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Az emberi meglátás határok közé szorul, bizonyos távolságokon túl elmosódnak 
a jelenségek körvonalai, majd hamarosan ködbevesznek. Az életfolyamatról - mit 
újabban helyesen neveznek nyelvünkön is "életdrámának" - csak azt tudjuk némi 
határozottsággal megállapítani, hogy kezdete van és vége. Kezdődik a születéssel és 
végződik a halállal. igy záródnék keretek közé az életszemlélet is, az a képesség, emberi 
erő, mely egyrészt a tárgyak, másrészt érzelmi, értelmi és akarati megnyilvánulások 
észrevevésével olyan rendet sejt meg, melynek összefüggésben kell lennie valamely 
másik, láthatatlanságában is kikövetkeztethető, tehát végeredményben látható rend
del. Ennek az összefüggésnek a meglátása az életszemlélet, melynek gyökerei a tudat
alatti talajába kell hogy kapaszkodjanak, A fiziológiai világ sokszor igazolni tudja a 
gondolatot. Miért születik az egyik ember ép testtel, a másik meg törötten, bénán! 
Emberi magyarázat meddő erre, éppen úgy, mint arra, hogy miért lesz szőkehajú szülők

nek feketehajú gyerekük és hogy éppen a negyedik vagy az ötödik nemzedéken üt ki 
például az egyik ösanya vére és azzal egész sajátos egyéniség-struktúrája, Az antik 
lélek a maga emberformálta istenvilágával Ananké végzetes hatalmában látta volna. 
e fiziológiai "csoda" okát, amint minden megmagyarázhatatlant az emberfeletti és 
mégis emberi akaratú Végzetnek tulajdonított, aki ellen hiábavalóság a halandó min
den küzdelme, Mert lehet-e más a magyarázata a Sors szeszélyes akaratánál annak, 
hogy Sokratest, a bölcsességnek legtisztább kedvelőjét az érthetetlenül felzaklatott 
közösség az ifjúság megrontásával vádolva, halálra ítélte? ! ... S miért Antigone az 
egyik s Kreon a másik? . .. S végül hogyan van az, hogy az egyik Marathonnál örök 
dicsőséget szerez városának, míg a másikat a Taigetosról vetik alá? ! . .. Igen, az antik 
lélek úgy ahogy meg tudott nyugodni e végzetszerű megoldásban, mely talán éppen 
azért volt szép, mert amikor megmutatta, mekkora a különbség istenek és emberek 
között, egyben azt sem tagadta, hogy anagy és hős isteneknek nagy és hős az ő emberi 
játékszerük. 

De a teremtésnek ma más és igazi eszméj éről tudunk, melyben nincs 
többé szerepe a végzetnek és sorsnak, annál inkább a kiválasztottságnak, el
küldetésnek s ugyanakkor a szabad akaratnak. E teremtésrend kezdetén az 
Ige van s az Ige az Istennél van. Az Ige pedig maga az Isten. Minden ez Ige
Isten által lesz, - az élet a fény, a világ - az ember is általa nyeri létét, még
pedig úgy, hogy az Ige testté lesz. Minden egyes emberi születéssel meg
testesül tehát az Ige, a lélek megihlette szellem. A születés ezért a teremtés 
valódi csodája, mert vele egyesül a kozmosz két legellentétesebb valósága 
az anyag és a lélekszellem, hogya halállal ismét azétváljanak. Ez Istentől

való születettség azonban a teremtés mai rendjében nem az olympusiak 
játékos kedve már. A teremtésnek célja van s e cél az isteni világ képmásának 
tökéletes és teljes levetitése a földre. Ezért az isteni tervért születik az ember 
s igy van az, hogy ha tudat előtt is, de ismernie kell már ez anyagi világra 
jövetele előtt a célját. így kezdődik az életszemlélet kiformálődása a tudat 
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előtt és bizonnyal folytatódik még a tudat után is. Ez a meggondolás is iga
zolni látszik a teremtés tervszerűségét.

Az isteni terv ime a másik világ képmásának, ideájának kihelyezése erre a mi 
emberi világunkra. A másik, a transzcendens világ Az Isten. Isten tehát önmagát akarja 
látni ebben a teremtett, immanens világban, amely így tükre kell hogy legyen az ő
világának. Az isteni világ az értékek világa. Isten maga Az Érték. Az igaz, a jó, a szép, 
a szent értékével együtt Az Isten, vagyis nem külön igaz, jó, szép és szent, aminthogy 
az érték kezdete és vége, az értékesedés folyamata sincs meg benne. 6 a teljes egy és 
oszthatatlan érték. Ez az érték pedig önmagától és önmagában van. Az értéklényeg
nek azonban éppen az a sajátsága, hogy meg kell rnutatkoznia, értékeltetnie kell magát. 
Ezért teremti meg az Érték-Isten az embert és teszi az értékek hordozójává, hogy rajta, 
benne és általa lássa meg a maga értőkét. A teremtett ember célja tehát az isteni érték
idea megvalósítása a földön. E teleológia alól egyetlen halandó sem kivétel. Ez a tulajdon
képen való kategórikus imperativus, mert minden embernek részt kell vennie a nagy 
munkában, de szabad akaratától függ, vajjon engedelmeskedik-e a legfőbb parancs
nak és törekszik-e az értékek egyikének, másikának avagy mindegyikének együtt 
önmagában és maga körül való megvalósítására. 

