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A nyomdáért felelős. Wessely Károly igazgató. 



I . 

A történelemnek kettős medre van. Az egyik a hivatalos tör-
ténetírásé; állomásai, szakaszválasztói a háborúk és békekötések, 
amelyek mint a folyók zsilipjei, egy pillanatra megállítják a víz 
á r já t s utána megint kényére bocsátják. Ez a külső történet, 
a jelenségek története, mely talán sejteti a munkáló erőt, de lát-
tatni már gyenge vagy egyáltalán meddő. Eseményei, mint a 
földreesett szivarhamu, a fákról bágyadtan élete- és erejehagyot-
tan aláhullongó falevél vagy enyészni szánt parányi játék-
hajócska, múló, szinte jelentéktelen jelenségek az igazi nagy élet-
történethez képest. Arasznyi és pillanatnyi lét a soruk, mint a hab-
buboréké. Az elmúlás, mely szétpattanásukat követi, örök temető 
és f elszakíthatatlan koporsófedél; életnek zár ja és halálnak 
kapuja . A ható, működő erők fel támadhatnak sírjukból, — 
a jelenségek soha. Születnek és elmúlnak végkép. 

A másik meder, amelyet csak istenihlette szemek látnak, rej-
tett mélységekben, a lelkek legmélyén húzódik, mint a földnek 
feszültsége a reá szakadt kőzetrétegek alatt. Ε meder a szellemi 
és erkölcsi irányok ár já t hömpölygeti, amelynek ereje ellenállha-
tatlanul rombolja szét az akadály vető gátakat; rég pihenő réte-
geket emel föl vagy süllyeszt alá láthatatlan földörvénybe; ren-
géseket támaszt, válságokat szül, lávatölcsért, vulkántorkot nyit 
s a tengerjárást eltéríti évezrede megszabott útjából. Fékéről el-
szabadult szilaj fergeteg módjára száguld végig a mezőkön és 
tengeren, virágot tarol, fákat tép ki gyökerestől, hajót zúz szi-
lánkokra, villámot szór s amikor már mindent pusztává, sivataggá 
tarolt a természetben és lelkekben, hirtelen, titkos varázsütésre 
dús tenyészet sarjad utána. Az élet győz a halálon. Ε titkos, fel-
kutathatat lan törvényű folyamatról szól Jézus Nikodémusznak 
az éjszakai órán: „A szél, ha fúni akar, fú, zúgását is hallod, de 
nem tudod, honnét jő és hová megy. Ilyen a Szentlélektől való 
születés." így támadnak az igazi nagy forradalmak, történelmi 
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megújhodások, újjászületések, az egyetemes, az egész emberi nem 
javát szolgáló lelki válságok, ha szükség van reájuk és ép így 
enyésznek el lassan, mint a hullámgyűrűk a parton, ha hivatá-
sukat betöltötték, ha nincs már bennük semmi tartalom, amivel 
még termékenyíthetnék a világot. A magasság és mélység, az 
emelkedés és hanyatlás szüntelen váltógazdasága, halványodha-
tik és ú j fényre gyúlhat, de soha el nem tűnik és ellenmondás 
nélkül érvényesül, mint a természeti világ szeghetetlen törvénye 
az erkölcsi világban. A gyengének bilincs, amelyet széttörni nem 
bír, az erősnek szárny, mely fölfelé emeli. 

A történelem és költészet bölcsője valaha közös volt. Ugyanaz 
az életszükség szülte mind a kettőt, — de utóbb kétfelé ágaztak, 
külön fejlődtek s a fejlődés legmagasabb fokán ú j ra összeértek, 
mint az egy gyökérről nőtt két fának széles terebélye egybe-
ölelkezik. A történelem a történetfilozófiában éri el csúcspontját, 
amidőn az eseményekben rejlő törvényszerűséget és eszmei fona-
lat fölismerve, hőst és tetteket, kisszerűségek fölé emelkedő, 
erejök érvényesülését szabályozó irányeszme szempontja és 
uralma alá helyezi. A költészet is akkor jut el zenitjére, amidőn 
az emberi végesség akarat- és érzelemnyilvánulásaiban rábukkan 
a végtelenség nyomára, az örök intéző kézre, mely a mindenség 
urához. Istenhez és nagy művéhez függeszti az emberi szivet. 
Az egyszerű formájú, lágy hullámú dal így magasztosul a te-
remtés és megváltás fenséges himnuszává. A történelem és költé-
szet, mely a bölcsőkor után elszakadt egymástól, a hosszas fej-
lődés végpontján ismét eggyé válik, a különböző, olykor szinte 
egymással vívó elemek csodás harmóniába olvadnak s nemcsak 
a tisztább gyönyörűség illatárjában fürösztik meg lelkünket, ha-
nem egyszersmind oly bölcseséggel töltenek meg, amire külön-
külön erejök meddő volna. 

II. 

