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ANTIGONE ÉS AZ ÁLDOZAT TÖRVÉNYE
IRTA: SOMOGYI AHrAL

Az alábbi tanulmány gondolatmenetét körülbelül tizenöt évvel
ezelőtt vázoltam egy előadás keretében, közlésére azonban, úgy érzem,
csak most érett meg az idő, amikor a tragikumban nemcsak esztétikai
alakzatot, hanem, nagyon helyesen, az emberi lét legmélyebb törvényeire
rávilágító élethelyzetet kezdenek látni. (V. ö. Kerényi Károly: Örök
Antigone. Athenaeum, 1934., ahol a kérdés irodalma is megtalálható.)

A tragikum problémája Arisztotelesztől kezdve foglalkoztatja a legmé
lyebb gondolkozókat anélkül, hogy a tragikum mibenlétéről egységes,
minden tekintetben elfogadható vélemény alakult volna ki. A vélemények
sokféleségének oka és az egyöntetű vélemény kialakulásának akadálya egy
szerűen az, hogy a tragikum magyarázatába, élet és halaI kérdéséről lévén
szó, szükségképpen belejátszik az élet értelméről vallott világnézet és hít.
A tragikum ugyanis nem más, mint egy mélysodrú életrek beleszakadása a
halál mélységébe s azért annak, aki a tragikum értelmét kutatni akarja, élet
és halál összecsapásának végtelenbe harsogó kiáltására kell figyelnie s abból
értelmet kiolvasnia.

Nem lehet szándékunk a tragikum teljes elméletét adni e tanulmány
keretében, - már a tragikum elágazódásának kűlönböző típusai rniatt sem
volna ez lehetséges - de mégis szükségesnek tartjuk röviden vázolni azokat
a tényezőket, amelyek szerintünk a tragikum létrejöttéhez. a tragikus helyzet
és cselekmény kialakulásához lényegesen hozzátartoznak.

Feltétlenül szükséges a tragikum létrejöttéhez egy hős, tehát olyan átlag
fölé emelkedő ember, akinek életkűzdelme olyan mély lélekrétegeket mozgat
meg, amelyek az átlagemberben, vagy helyesebben a fölszínes emberben
hiányoznak, illetőleg tudatvilágában nem szerepelnek. Oly kiváló egyéniség
kell a tragikumhoz - ha ez a kiválóság csak a tragikus küzdelem folyamán
mutatkozik is -, aki a lét legmélyebb áramára reagál, ki egész tudatosan
beleveti magát a lét élet-halál sodrába. Élete és küzdelme ilyformán
revelációja lesz az embersorsnak, a léttörvények időtlen áramlásának.
Az a körülmény, hogy előttünk kibontakozni és megjelenni látjuk az élet
különben rejtett és mély erőit, már magában is fölemelő, a minden
napi élet méreteit messze meghaladó emberi nagyság látomásával gazdagít
bennünket.

Ezzel már kimondtuk, hogyatragikumhoz kell olyan helyzet is, amely
ben nemcsak köznapi érdekek, hanem nagy erők életre-halálra menő küz-
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delme fejlik ki. A tragikus küzdelemben a hős valamiért odaadja az életét.
Tehát az élet értékét mérlegre tevő, az emberi lélek erőit legmagasabb fokon
mutató harc és küzdelem bontakozik ki szemünk előtt.

Szofoklesz Antigoneja egyszerűségével. világos vonalvezetésével klasszi
kus példája nemcsak a tragédiának mint drámai műfajnak, hanem az emberi
lét mélyébe bevilágító tiszta tragikumnak is.

A tragédia a Thebaeban uralkodó labdakida nemzetség történetének
utolsó felvonását mutatja be. Oedipus király két fia, a városért vívott harc
ban egymás kezétől esik el. Eteokles a város védelmében, Polyneikes pedig
mint támadó fél. Oedipus családjából megmarad a két lány, Ismene ésAntigone,
a város fölötti uralom pedig Kreon kezébe kerül. Kreon a város nyugodt életét
erős kézzel akarja biztosítani. Hatalmát és a város érdekét egynek tartva,
mindörökre el akarja venni bárkinek is kedvét a lázadástól azzal a paranccsal,
hogy a város ellen támadó Polyneikes holttestének nem engedi megadni az
isteni törvény által parancsolt végtisztességet. Temetetlenül, ragadozó mada
rak étkéül kell Polyneikes holttestének feküdnie ott. ahol elesett. Arra pedig,
aki ezt a parancsot megszegni merészelaé, halál vár. Antigone Kreon emberi
parancsával szemben az isteni törvény rendelkezésének tesz eleget, mikor
megkísérli Polyneikes elföldelését. Tettéért életével fizet.