A teremtett teremtőjétőlkapja törvényszerűségeitis, Isten ismeri tehát az embert. 
Tudja jól, mennyire szükaége van az életdráma során példákra, üzenetekre az ő világá
ból, amelyek az ember és a mű mértékéül megállhatnak. Ezért emeli ki Isten az emberek 
sokaságából az egyeseket, hogy e kiválasztottakat a többiekért elküldje a földre, kik 
azoknak életükkel és alkotásukkal az értékrnegvalósítás tökéletesebb formáját mutassák 
meg. Ezek az elküldöttek még az Ige testté levése előtt közelebbről szemlélhetik az 
Érték-Istent, ami egyben azt is jelenti, hogy bizonyos határokig bepillantást nyernek 
a teremtés csodálatos rendjébe. így lesznek ezek az elküldöttek Isten közvetlen munka
társai, akik az immanens világban lényegében ugyanazt viszik véghez alkotásukkal, 
amit Isten a transzcendens világban a teremtéasel. Csakhogy az alkotás az anyagban 
van, a teremtés pedig a lélek-szellemben, az alkotó csak megvalósítója az értéknek. 
míg a teremtő maga az érték. S mivel az elküldött ember mindkét világképet meglát
hatta és nemcsak összefüggésüket, de áthidalhatatlan ellentéteiket is megismerte, egy
úttal észreveszi ezeket az ellentéteket a maga exisztenciális létében s minél inkább 
megközelíti alkotásaival az értéket, annál világosabbá válik előtte, hogy sohasem lehet 
azonossá vagy akár egyenlővé az értékkel, Ime, ez a fájdalmas megismerés az alkotó
ember tragikus életszemléletének alapja, melynek mindenkor legtalálóbb kifejezését 
talán éppen Sokrates adta, amikor az ismeretszerzés és az igazságkeresés küzdelmes 
útjának végén mindössze egyetlen igaz ismeretről számolhatott be. Azt tudta, hogy 
semmit sem tud. Mert valóban semmi az immanens tudás és a ható erő is a transzcendens 
tudáshoz és ható erőhöz viszonyítva. 

Miguel de Unamuno élénk képet rajzol a tragikus életszemlélet érzékelte
tésére. El Niebla eímű regényének különös fiatalember a hőse. Helyesebben 
mi látjuk különösnek, mert akarva, nem akarva, azoknak a törvényeknek 
kell engedelmeskednie, melyek az író teremtette - helyesebben csak alkotta 
világot szabályozzák. S a bajbakeveredett fiatalember, amikor úgy érzi, hogy 
nem bírja tovább, salamancai lakásán keresi fel Unamunót, s számonkéri 
tőle, miért kell neki annyit szenvednie. Szemben ül egymással "teremtő" és 
"teremtett", egészen közel egymáshoz. A teremtő, a regényíró és a teremtett 
meg az, akit elgondolt, akiről folyamatban ír. S csatáznak egymással. Unamunó 
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nem hiszi, hogy segíthet a fiatalemberen, mire az kemény és csúfondáros 
szavakkal kigúnyolja. Az író megretten, hogy teremtettje fellázadt ellene. 
Bosszús haragjában halállal fenyegeti meg. S aztán hiába könyörög a fiatal
ember és hiába ócsárolja az írót, hogy csak ember, nincs hatalma tehát ahhoz, 
hogy elpusztítsa, őt a mondott napon, órában, az előre jelzett körűlmények
között a fiatalember, távol létének okozójától, valóban váratlanul, látszólag 
minden külső indokoltság nélkül - meghal. így érte el Unamuno a célját, 
amikor el tudta veszíteni azt, kinek létrehozója és törvényszerzője volt. De mi 
a regénybeli fiatalember életének befejezése az igazi halálhoz képest? ! A 
regény-élet alkotás és mint ilyen például a szép ideájának bizonyosfokú meg
valósítása, - látszat, míg az ember-élet teremtés, az értéknek befelé való tel
jessége - valóság. Mert az emberi alkotó immanens létében való függőségé
ben alkotásával nem a földi értelemben vett "semmit", hanem a valamit dol
gozza át valamivé. ami már értékes, míg az, aki transzcendens és mindenek
felettvaló, örökkévalóságában - a mi tudásunk szerint - a semmiből hozza 
létre a valamit. 