Ezt a tiszta, szinte légies finomságú, egyúttal igazságot su-
gárzó harmóniát csodálhatjuk Az ember tragédiája-ban. A történet-
szemlélet és költői képzelet örök szeghetetlen frigyre lép benne 
egymással. A költő képzelete Ádám nagy álomlátásában tökéletes 
egészbe foglalja az egyén és emberiség történetét. A kettőt nem 
lehet egymástól elválasztani; egyszerre lát ja az emberiség küz-
delmében és törekvésében az egyén vívódását és az egyén vívó-
dásában, mint keretben az egész nem küzdelmét és vergődését-



Az egyén és az emberi nem együtt öregszik és hanyatlik a sír felé. 
Ami az életharc küzdő elemeit alkotja, mind megtaláljuk benne. 
A férf i magasba törő vágyát és a nő odaadó szerelmét, mely nem 
tud belenyugodni abba, hogy csupán epizód legyen a férfi életé-
ben. A hideg, fanyar kételkedést, mely minden lelki erőt megőröl 
és az égvívó hitet, mely a lelket a salaktól megtisztítja, hogy utat 
találjon Isten trónja felé. A népviharral dacoló hőst, aki a tömeg 
alacsonylelkűségét megveti és a hatalmi mámorba szédült okta-
lan tömeget, mely minden nagyságot és fenséget szertelenül gyű-
löl, mivel lelki törpeségére és erkölcsi hitványságára emlékezteti. 
Az idegtelen tőke kielégíthetetlen és martalékleső éhségét és az 
önző hatalom drótsövénye közé szorított munka lázadozását, 
mely a keserű életversenyben lassanként irigységgé és bosszú-
vággyá érik. A hibátlan számoszlophoz hasonló érdekcsíszárt, 
akinek szellemében az élet merő színjáték és komédia, amit ér-
zéssel nézni merő dőreség, meg az érzelmei kohójában elégő szív-
embert, akin mély sebet üt minden igazságtalanság, az erénynek, 
nemesnek minden parányi kudarca s életét a kiegyenlíthetetlen 
összeütközések szüntelen sorozata a tragédiák h ínár jába sodorja, 
amiből az álom az egyetlen mentő út. Előttünk zajlik az erős 
akarat és ész küzdelme az ábrándvilágban élővel, a tévedhetet-
lenségével szinte kérkedő agyé az érzéseiben boldog szívvel, 
amelynek a csalódás, a fájdalom is édes és boldogító, csak érzés 
legyen. Az egyik félen Lucifer, az örök Sátán hideg észből és 
könyörtelen akaratból szőtt alakja, a másik félen az emberpár, 
Ádám és Éva. akiket az örök örvénytől éppen egy tiszta, fel-
magasztosult érzelem, az istenhit vált meg és ad vissza ú j ra az 
életnek. 

Madách drámai költeménye éppen a történetlátás szempont-
jából két részre tagozódik. Az álomlátás első része a párisi Gréve 
piac színével végződik. A londoni vásártól fogva tisztán a kép-
zelet alkotása; gyökerei leérnek a múltba és tőle nem is szakad-
nak el, de a fejlődés' egyre szélesedő nyílású ívén egyre hatal-
masabb tényezővé válik a képzelet s egyre hátrább szorul a tör-
ténetlátás, mert hiszen a jövendőnek történelme most van alakuló-
félben, eseményei a szó igazi értelmében dús színű álomképek. 
A hős mellől szép sorjában eltűnnek a tömegek, elmosódik a tör-
ténelmi keret s az ember tragédiája mindinkább az egyén tragé-
diájává lesz. A londoni vásár az utolsó igazi, élő tömegjelenet. 
Ettől fogva az ellentétes képek váltakozása elmarad, a cselekmény 
egyenletes és gyorsabb iramú. Amint a színjáték kezdetén egye-



6 

dül él az első emberpár a földön, édes gondtalansággal a paradi-
csom ligeteiben és bízó reménységgel hajlékot építve önmagának, 
barázdát szántva a jövendőnek a paradicsom sövényén kívül, 
az álomképsorozat végén is egyedül áll, magára maradva, a vég-
telen jégmezőkön, a puszta megélhetés gondhalmaza alá ros-
kadva. Mintha örök intéssé csontosítaná a félelmes gondolatot: 
„por voltál, por vagy és porrá leszel". 

Az álomsorozat történelmi része három színpárból áll s föl-
építésük azonos. A két szín közül az egyik a pozitívum, a má-
sik a negatívum: az egyén és a tömeg uralmának váltakozása,— 
amint a londoni vásár beköszöntő dalában a költő maga mondja. 

Majd attól félsz, az egyént hogy 
Elnyelendi a tömeg, 
Majd hogy a kiváló egyes 
A milljót semmíti meg. 

A fáraó korlátlan uralma és az athéni tömeg féktelen kénye, 
a csendesen mélázó Keppler és a francia forradalom viharzása 
tényleg egymással szemben álló pozitívum és negatívum: az 
érvényesülésre, akaraterőszakolásra törekvő egyén és a hatalmát 
feltámadt tenger módjára éreztető tömeg. Középen lá t juk a ró-
mai szín elernyedt, az élvezetek fokozásában halálra fáradt, élet-
csömörverte társaságát, — a szín pár jában, Konstantinápolyban 
Tankrédet és Izórát az idealizmus szertelenségével, a lovag-
erénnyel s az oltárra emelt női tisztasággal. De e két szín vi-
szonya is ugyanaz: pozitívum és negatívum, emelkedés és ha-
nyatlás. Emelkedés a golgota keresztjéig, a keresztfai áldozat 
megváltó erejéig és hanyatlás a mulandó betű imádásáig, mely 
a test és egyén szabados rakoncátlankodását lerázhatatlan já-
romba törte. 

