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L 

E tanulmány gyakorlati példában akarja bemutatni a történetírás 
s a szépirodalom egymáshoz való viszonyát, melyről már több ízben 
volt alkalmam szólani s mely nem más, min t az élet és a költészet 
egymáshoz való viszonyának egy változata. Mert hiszen minden költő, 
aki történelmi tárgyat vesz tollára, annyi kapcsolatban áll a való 
élettel, amennyit megtudott érteni elmúlt idők tanúságaiból. Történeti 
tudás, történeti érzék és a megérzékítés plasztikai tehetsége mind 
különböző dolog. Kétségtelen, hogy Schiller történeti tudása, akinek 
jelentékeny működése van a történetírás terén is, nagyobb volt, mint 
Victor Hugóé, aki forrásul használt eredeti krónikát, komoly földol-
gozott munká t és ponyvairodalmat válogatás nélkül.1 Történeti érzéke 
megvolt mind a kettőnek, mert az illető korok hangulatát jól vissza 
tudták adni műveikben ; azonban a megérzékítés Hugónak sokkalta 
inkább hatalmában volt, mint a jénai professzornak. Kiemelhetjük a 
Wallenstein táborát, de még ez se bír a Hugo rendkívüli jellemze-
tességével és élénkségével. Az idealizálásra hajlandó írók kezében 
színét veszti az eleven históriai anyag. A francia romant ika a hely-
rajzi színezettel határozottan kedvezett a történelmi érzék fejlődésé-
nek s itt közeledett a művészi realitás felé. Korunk reális irodalma 
pedig néha valóságos tudóssá teszi a költőt, hogy ne említsünk töb-
bet Flaubert Salammbojának bámulatos Karthago-rekonstrukciójánál 
és Hauptmann Florian Geyerénél, melynek nyelve is az egykorú em-
lékek aranyából, ércéből és rozsdájából van megkalapálva. 

A valóságos történet kellő stilizálással rendszerint jellemzőbb, 
sőt szebb, mint a képzelet összes káprázatos játéka. Tasso megírta 
az első keresztes hadjárat történetét lovageposzban, amelyből igazán 
hiányzik a keresztes hadak korának minden misztikus szépsége. Két-

1 Berret Paul : Le moyen âge dans la Légende des Siècles et les 
sources de Victor Hugo. (Paris, 1911.) 
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ségtelen, hogy Tasso nagy a maga gyöngéd leírásaiban, mint aminők 
a tündérkert érzéki szépségeinek stanzái. De csataképei nem közép-
kori harcok, hanem Yergiliusból kiírt utánzatok. Rinaldo Ariosto 
Ruggierójának a párja, csakhogy ez sokkalta inkább a helyén volt. 
Hagyján, de igazán kár, hogy mit csinált Tankrédból, akit a törté-
nelemből kapott s akit szerinte : 

gyötör hiában — 
Való szerelme s éltét megveti. (Arany) 

Ez igazán a korabeli udvarok lovagja, az epekedő szerelmes, a 
kor epikájának hőse, akiről az idealizálás letörül minden egyéni színt. 
Igaz, hogy megsebesülten az a kívánsága, vigyék Jeruzsálembe, hogy 
legalább ott haljon meg, de ez vall egyedül a zarándokra benne s e 
hely is élettelen. 

Megvallom, ha az első keresztes had csodás rajongásának, hősi 
voltának és vakbuzgó kegyetlenségének teljes költészetét akarom él-
vezni, De Wittné krónikás könyvét lapozgatom.1 Ez a legszerencsé-
sebben választott forma a történetírás s a szépirodalom között. Egy-
korú krónikákból van művészi módon összeróva s az író semmit se 
tett hozzá a magáéból. Ebben megtalálni a keresztes hadak Achillesét, 
a normandiai Tankrédot, a lovagok virágát. íme, hogyan ír ja le, ami-
kor megpillantja a Szentvárost, zarándokútja célját : «Tankréd egye-
dül van : az Olajfák hegyéről széjjel tekint a városon, amelytől most 
csak a Josaphat völgye választja el. Ekkor látja a népet idestova 
futkosni az utcákon, a tornyokat megrakva fegyveres néppel, a lova-
gokat remegve a türelmetlen harci vágytól ; látja a férfiakat fegyvert 
ragadni, a nőket könnyezni, a papokat könyörgéssel fordulni az ég-
hez ; a közutakat mindenütt kiáltás, zaj s lónyerítés tölti be. Ámulva 
látja az Úr templomának kupoláját magasan kiemelkedve a házak 
közül, lát ja Salamon templomát, melynek hossza rendkívüli s látja a 
templom roppant kerületét, mely mintegy második várossá teszi a 
város közepén. Igen sokszor a Golgota felé fordítja tekintetét s ama 
templom felé, hol az Úrnak teste nyugszik ; ez a nézőtől legtávolabb 
eső pont, de minthogy legmagasabb, a szem minden felől meglát-
hatja. Azután mélyen sóhajtozik, majd a földre hever ; ki szeretné 
adni a lelkét, ha abban a pillanatban érinthetné ajkával a Golgotát, 
amelynek csúcsa szemei előtt van». (XXIV. fej.) Ennél mi sem lehet 
egyszerűbb, igazabb és fenségesebb. S a Tasso Szent Mihály arkangyal 
látomásánál is mennyiben közvetlenebb és misztikusabb a Stabulon 
látomása e könyvben. (XXV. f.) 