A tragikus életszemlélet az alkotás és a teremtés divergenciájából bon
takozik ki tehát, vagyis abból a tragikum-tudatból, hogy két világ létezik, 
melyek között a szubordináció viszonya áll fenn, hogy ez a világ csak képe 
lehet a másiknak és hogy az ember ebben az alárendeltségben csak az isteni 
tervért van, törvényeit tehát nem maga szabja meg. A tragikus életszemlélet 
így még felületeiben sem mutat rokonságot a pesszimizmus világnézetével. 
A látszat talán a közös gyökérzet mellett szólna s csak a kibontakozás, a 
szemlélet, eredmény igazolná az ellentétet, ha nem fejezné ki olyan klasszi
kusan a pesszimizmus lényegét iskolapéldaként idézett közmondásunk azzal 
a lemondó megállapítással, hogy nincsen rózsa tövis nélkül. A pesszimizmus 
kezdeti állásfoglalása az egész kozmosszal szemben a lemondásnak a keserű
hangulata, mely nem az értékek megvalósítására vágyik, hanem ellenkezőleg
tagadja az Értéket. A pesszimizmus a tagadás attitude-je, míg a tragikus 
életszemlélet az álIításé. Ebben a tagadás-attitudeben a pesszimizmus semmire 
sem vállalkozik, hiszen úgyis hiába minden, mert ha volna is érték ezen a vilá
gon s a másikon, már eleve megrontja az a tudat, hogy az csak látszat volna. 
De egyáltalában beszélhetünk-e értékről, amikor minden csak elképzelés, lát
szat ? ! A tragikus életszemlélet nem ujjong az optimizmus gyermekes örömével, 
hogy milyen jó, hogy a tövisek közönt megterem a rózsa, mert tudja, hogya 
tövis szúrása fáj és azt fáradságos munkával kell kikerülnie, vagy levágni, 
hogy a rózsához juthassunk. A cél-elérés útjának ez a felismerése azonban még 
lényegében igazán nem volna tragikusnak nevezhető, hiszen az általános 
emberi tudattartalomhoz tartozik az, hogy ezen a földön és ebben az életben 
mindennek ára van. Csakhogy a tragikus életszemlélet az elküldött emberét 
aki a rózsaérték ideajával közeledik feladatához, akinek tehát a legértékesebb 
rózsát kell szakítania embertársai számára. Olyan szépet, amilyen itt nem volt 
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még idáig. A mindent tehát, vagy semmit. Hősi lendület ezért a tragikus 
életszemlélet, mely nem tud megállni az út közepén, nem elégszik meg a mín
dennapi emberi akaratmegnyilvánulás szerint való valamivel. A minden kell 
neki, vagy semmi. Ez az életszemlélet látja a rózsa - az értékes és tövis 
az értéktelen, amiből soha nem lesz értékes - különbségét, de ez az ellentét
megismerés küldetése szerint nemhogy lemondésra kényszeritené, sőt arra a. 
hősi lendületű tettre ösztönzi, hogy "vadócba rózsát ojtson, hogy szebb legyen 
a föld", vagyis a rózsa-anyagból a másik világ üzeneteképpen azt az igazi 
rózsát formálja ki. S a tragikus éppen ebben a mindent vagy semmit-karakter
ben van. Ez ennek az életszemléletnek a hibrisze, mert az alkotás látszat
világát összetéveszti a valósággal. A vadócból soha nem lesz az az igazi rózsa, 
amint Michel Angelo Mózese sem tud megszólaini soha, hiszen csak kő.

A tragikus életszemlélet egyik legtökéletesebb megnyilatkozása Tristan, 
úgy, ahogy Wagner látta meg. Hiába olvasta rá az utolérhetetlen műre a kora
beli kritika a Welt als Wille und Vorstellung úgyszólván minden egyes tételét. 
Nem túlságosan jelentékeny, egyszerű érzelemfolyamat az, amivel Izolda. 
Tristan iránt eleivel viseltetik. A sebesült vitéz ápolása közben támadt rokon
szenve, mit hétköznapi értelemben szerelemnek is [elölhetünk, mely családi 
szomorúságaí után gyűlöletté válik és bosszúban kíván magának megtor1ást: 
emberi érzelemfolyamat. De Tristan kiválasztott ember s Izolda is nemes 
lélek, érdemes az értékek hordozására, nem vakbosszú tehát az, ami vezeti 
egyszerre akar meghalni azzal, aki rá a fájdalmakat küldte, hogy biztosan meg
szabaduljon azoktól. Igy lesz Tristan és Izolda élete példa. A felmagasztosult, 
már-már emberfeletti szerelern örökérvényű példája. Azé a halhatatlan szere
Iemé, melyben férfi és nő kiegészül - fölényesen egész lesz, példa a lelkeknek 
ama teljessé tevő összetalálkozására, amelyben az annyira ellentétes, tehát; 
nagyon is közelfekvő két érzet, a gyönyör és a kin már-már egybevág és fel
perzseli egészen ezt a sokaság fölé emelt nagyszerűemberpárt, hogy szerelmük 
emléke eszméltessen az érték ideajára. Abból az anyagból gyúrták az embert 
amelyikbőlaz álmát - ahogy Shakespeare kifejezte - s Wagner is az ő "min
dent vagy semmit" álmait munkálta meg Tristanban, aki a be nem teljesülés 
gyötrelmes félelmében tépi fel sebét, hogy valósággal tanuja legyen elmúlásé
nak, lássa, mint folyik el az élete, melynek ő okozója nem lehetett, de korai 
halálát maga készítette elő. Fele úton legalább eléje ment teremtőjének,hogy 
végül is beleszólhasson létének törvényszerűségébe. melyet más állított fel 
neki. S vajjon brabanti Elza nem a mindent vagy semmit-vágyát példázza-e, 
amikor Lohengrint egészen, földöntúli férfititkának ismeretében akarja ma
gáénak tudni 1! A tristáni attitude azonban a tragikus életszemléletnek 
további jellemzőit tárhatja fel előttünk.