III. 
* 

A római és konstantinápolyi szín Madách történetszemléleté-
nek tetőpontja. Költői géniusza e két színben jut viszonyba a 
keresztyénséggel. A céhbeli theologusoknál élesebb érzékkel fejt i 
meg a világtörténelem legnagyszerűbb forradalmát, az emberi 
nem újjászületésének csodálatos titkát, a megváltásból fakadt új , 
egyéni és nemzeti életet, — de ép oly éles szemmel és biztos kéz-
zel festi a legfenségesebb eszme csenevésszé váltát. Ős ösztöne 
mélyebbre lát, mint a hivatásos történetírók, akiket gyakran el-
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temet az élettelen adatok garmadája. Madách az erdőt lát ja és 
festi, nem az egyes fákat , a részleteket, amelyek csak egységes 
egészbe olvadva hatnak és ragadnak meg. Amit sejtet, több annál, 
amit érzékeltet. A római szín lélekrajza a legcsodálatosabb és leg-
fenségesebb művészi remek, aminek fölépítése a világirodalom-
ban páratlanul áll. Érezzük, hogy nem pusztán művészi ihlet 
alkotta, hanem a lélek mélyén élő istenhit is, sőt voltaképen ez 
az igazi erő, amaz pedig az engedelmes segítség és eszköz a lel-
ken átizzott igazság kifejezésére. Míg a cselekvény látszólag alig 
mozdul előre, a lelkek átalakulása szédítő sebességű. Ε lüktető 
fejlődés festése az emberi lélek tökéletes ismeretén alapszik, egyet-
len kis félrebillenést vagy mesterkélt és igazolhatatlan vonást 
sem fedezhetünk fel benne. 

A római világ lelkiségének rajza ízről-ízre egyezik azzal a 
képpel, amit a korról költői és történetírói vetítenek elénk mű-
veikben, Suetonius a Császárok életrajzaiban, Ammianus Marcelli-
nus történeti könyveiben, Seneca tudóskodó szolgalelkűséget tükrö-
ző munkáiban, Juvenalis és Martialis maró szatíráikban, Augusti-
nus Vallomásaiban. Az erkölcsbíró feddő szigorúsága és a megalá-
zottságát, süllyedését mélyen érző emberi lélek csüggedt, remény-
telen keserűsége mintha versenyre szállna bennök: melyik érzés 
igazabb és jogosultabb? Bizonyára e művek voltak a költő for-
rásai, de Madáchnak egyetlen mondata többet tár fel és árul 
el, mint náluk a részletek gáttalan áradása. Néha egy puszta szó 
a léleknek valóságos életlihegését ábrázolja. Kétségtelen, hogy 
ami szemünk előtt megjelenik, nem egy röpke pillanatnak meg-
rögzítése. Három évszázad s közel tíz emberöltő szünös-szünetlen 
hullámzó lelkiéletéből, elképesztő, szinte a hatványszámok ará-
nya szerint fokozódó süllyedéséből gyűjtötte össze és illesztette 
egybe az ellesett jellemző vonásokkal élő és mozgóképpé a nél-
kül, hogy korszerűtlenné válnék. Fölszabdalja a történelmi való-
ság széles szövetét keskeny szalagokra, hogy meggyőzőbben érez-
tethesse és elfogadtassa a történelmi igazságot, ami a történelem 
lelke. Ε nemzedék a teljesen kimerült s eltompult idegrendszer, 
a hanyatthomlok sorsörvénybe bukó életuntság nemzedékének 
tükörpéldája. Ε nemzedéknek nincs már ereje élni, vágyni és 
akarni, de nem tud tisztességgel meghalni sem, hogy ha a ke-
gyelet nem is, legalább a szánalom hullatna könnyet sírjára. 
Az erejemúlt római nemes testében fáradt, harcra gyenge, mun-
kára rest, lélekben kiáltó üresség. A Scipiók és Fabiusok utóda, 
ha egy óra hoeszatt csónakázott az averni tavon, reszketve, ideg-
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vi szolgás közt a csónak fenekén feküdve, míg rabszolgái eveztek, 
oly hangon beszélt róla, mint nagy őse Saguntum vagy Carthago 
elestéről. A Gens Julia egykori nagy tetteit, tündöklő múltját 
messze hajdankorba vesző mondáknak vagy mitológiai történe-
teknek látta és bitte. A változatlan kisszerűség örökös látványa 
a nagyság és kiválóság lehetőségének még hitét is gyökerestől ki-
irtotta eltörpült lelkéből. Időtöltése ételben-italban való tobzódás, 
pénz- és napfecsérlés az íny legcsekélyebb élvezete nélkül; a szűk 
korlátú elmék erőlködő, szellem nélküli élcelődése, amit az élős-
ködő vagy éppen fizetett hallgatóság hálás tapssal köszön meg. 
A férfiasság minden formájától való beteges irtózás, amely a 
jóakarat büszke patriciusi erényét szolgalelkűséggel elegy, lélek-
telen udvariassággá aszalta s amelyet szomorú járulék módjára 
egészített ki a nő lealacsonyítása; a szerelem bubájától meg-
fosztott érzékiség tombolásában a férf i és nő egykor eszményi és 
költői lángú, egymás lelkébe néző viszonya százszor megúnt lé-
lektelen technikává, majdnem gyűlölt járommá süllyedt. A hal-
dokló kul túrák jelleméhez illően szinte kínos gonddal gereblyé-
zik össze az élet tarlójáról a testi gyönyör ottfelejtett maradék 
kalászait. Az élvezet feneketlenségében mindent elérve, fásult 
egykedvűséggel vár ják, remélni nem merik, hogy talán egy vé-
letlen perc terem még némi izgalmat petyhüdt idegeiknek, egy 
leszúrt gladiátor szétfreccsent vére vagy a cirkuszi martírok, 
nagy balgán testvériségről és jogról álmodók jajveszékelése, 
amibe antistrófa gyanánt belevág az elszilajult tömeg lélek-
fagyasztó üvöltése. A költő találóan jellemzi Ádám szavaival az 
életcsömört: 

„A gyönyör csak egy 
Ital víz a meglankadottnak 
S annak halál, ki habjaiba dűl." 

