább.
Olyan, mint egy boszorkányfőzte gerjesztőszer.

* * *
Lucifer igen nagyvonalú és bőkezű álomalkotónak mutatkozik.

Nemcsak, hogy a korok lényegi középpontjába állítja Adámot, ha
nem beöltözteti azoknak a nagyembereknek a mezébe, kik az illető

kor életjáró hősei voltak. Életélvező filiszterként csak a római és
a londoni színben jelenik meg Adám. E szereposztó bőkezűségnek

persze mindig nagy ára van: azért emeli a legmagasabbra őt, hogy
nagyobbat is bukfencezzék, mint a többiek. Úgy rendezi az esemé
nyeket, hogy fokozatosan kitűnjék az emberi küzdés hiábavalósága.
S mire az álomképsorozat véget ér: Adám sorra elveszti hitei mind
egyikét, maga tapossa sárba élete értékeit, eszményeit s annak "be
látására" kényszerül, hogy választott célkitűzései megvalósíthatat-
lan agyremek csupán. .

Lucifer nem engedi ki kezéből az irányítást. Adárnot elragad
ja néha a "gyermeteg" lelkesedés. Máskor a szent harag vagy az
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igazságtevés emberi szenvedélyétől izgatottan, autonóm cselekvésre
bátorodik. Lucifer azonban idejében lefogja a kezét. ("Alomkép, ne
mozdulj l") Lucifer mindig éreztetni tudja Adámmal. kinek a ha
talmában "ágál" a történelem szinpadán.

Máskor Lucifer - ugyancsak a végső cél szolgálatának hátsó
gondolatával - "segíti" is Adámot: megmenti a nyaktilótól Párizs
ban, a haláltól az űrben. Megengedi, hogy Adám megragyogtassa
humanitását is a rabszolgák felszabadításával, a márkinő megmen
tésének kísérletével stb. Mindez az engedékenység azonban a jócse
lekedet haszontalanságáról akar meggyőzni.

Adám az álmok észvesztő sodrában ráismer néha a szépség, a
lovagiasság, az igaz emberség egy-egy törmelékértékére. De mit ér
az "édenkert késő sugaraként" ujralátnia a szépséget, ha az álom
"valóságában" Adám asszonya egyszer mint szolgálatkész rabnő,

máskor mint élvhajhász hetéra stb. jelenik meg. Az autonom ember
ség megnyilvánulásának minden kísérlete csak a bukás döbbenetét
fokozza Adámban. Mindenben csak az ördögi predestináció törvénye
érvényesül. A küzdés végső szakaszában Lucifer máris így sommáz
hatja Adám csalódásainak csődtömegét: "Nem vérzel-e el Chaeronei
nál. A megbukott szabadság védletében És Constantinnal nem küz
dél-e később, Világ uralmát hogy megalapítsd ? Nem vesztél-é el
hitmartir gyanánt S később a tudománynak fegyverével Nem áll
tál-e a hitnek ellenében ?"

A sokszor bukott s e csélcsap és lealjasult ember számára csak
a halál jelenthet megváltást. A luciferi eleveelrendeltetés diadal
maskodott. A Gonoszság Atyja célbaérkezettnek látja törtérielmét
és felébreszti Adárnot. A történeti ember elbukott.

***
Tudjuk: Krisztus nem jelenik meg és nem is jelenhetik meg

a Lucifertől szuggerált történelemben. Lucifernek alapos okai van
nak abban, hogy Adám találkozását az isteni Megváltóval - elmel
Iőzze, Lucifer azzal a balfogással, hogy játékában Öt is felidézze:
reánézve ugyancsak veszedelmes következményekkel járt volna.
Nyilvánvaló, hogy nem Adám, hanem a saját fejére gyűjtött volna
parazsat és maga segítette volna elő azt, amit mindenáron megelőz

ni akart: az ember felszabadulását az eredeti bűn igája alól.
Adám csak a Tanítással találkozik és évszázadok mulva már,

abban az eretnek Bizáncban, ahol a krisztusi tanítás szépsége, mél
tatlan emberek kezén a kegyetlenség eszközévé és rideg elmejáték
ká korcsosult. A megváltás hitének ez a steril "megvalósulási" for
mája viszont sikeres módon vált alkalmassá arra, hogy egyik elő

mozdítója legyen az ördögi történet ismert szándékainak. Ha tehát
a luciferi szándékok rendjében a legnagyobb s a legszentebb dolgok
is ily semmiségekké zsugorodhatnak, benne az ember sem számíthat
több méltánylásra, mint a porban vergődő féreg, "ki" hogyha el
vész, pusztulása valóban nagyságnélküli és "könnyre érdemtelen".