Ez a tragédia külső cselekményének vázlata. A belső történés, a szemben
álló felek tetteit irányító elvek és indítóokok feltárása, az ellentét elmélyítése
tragikummá s tragikus küzdelemnek a közönség életében kiváltott hatásának
s minezeken keresztül a tragikum értelmének bámulatosan tiszta megmutatása
Szofoklesz költői zsenialitásának époly ragyogó bizonysága, mint az élet
mély törvényeit meglátó nagy bölcsességének.

Gyönyörűen rajzolja meg pár vonással, mint emelkedik Antigone vál
lalkozásával az átlag, a kockázattól óvakodó köznapi okosság színvonala
fölé, melyet Ismene képvisel:

erőnk felett akarni balgaság 68
Mi képtelen dolog, akarni sem helyes 93

Ezzel a középszerű okossággal szemben mily ragyogóan lobban fel
előttünk Antigone lelki nagysága a hősi elhatározásban :

Én őt elföldelem;
Ha ezt elvégezém: dicsőri halok meg én,
S mellette boldogan nyugszom meg ott alant
Szent bűnömért; hiszen a holtak árnyinak
Tovább kell tetszenem, mint itt a föld felett.
Mert örök tanyáru. 71-76.

Ezt a hősi nagyságot mutatja akkor is, mikor Kreon előtt tettéért felel
nie kell:
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nem is gondolhatám halandó szózatát
Nagyobb hatalmunak, tniként az istenek
Iratlan és örök-szilárd törvényeit

Halandót félve én megszegni nem tudám
S lakolni nem fogok ezen törvényekért.
Hogy meghalok, tudom - - - - -
- - - - - - nekem az volna fájdalom,
Sötét halálnál is sokkal kegyetlenebb,
Ha éntestvéremet hagynám temetlenül. 453-468.

Antigone tehát teljesen az isteni törvény szolgálatában cselekszik, igazi
hős aristoteleszi értelemben. Vele szemben Kreon, bár nagyon hangoztatja,
hogy a haza érdekében adta ld szigorú parancsát, csak magát keresi, a maga
hatalmát és parancsol6 erejét élvezi, mikor könyörtelenül követeli a meghaj
lást királyi akarata előtt:

ne tartsa hát fejét
Fennen magasra, ki rabom salattvalóm.

. . . míg lehellek, egy leány le nem igáz
A nép előtt magam meg nem hazudtolom.

Halljon tehát. - - - - -
- - - - - Ha meg nem fékezem
Saját atyámfiát: mi lesz a többivel?

Meg kell fogadni a király parancsait,
Akár kicsiny, akár jogos vagy jogtalan.

478-9.

130

Amint Antigonet nővére, Ismene, Kreont fia, Haemon akarja eltéríteni
elhatározásától, nyiltan szemébe mondva eljárásának elvakultságát és bűnös

voltát:
Csak azt ne hidd, atyám, kiirthatatlanul,
Hogy úgy helyes csupán, amint te gondolod.
Ki csak magát tekinti bölcs, okos gyanánt,
S minden fölé teszi saját eszét, szavát,
Leleplezetten az gyakorta semmiség. 705-9.

S mikor Kreon vele szemben arra hivatkozik, hogy jogosan védi hatal
mát, kereken kimondja az igazságot:

Nem véded azt, hanem örök törvényt tapodsz. 745.

Szofoklesz Ismene és Haemon szerepének párhuzamával nemcsak a
drámaszerkesztés mesterfogását alkalmazza, hanem teljessé teszi és tisz
tázza a cselekmény erkölcsi felépítését: amint Antigone hatalom nélkül,
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zsarnoki erőszaknak kiszolgáltatva eltántorithatatlanul megy az isteni tör
vény egyenes útján, Kreon époly konokul kitart elvakultságában, mellyel a
maga akaratát állítja szembe az isteni törvénnyel.