A szín mesteri fokozásával szemlélteti az ember süllyedését 
az úti por és az életnek posványai felé, hogy a keresztyénség 
megjelenését, mint történelmi szükségességet világítsa meg. Meg-
magyarázza „az idők teljességét", amiről az írás szól: azt a pilla-
natot, amikor az emberről teljesen eltűnik Isten képe és hason-
latossága (a teológia műnyelvén a „status integritatis"), hogy 
helyet adjon a tökéletes testi-lelki leromlás állapotának („status 
corruptionis"), amely a megváltást, Isten kegyelmi tényét s Jézus 
áldozatát elodázhatatlan szükséggé teszi. Madách történetszem-
lélete a nélkül, hogy beszélne róla. egyezik a Biblia felfogásával. 
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Az Isten lelkétől ihletett nagy költőnek legdicsőbb művészete az, 
hogy igazi és rejtett gondolatát olvasójával találtatja ki. 

IV. 

A szín a testi gyönyörről való elmés vitával kezdődik, amibe 
a nők is belevegyülnek, pajzánul más-más húron játszatva lel-
küket. A vita hangja a minden szépet, jót, szentet semmibe vevő 
cinizmusé. A gyönyör serlege színig telt már, az a kérdés, tudja-e 
még valaki fokozni? Vagy eldől és kiömlik arany nedve? Foko-
zódik a gladiátorok küzdelmével, Ádám fogadásával. A jókedv 
hirtelen elborul, a táncjátéknak is bágyad ingere; a társaság dalt 
kíván és zenét. Dalversenyre kél a két lány, Hippia és Cluvia. 
Hippia dala a gyönyör változatosságát és végtelenségét magasz-
tal ja ; vidám, de még némi tartózkodást árul el; a nőies szemé-
remnek elmosódó árnyéka suhan át raj ta . Mintha a boldog sze-
relmű Catullus mámoros l í rájának szerény visszhangja volna; 
bántó éle, fu lánkja nincsen. 

Borral, szerelemmel 
Eltelni sohasem kell, 
Minden pohárnak 
Más a zamatja , 
Minden leánynak 
Más a varázsa 
S a mámor, az édes mámor 
Mint horpadt sírokat a nap, 
Létiink megaranyozza. 

Cluvia nem éri be a gyönyör magasztalásával; úgy érzi, e 
társaságnak kevés a bor- és szerelemfakasztotta mámor dicsőí-
tése, izgatóbb és vaskosabb táplálékra éhezik. Ő az erényt gú-
nyolja ki, a női és férf i erényt egyformán: Lucretia női becsüle-
tét, Brutusnak hazaszeretetét, katonaerényét. Bolond világnak 
nevezi azt, amikor 

Szentnek hívék, mit kacagunk ma. 

Az egész dőzsölő társaság rázúgja a refraint: 

ö r ü l j ü n k okosabb világ van, 
ö rü l jünk , hogy mi élünk abban. 

Ε dal fejezi ki a közlélek igazi hangulatát. Cluvia Lucretiá-
ban az összes római hitveseket, anyákat, Volumn iákat, Corneliá-
kat kigúnyolja és szemérmetlen ledérségét ujjongva ünneplik. 



1 0 

Ah Cluvia, leverted Hippiát. 
Szeretnék e dalnak költője lenni. 

Ez Lucifer szava, de mindenki együttérez vele. A szín ismét 
érzelmi zsiliphez jut ; a lélek üres és ú j izgalom után eped. Meg-
szállta a csömör, a fáradtság és a vágytalan életrenyheség fel-
hője. Előbb Éva lelkére ereszkedik, mint könnyű fátyol, azután 
mint erős, elégedetlenséget tükröző visszhang, Ádám a jkán je-
lenik meg: 

El a zenével, tánccal, émelyít 
Ez örökös édesség tengere! 
Keserűet kívánna már szivem, 
Boromba ürmöt és fulánkot a 
Piros a jakra , vészt fejem fölé! 

Hívta a vészt, megjelenik; velőbe hat a jajszó. Hozzák a 
halottat, akit a járványként dúló embervész* ragadott el. A ciniz-
mus, szemérmetlenség a pillanatnyi csillapulás után tetőpontra 
hág; az idegek még egyet, tán utolsót vonaglanak a várakozás-
tól. Lucifer ördögi kéjérzettel itallal kínálja, mintha szöges os-
torral haj taná az embert el Istentől az örök kárhozat örvénye 
felé. Hippia, akit bánt, hogy a dalversenyben győzni nem tudott, 
talán, hogy Cluvia fejéről a kivívott babért letépje és cinizmusá-
val, romlottságának mesterséges fokozásával mindenkit elvará-
zsoljon, megcsókolja a halottat és magába szívja a halált. Ε moz-
zanat a szín csúcspontja. Előlép Péter apostol s amíg a halottra 
néz, a nemzedék fölött mond halálos ítéletet. 