Az ébredés kijózanító perceiben ez a féregnyi Adám is fokoza
tosan visszatalál emberséges öntudatához, hogy Évát kövesse az
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ördög határozott elutasításában. Egy pillanatra még: Adám, mint
nemének autonom képviselője, szintén egyenlő távolságra áll a 'két
végletes hatalom: Lucifer és az Isten között. Lucifert már megtagad
ta. Tisztában van azzal, hogy az "ördögadta nagyság" "hiú káprá
zat" volt és álomképeiből azt a tapasztalati tanulságot meríti, hogy
útját "másképen" kell vezetnie. De a másik pólus felé is ugyancsak
tagadó magatartást tanúsít: "Dacolhatok még Isten, véled is ... Ki
kacagom, s ha tetszik, nem élek." Önmagára utaltságának dacába
fogózva, még hozzáteszi: "Nem egymagam vagyok még a világon ?"

Következhetnék most talán, hogy Isten bocsásson álmot az em
berre, megbékítőt,visszahódítót, az ördögére "rálicitálót". Isten azon
ban nem álomteremtő demiurgosz, nem ellenpartnere Lucifernek,
aki csak teremtmény. Ö a valóságot mindörökké kezében tartó és
örökké alkotó egyetlen Hatalmas, akinek messzirenéző akaratából
- Éva által - "biztosítva áll már a jövő".

Lucifernek, hogy az embert magának kaparintsa meg: ezernyi
furfangra, alakmásításra, az elemek mozgósítására, hízelgésre, kor
holásra és kétségbeejtő látomások sorozatgyártására van szüksége.
Célját mégsem sikerült elérnie. Az ember épp akkor siklott ki vas
markából, amikor a kárhozat szakadékába kellett volna aláhullnia.

Az Isten részéről azonban elég egyetlen jel, amely szent szót
lanságában is többet mond a luciferi retorika és varázslat legpaza
rabb szikrázásánál is: s ez a jel, amelyet Éva által közöl ; a Teremtő

pozitiv hatalmát oly abszolut fokon bizonyítja, hogy az ember most
már végérvényesen csakis Előtte hódolhat. Adám porbahullása az
Úr előtt azonban nem a féreg tehetetlen összezsugorodása, nem a
szerencsésebb demiurgosz előtti hűségnyilatkozat,hanem az értelmi
és erkölcsi belátás önkéntes mozdulata. Ekkor ébred tudatára Adám
annak is, hogy küzdelme többé nem reménytelen szolgaság az Illú
ziók Nagymesterének igájában, hanem az erkölcsi tökéletesedés, a
"nemesedés" küzdelme, amely egyre közelebb viszi az emberi nemet
az Úr trónusához, - a megváltáshoz. S ez a "közeledés" az isten
akarta történelemnek nem kevésbé küzdelmes szakaszain keresztül
valósítható meg, - hittel és bízva-bízással.

A Tragédiában két emberi történet motivumai rajzolódnak fel
és csak e kettőnek színopszisából bontható ki érvényesen a madáchi
mű mondanivalója. A kettős út szemmeltartása nélkül a Tragédia:
nem lenne más, mint a XIX. század pesszimista világnézetének köl
tői monumentuma. Történeti jelenségvoltában nem lenne más, mint
egy kiábrándult, egy kiélt kor nagy fiának alkotása, egy meggyö
tört emberé, aki megkísérelte, hogy élete és világa vigasztalanságá
nak fölébe kerekedjék..

A tragédia színeinek kietlen homlokzatára a felbomló XIX. szá
zad nagyellentmondásainak akkor még olvashatatlan hieroglifái
íródtak. Ezért hat úgy, mint egyetlen jajkiáltás a részvétlen ürbe,
honnan az Úr bíztató szavának értelmét - reméljük - egyre több
ember érti meg. Mindaz megérti, aki nem csügged el az igaz ember
ségért munkálkodó hitében.
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