Az ellentétes erők tragikus összecsapásának gyümölcse érik meg belső

szükségszerűséggel a drámai cselekmény további folyamán.
Antigone, szemben a biztos halállal, egyáltalában nem hősködik, nem

mutatja, hogy neki az élet olyan csekélység, amit könnyen eldob magától.
Ellenkezőleg.Szavaiból fiatal viruló életének elsiratása sikeng felénk:

6. boldogtalan én! Elsiratatlanul,
N ásztalanul, szeretetlenül
Haladok szomorú temető-utamon.

Fentragyog6 nap szent sugarát nem látom, 6, többé.
És meg nem könyezett szomorú sorsom
Hű feleim se zokogják. 877-882.

És mégsem jut eszébe, hogy hűtlen legyen az isteni törvényhez, mely
életét követeli áldozatul. Hű kitartásának magyarázata:

Elpusztulok, habár be sem telt életem,
De útamon remény sugára int felém,
Hogy kedvesen fogadsz, atyám s te j6 anyám.
S te is korán kihúnyt testvéri fő velem.

Ha istenink szerint ez a helyes dolog,
Úgy megbocsátom azt, mit eddig szenvedék. 895-926.

Tehát nem dac, nem hősködő kitartás, sem a szilárd elhatározás csak
azértis megmutatása, hanem egy másvilági lét, amely az igazságtalanságot
kiegyenlíti és áldozatos haláláért örök élet koszorúját nyújtja cserébe! Ez az
élet igazi értelmére tanító hit és a hitből élő remény ad tettéhez és a kitartás
hoz egyedül erőt. Ez a hit adja Antigone nagyságának varázsát.

Ez a varázs készteti a józan Ismenet is hódolatra és adja neki a bátor
ságot, hogy ö is részt akar vállalni huga tettében, ez a lelki nemesség állítja
pártjára Haemont is atyjával szemben.

És mi lesz Kreonnal, amint zsarnokságának gyümölcsei egymás után
megérnek?

Mikor már Antigonet elviszik s Haemon is feldúlt lélekkel eltávozott, a
jó Tiresias inti a királyt, hogy tettéből szörnyű csapás születik, konoksága
inogni kezd. Érzi, hogy hibázott, de hogy bűnét beismerje s helyette szívből

meghajoljon az isteni törvény előtt, ahhoz kevés az erkölcsi ereje, de viszont
fél bűnépek következményeitől:

Engedni szörnyűség, ha meg nem engedek:
Nagy büszkeségem önmaga alá temet. 1096- 97.
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Belátja, de még csak kényszeredetten, hogy

...jobb az istenek-rendelte szent szabályt
Megőrzeni, amig szívünk verése tart.

Későn igyekszik hibáját jóvátenni: fia után, ki Antigonet követi a
halálba, hal felesége is. Ez a szörnyű pusztulás nyitja fel igazán szemét s
láttatja meg vele bűnének egész rettenetes mívoltát:

6, jaj I Esztelen eszemnek
Szörnyű halált okozó eltévelyedése l

Megvallom szörnyű bűnömet,

6, fel, ti cseléd híveim, vigyetek,
Mentül előbb vigyetek tova engem,
Vigyetek engem, a semmisülésbe merültet.

... Sehol sincs támaszom :
Kezem között minden megsemmisül.

1261-62.

132 2-2 4

132

Ime, a hatalomtól elkapatottgőgteljes összeomlása, aláhullása a semmibe!
Ha már most azt kérdezzük, mi az értelme ennek a cselekménynek, mi

marad meg a szemlélőnek, mint halál és romláson túl érvényes élettörvény.
élethez bátorságot adó, felemelő igazság, akkor azt kell felelnünk: az életre
halálra menő tusában, melyet az isteni törvény és az öntelt emberi gőg egy
mással vívtak, nyilvánvalóvá lett, hogya magát minden fölé helyező emberi
gőg csak rombolni tud s nyomában pusztulás jár. Annak a virágzó életnek
elpusztításában. mely magát az isteni törvényért áldozatul adta, látszik meg
igazán a bűn gőgjének egész kétségbeejtően üres és sötét mivolta. Az igazság,
amiért Antigone életét adta, éppen az életáldozat árán, meghódította és meg
győzte azt a világot, amelyben hatalmasabbnak látszott a bűn, mint az isteni
törvényt szolgáló erény. Az Antigone lényeges igazságtartalmához tartozik
továbbá az is, hogy az ily áldozathoz erőt csak a mulandóság fölött diadal
maskodó isteni valóságba vetett hit tud adni.