Te nyomorú fa j , gyáva nemzedék, 
Míg a szerencse mosolyog feletted, 
Mint napsugárban a légy szemtelen, 
Istent, erényt gúnyolva taposó, 
De hogyha a vész ajtódon kopog, 
Ha Istennek hatalmas uj ja érint, 
Gyáván hunyász, rútul kétségbeeső . . . 
El fogsz pusztulni korcsult nemzedék ! . . . 

Viszont a halálra rémült, dőzsölő társaitól kegyetlenül ma-
gára hagyott s e miatt átkozódó Hippiát megnyugtatja, meg-
kereszteli. 

Ne átkozódjál lányom, sőt bocsáss meg! 
Majd gyámolítlak én és a nagy Isten, 
A szent szeretet örök Istene. 

* Ε szót a döghalál helyett használom. 
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Emelkedjél fel hozzá, ím e vízzel 
Lelked kitisztul menten a salaktól 
S hozzá siet. 

A láp virág megkönnyebbülve, megtisztulva lial meg: 

Atyám megkönnyülék! 

A megtérés, újjászületés folyamata megindul. Üj élet jelei 
hasadnak a szemhatár szélén. A régi bábistenek elporlanak. Az 
elsatnyult nemzedék ereibe ú j vért hoznak a népvándorlás korá-
nak szilaj, természetedzette harcosai s Jézus keresztje ú j eszmé-
vel, a szeretettel i f j í t j a meg az elkorcsult emberfajt . Az apostol 
kitűzi a nagy célt: Istennek dicsőség, embernek munka. Hippia 
nyugodt, boldog halála a bűntudatot és a megtisztulás vágyát 
oltja a hirtelen elnémult és megdöbbent tivornyázók lelkébe. 
Ádám elindul alkotni ú j világot, a lovagerény és a szűz női ideál 
világát. Oltárra emeli a nőt, akit a megelőző kor sárba tiport és 
posványba taszitoit. Akik az életcsömörtől űzve a remeték pusz-
tá jába vonultak elrejtőzni önmaguk elől, vádak alatt roskadozva, 
megtisztultan, ú j kegyességbe öltözve térnek majd vissza a köz-
életbe, nem csupán önmaguk válva ú j emberré, megtisztult, meg-
újhodott személyiséggé, hanem egyúttal magvetőiként az Isten 
képére teremtett emberhez méltóbb ú j világnak és életeszmény-
nek. Ha pedig a tisztulás folyamán halál vár reájuk, megbékül-
ve hagyják el a bűnös világot. Szinte óhajton-óhajt ják a halál-
nak legkínzóbb, legszörnyűbb nemét, hogy legalább a szenvedés-
ben és meggyalázásban legyenek hasonlók a világ üdvözítőjé-
hez, akinek szenvedése számukra élet és halála váltság, hogy 
ilyen módon vezekeljenek életük nagy tévedéséért, a testi gyö-
nyörűségben való dúskálkodásért. 

Az élő és diadalmas Krisztus jelen van a római színben a nél-
kül, hogy testi szem láthatná. Alakja láthatatlan, de érezzük 
közellétét; szelleme, lelke hat ja át a haldokló társadalmat, 
amelynek nincsen már eszménye vagy elvesztette varázsát s 
pusztán szépen hangzó, de üres jelszóvá zsugorodott. Mintha a 
nap az egyik oldalon lenyugodnék haldokló fényével s a másik 
oldalon ú j nap kelne fel diadalmas tündökléssel, vakító sugár-
özönt bocsátva a világra. Az egész jelenet a Bibliában gyökere-
zik, a templomtisztítás nagy jelenetében (Lukács evang. XTX. 
45—47., Márk XI. 15—17., Máté XXI. 12—13., János II. 14—16.). 
aminek vallási igazságát a költő történelmi igazsággá szélesí-
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tette. Az egyén megtisztulása a társadalom, az egész emberi nem 
megtisztulását jelenti. Felbonthatatlan egységben lát ja az emberi 
lélek és a közlélek újjászületését. Amint a jeruzsálemi templom-
ból kiűzte a kalmár lelkű árusokat és üzéreket, akik a szentség 
hajlékát latrok barlangjává alacsonyították és megfertőztették, 
kiűzi az emberi lélekből a bűnt, mindazon tulajdonságokat, ame-
lyek a poreredetre, a por törvényére vallanak, de kiűzi az emberi 
társadalomból is. Péter apostol a nagy felébresztés eszköze; be-
széde mintha a végítélet kürtszavaképen riadna végig a szín ese-
ményein s megtisztul az egyéni lélek, megtisztul a társadalom, 
amint megtisztult a templom. Ha az eszmény tükre a társadalom-
nak, mely hisz benne (voltaképen e hit avat ja a gondolatot a kor 
eszményévé), akkor egy egész társadalom omlott össze az esz-
mény megfakulásával. Üj világnak kellett születnie, aminek el-
jövetelét Ádám-Sergiolus hirdeti Péter szavának visszhangja-
képen: 

Fel hát csatázni, alkotni ú j világot, 
Melynek világa a lovagerény lesz, 
Költészete a:? oltár oldalán 
A felmagasztalt női ideál. 