1 Magyarra is lefordítva : A keresztes hadak története. Budapest, 1884. 
Irodalomtörténet. 2 
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Kétségtelen, hogy szerencsésebbek azok az írók, akik nem saj-
nálták a fáradságot s az eredeti forrásokból merítettek. De jól válasz-
tott földolgozás is megteszi, sőt néha meg is könnyíti a költő mun-
káját, kivált, ha ellenmondó források összeegyeztetésétől kíméli meg. 
Ilyen földolgozott munka a Gibboné a római birodalom hanyatlásá-
ról és bukásáról.1 

E szinte gigászi munka messze túlélte korát. A maga nemében 
úttörő volt, mikor az eseményeken kívül figyelt a történelem szelle-
mére s történetfilozófiát alkotott össze a leírt dolgokból. Bizonyos 
angol moralizálás és rideg igazságosság párosul a szerző egyéni gúnyos, 
kissé cinikus modorával, de kétségkívül nagy szellem, akinek véle-
ménye mindig érdekel. A munkának némi modern szellemet ad a 
rengeteg forrástanulmány. Tanulmányai körébe vonta a megmaradt 
emlékeket, képeket, érmeket is. Nem az ő hibája, hogy azóta óriási 
új anyag került elő, melyet nem ismerhetett. Filozófiai iránya mel-
lett is sokszor krónikaszerűen részletes. Irodalmi becse sem kevés. 
Plasztikusan épít meg egy-egy egész kort (Nagy Konstantin vagy még 
inkább I. Justinian uralkodása). Drámaírói készséggel rajzol meg egy-
egy érdekes alakot (Julianus Apostata vagy a keleti fejedelmek nagy-
szerű jellemképei : Nusirván, Timur-Lenk, II. Mohamed). Költői érzék-
kel í r ja le egy-egy nép eredetét s valóságos folyammá növekedését 
(A népvándorlás, a keleti népek). Festői ecsettel színez ki egy-egy 
drámai eseményt (Konstantinápoly eleste). Érthető, hogy sok író került 
varázsa alá, aki lapozgatott benne s akik képzeletének Gibbon adott 
szárnyat. 

A magyar írók forrásairól igen sok fölöslegeset elmondtak, messzi 
elbolyongván olyan hatások után, amelyek nagyon is kétségesek. Vak-
merő könnyelműséggel oldották meg azt a lelki folyamatot, mely az 
írók agyában olvasmányaikat és élményeiket alakítják át. Óvatosan 
csak azt szedjük ki Gibbon munkájából, aminek forrás-voltát a föl-
dolgozás kétségtelenné teszi. Négy írónknál állapítottuk ezt meg 
teljes biztonsággal s ezek: Teleki László, Szigligeti, Madách és Jókai. 

П. 

Teleki László Kegyencenek forrását Gibbon XXXV. és XXXVI. 
fejezetében találjuk meg. A történet s a jellemek fölfogása teljesen 
egyezik vele s amiben eltér tőle vagy amit hozzáad, az is teljesen meg-
okolt a költő fölfogása és lélektana alapján. 

1 The history of the decline and fall of the roman empire. 
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Tárgya ismeretes : a kegyenc Petronius Maximus szenátor, aki-
nek feleségét megkívánja a császár s e bűnös kívánság teszi a meg-
sértett férjet Valentinianus megrontójává, míg végül rettentő bosszú-
jában lelkileg Maximus is tönkremegy. 

Gibbon is mint magánbosszút fogja föl Maximus összeesküvését 
a császár ellen. Teleki sorról-sorra követi forrását Maximus jellem-
zésében is, akit Gibbon, mint érdemes, erényes, családias érzésű, böl-
cselkedni szerető embert rajzol, aki azonban külső tekintélyére és 
asztalára is sokat ad. Elmondja továbbá a végzetes kockázást, ahol a 
császár hamis játékkal elnyervén a szenátor gyűrűjét, magához hozatta 
a mit sem sejtő hitvest. Mindezeket együtt beszéli el Valentinianus 
uralkodásának többi eseményeivel, Aëtius patrícius bukásával s a 
császár tivornyáival ; majd elmondja a férj bosszúját s hogy kény-
szeritette az özvegységre jutott Maximus magához a császár özvegyét, 
Eudoxiát ; elmondja Maximus rövid uralkodását, mely rá nézve csak 
teherré, bánattá és dicstelen pusztulássá vált. 

Teleki eljárásában két szempont érdemel figyelmet. Az egyik az 
igazi nagyszabású költők jellemző tulajdona, akik össze nem tartozó 
dolgokat is eggyé tudnak olvasztani s elevenére tapintó költői érzék-
kel tudják előtérbe állítani ezt s a háttérbe amazt ; valamint kiegé-
szíteni költői egésszé, amit a történelem csak töredékes részletül adott. 
Teleki Maximust egyszerre nagyszabásúvá tette azzal, hogy a császár-
ral együtt az egész birodalmat megroppantja s Aëtius tragédiáját 
belé tudta helyezni a kompozícióba, úgyhogy a cselekvény egységét 
meg ne zavarja. Mindjárt a dráma elején hatalmas perspektívát tár 
fö l : bemutatja a büszke, győzelmes patríciust s a léha fejedelmet, 
amint gyermekeik eljegyzését ünneplik. Aëtius ellen Maximus ingerli 
a császárt, hogy elveszítse egyetlen erélyes támaszát. Gibbonban 
olvasta az író, hogy Maximus később feleségül vette Eudoxiát. Ennek 
is keretet adott : a császárné valamikor szerette Maximust. Nem ke-
rülte el az író figyelmét az sem, hogy fiát, Palladiust, a császár 
leányával jegyezte el. Ezt meg kiemelte a háttérből s szerelmi viszonyt 
szövet a két fiatallal, mely epizód a sötét tragédia egyetlen líraibb 
helye. 