Ha igaza van Thassilo v. Scheffernek, aki azt mondja Szofokleszről

(Die Kultur der Griechen S. 367), hogy nem volt tanító, még kevésbbé próféta
természet, hanem költő, aki mély jámborsággal és egy bölcs világos látásával
szemlélte az embersors mélységeit, akkor nyugodtak lehetünk afelől, hogy
művében felszínes irányzatosság helyett a tiszta görög elmének életIátását
találjuk, amely az emberi lét mélyén uralkodó törvényekre irányítja figyel
münket. Ha már most a szofokleszi magasságokba emelkedő görög megisme
rést a keresztény hit világosságába kapcsoljuk, amint hogy azt az isteni üdvös
ségterv az ószövetséggel együtt az egyházba vezette, akkor az emberi lét
tragikus strukturájáról oly képet kapunk, amelyet az áldozat fénye ragyog be.
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Ez a kapcsolat nemcsak a görög szellem megváltásra utaltságát mutatja,
hanem egyúttal a keresztény hitnek másvilági célokat a földi valósággal
egybefogó meglepő realizmusát is.

Csaló álmokat kergető álideálistákkal szemben, akik ezt a földet a békés
jólét paradicsomává akarják átalakítani, a keresztény realizmus sohasem
feledkezik meg arról, hogy az emberiség életéhez lényegesen hozzátartozik a
küzdelem. A Megváltó az isteni örömhírt is úgy adja hívei kezébe, mint kar
dot. Az életfejlesztő erők csak úgy érvényesülhetnek, ha megütköznek az
életet fenyegető hatalmakkal. És amint a közösség léte sokszor az egyén
életét kívánja áldozatul és egy nemzet csak addig él erős életet, míg hősökből

élhet, azonképen az erkölcsi világ értékei is az értük áldozott életen keresztül
lesznek a közösség tulajdonává. De míg a nyers erőkkel való küzdelem csak
a halálmegvető bátorságot teszi próbára, addig az erkölcsi értékekért vívott
harc végső fokon tragikus szakadékok partjára sodródik, ahová áldozatul
hull alá a hős élete.

Igy látta ezt már Arisztotelesz is, akinek mély tanítása szerint a tragédia
a jóra való hatalmas törekvés ábrázolása, mely éppen szokatlan ereje és nagy
sága következtéber végzetszerűen összeütközik a való viszonyokkal s ennek
nyomán mély szenvedések forrásává válik. Az élesszemű Arisztotelesz meg
határozásához Pauler Ákos oly megjegyzést fűz, amely pesszimisztikus magya
rázatként hat: «Tragédiát csak az írhat - mondja, - aki meglátja a jónak.
a nemesnek elkerülhetetlen pusztulását a való életben»,

Ha a bölcselők megfigyelését és ítéletét összehasonlítjuk azzal a képpel,
amelyben a költő Szophoklesz mutatja Antigone tragikumának élettörvé
nyekből adódó képletét és értelmét, kitűnik, hogy a költő bölcsebb a bö!cse
lőknél s alkotásában több van, mint amennyit belőle a teoretikusok eddig
kikövetkeztettek.

Szophoklesz alapmeggyőződéséhez tartozik az a tétel, hogy az ember
életének örök törvényekhez kell igazodnia, hogy kibontakozhassék.

6, vajha sorsom lehetne, drága
köntösül viselni szavaim
s tetteim tisztességét, mint a Törvény
szabja, amely égi terek
mélyén fogant meg és csupán Olympos
volt atyja, nem emberi
természetből született
meghalni, feledés soha nem fekteti sírba őt.

Nagy erő van benne, nem ismer vénülést. (Babits ford.)

mondja Oedipus királyában, de teljesen ez a felfogás hatja át az Antigoriét is.
A bűnnek s vele minden romlásnak gyökere viszont a hybris, az isteni

törvényt nem tisztelő s vele szembeforduló kevélység. (Mily bámulatos egyezés
a keresztény felfogással !)

VIGILIA. 133



134

Látja a kettőnek ütközését és küzdelmét az életen való uralomért s e
harcban a tragikum forrását, a törvényt képviselő hős bukását. De hogy ez a
bukás teljes bukást jelentene, vagy mint Pauler mondja, a jónak, a nemesnek
elkerülhetetlen pusztulásával volna egyértelmű a való életben, az már nem
szophokleszi felfogás. Igaz, hogya jóra való hatalmas törekvés küzdelemre
vezet és nagy szenvedések forrásává válik, de nemcsak bukás és pusztulás az
eredménye.