A keresztyénség megszületett, — mint a megtévedt lelkek 
megváltó hatalma. A kereszt győzött, de nem testi fegyverrel, 
aminek éle kicsorbulhat, hanem a szellem fegyverével, amely 
láthatatlanul hódít ja meg a lelkeket. 

V. 

A konstantinápolyi szín a római színnek ellentéte, negatí-
vuma. Itt is jelen van Krisztus, de míg Rómában az élő Krisztus 
a láthatatlan hős, aki keresztjével győz és hódít, Konstantiná-
polyban a feltámadott, mégis holt és ú j ra eltemetett Krisztus. 
A keresztyénség már győzött a világon, határa egyre terjedt, de 
belsőleg egyszersmind hanyatlott, mert üdvözítő eszméből intéz-
ménnyé, anyagi eszközökkel uralkodó hatalommá lett, ami ön-
magában lát ja célját. Gúzsba akar ja kötni a gondolatot, kiirtani 
a kínált járom előtt meg nem hódolókat. Hatalmi vágyával eret-
nekségeket teremt s azután harcot indít ellenök. Máglyákat gyújt, 
hogy mártírokat égessen, amint a római imperátorok cirkuszokba, 
vadállatok elé hurcoltatták az eszme első hőseit. Nero fáklyái 
ú j ra meggyúltak, de nem imperátori, hanem patriarehai pa-
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rancsra. Megváltozott a keresztyénség, mihelyt világhatalommá 
lett s népeket tört igájába. Megtagadta forrását, eredetét, hogy 
hatalmát biztosítsa, de ép ez lett betegsége. Mert minden eszme, 
intézmény addig él, amíg él az erő és szükség, mely létrehozta 
és azt tökéletesen, tükörtisztán ki tud ja fejezni. Mihelyt ezt el-
árulta, vagy árulás nélkül is kihalt belőle, romlásnak indul, — 
amint élettelenné válik a patak medre, ha forrása elapadt s virág 
helyett gyim-gyom, giz-gaz borít ja el par t já t . Ez lett végzete a 
keresztyénségnek, — amíg századok múltával ú j ra jelentkezett 
a történelmi szükség és nyomában a belső isteni erő, amely létre-
hozta: a reformációban. 

Minden eszme sorsa, hogy az ember kezében elsilányuljon, 
a harmatból, az ég könnyéből sár legyen, ha a földön az önzés 
porával vegyül. 

A konstantinápolyi szín a középkor világa, de nem a Nyugat 
középkoráé, mely Dantét, Bouillon Gottfriedet, Assisi. Ferencet 
szülte, hanem a Kelet középkoráé, mely már csak a formáknak 
nem is alkotásában, hanem aprólékoskodó gyalulgatásában élt. 
A keresztyénség szellemiségét, mint az emberhős ú j alakjai. 
Tankréd és Izóra képviselik. A tömeg itt is hitvány, beszennyezi 
a nagy eszmét, elárulja a szeretet törvényét, ahogy Athénben be-
szennyezte és elárulta a szabadság eszméjét, Rómában féktelen 
öröm hajhászatával lealacsonyította, szinte megölte a családot, 
amire a római nemes annyira büszke volt. Tankréd a szent sír 
hős keresztes vitéze, Ádám-Sergiolus lovagideálja és Izóra, a ró-
mai világ tévelygései után annak visszahatásaképen zárdaszűzzé 
jelölt Éva, e két tiszta, szinte elfinomult lélek hozza el magával 
a keresztyénség eredeti gondolatát, — tiszta költőiségét, — a tö-
meglélek alacsonyságával szakadatlanul viaskodva szertelenséggé, 
föld felett szárnyalóvá növesztve örökölt ideálizmusát. De a szin 
és korkép igazi központja, vezéralakja a formák szövevényélje 
süllyedt, a komoly férfias munka elől menekülő, mindenfaj ta lát-
ványosságon kapó „profanum vulgus", a silány népsöpredék, 
mely tolakodó kíváncsisággal kiséri fényben járó patriarcháját . 
a szinte vezényjelre zsolozsmázó barátsereget, engesztelhetetlen 
eretnekhadát, a kor kiegészítő részeit és pártos alkotó elemeit, 
amelyek nem eszmékért harcolnak, hanem jelentéktelen, az üd-
vözülés szempontjából tisztára közömbös formaárnyalatokért. 
Viszálkodásukban és gyűlölködésükben elerőtlenedik, elvész 
az egykor milliók lelkét magasba emelő nagy eszme. A lángból 
parázs, a parázsból hamu, a ragyogó sugárzásból átlátszatlan 
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homályos ködkép vált az eszméhéz méltatlan nemzedék kezén. 
A költő e színben is századok fejlődésvonalából gyíijti össze az 
egységes képhez a jellemző vonásokat egész a reformáció hajna-
láig, amikor az egyik baráttal harsány hangon áruitat ja a „ve-
zeklésnek tanát". A történelemben „ezer esztendő annyi, mint a 
tegnapi nap, mely elmúlt és az éjszakának negyedrésze". A ha-
nyatlás láttára szinte kérdés támad a lélekben: érdemes volt-e 
meghalni Hippiának? meghalniok a bősz tigris marcangolásai 
közt a cirkuszok vértanúinak? vájjon ilyen> keresztyén világról 
álmodoztak-e ők, míg himnuszt énekeltek a testi elmúlás boldog, 
az öröklétbe jutás üdvözítő pillanatára várva? Madách művé-
szete a hanyatlás és elcsenevészedés rajzában is remeket alko-
tott. Amint megértette velünk, miért kellett megszületnie a ke-
resztyénségnek, megérteti azt is, miért kellett belsőleg elhanyat-
lania. Megérteti, hogy minden eszme veszít tisztaságából, mihelyt 
sárra és kőre szorul, intézménnyé dermed és a benne rejlő isteni 
elem a tökéletlen emberi elemmel egyesül. 