Gibbon csak fölemlíti, hogy Fulgentius kvesztor a Maximus 
barátja volt. Teleki a névhez megformálja a jellemet : igazi jó bará-
tot, igaz hazafit. Az eunuch Heracliust (kinek nevét Heraclesre vál-
toztatta) épen úgy kiemelte s az udvari intrikus mesteri jellemképét 
alkotta belőle. Valentinianus gyilkosairól Gibbon csak annyit említ, 
hogy Aëtius volt hívei s barbár származásúak voltak, Teleki törté-
nelmi névvel díszíti föl őket : Orestes és Vigilius ezek, kikről szintén 
Gibbonban olvashatott. így használ föl a történelmi érzékkel bíró 
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költő puszta neveket s mellékeseményeket, mint ahogy ennek még 
tökéletesebb példáját Aranynál látjuk. 

A másik szempont a kor divatos romantikájából ered. A törté-
nelemben is a bosszú tragédiája folyik le, de Teleki valami hihetet-
len, emberfölötti bosszúvá fejlesztette ki. A történelemben Julia meg-
gyalázva kerül haza ; Telekinél ártatlanul, de úgy, hogy a férj ne higyje 
el ártatlanságát s vesse oda újból a császár karjaiba, hogy teljesen 
kegyeibe jusson. Nála nem elég, hogy a császár özvegyét erőszak-
kal kényszerítse esküvőre ; itt fölhasználja Maximus a régi szerelem 
emlékeit, hogy még férje életében tegye gálád képmutatással szere-
tőjévé. 

Gibbon említi, hogy Valentinianus Aëtius meggyilkolása után 
kérdést intézett egyik hívéhez tette felől s ez a következő választ 
ad t a : « . . . csak azt tudom, hogy úgy cselekedtél, mint az az ember, 
aki bal kezével saját jobbját vágta le». Ez ott, mint igazi őszinte 
ember válasza fordul elő. Érdekes, hogy Teleki ezt is sötéten fogta föl 
s e szavakat Maximus ajkára adja a legkegyetlenebb gúnyképen. 

Hogy Teleki Gibbont használta föl, azt már Hoffmann Frigyes 
tárgyalta,1 aki közölte Gibbon idevonatkozó részleteit, bár Teleki el-
járását aztán nem figyelte meg behatóbban. S nem említi föl a 
XXXY. fejezet befejező szakaszát. I t t a történetíró összefoglalván az 
eseményeket, a legsötétebb képet festi a birodalomról, melyen a bu-
kás előjelei mutatkoznak, kívül a barbárok betörése, belől az erköl-
csök romlása: «a szabadság, erény és becsület veszte». E sötét han-
gulat ömlik el Teleki egész tragédiáján s ezt fejezi ki Maximus 
néhány hatalmas szóval, melyeket Valentinianushoz intéz, mielőtt 
végezne vele : «Valóban, mit itt szemlélünk, nemcsak egy ember 
megbukása, hanem egész nagy birodalmunk közelgő semmivé létének 
előjele». 

így öntötte drámába Teleki a tragikus eseményt a történetíró 
filozófiájával együtt. 

Ш . 

Szigligeti négy görög-római tárgyú drámát írt : a Diocletiant, a 
Világ urát, az Andronikot s a Valeriat, melyek közül főképen a két 
középsőn világosan meglátszik Gibbon tanulmányozása. S bízvást 
hozzátehetjük, hogy e két drámájában sokkalta érezhetőbb a törté-
nelmi levegő, min t talán a többiben összevéve. A jó forrás meg-
találása szükséges dolog s Szigligeti, akinek annyi reális érzéke volt, 

1 Teleki Kegyencéről (Egyetemes Phil. Közlöny 1879). 
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bőven mert is a jó forrásból. S az íróra nézve is vonhatunk le 
tanúságot; Szigligeti gondosan dolgozott, legalább azokon a mun-
káin, amelyeket szeretett. A termékeny írót könnyen mesterember 
számba vesszük, aki gyártja a műveit. Pedig a nehézkezű munkás 
csakúgy lehet mesterember, ahogy az éjjel-nappal munkában álló 
művész. Eubens annyi vásznat festett tele ragyogó színeivel, amennyi 
két-három emberéletre elegendő volna.1 

Gibbonra, min t a Világ ura forrására, Péterfy Jenő mutatott 
rá ; 2 megjegyezte, hogy innen vette az író az alakok körrajzait, mert 
Gibbon is drámai módon csoportosítja őket ; azonban a dolgot rész-
letesebben nem tárgyalta. 

Szigligeti eljárása rokon a Telekiével, amennyiben összeszedett 
minden tárgyára vonatkozó anyagot s a mellékszemélyeknek és epizó-
doknak is megtalálta a kellő történeti alapját. Adatai összeszedésénél 
gondosabbnak és aprólékosabbnak látszik, mint Teleki. Gibbon művé-
nek XIV., XVII. és XVIII. fejezetéből szedte össze a szükséges mo-
zaik-kockákat, különös figyelemmel a korfestésre. De Teleki megele-
venítő ereje nagyobb volt kevesebb adattal is. 

A Világ ura tárgya Nagy Konstantin római császár családi tra-
gédiája. Gibbon előadja, hogy az öregedő császár derék és vitéz fiát, 
Krispust, hirtelenül kivégeztette. Fölbujtójának Krispus mostoháját, 
Faustát tartották, ki a császárt egy Phsedra-féle históriával ingerelte 
fia ellen. Azonban rövid idő múlva Fausta is áldozatul esett, mert 
férje rajtakapta, hogy egy rabszolgával folytat bűnös viszonyt. Fia 
halálát a császár keservesen megsiratta s a hagyomány' szerint emlék-
oszlopot állíttatott neki. Ezen a magában véve is tragikus történeten 
Szigligeti némi, szerencsés változtatást tett. Lélektani motívumait nem 
a romantika rémségei szerint változtatta meg, mint Teleki, hanem 

1 Leggyöngébb e darabok között a Diocletian, melyen látszik, hogy 
Gibbonból vette az anyagot (XXXIX—XL.), de a história szellemébe nem 
tudott behatolni. Nem Diocletianus a hős, a ki teljesen passiv személy s 
híjával van Gibbon Diocletianusa kiválóságának, hanem Valeria, Diocletia-
nus leánya. Gibbon azt irja róla, hogy sorsa igazi tragédiára való anyag. 
Ez kapta meg Szigligetit : megírta a tragédiát. Forrásából vette Valeria 
boldogtalan házasságát, viselkedését új kérőjével, Maximinusszal szemben, 
száműzését, bujdosását és halálát. Mégse lett belőle tragédia, csak érzékeny-
játék, halvány színekkel festve. írói céljaihoz képest szelídíti Licinius 
alakját és sötétíti a Konstantinét. A kereszténység és pogányság küzdel-
méből semmit sem látunk e darabban. De a mivel itt adós maradt, a kor-
rajzot annál pompásabban festette meg másik tragédiájában, a Világ 
urában. 