A fele úton a teremtő elémenés is igazából heroikus elszánás, mi csak újabb bizo
nyítéka ez életszemlélet tragikus színezetének. Tristan szerelme - mint Wagner egész 
műve, ll. hamleti problémában fogható fel: Lenni vagy nem lenni l Az alkotó ember
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nek a. teremtés és az alkotás, a valöség és a látszat, az érték és az értékes exisztenciális 
eltérésének tudatosulásával el kell jutnia addig a megismerésig, hogy nemcsak két világ 
van, - az Isten és az ember világa - de két élet is. S ez a mi életünk nem az igazi 
élet. E megismeréshez azonban az a reveláció, a mű és a földi élet végén támadó rend
kívüli megvilágosodás szükséges, mi igazából csak az ember egész lényét megrázó vál
ságok után köszönthet be. Wagner minden operáját a szenvedélyek orkánjának el. 
csendesülésével az a szinte végtelen megnyugvás és megbékéltség fejezi be, amit szent 
csendnek nevezhetünk s ami a fele úton a teremtő elé menést, a Lenni vagy nem Ienni
probléma ilyen vagy olyan megoldását jelenti. De a mindent vagy semmit elérni és 
megvalósítani akaró embernek éppen addig a félútig teljesedik be a tragikuma. 

Tragikus életérzésnek nevezi ma a filozófia a Lenni vagy nem lenni-problé
mával való sürgető és beható foglalkozást, mert ezt az életérzést mindenekelőtt
a mulandóság gondolata motiválja. Tragikus ez az életérzés. hiszen azon a bizo
nyos távolságon túl nem tud látni és ezt az életdrámát egyedül tartja életnek. 
így van az, hogy a kérdések circulus vitiosusába botlik, melyre nagyon nehéz 
volna a kielégitő felelet. Az innen lentről és immanenter nézés nem vezet célba, 
mert az még nem elegendő, hogy tudunk Istenről és elismerjük, mert teremté
seiben, Mózes kiváltságával, szemtől-szembe láttuk az isteni arcot, de a nagy 
tervnek az a krisztusi megértése kell, mely szellem szerint tudja áttekinteni 
a teremtés-rendet - amint Spinoza is gondolja. Eddig a szellem szerint való 
megértésig tart tulajdonképpen a kálváriajárás, melyen a mulandóság érzete, 
a halálfélelem űzi tovább - végcélja felé - az embert. Igen, az ember fél 
a haláltól. Ezért akar magának ércnél maradandöbb emlékművet állitani és 
ezért hangoztatja egyre, hogy semmiből nem lesz semmi, miért is a valamiből
nem lehet semmi. A megsemmisüléstől fél az ember. Attól, hogy van, él, gon
dolkodik és alkot - és nem lesz. S a Iegfájdalmasabb, hogy sem a Iétét, sem 
a nem-Iétét nem maga okozza. Az élet során tehát az ember nem gondol arra, 
hogy nincs nem-lét, hanem csak lét van, de ennek a létnek fokozatai vannak. 
Van immanens-lét s abban az értéktelen és az értékes és van transzcendens 
lét, - az érték. A halállal igy az ember nem semmisül meg, csupán az érték
telen és az értékes válik szét benne, hogy az anyag az ímmaneneiában ma
radjon, a lélek-szellem pedig visszatérjen az igazi, az értékvilágba. A halállal 
az ember elvégezte küldetését s igy ezzel a földi befejezéssel az Érték-Isten 
az önmagát szemléléa beteljesedéséhez jut. Az ember csupán mértéke önmagá
nak, nem pedig istene, teremtője, tehát csak azt tudja elérni, ami a teremtés 
rendje szerint megengedett. A teremtés rendje pedig az értékmegvalósitást 
irja elő. így lesz az alkotó embernek olyan sokszor szűkreszabott ez az isteni 
terv szerint megszerkesztett élet, börtön, melyből a szabad akarat erejével 
alátámasztott mértékvoltánál fogva annyiszor kitörni szeretne. S Isten nem 
akadályozza meg ezt az emberi akaratmegnyilvánulást, ezt a tragikus vét
séget, sőt megboosátóan elnézi, hogyannál tisztábban láthassa önmagát ebben 
az immanens, teremtett világban. Az ember tehát vétséget követ el, amely 
azonban éppen úgy bennefoglaltatik a teremtés rendjében, mint az alkotó 
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ember egész tragikus életszemlélete. De ez a tragikus vétség - ez az isteni 
akarattal divirgens emberi állásfoglalás - nemcsak ebben a börtönből való 
kitörésben mutatkozik meg, hanem amikor már kétségtelenné válik az ember 
előtt, hogy a mindent sohasem érheti el, értékes alkotásából nem lehet érték
teremtés a feléje egyforma ritmusban közeledő földi elmulást ki nem kerül
heti, - minden erejével sietteti ezt az elmulást. Túllenni a halálon! így megy 
fele úton teremtője elé az értéket hordozó ember és ezzel el is éri a tragikus 
vétség tetőpontját.Végül mégis csak beleszólt a teremtés rendjébe és minthogy 
ezt megtehette, az elmúlás gyönyörűséget okoz neki. Tristan és minden tra
gikus hős a "seb feltépésének" pillanatától kezdve gyönyörködik az élete el
folyásában. Itt van ugyanis a tragikus ember tragikumának kifejlődése 
csak ember volt és nem Isten s van felette valaki, akiért minden történt. 
Egyetlen tragikus hős sincs, aki ezen a ponton még félne a haláltól és azzal az 
előbbi görcsös ragaszkodással kapaszkodnék az itteni élet után. A halál félel
mét tehát a halál szeretete váltja fel, a szellem-léleknek az a mámoros gyönyöre, 
hogy elválhatik az anyagtól, mely csak lefelé húzta, s visszatérhet az Érték
Istenbe, melyből vétetett. S az elmulás gyönyörűségét még fokozza az akkor 
rábocsátott megvilágosodás. Izoldát meghozza hajója s ha nem egyesülhettek 
ezen a földön, szerelmük felmagasztosul a másik világban. Az alkotó ember 
jó harcot harcolt és megfutotta a teremtésrendben neki kijelölt pályát. A min
dent nem érhette el, de megvalósított valamit az értékből. Ez a hősi élet tehát 
nem volt hiábavaló. Csodálatos mődon megmenekültem - kiáltott fel élete 
utolsó perceiben Jacques Riviere, mert tudta már, hogy az ő élete sem volt 
hiábavaló. 