A két szin mesteri szembeállítása meggyőz arról, hogy Ma-
dách a keresztyénség élettörténetében két elv állandó küzdelmét 
látja, amelynek lehetnek történelmi pillanatokra szóló csillapulásai, 
fegyverszünetei, de végkép meg nem szünhetik. Az egyik elv az egy-
ház elve, mely állandóságra, szilárd szervezetre, egységre törekszik, 
mert ebben látja az élet zálogát. A másik elv a reform elve, mely 
szüntelenül ú j ágat olt az őstörzsbe, hogy ú j életre, ú j termésre ösz-
tökélje. Ez oltóág, Isten országának eszménye, mely őrt áll a 
keresztyénség életfolyamatánál, hogy az elsekélyüléstől meg-
óvja s állandóan tisztítsa, nyesegesse fat tyúhajtásait . Ε harc az 
élet és fejlődés feltétele. Az egyház elvének képviselője a pap-
ság és az oltár, mely az áldozásra van rendelve, a reform elvének 
képviselője a próféta és a szószék, ahonnan a tanítás hangzik s az 
ú j eszme, az igazság hódító útra indul. Ez magyarázza meg azt, 
hogy Madách történelmi képsorozatában nem jutott hely a re-
formációnak, amelyet nem eseménynek vagy korszaknak tart, 
ami születik és elmúlik, hanem állandó küzdő elvnek. A reformá-
ció vezérei az örök fejlődésnek magvát, az élet állandó szabályozó 
tényezőjét a láthatatlan, eszményi egyház gondolatának hirdeté-
sében látták és érezték. Képviselői, vezérei időnként változhatnak, 
talán változik olykor-olykor lobogójuk is, de az elv, mint törté-
nelmi tényező állandó marad. A reformelv nem mindig jut el 
a nyilt szakadás és egyházzá alakulás fokozatáig. Ha nem csap 
át az érzelmi világ határán, nélküle is, a régi keretben is el tud ja 
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végezni munkáját , betölteni hivatását: Jézus személyiségét és 
tanítását ú j ra napfényre hozni a ráomlott hamu és törmelék alól. 
Amint a földtörténet korszakai egy-egy világtemetőt jelentenek, 
az emberiség történelmének nagy fordulói, átváltásai is nagy teme-
tők; nemcsak épületek, várak, templomok dűlnek romba, nemcsak 
emberöltők, népek hanyatlanak sírba, hanem bálványozott, szi-
lárd sziklának hitt világszemléletek is. A keresztyénség menti át 
a letűnt világ értékeit a támadó ú j világ számára drága örök-
ségül s az ú j életfejlődés alapjaként ú j útra indító pályafő 
gyanánt. 

VI. 

Miért választotta a költő a keresztyénség megszületése kere-
téül Rómát s hanyatlása színhelyéül Konstantinápolyt? — A gö-
rög világ közelebb esett a szent földhöz, a görög szellem koráb-
ban találkozott az evangéliummal, mint Rómáé. Ε választásban 
Madách éles történetlátása nyilatkozik meg. A római nép géni-
usza a gyakorlati érzék, mely a jog- és államalkotásban, a had-
viselés és kormányzat művészetében, úthálózatépítésben, a szo-
ciális intézkedésekben érvényesült. Minden téren szemelgető, a 
célszerűt és hasznosat kereső természet. Számára a bölcsészet in-
kább csak nemes, előkelő szórakozás, míg a görög szellemnek ez az 
igazi kivirágzása; valóságos élet. Rómában nem születhetett volna 
meg sem Platón, sem Aristoteles. A római szellemet a keresztyénség-
nek gyakorlati oldala és értéke ragadta meg; hitbölcselete nem 
érdekelte, csak az a része, ami egyéni életére vonatkozott. A há-
romsági vitákban egy ú j ' mythologiateremtés kísérletét látta, ami-
ben több része van a köszörült elmeélnek, mint a hitnek. A római 
lélek az egyéni üdvözülés problémájában merült el. Theologusait 
elsősorban ez a kérdés foglalkoztatta, másodsorban az egyház-
szervezet kérdése, ami a jog klasszikus népénél természetes je-
lenség. Az egyén üdvözülésének, újjászületésének, megváltásának, 
lelki nyugalmának szükségét a nyugati keresztyén igazabban és 
őszintébben érezte, mint keleti testvére. A nyugati keresztyénség 
legnagyobb történelmi válságát, a reformációt is, az egyén üd-
vözülésének kérdése okozta. Luther lelkének nagy viharát az a 
kérdés szülte, vájjon a megigazulás az érdem vagy a hit for-
rásából fakad-e? Nyugaton születtek a legszebb keresztyén him-
nuszok, áhítatos művek, imádságok Ambrosiustól fogva a jelen 
korig. Ε himnuszok és kegyes elmélkedések jó részét, mint hal-