Ellenkezőleg az Antigone tanítása szerint a jó éppen a hős szenvedésén
és halálán keresztül győz a törvényt tipró gőg felett, amely jobban megöli
Kreon életét, mint Antigonéét a halál.

Nem lehet állítani, hogy végeredményben mégis a törvényt képviselő

hős élete pusztul el, mert ez a halál minden más, csak nem pusztulás. Nem
jelent pusztulást a hős által képviselt jóra, mert hisz a hős emléke, éppen
mert életét adta a törvényhez való ragaszkodásért. felmagasztosul s örök erő

forrás lesz a jóra abban az életközösségben, melyben harcát megvívta. De
magára a hősre sem, mert élete a halhatatlanságba költözik. Akármily szegé
nyes is a görög másvilághitének tartalma, ez a hit lényeges tényezője Antigone
hősiességének.

Tehát Antigone elesik ugyan a küzdelemben, de halála nem bukás és
pusztulás, harem áldozat, amely megtöri a bűn hatalmát és diadalra juttatja
a jót. Igy lesz életéből, melyet az örök törvényért odaad, élet másoknak ennek
a törvénynek erejében.

Sok volna azt mondani, hogy Szophoklesz az áldozat értékét a keresztény
hit világában látja, ám törvényét költői zsenije intuitiv erővel ragadja meg
az élet mélyén. De elképzelhetjük, mily evangélion, örömhír lett volna neki
az Antigone megírása után hallani a názáreti Jézustól: «Bizony, bizony mon
dom nektek: hacsak a földbe esett gabonaszem el nem hal, egymaga marad,
ha pedig elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt; és aki életét
gyűlöli e világon, örök életre őrzi meg azt.• (Ján. T2, 24-25.)

Az áldozat tehát nem kivételes s az élet igényeitől idegen esetlegesség,
hanem Iéttörvény. amelynek lényeges rendeltetése van a magasabbrendű élet
értékek megvalósításában. Értelmét és értékét. szerepének szükségszerű

mivoltát a következő megfontolások világítják meg.
A lét végső kérdéseire a felelet a hit rnisztériumaiból sugárzik ki,

azért az áldozat világító titka is az eredeti bűn sötét titkával mint háttérrel
együtt mutatja igazi értelmét.

Az eredeti bűn lényege az a kevélység, mellyel az ember Istentől függet
leníteni akarta életét s Isten helyett maga akart annak ura lenni. Ha eltekin
tünk ennek a lázadásnak természetfölötti kegyelemvesztő következményétől

s most csak természetes szükségszerű folyományát vesszük figyelembe, meg
kell állapítanunk, hogy az nem lehetett más, mint az isteni örök törvényekből

az emberi lélekbe sugárzó magasabbrendű értékektől való elfordulás és az
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örök értékek elárulása árán alacsonyabbrendűe világi látszatértékek kíván
sága, vagyis az emberi természet rosszra hajlása. Ezzel azonban nem szűnt

meg az ember rendeltetését meghatározó teremtői törvény érvénye és kötelező

ereje s nem változott az az emberi lélek, melynek ezek az örök értékek az
Alkotótól beléoltott igényei. Megváltozott azonban az a helyzet, amelyben az
embernek ezeket az értékeket valósítania s az eszközök, melyekkel azokat
elérnie lehet. Oda kell értük adnia, ha kell fájdalmas lemondás árán is az ala
csonyabbrendű értékeket, az élet erőfeszítéseit, sőt esetleg magát azt az életet
is, elismeréséül annak az isteni uralomnak, amelytől a bűnben a hódolatot
megtagadta.

Az örök életértékek megvalósításának útja tehát a bűnbeesett emberiség
számára az áldozat. Van ebben bűnhődés, elégtétel és engesztelés, de benne
van a vigasztalás öröme is, hogyha szenvedés és áldozat is az útja, van mő

dunk az élet igazi értékének biztosítására s hogyha küzdenünk és szenvednünk
kell a jóért, annál bensőségesebb és boldogítöbb birtokunkká válik.