2 Összegyűjtött munkái III. к. 
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emberibbé és drámaibbá tette. Útmutatást itt is forrása adott. Gibbon 
több ízben leírja Konstantin mérhetetlen féltékenységét minden vetély-
társa ellen s mennyivel drámaibbá vált a tárgy, mikor saját fiában is 
új vetélytársat lát, aki nevére árnyat borít. így Fausta vádját csak 
ürügyül használja föl. S a császárné se lesz olyan visszataszító, mikor 
Krispuson nem visszautasított szerelmét akarja megbosszulni, hanem 
fiai elől akarja az akadályt elhárítani Szigligeti két formában alkotta 
meg a drámát.1 Az elsőben még megvan a Fausta kedvese : egy 
cirkuszi kocsis, aki egykor arab fejedelem volt ; a második ezt is 
megváltoztatta finom tapintattal : a kocsis itt Fausta fia első, titkos 
házasságából. 

Ellenben a császár jellemzésében teljesen simult a történetíróhoz. 
Gibbon mesterien rajzolja Konstantint és korát. Konstantin minden 
jelentősége mellett se igazi nagy ember : fiatal korában nagyon is 
ravasz és számító, öreg korában nagyon is hiú és gyönge. Szigligeti 
nagy ügyességgel próbálja ezt jelezni s a II. felvonásban az öregedő 
Konstantin mintegy tükörképben szemléli ifjúságát : hogyan használta 
föl a nép hitét és babonáját népszerűségének elősegítésére. Az egész 
nagy és zivataros mult átviharzik a drámán, ahogy a históriában 
olvasta az író : az első csaták, a megölt vetélytársak, a diadalmas 
hódítások s az ú j hit elterjedése. Észrevette Gibbonban, hogy az öreg 
Konstantin szerette cicomázni magát s babérkoszorús érmeket veretett 
magának. A katonák kocsma-jelenetében pedig a perzsa s a scytha 
hadjáratok reminiscenciái bukkanak föl. 

Hosszasan áttanulmányozta a kort s az udvartartást is s igyeke-
zett szemléltetni a kereszténnyé váló udvart a régi római szokások-
kal együtt, a tisztviselők hosszas rangsorát, a keleti eunuch-intézmény 
behozatalát A császár aj ta ján aranypáncélos testőrök állanak őrt, elő-
szobájában a fehér és bíborszegélyű tógás nagyok reszketve várnak, 
míg a császárné hálótermébe heréltek vezetik be azt, akinek ott 
lennie nem szabad. Történelmi Bizánc alapítása, ahogy az I. felvo-
násban elbeszélik, történelmi Porphyrius költő esdeklő és elutasított 
költeménye visszahívásáért s végül történelmiek Krispus elfogatásának 
és kivégzésének mellékkörülményei. Helena, Lactantius Gibbonból 
léptek elő a drámába. A hadsereg hangulatát akarván jellemezni 
Szigligeti, ügyesen léptette föl Vetraniót, aki később Konstantin halála, 
után csakugyan föl is lázadt s a vitéz veteránt Gibbon épen olyan 

1 Az első kidolgozás kézirata a Magyar Nemz. Múzeumban. L. «Szig-
ligeti kéziratai a M. N. Múzeum könyvtárában» c. dolgozatomat (Magyar 
Könyvszemle 1914). 
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hamar ellágyuló embernek festi, mint Szigligeti. Talán az első kidol-
gozás arab törzsfőjét is Gibbonból kölcsönözte. Legalább Gibbon em-
líti (L. fej.), hogy az araboknál a paripák családfája milyen fontos 
volt s Szigligeti ezt a jellemző vonást bele tudta a dialógba szúrni. 

Épen ilyen hasznát vette Szigligeti Gibbon művének (XLYIIL 
fej.) Andronik c. tragédiájánál. A drámának színpadon nem volt 
sikere s Szigligeti nem is adta ki, bár legjobb munkái közé tartozik 
s nagy színi hatással is van megszerkesztve. Két kézirata tanúskodik 
az író gondos tanulmányáról.1 Az egyikben jegyzetek olvashatók a 
személyek jelleméről s több történelmi epizód, a másikban a jelme-
zekre nézve ad utasításokat. Mindezeket Gibbonból írta ki. A törté-
netíró plasztikus és részletes jellemzést nyújt a rettenetes bitorlóról, 
kora egyik legvitézebb, legdélcegebb és leggonoszabb férfiáróL Leírja 
pártütését Mánuel császár ellen, szerelmi kalandjait, trónrajutását s 
az iszonyú népítéletet, mely méltán sújtotta. Az alak szinte III . Ki-
chárdra emlékeztet s Szigligeti figyelmét érthetőleg fölkeltette. Annyi-
val inkább, mert maga Gibbon valóságos drámai jelenetet csoporto-
sít, mint mikor Andronikos Mánuel előtt a nyakába akasztott lánccal 
megalázza magát vagy mikor Mánuel sírjára taposva forralja bosszú-
terveit (ez utóbbi jelenet azonban csak az egykoriak naiv képzeletén 
alapul, amit Gibbon csaknem hasonló naivsággal cáfol is). Csak pár-
beszédes formát kellett adni neki. Még egyénibbé tette az alakot a 
történetíró ama följegyzése, hogy Andronikos szóban és írásban sze-
retett bibliai kifejezéseket vegyíteni szavaiba, kivált Dávid zsoltárai-
ból és Szent Pál leveleiből. Szigligeti ezt is ügyesen értékesítette. 
A többi szereplőnek is megkapta legalább a körvonalait, mint Mária 
császárnénak, Theodora jeruzsálemi királynénak s a fiatal Alexios 
császárnak. 