V 
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hatatlan és életadó kincset a reformáció egyházai is sa já t juk-
nak vallották, megőrizték, mert megérezték bennök a léleképü-
lés kimeriilhetetlen forrását. Az evangelium nyugaton mélyebbre 
eresztette gyökereit, az érzelmi világba, mert kedvezőbb volt szá-
mára a föld, élénkebb a tiszta élet vágya. Innen indultak lelke-
sült rajongással a szent sír visszafoglalására a keresztes vitézek, 
míg e mozgalom keletet egyáltalán hidegen hagyta,, mert pusz-
tán uralmi törekvésnek nézte s titokban gyakran örült veresé-
gén. Nyugat népesítette be a syriai és egyiptomi remetetelepeket, 
a szent föld s főkép Jeruzsálem kolostorait, ahol a Yulgata ké-
szült. Végre Nyugat egyházában virágzott ki tökéletesen a ma-
donna-kultusz, amelyet ihlett festők géniusza gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb műalkotásokkal örökített meg. Lelki élete örökösen 
hullámzik a mámorba szédítő gyönyörvadászat és a test öldök-
lésében fáradhatalan aszkétaság, a végzetes elcsüggedés és fel-
lángoló lelkesültség, a szabadságvágy és a renduralom két vég-
lete között. Szellemének e sajátsága egyenesen kijelölte a római 
világot arra, hogy a költő az. emberi lélek újjászületését és vele 
a keresztyénség megszületését e keretben tükröztesse. Az egyén 
megtisztulásában és újjászületésében az egész emberi nem meg-
tisztulását és újjászületését. 

A görög szellemet viszont az evangéliumok hitbölcselete von-
zotta. Mihelyt a keresztyénség ár ja átcsapott az egyszerű halász-
nép lelkivilágának határmesgyéjén, a gondolkodás nyomban meg-
kezdte munkáját , hogy az ú j hitigazságokat az elmének tetsző filo-
zófiai formákba öltöztesse, a logos-eszmével a sekélyesedő bölcsel-
kedést megifjítsa, a váltság nagy eszméjét hagyományos gondo-
latformájával összeegyeztesse. Ε törekvés nem az érzelemben és 
hitben, hanem az észben és az ismeretvilágban gyökerezett. A 
háromsági viták nem nyugaton, a római szellem területén, hanem 
keleten, a görög világban zajlottak le. Itt tárgyaltak és vitatkoz-
tak az egyetemes zsinatok Nicaeán kezdve Konstantinápolyban, 
Chalcedonban, Ephezusban az egylényegűségről és hasonló lé-
ny egűségről (homoousion és homoiousion), Krisztus két termé-
szetéről és egy akaratáról. Kelet nyugtalan szelleme nem nyu-
godott addig, amíg e kérdéseket meg nem oldotta. Nyugat e dog-
matikai szőrszálhasogatásnak tetsző vitákat és elkeseredett har-
cokat egykedvűen, közömbösen nézte, de eredményöket elfogadta, 
közben szívós kitartással és feszülő erejű iparkodással építette saját 
világhatalmát. Keleten a tan és kultusz volt az egyház életének két 
szárnya, de egyszersmind kettős bilincse. Az egyházkormányzat 
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egyáltalán nem volt reá nézve életkérdés; az egyház teljesen bele-
olvadt az államhatalomba, annak részévé és eszközévé lett, tőle 
kapta tekintélyét, fényét és hatalmát. Puszta ékítményül szolgált 
az állam épületén, amellyel együtt emelkedett és dűlt romba. Ke-
leten hamar elcsendesült, majdnem zátonyra jutott az egyházi 
élet; megszűnt mozgalmassága, egyszerű életformává zsugoro-
dott, amelyhez hívei minden erkölcsi kötelék nélkül, megszokás-
ból épp úgy alkalmazkodtak, mint a hideghez vagy meleghez, 
Minden intézmény volt és forma. A dogmatikai és kultuszviták 
befejezése után a nyugalom és mozdulatlanság lett a természetes 
életrend, mely minden szabadságtörekvést elfojtott, viszont a 
nyugati egyház mindvégig megőrizte mozgékonyságát és a fejlő-
dés tehetségét. A keresztyénség Nyugaton mindig inkább az 
egyéni élet ügye volt, keleten inkább a közösség életéé; nyuga-
ton az érzelem állandó hullámzása biztosította az egyház életé-
nek lüktető elevenségét, — mindig voltak elvi vitái, — keleten 
a tan annyira megkövesedett, hogy szinte kőbe lehetett volna 
vésni, mint a tíz parancsolatot, vagy a jog ősszabályait; végre 
az orthodoxia eszméjének, tehát a hitcikkek változhatatlansá-
gának szenteltek ünnepet. A nyugati egyház érzelmi hullámzása 
tévedhetett hamis nyomra, de mindig élet maradt. 

Madách a szellemtörténeti vizsgálat magaslatáról nézte a ke-
resztyénség két ágának életét és fejlődése barázdáját . Keretvá-
lasztása nem véletlen, sem szeszély, hanem a jelenségekben isteni 
nyomokat látó történeti észlelés eredménye. Nem elégedett meg 
a sokszor csalóka felszín ismeretével, hanem lehatolt a látható je-
lenségek kútfejéig s a történelmi valóságok szövevényében föl-
ismerte az örök érvényű, isteni rendelésen alapuló történelmi 
igazságok vezérfonalát. Ez avatja az Ember tragédiáját a költői, 
történetbölcselői és prófétai látás csodaszép harmóniájának fen-
séges költeményévé. 
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