Ezekkel a röviden vázolt gondolatokkal, melyeknek kiépítése messzire
vezetne, csak jeleztük azokat az életmélységeket, melyekből az áldozat
csodája e világba virágzik. Most lássuk azokat az alkotóelemeket és hatás
tényezőket, amelyek aránylag könnyen kielemezhetők s amelyek az áldozat
hatásé t a közösségre érthetővé teszik.

A jó és rossz értékkülönbsége az áldozatban mutatkozik meg feltűnően,

kűlönösen ha életre-halálra menő kűzdelernben mérik össze erejüket, legfel
sőbb fokon pedig akkor, mikor a kűzdelem a rossz látszólagos győzelmével

végződik, mint az Antigoneban. Megmutatkozik a rossz igazi természete
azzal, hogy támadja a jót, de egészen nyilvánvalóvá akkor válik, hogy minden
gonoszság mélyén a nihil sötétlik, mikor áldozata elpusztításával kijátsza
összes lehetőségeit. A bűn belső természetének ez a feltárulása a döbbenetben
lélektisztító hatású.

A jó értéke ezzel szemben a magát érette áldozó hős küzdelmében bon
takozik ki egyre fokozódó ragyogással. A hős harca és szenvedése a jóért
szuggesztiv hatásával felkelti a lélekben szunnyadó jóra hivatott erőket s egy
nagyszabású élet erőfeszítésében mutatja meg, mily életértékek szolgálatára
érdemes szentelni erőink legjavát. A hős kiválósága az érték mértéke lesz és
minden okoskodásnál és bölcs bizonyításnál meggyőzőbb erejű az a tettben
valósuló tanuságtétel a jó mellett, mikor a hős nagy életé" odaadja valamiért,
amit ennél a nagy életnél is többre becsül. Nem szabad azonban elfelednünk.
hogy amint a rossz győzelme a jó fölött csak látszólagos, valójában vereség,
azonképpen a jó bukása is csak látszólag bukás, valójában győzelem a rossz
felett, amelynek igazi mivoltát felfedi. A hős pedig nem úgy viszi diadalra a
jót, hogy maga elpusztul, mert bár úgy látszik, hogy mikor életét áldozatul
adja a jóért, elveszti azt, a valóság az, hogy halála örök megpecsételése annak
a frigynek, amellyel életét az el nem múló értékkel eljegyezte. Ez a hős meg-
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dicsőülése. muló életének átmentése az el nem muló értékek világába. Halálá
ból élet születik kétféle értelemben is. Először is a teremtés értelmes mivolta
követeli, hogy az ily hős lelke örökké éljen azon isteni jó erejében, mellyel
a halálban elválaszthatatlanúl eggyé lett. Másodszor áldozata mint a jó kinyi
latkoztatása és mint példakép az értékes élet erőforrása azon emberi közösség
számára, amelyből kiemelkedett.

Amikor ennyire jutottunk az áldozat lényeges strukturájának fel
tárásában, önkéntelenül az áldozatok áldozata, Krisztus kereszthalála ötlik
eszünkbe s ámulva vesszük észre, hogy a Kálvária nagy tragédiájában egészen
egyedülálló tisztasággal ragyog az áldozat nagy törvénye. Sokan helyteleni
tik, ha Krisztus kereszthalálával kapcsolatban tragédiáról beszélnek. Teljesen
jogos is ez a kifogás, ha a tragédia értelmét a multban általános felfogás sze
rint a hős tragikus vétségében és ezen vétséget szükségszerűen követő bűn

hödésben és bukásban látja valaki. De mint éppen az Antigona bizonyítja,
ez a felfogás egyáltalában nem helytálló, vagy legalább is nem általánosítható.
Hisz az Antigone halhatatlan szépsége éppen abban van, hogy az ártatlan hős

a jóért áldozza életét.
Azon sem lehet megütközni. hogyha az áldozat egyetemes törvénye és