Szigligeti két változtatást tett csupán : nála Andronikos szerelmes 
Mánuel özvegyébe s meg is nyeri a kezét — ez mindenesetre fokozza a 
drámai érdeklődést ; másodszor mellőzte Andronikos alávaló szavait 
az if jú császár holtteste előtt — ez pedig tapintatára vall, mert a sötét 
színek úgyis túlságban vannak. Bizánc fojtó, nehéz levegőjét bele-
fuvalni drámájába tanulmányai után Szigligeti könnyen képes volt. 

Valeria с. tragédiájában már nincs meg az az élénk korrajz, bár 
a bizánci udvar itt is jellemzően van beállítva. Gibbon hatása itt 
már nem vehető észre, bár kétségtelen, hogy Szigligeti elolvasta az 
idevonatkozó részt : П. Justinianus bukását, Bardanes Philippikos rövid 
uralkodását, akinek testén át Artemios hágott a trónra. (XLYIII. fej.) 

1 Kéziratai a M. N. Múzeumban. L. i. dolgozatomat. A dráma jelenleg 
sajtó alatt a Kisfaludy-Társaság Nemz. Könyvtárában. 
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Justinianus újból érdekesen jellemzett t irannusa a bizánci históriának, 
de Szigligeti — talán szándékosan — meghalványította Gibbon erős szí-
neit. A három jó barát meseszerű története az expozícióban, a sze-
relem és féltékenység, melyek a tragédia uralkodó motívumai, Valeria 
nemes alakja, szóval mindaz, ami a darabban fontos, hiányzik Gib-
bonból. Hogy használt-e más forrásmunkát az író vagy saját lelemé-
nyeivel töltötte meg a kevés történelmi anyagot, ez idő szerint el nem 
dönthető.1 

IV. 

Madách természetesen egészen másképen használta föl Gibbon 
munkájá t korszakos művében, ahol a világtörténelem egyes korait 
stilizált képekben muta t ta be. Az ember tragédiája pesszimizmusába 
az igazi keresztény szellem hoz egyetlen reménysugárt. Madách maga 
elfogulatlan, de hivő keresztény volt. A római jelenésben hatalmasan 
ma ta t j a be az új bit fölemelő erejét. Ez megfelel a történelmi igaz-
ságnak, épen úgy, min t a rákövetkező jelenetben a kereszténység ki-
növéseinek és babonájának rajza. Ez a Tankréd-jelenés, a 7. szín mu-
tatja Gibbon hatását. 

Gibbon könyve a katholikus körökben erős visszatetszést keltett 
kifejezett protestáns érzéseivel. Elismeri a keresztény hit tisztaságát, 
de nem tud igazán lelkesedni érte s hol haraggal, hol gúnyosan rója 
föl a fanatizmus kegyetlenségeit és visszáságait. Madách tehát erre 
vonatkozólag bőven talált anyagot benne. Tegyük még hozzá, hogy 
könyvtárában meg is volt Gibbon munkája Sportchill német fordí-
tásában. 2 

A kort természetesen néhány jellemző jelenetben, nagy vonások-
kal festi : bemutatja a keresztesek kicsapongásai tói rettegő görögöket, 
a hitcikkelyek fölött civódó s egymást gyilkoló vallási szektákat, a 
bűnbocsánatot áruló barátot s a kolostor rideg elzárkózottságát. Mind-
ezeket Gibbon jellemzően írja le, de végre ezeket vehette volna a 
költő más történelmi olvasmányaiból is. 

Hajlandó vagyok Gibbon hatásának tulaj doni tni azt is, hogy 
Ádámot épen Tankréd képében lépteti föl, mert a keresztes háborúk 
első hőséül Gibbon is őt emeli ki, főként, mint a korabeli lovagság 
valóságos tükörét és ékességét, aki lovagibb, mint a jámbor Bouillon 

1 Az expozíció föltűnő hasonlóságot mutat Abdul-Kazem s az asszaszi-
nok megalapítójának, Hasszán Szebbahnak történetével (1. Keleti gyöngyök. 
Omer Chejjam költeményei. Ford. Erődi Béla. Pest, 1871. Bevezetés), de ez 
valószínűen csak véletlen egyezés. 

2 Szűcsi József : Madách Imre könyvtára. (Magyar Könyvszemle 1915.) 
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Godofréd, önzetlenebb, mint a ravasz Bohemund és nemesebb, mint a 
szenvedélyes Ea j mond. Ami Ádám személyén kívül a Tankréd egyéni 
jellemét illeti, az körülbelül megegyezik Gibbon rajzával. Szó sincs 
róla, Tankrédról is olvashatott végre Madách máshol is. Azonban a 
bűnbocsánatot áruló barát beszéde már csaknem szórói-szóra meg-
található Gibbon LVIH. fejezetében, ahol a búcsúkról szól. 