A nem-hiába motívuma csendül ki egyébként is ebből az életszemléletből, mely 
Tristánt és a tristáni attitude-öt létrehozta. A nem hiába ugyanis tudattartalom, mely 
azt jelenti, hogy Tristán előtt tudatos életének, halálának és szerelmének, egész élet
drámájának példázatvolta. Az ő életdrámája tehát azért játszódik Ie, hogy az emberek
ben Isten üzenetévé váljék. S ez a transzcendens világból küldött üzenet az érték felől
elhomályosult tudatú emberek sokaságát a szellem-lélek erejével megtisztítja s gaz
dagabbá, többé teszi. Igy Tristán a maga életdrámájával áldozatot hoz az emberek 
megtisztulási folyamatáért, katharzisáért. S ezzel vesz az alkotó-ember életszemlélete 
újból tragikus színezetet, amikor tudatossá lesz számára, hogy élete és műve áldozat. 

Az áldozat exisztenciájában még nincs tragikum. Az áldozat ugyanis ajándék, 
melynek iránya lefelé hajló, majd felemelő. S az ajándéknak ezt az irányát a szeretet 
határozza meg. A szeretet itt e földön is a szellem-lélek megnyilatkozása, transzcendens, 
mégpedig egyik legtisztább s így legértékesebb megnyilatkozása. A szeretet az Érték
Isten világának - belső strukturális tekintetben - egyetlen törvénye. A szeretet az 
igazi cselekvés, az akció s mivel az élet törvénye a cselekvés - amint ezt az öreg Faust 
olyan bölcsen megállapította - azért is van az igazi élet a másik világban, az Érték
Isten világában. A szeretet mint cselekvés, azt a transzcendens erőt foglalja magában, 
melynél fogva az Érték-Istenben minden érték együtt és oszthatatlanul benne van és 
amiért az Isten A Jó. Ez az A Jó teremti meg a maga értékeltetésére a látszat világát, 
hogy a szellem-lélek, az Értékelsten világának egyrésze az egészből időlegesen kiválva, 
megnemesítve az értékesség hordozójává tegye az arra érdemes anyagot. S A Jóa 
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szellem-léleknek ezt az egészből való időleges kiválását a szeretet - mint cselekvés 
transzcendens hatóerejével teszi meg. Áldozatot hoz tehát, amely azonban ugyancsak 
benne van a teremtés rendjében, hiszen az áldozat nélkül az Érték-Isten értékeltetése 
nem jöhetne létre. Csak egyetlenegyszer tekinthetné a felületes szemlélet tragikusnak 
a teremtés-rendben foglalt áldozathozatait, amikor a másik világ cselekvés-törvénye, 
a szeretet elöntötte a rni látszatvilágunkat s egy születéesel az Ige úgy lett testté, hogy 
maga az Érték-Isten, a J ó egyesült az anyaggal. A krisztusi immanencia kétségtelenül 
az áldozat legmagasabb foka - s ez egyetlen esetben gondolhatunk fokozatokra az 
Istennel kapcsolatban, hiszen immanenssé lett - mert Krisztus-Isten a földön az isteni 
tervért működő szellem-lelkeknek a másik világ s abban az igazi, az örök életet igérő
üzenetet hozta s a bizonyosságnak azt a tudatát, hogy a szellem-lélek megváltódik az 
anyagtól. A bűnök bocsánatát, az isteni akarattal ellenkező emberi akarat feloldását 
adta tehát a Megváltás-Isten az embernek. S az ember cserébe keresztre feszítette őt.
Immanenter nézve valóban tragikusnak látszik Krisztus áldozata, ez a lefelé hajló 
és felemelő szeretet-cselekvés, mert erőszakos földi halálában a megnemértés és a hálát
lanság tragikuma lehetne. Csakhogy Isten a maga megtestesülésével és "életdrámájá
val" mást nem akart, mint a megváltás tényét szemléltetni és ez földi szereplésének 
végén be is következett. így lett az Istent ölő ember eszköz az isteni terv szolgálatá
ban. Áldozatával szemben nem támadhat hiányérzet, ajándékában nincs meg a le
mondás gesztusa, mert szerétet-cselekvése annyira egész és teljes, amennyire 
teljes és egész érték-léte és lényege. Egy és oszthatatlan az atyaság, a fiúság és a lélek 
hármas arcával. S minthogy ez a szeretet-cselekvés hiánytalan, Istenben lehetetlen 
a szenvedés érzete, amely nélkül nincs tragikum. Isten léte az öröm, az Érték, a befelé 
való teljesség öröme. 

