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

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

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

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

•
Salvatore Quasimodo

A KATONÁK SíRNAK AZ ÉJSZAKÁBAN
I SOLDATI PIANGONO Dl NOTTE

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