E helyen a többi között ez olvasható : «A görögök találták ki az 
efaj ta törvénykezést; vezeklő-könyveiket a latin egyház lefordította 
vagy utánozta . . . A bűnök és büntetések eme veszedelmes becslésé-
ben a szerzetesek tapasztalata és éles érzéke előre látott minden ese-
tet és megjegyzett minden különbséget ; bűnök voltak fölsorolva, me-
lyekre az ártatlanság soha sem vetemedhetett és mások, melyeket a 
józan ész el sem képzelhetett ; a paráznaság és házasságtörés, a ha-
mis eskü s a templomkifosztás, a rablás s a gyilkosság közönséges 
bűntette bizonyos lakolással volt kiengesztelhető, mely különböző 
körülmények között negyven naptól hét esztendeig is meghosszabbo-
dott . . . a törvénytelenség és vétek emez idejében középszerű bűnös 
is könnyen fejére vonhatta háromezer év súlyát. Tehetetlenségében 
az átváltoztatás vagyis a búcsú jött segítségére ; egy vezeklő esztendő 
a gazdagok részére huszonhat ezüst solidira, körülbelül négy font 
sterlingre lett becsülve, a szegények részére három solidira azaz kilenc 
shillingre . . . A polgári jog egyik alapelve, hogy aki erszényéből 
fizetni képtelen, saját testével tartozik s a megkorbácsolás szokását, 
mint jótékony, noha fájdalmas kárpótlást ajánlották. Egy rajongó 
számítása szerint egy vezeklő-esztendőt háromezer korbácsütésre be-
csült» . . . 

Madách pedig így beszélteti a könyvével üzérkedő barátot : 

Vegyétek a vezoklésnek tanát 
Kalauzúl minden kétségetekben, 
Ez megtanít : a gyilkos, a parázna, 
S templomrabló, a hamis tanú 
Hány évig fog szenvedni a pokolban. 
És megtanít, egy évi büntetést 
Hogy a gazdag megválthat husz s néhány 
Mig a szegény három solidival. 
S ki már fizetni épen képtelen, 
Néhány ezer korbácsütéssel is. 

E részlet bizonysága után valószínű, hogy a költő a nagy voná-
sokhoz is Gibbonban találta a megfelelő árnyalatokat. 
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V. 

Jókai iemét más viszonyban áll forrásaival. Eagyogó fantáziája, 
mely annyi fényes lapot íratott vele, sokszor valósággal veszedelmére 
volt : elragadta, nem tudott parancsolni neki. Szerette a történeti tár-
gyakat s kétségtelenül nagy történeti tudása is volt. Ha híven követte 
a forrását, lelket adott a krónikás holt betűjének s mialatt elevenné 
teremtette az elmúlt alakokat, élettel és levegővel töltötte ki a látó-
határt. E nembeli műveiben igazán nagy, mint pl. az Erdély arany-
korában vagy a Török világ Magyarországonban. Máskor azonban 
csak belepillantott a történetkönyvbe s képzelete messzire elnyargalt 
s csak foszlányokat ragadott magával a valóság világából s lázálmo-
kat vetett papírra. Máskor meg csak hangulatkeltőnek használta a 
történelmet s a mesét maga alkotta hozzá. 

A Kelet világát nagyon szerette. Csak olvasmányain keresztül 
ismerte, de teljesen magáévá tette ezt a világot. Ahogy a Délvirágok 
c. kötetében mond ja : о Én nem tehetek róla, ha gondolataim min-
dig visszavisznek keletre, ahonnan támad a fény és minden, ami 
fényes, — ahonnan támad a nap is».1 Úgy látszik, Gibbon nagy mun-
kájában is a Keletre vonatkozó részek kapták meg képzeletét, ezek 
nyomán írta több művét. Gibbon jó kalauz volt. Fölkereste a forrás 
eredetét, amelyből régi népek eredtek, adott hozzá földrajzi és nép-
rajzi leírást, mitologiát, mondát és történelmet kritikával földol-
gozva, de szabad zsákmányul valamennyit az író számára. És Jókai 
ott volt a legnagyobb, ahol híven lépkedett a történetíró nyomába. 
Ezek a novellák mind fiatalabb éveiből valók, az 50—60-as esztendők 
termékei. Túlnyomóan keleti tárgyúak, a nap hazájából s az író ama 
korából, amikor a nap még nem ért delelőre s a fák és virágok har-
matcsöppekben fürödnek. 

A Kelet királynéja c. históriai novella szinte pontról-pontra kö-
veti Gibbont (X XI. fej.). Hősnője Zenobia, Palmyra királynője. 
Ahol Gibbon forrásaiból beszédeket idéz, Jókai szó szerint átveszi, 
így Sapor király dölyfös feleletét a palmyrai Odenath levelére, vala-
mint Zenobia szavait, melyekkel megadta magát Aurelianusnak. Tel-
jesen a történetíró szerint rajzolja Odenath és Zenobia házasságát, 
vadász-szenvedélyüket, Odenath meggyilkolását, Zenobia bosszúját, 
valamint Palmyra ostromát és vesztét. Gibbon megemlíti Zenobia fiá-
ról, Herodesről, hogy szelid és nőies természete volt ; Jókai ez egy 
jellemvonásból egész hangulatos epizódot dolgozott ki. A novella az 
elpusztult Palmyra leírásával végződik, mely ismét a forrás nyomán 

1 Kelet királynéja. 
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készült, kiszínezve s a költő nyelvével fölvirágozva. E mondat : 
« . . . egy tágas templom cirkuszában lakik nagy nyomorúan negyven 
család, kik nádból épített viskókat ragasztottak a templom oldalá-
hoz» -— szó szerint megvan Gibbonban. 