Annál tragikusabb azonban az áldozat, ha ez a feláldozás tudatával páro
sul. Mint fáklya, másoknak világított, önmaga pedig elhamvadott - olvassuk 
Kemény Zsigmond sírja felett. S Keményben erősen élt a tristani attitude. 
Az emberek megvilágosodásáért tudatosan áldozta fel életét. Azt a folyamatot, 
mit értékesnek tartott. A szeretet nevében való önfeláldozás természetesen 
a teremtés rendje szerint való, de talán a legtragikusabb ebben az életszemlé
letben. Az áldozatban érik ki ugyanis az alkotó ember hős volta, nemcsak azért, 
mert a távolabbiért odaadja a közelebbit, hanem mert a közelebbi elvesztése 
fáj, a távolabbiról meg nincs világos ismerete. Ez a távolabbi legtöbbször 
ködkép az ember lelkében, a szellem talán csak sejti, de bele nem tekinthet. 
Aztán meg a mulandóság tragikus életérzését idézi a közelebbi feláldozása s 
ez így okozza a szenvedést. Az öröm - a teljességérzet - poláris ellentéte 
a szenvedés, - a hiányosságérzet. Az öröm a teremtő Istené, a szenvedés az 
alkotó emberé. A szellem-lélek számára a születés is szenvedés, mert az anyag 
zárkájába kell szorulnia, S ezzel a születés-ténnyel magába zárja már az anyag 
törvényét. Ez a törvény pedig a tagadás, a bűn, - a Rossz. Pauler remetéje 
nem tragikus és nem is az anyagba zárt ember, hanem idea, értékmérő reve
láció. Mindíg csak azt akarta, amit az Isten akart - ez útmutatás az öröm, 
az örök derű felé, utalás a másik világra, az igazi életre. De ez nem a földi 
világ, nem az idevaló élet. Természete szerint immanens léténél fogva ugyanis 
az ember mindíg mást akar, mint amit az Isten. Az alkotó ember akarata 
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pedig különösen eltér az isteni akarattól, hiszen teremtőnek képzeli magát. 
Immanenciájának végességében törvényeket próbál szabni magának és azok 
szerint ideig-óráig élni is megkísérli. A "humánum" az értékmegvalősításra
rendelt általános emberi háttérbeszorulása az alkotó, az üzenethozatalra el
küldött emberi kihangsúlyozásával a saját külön éthosz megalkotására irá
nyuló meddő törekvés is csak a szenvedést előkészitő, immanens akaratnyil
vánitást igazolja. fgy erősiti aztán egymást eredeti bűn és tragikus vétség, 
hogy kellő pillanatban tudatositsa is a szenvedést. Mert bár minden emberi 
élet szenvedés - hiszen ez az élet a másikhoz képest látszat - mégis kevesek
nek adatik meg, hogya szenvedésről tudomást szerézzenek. Az alkotó ember 
életének úgynevezett szerkezeti kezdeti hibája az első figyelmeztető, a pascali 
"szivnek érzékeny" Istenre és azontúl a teremtés-rendből származó egész tra
gikus életszemléletre. Szenvedés nélkül nincs alkotás és minden jel arra mutat, 
hogy Paulet Ákos nemcsak írta, hanem egészében át is élte a tragikus életszem
léletből származó szenvedésfolyamatot. De az alkotás létrejötte, vagyis az 
értékidea küzdelmes megvalósitása a szenvedésfolyamatnak csak enyhébb 
szakasza. Összehasonlithatatlanul fájdalmasabb az, ami ezután következik. 
A küldetés tulajdonképpen való végrehajtása, amelynek során az ember ki
szakítja magából a szellem-lélek erejével magával hozott értékképet, mert az 
éppen a transzcendens világ üzenete. Az alkotását kell átadnia az embereknek, 
amely - ha kész - nem az övé többé. Ezt a közelebbi értékes megvalósulást 
áldozza fel tehát a távolabbi ígéretéért, hogy egyszer majd újra részese lehet 
-- nem az értékesnek - de az Értéknek. S az áldozatból eredő szenvedés ott 
érik teljessé, ahol az alkotó ember rádöbben arra, hogy ez az értékmegvaló
sitás, mit műve jelent, nem fedi az Értékképet, mely felől a szellem-Iélek az 
üzenetet hozta. Több, szebb, értékesebb volt látomása, mint amivé műve lett. 
fme, ht van az áldozat tragikuma, mert nem teljességet, de hiányérzetet, 
szenvedést támaszt. S valójában nem más az attitudeje a szenvedések önkéntes 
vállalásának. Kétségtelen, hogy a szenvedések fokozása az értékmegvalósitás 
legbiztosabb eszköze, az Érték megközelítése, mert az ember befelé, önmagá
ban alkotja meg az értékes művet és a részértékeket magában foglaló teljes 
érték, a szent felé törekszik. Isten megpróbálja azokat, akiket szerét -- ime a 
másik oldalról vett, népies megfogalmazása az attitudenek. A megpróbáltatá
soknak való tudatos alávetés, viaskodások, penitenciák, mártiriumvágyak 
és keresések, röviden az emberi akaratú áldozathozatalok voltaképpen szin
tén magukban foglalják az anyag börtönéből való kitörés szándékát, az el
mulás gyönyörűséget. A "szent" életszemlélete tehát éppenúgy tragikus, 
mint általában az alkotó emberé, mert amíg a testben van a szellem-lélek, 
addig nem lehet szeni, csak vágyik azzá lenni. De éppen ez a vágy teszi azt, 
hogy benne még az élet folyamán és nem It végén, tudatosul áldozatának érté
kessége. Az ő műve segitette elő ugyanis leghathatósabban a teremtés-rend 
isteni tervét. Ezért kapja jutalmul a legnagyobb szenvedés közepette arcán a 
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mennyei szépség kifejezését, mely arra enged következtetnünk, hogy már-már 
mintha látná - még immanens létében - a transzcendens Érték-Istent. A 
"szent" így életében megtudja, hogy életdrámája példa volt és nem hiába 
hozta szenvedések árán áldozatát. S az a katharzis, mit műve embertársaiban 
felkelt, egyben őt magát is megtisztítja. S hogy nem hiába, azt Tristan is meg
tudja az életdrámának igazán a végén, amikor már a műve okozta katharzis 
őt meg nem tisztíthatja. - Tristan megtisztulása nem ezen a földön történik. 
De van még valami, ami Tristanban és a szentben, külső megnyilatkozásában 
és kihatásában annyira közös, mégis annyira ellentétes. S ez mindkettőjük
magányosság-vágya. 