Krisztus egyedülálló áldozata között szoros kapcsolatot állapítunk meg. Hisz
hogy az Isten Krisztusban emberré lett, annyit jelent, hogy az emberséggel
Magához emelte az egész embersorsot, kivéve a bűnt, még pedig azért, hogy
a bűnt legyőzze s éppen az áldozat tragikus útját választva, ebben az áldo
zatban legyen Üdvözítője a világnak. Ha a tragikum, Arisztotelesz értelme
zése szerint, a jóra való hatalmas törekvés szükségszerű összeütközése a világ
gal, amely a hős számára mély szenvedések forrásáv:' válik, akkor ezt a tragi
kumot istenemberi méretekben mutatja Krisztus áldozata. Hogy mégis
Krisztus áldozatáról és nem tragikumáról beszélünk, annak nemcsak a szen
tesített nyelvhasználat az oka, hanem az, hogyaMegváltó a bűnnel vívott
harcában annyira tiszta odaadás a jóért, hogy abban az önfeláldozás mozza
nata az uralkodó a küzdelmet felvevő hősiesség felett. De, hogy mindkét
elem, a küzdelem és odaadás elválaszthatatlan egységet alkot a megváltás
művében, mi sem mutatja világosabban, minthogy Keresztelő szent János
szavai, melyekkel Isten bárányának mondja Krisztust, ki elveszi a világ
bűneit, ugyanúgy a valóságot mondják, mint a húsvéti ünnepi mise himnusza:

Mars et vita duello
conflixere mirando :
dux vitae mortuus
regnat vivus
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Ha már most a rosszat a jóért küzdő hős önfeláldozásának fentebb rész
letezett alkatát és áldozatának hatáselemeit nézzük Krisztus megváltó művé

ben, egész röviden a következőket állapíthatjuk meg.
Először is azt, hogy a Megváltó nem egyetlen erkölcsi eszme hős kép

viselője, hanem az örök értékek teljességének hordozója. Ennek megfelelőert

nemcsak egy bűnnel áll szemben, hanem minden bűnnel. Küzdelme azért az
egész emberiséget átfogó jelentőségű.

Ezen küzdelem pedig nemcsak részletítélet, hanem egyetemes érvényű

kinyilatkoztatás a jóról és a bűnről. Krisztust támadja a bűnnek minden
fajtája az állatias durvaságtól kezdve a képmutató gőg és hiúság méltósággal
álcázott alakjáig, úgy hogy a Kálvárián maradéktalanul nyilatkozik meg min
den bűnnek infernális üressége, teljesen semmis, értéktagadó és pusztító
szörnyű halálmivolta.

De teljes kinyilatkoztatás Krisztus kereszthalála a bűn teljes tehetet
lenségéről is a jósággal szemben. A Megváltó engedi, hogy halálra kínozza a
bűn, de azt nem engedi, hogy jóságán akár csak kis csorbát is ejtsen. Ellen
ségeiért imádkozva megmutatja, hogy minden értéket átfogó szeretetét az
ellene ágaskodó gyűlölet sem tudja megakadályozni abban, hogy megmenteni
próbálja azokat, akik a bűntől elvakítva nem látják, hogy mikor őt bántják,
a maguk életét ölik a bűnnel.

Ez a megbocsájtó szeretet nemcsak tanítással, hanem tettel teszi tel
jessé Istennek a bűnre adott feleletét. Ez az isteni üdvözítő irgalom tetőzi be
az áldozat egyetemes törvényét, amelybe, mint láttuk a megváltás isteni
műve is bekapcsolódik anélkül, hogy egyedül álló jelentősége emiatt elhomá
lyosodnék. Krisztus áldozatának ez a minden csupán emberi áldozat fölé
emelkedő egyedülvalósága nemcsak a föltámadás megdicsőülésében jut kifeje
zésre s nem is minden emberi példaadást meghaladó felemelő hatásában áll,
hanem a tanításra és példaadásra túlmenő eredményében és az egész emberiség
sorsára érvényes kihatásában, amennyiben a bűntől veszélyeztetett jó győ

zelmét, a bűn okozta halálból való szabadulás és az isteni irgalomban való
részesedés lehetőségét hozta az emberiségnek.

Minden csupán emberi hősiességgel, kiválósággal és nagysággal össze
mérhetetlen azért, mert nem tanítása, tetteinek emléke, nagy életének példája,
hanem áldozatban megdicsőült élő emberisége és isteni személye az az erő

forrás, amely nem lelki ráhatás, hanem kegyelmi életközösség révén segíti
a hívőt az áldozatra.'

l Hogy ennek következtében milyen a keresztény önfeláldozás, arra vonatkozó
lag hosszú magyarázatnál többet mondó példa Handel-Mazzetti Stephana Schwerter-je,
SzophokIesz Antigonejának keresztény változata.
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