Gibbon művének XXVI. fejezetében olvasott Jókai a húnok ere-
detéről. Amit a történetíró ott gazdag utánajárással összeszedett, azt 
Jókai néhány plasztikus és költői túlzással tele mondatban elmondja 
a lsong-Nu című elbeszélésben (szintén a Délvirág окЬш). A nagy 
romantikus teljesen elemében van a ködbe vesző népek festésénél. 
Gibbon nyomán elmondja, hogy hatoltak el egészen Kínáig, hogy 
alázták meg Kai-Ti császárt s kényszerítették adófizetésre. Érdekes a 
költő viszonya forrásához. Olvasta benne, hogy évek múltával a kínaiak 
megelégelték a hún zsarolást, lerázták az igát s a sok apró sárga-
képű harcos visszanyomta az Attila őseit s egy magas hegyre oszlo-
pot állítottak azzal a fölírással, hogy a kínai sereg hétszáz mérföld-
nyire hatolt be a húnok birodalmába. Há t eddig követte forrását 
Jókai, de itt megmozdult benne a nemzeti büszkeség s kiegészítette 
a történetet, hogy a húnok csak becsalták a kínai császárt, i t t azon-
ban teljesen megsemmisítették s odaírták a diadalmi oszlopra : «Idáig 
jött és itt veszett el minden seregével» ! 

1852-ben írta egyik legszebb romantikus elbeszélését, A varcho-
nitákaX (drámának is földolgozta Dalma cím alatt, de mint ilyen 
kevésbbé sikerült). Az elbeszélés a költő leleménye, de a hangulatos 
bevezetést Gibbon XLII. fejezetéből alkotta meg. Itt is egy nép ere-
detéről van szó, a törökéről. Ahogy átír ja Gibbont, kezdve a földrajzi 
résztől, a mesés Kaf-hegyről, az aranyhegyről, a föld övéről szinte a 
Genesis könyvének fenséges nagy arányaira emlékeztet. Gibbon említi, 
hogy a Eomulus-mondálioz hasonló monda élt köztük a gyermeket 
szoptató nőstény farkasról, anélkül, hogy a rómaiaktól kölcsönözték 
volna. Csaknem szó szerint veszi át Jókai. A történetíró nyomán 
mondja el, hogy szabadították föl magukat a törökök a tatár igából 
Bertezena vezérlete alatt (az eseményt már maga színezi ki) s a nép 
vallását, szokásait szintén Gibbon után beszéli el. Itt aztán ú j ra vál-
toztat forrásán. Gibbon elmondja, hogyan keveredtek harcba a törö-
kök az ogurokkal vagy varchonitákkal, kiket az avarokkal tévesztet-
tek össze. Jókainak nagyon tetszett a törökök epikai szélességgel el-
mondott eredete s mivel az avarral úgyis rokon nép, úgy meséli el, 
hogy eredetük közös volt, csak később szakadtak avar és török népre. 
Szóval megirigyelte a törököktől az ősi dicsőséget s az avarokkal — 
kik a magyarok elődei voltak — osztotta meg. A fejezet végén elő-
fordul az avarok követsége I. Justinianus császárhoz s épen úgy föl-
említi a császár hajlott korát, mikor megfizeti a vakmerő barbárokat, 
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mint Gibbon. Szóval az egész befejező' fejezetet, mely olyan hangula-
tos perspektívát nyúj t , Jókai Gibbonnak köszönhette. 

Gibbonból (XII. fejezet) merítette Jókai Carinus c. római tárgyú 
elbeszélését is. A mesét voltaképen maga alkotta : az öreg Mesembrius 
szenátor, kinek egyik leánya a császár szeretője, a másik kereszténnyé 
lesz s Manlius Sinister, az egyik leány vőlegénye, képzeleti alakok. 
A történelem annyi t jegyzett föl, hogy Carinus leverte az ellene föl-
kelő Diocletianust, de egy tribunus, kinek feleségét elcsábította, le-
szúrta a győztes imperatort. E t r ibunus a Jókai Manliusa. Néhány 
részlete azonban teljesen Gibbon nyomán készült. így ismét csaknem 
szó szerint veszi át, hogyan fogadta Carus, Carinus apja, a római 
követséget Alkonyatkor érkezett a fényes követség s a római császárt 
ott találta a gyepen, amint szalonnát és nyers babot vacsorázott s 
csak durva bíbor palástja különböztette meg katonáitól. A kép olyan 
plasztikus, amilyen jellemző az ezt követő párbeszéd ; nem csoda, ha 
Jókai élt vele. Gibbon hatását muta t ja Carinus tobzódó udvarának 
leírása, ahol a rútarcú császár költőkkel dicsőítteti szépségét, a Cari-
nus cirkuszi játékai s a Numerianus és Aper halálának története. Az 
egészet aztán megírta a költő drámában is Manlius Sinister címmel. 

Mint említettük Jókait leginkább vonzották a keleti tárgyak. 
Valószínűen Shirin c. elbeszélése is Gibbon olvasásakor (XLVI. fej.) 
ju to t t az eszébe, Shirin és Ferhád szerelme közmondásos a keleti 
költészetben, mellyel Jókai ismerős volt. De Gibbonnál is előfordul 
Kosra Parviz sáh rajongó szerelme a szépséges görög leány iránt 
(Gibbon Sirának nevezi), valamint a perzsa fejedelem pompakedve-
lése, kéj kertjeinek, kastélyainak színes leírása. Jókai innen vehette az 
eszmét, aztán kikerekítette fantasztikus mesévé, a szerelem csodájává, 
melyet igazi keleti színpompával ír t meg, de messze ellökte a reális 
valóságot talpa alól. 

A mohamedán történetből Jókai két tárgyat talált Gibbonban, 
melyek a Milyenek a férfiak ? c. kötetében (egyáltalában nem jel-
lemző cím) jelentek meg. E két novella Jókai reálisabb elbeszélései 
közé való, amelyek valószerűségüket forrásuknak köszönhetik, melyet 
híven követett. A hittagadó a szíriai Jónás, akihez nem akarják 
kedvesét, Eudociát, hozzáadni s ezért meg akar szökni vele. Szökés-
kor érik rajta az ostromló muzulmánok : a lány megmenekül, a férfi 
foglyul esik. Tudva, hogy kedvesét kolostorba kényszerítik, kétségbe-
esésében áruló és renegát lesz. Damaskust be is v«szik az arabok, de 
szabad elvonulást engednek a keresztényeknek. Jónás üldözőbe veszi 
kedvesét, de ez tőr t döf szívébe, mikor az erőszakos szerelmestől más-
képen nem bír menekülni (Gibbon : LI. fejezet). 