Tristan kapott sebével visszavonul. A szent az élet eseményei elől elvonul. Mind 
a két attitudeban l!l. külsö világtól való elfordulás rejlik. Tristan sem, de a szent sem 
úgynevezett szociális egyéniség. Mind a kettő az emberekért, a közösségért van, csak
hogy valahogy felettük, de legalábbis kívülállóknak érzik magukat. Tristan ernber
feletti ember, a szent meg nem egyszer az ember szolgájának, nála alsóbbrendűnek
vallja magát. Értük vannak, de közöttük élni nem tudnak. Az elvonulás tehát éppen. 
úgy a tragikus életszemlélet következménye, mint a visszavonulás. Szűkek, nem nekik
valók a keretek, melyek közé az élet őket állította. Végső fokon pedig ez az elvágya
kozásuk az Érték világa felé mutat. A szenté tudatosan, Tristané ösztönösen, helye. 
sebben öntudatlanul, a szellem-lélek felszínre nem került tudatával. Már ezért is mutatja. 
azt a tartalom szerinti különbséget az Alpesek magasságában emelkedő Grande Char
treuse és az óceánban Tristan szigete a bretagnei Douarnenez mellett. Igen a hegy és 
a tenger is valahogy kívüljutást jelent az életen, a végtelenséget érzékelteti, de a hegy 
emberi fogalmaink szerint közelebb emel Istenhez azonkívül, hogy oda nem törhet 
fel az emberi világ lármája, ott csend van, az a "szent csend", melyben egyszer talán 
ki tudja venni a fül az isteni szót és fel tudja fogni az ész annak értelmét. A csoda 
vágya, a szent magányosság keresése az élet fölé magasodó hegyekben. De a kis szigeten, 
mit az Óceán körülfoly, nincs csend. A sebében vérző, lázálmaitól gyötört Tristannak 
nem a csend kell, mely megül az emberen és fojtogatni tudja. Nem a rémeket idéző,
fájdalmas csend tehát - amint az emberi beszéd sem - hanem az elemek szava. 
A tengernek meg nem szűnő moraja, a nagy vizek zenéje, melyben a háborgatott, nyug
talan lélek a transzcendenciák érzelmi kifejezését sejti meg és amelyben a maga szen
vedései is kifejezésre juthatnak, abban szinte feloldódhatnak. Tristan magányba való 
visszavonulása tehát menekűlés, Ezt a menekűlést pedig több motívum színezi. Marcel 
Proust első zajos sikerei közepette rájön arra, hogy "az elvesztett és megtalált időt"
kereső törekvésében jó irányban halad, mert az igazi könyvek nem a fényes nappal 
és a társalgás gyermekei, hanem a Iélhomályé és a csendé, Ekkor vonul vissza egészen 
és ha fáj is és szorongó érzéseket okoz is ez az eltávozás, tudja, hogy téldozatot kell 
hoznia, mert meg kell írnia azt a művet, mely megteremti a világban azétszőrt szel
lemek egységét és békét költöztet a zavart szívekbe. Tragikus életérzése is űzi a ma
gányba, mert ott reméli, hogy felfedezheti a titkot, az időtlen abszolutumban való 
élés titkát. Ez az a magányosságvágy, mely abban a bizonyos külsö háboríte.tlanség
ban hiszi a nagy mű létrejöttét, az értékmegvalósitás lehetöségét, S ebben a beállított
ságában még közelebb áll atristani attitude a szentnek hegyreköltözéséhez. De azontúl 
már elválnak útjaik, hogy a szent a Megváltás-Isten igéretével indítsa meg az őt is 
megtisztitó kathareis-folyamatot, Tristan - az alkotó ember - pedig továbbjátssza 
az életdráma utolsó, tragikus felvonását. Mert a sebekkel való visszavonulás a tra
gikus életszemlélet egyik legmagánvalóbb motívuma és az emberi abszolutum proble-
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ma.tikájának is majdnem megoldhatatlan kérdése. Az alkotó ember ma.gánybamene
külése ugyanis legvalóságosa.bban a. szabadság-eszmében értelmezhető és abból 
vezethető le. 

A szabadság-eszme akarati tudattartalom, - az ember akart revelációja. 
A teremtésrendben lévő emberi teleológia és a szabad akarat magyarázata, 
áthidalása, mert a véges, immanens gondolkodás ellentétet fedezett fel az 
értékmegvalósítás kategórikus imperativusa és az Érték és Nem-Érték között 
való választás szabadsága között. így kerü1t felszínre az abszolút és a rela
tív szabadságfogalom, amely immanens nézésében éppen úgy nem tudja ki
elégíteni a kereső emberi értelmet, mint minden jelenség és fogalom, amit 
az élet tragikus szemlélete észrevesz és tudatosít. Az alkotó ember szenve
dését pedig megsokszorozza ennek a látszat-szabadságnak a tudata. Azért 
bolyong ezen az életen keresztül, mert hajtja a vágy, hogy megtalálja azt 
"a kicsi szigetet", ahol ő teremtő lehetne és szabad. A romantikusok szer
telen elvágyakozása, utazgatásaik, természethez való visszatérésük és egész 
lázas keresésük vajjon nem a szabadság-sziget álmának hajszolása-e? Sehol 
sem találták helyüket, különös virágot, madarat űztek, csodára vágytak és 
valami különöset, rendkívü1it kívántak egyre, mint előttük és utánuk min
den alkotó ember - Tristan - és ennek a gazdagon motivált szabadság
vágynak igazán csak a transzcendens síkon találhatjuk magyarázatát. Miért 
éppen az a kor - s e fogalomban most ember és idő is benne van - a nyug
talan kereső, amely annyira anyagbazártan, annyira lefeléhúzottan néz fel
felé, hogy Istennel találkozhasson! Csak úgy kell lennie, hogy az időlegesen
kiszakitott szellem-lélek az emberi tudaton kívül már e földön is úgy vissza
vágyik az Érték-világába, hogy míg vissza nem térhet az ő igazi világába, 
addig keresi a magányosság szigetét, hogy amikor kü1detését elvégezte, rnér
téke betelvén, feltéphesse végre az emberi sebeket és az elmulás gyönyörű
ségével siettesse a visszatérést. 

így fonódnak egybe a tragikus életszemlélet szálai, hol keresztezik egy
mást, hol meg párhuzamosan haladnak, hogy szövetükból a szellem-lélek 
finom köntöse készüljön, amit az addig hord, míg az alkotó emberben mű
ködik, (A gondolat menetében pedig ennek az alkotó-embernek, e tragikus 
léleknek vizsgálata folytatódik.) 
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