Jókai semmit se tett hozzá. A párbeszédekből többet szórói-szóra 
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átvett. így, mikor Jónást elfogják, odakiált kedvesének : «A madár 
fogoly már ! » Híven követi Damaskus ostromának leírását, Tamást, a 
bátor íjjászt is forrása nyomán írja le, aki lelövi Abán vezért. Abán 
ifjú felesége oldala mellett harcol, szavai férje elestekor szintén tör-
ténelmiek. Gibbon is élénken jellemzi az ostromló arab vezéreket : a 
bősz Kaledet, az «Isten kardját», a méltóságos Abu-Obeidaht s a 
mindenre kész Derárt. Jókai átveszi a vezérek vitatkozását, mikor 
Abu-Obeidah kényszeríti Kaledet, hogy kegyelmezzen a meghódoltak-
nak. Az elbeszélés romantikája a valóságé, az írónak nem kellett 
megtoldania. Azért olyan szép. 

A másik : A kardvas és a villám, Timur-Lenk és Bajazid szultán 
háborúja, mely alatt az angorai csatában a « kardvas» összetörte a 
«villámot» (Gibbon : LXY. fej.). Itt már több a Jókai saját leleménye, 
írói módszerről az ő szeszélyes képzelete mellett nem lehet beszélni. 
Timur-Lenk hódításaiból ki-kikapott egy-egy részt, amely megtetszett 
neki. Es a művész megértésével kereste ki a legfontosabbat belőle : 
a tatár kán jellemét. A keleti ember gondolkozása más ; Timur-Lenk 
bizonnyal nagy ember a maga nemében minden kegyetlensége mel-
lett is. Városokat pusztít el, emberi koponyákból gúlákat rak a harc-
mezőn s a mellett igazságosságra törekszik, kedveli a papokat és 
költőket s gondja van rá, hogy a történetírók mit mondjanak róla. 
A hatalom igazi keleti önhittsége kell hozzá, hogy ez a jellem ne 
legyen képmutató, pedig nem az.1 Jókainak bámulatosan sikerült ezt 
megalkotnia, pedig a történetíró s a költő módszere más. Gibbon 
mindezt elmondja, egymás mellé helyezett párhuzamokkal és ellen-
tétekkel ; Jókai drámailag mutat ja be rövid jelenetekben. 

Gibbon hosszasan foglalkozik azzal a hagyománnyal, hogy a győz-
tes tatár a török szultánt vasketrecben tartotta s hordotta magával. 
Az ellenmondó források között nem tud igazságot tenni. Jókai a költő 
módszere szerint megteszi. 'Hogy Timur-Lenk nagyságán ne essék 
csorba, csak Bajazid szökési kísérlete után bánik ilyen pogányul vele 
s bevégzi az elbeszélést Timur-Lenk történetírójának, Shacheddinnek 
(Gibbonnál Shefercddin) szavaival : «Es midőn Timur Dsihangir ellen-
ségét legyőzte és elfogá : úgy bánt vele, mint testvérrel ; asztalához 
iilteté, barátjának nevezte, fejedelmileg kitünteté s midőn az idők 
rendi szerint Bajazid szultán megtért az ő atyáihoz, mint királyt 
temetteté el s fejedelmi sírboltot emeltetett hamvai fölé». 

1 Hogy a keleti uralkodó eszményképe milyen más, jellemzően fej-
tegeti Gibbon Nusirván jellemzésében (LXII. fej.). S hogy e fölfogás a 
jelenben se változott meg, elég, ha Vámbéry Árminra hivatkozunk (Nyu-
gat kulturája Keleten. Budapest, 1906). 
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Gibbon hatása ezeken kívül még a Dekameron két elbeszélésében 
ismerhető föl. Az egyik a Violanta. Guiscard Róbert görög rableánya 
Jókai leleménye. Azonban az elbeszélés történeti háttere, a hatalmas 
normann fejedelem jellemzése, a görögök politikája, Durazzo bevétele 
mind olvashatók Gibbon munkájának LYI. fejezetében. 

A másiknak a címe Egy tekintet, amelyet az író «maureszk»-nek 
nevez s mely nem más, mint prózában írt ballada refraine-nel, költő1 

és bizarr munka Roderick királyról, aki alatt elfoglalták a mórok 
Spanyolországot, mer t Julián gróf elárulta a keresztényeket elcsábí-
tott leánya miatt. A lány neve Gibbonnál Kava (LI. fej.), Jókainak 
nem volt elég dallamos e név : Almerizának nevezte el. E két elbe-
szélésnél, kivált az utóbbinál látszik, hogy itt a költő már csak 
belepillantott a történelemkönyvbe s a továbbiakban képzeletére bízta 
magát . 

Annyi új nép fölbukkanásában, régiek elbukásában, annyi érde-
kes alakban és történetben, amennyi Gibbon hatalmas könyvében 
olvasható, igazán sok a romantika, nem csoda, ha vonzotta Jókait. 

Sőt e hatást még tovább is nyomozhatjuk, ha Jókai Magyar 
nemzet történetét vizsgáljuk. Attila király történeténél, a törökök első 
hódításainál világosan fölfedezhető Gibbon hatása ; a történetíró hatott 
a költőre, mikor történetet akart írni ő maga is. Tulajdonképen 
akkor is inkább szépirodalmi munkát alkotott. A kiváló íróknak pedig 
mindig megvan az a jó tulajdonuk is, hogy más kiváló íróknak gon-
dolatokat, eszméket sugalnak. 

VÉRTES Y JENŐ. 


