
hogy az minden egyéb, mint prózai sorokba 
tördelt szabályos vers-darabkák. 

Füst Milán nyelve általában méltó Vörös-
martyéhoz. Annál kirívóbban hat benne egy-
egy olyan lapos germanizmus, mint a többször 
is megismételt »mi van ?« (60., 140.1. stb.) — a 
ha helyett használt »amennyiben« (55. 1.), a 
kereskedelmi levélbe illő »jelen levél« (76. 1.) 
s a »félvilági nőt (112. 1.) — olyan kifejezés, 
amelynek viszonylag friss eredetét és Shakes-
peare idejében ismeretlen értelmét minden 
olvasó tud ja . A »miből adódik ez?« (75. 1.) 
nem versbe illő. ' , 

E kifejezések egy része ismét fölvetné 
az archaizálás kérdését. De erről elég i t t 
ennyi : túlságosan és közismerten friss szót 
ne keverjünk Shakespeare nyelvébe, ezt 
stílus-ellenesnek és illúzió-rontónak érezzük. 
Füs t Milán nem is akar nagyon újszerű 
nyelven beszélni : említettem, hogy Vörös-
mar ty á tvet t sorai simán illeszkednek szöve-
gébe. Egy helyütt annyi félmúltat használ, 

hogy fellapoztam Vörösmarty szövegét : ez 
bizonyára onnan való. Nem, a régies sorok 
Füst Milántól származtak. Tehát mire jó 
ez az elbotorkálás a mába? 

A hosszú (és eredetiségében igen megkapó) 
előszó, meg a fordításról szóló rövid meg-
jegyzés felébreszti azt a iilológus-igényt : 
valahol jelezni kellett volna, mit vet t á t 
Füst Milán Vörösmartytól és a két ú jabb 
fordítótól. A véglegesnek, lehető legjobbnak 
vélt sorok vagy szavak átvétele (mint Babits 
mondta az Isteni Színjáték jegyzetében) 
szuverén jog ; én még csodálom is Füst 
Milán tárgyilagos ítéletét, aki e lírai alkotás- •* 
nak számító fordításban lírailag hozzá 
igen közelálló helyeken is Vörösmarty szavait 
érezte felülmúlhatat lanoknak ; de meg-
tehette velna azt is, amit Babits, hogy 
jegyzetben megjelölje az átvételeket. 

Ennyi a kritika ; a többi : zavartalan 
gyönyörködés. 

Benedek Marcell 

K L A S S Z I K U S ÓKOR ÉS T Ö R T É N E L M I R E G É N Y 

Móra Aranykoporsója 

Móra Aranykoporsójának olvasása közben 
óhatat lanul felmerülnek olyan kérdések is, 
melyek már nemcsak szorosan erre a *nűre 
vonatkoznak, hanem általánosságban a tör-
ténelmi regényre és ezen belül a klasszikus 
ókor ábrázolására. Lukács György A törté-
nelmi regény című műve fontos eredmények-
kel járul hozzá a történelmi regény elvi 
kérdéseinek tisztázásához, sőt ezen a területen 
úttörő jelentőségűnek számít. Az alábbiak-
ban az ő eredményeinek figyelembevételével 
a görög és római történelemből merítő 
regényirodalom néhány problémáját szeret-
nénk felvetni. 

1 

Minden történelmi regény feladata, hogy 
írásos és egyéb dokumentumok alapján, 
tehá t hitelesen (úgy, ahogyan ezt a »művészi« 
hitelességet Arany János a Vojtina ars 
poetica-jában olyan tömören megfogalmazta) 
életrekeltse a múl ta t a regényírás sajátos 
eszközeivel, hogy a thomasmanni »múlt 
kútjá«-ban már-már a feledés vizébe merült 
elképzeléseket és gondolatokat, egy letűnt 
vallást, tudományt és filozóíiát mint emberi 
vágyakat , egyéni törekvéseket mutassa be. 
Tudatosan vagy nem tudatosan ez volt a 
történelmi regény feladata egészen máig, 
at tól kezdve, hogy a X I X . század elején 
min t a regényírás egy sajátos, különálló ága 
megjelent. A feladat ilyen megfogalmazásá-

ból következik, hogy az emberiség történel-
mének elvileg bármely szakasza ábrázolható 
történelmi regényben. Valóságban azonban, 
ha számbavesszük az itt figyelembe vehető 
alkotásokat, azonnal kiviláglik, hogy nagy 
többségükben csak néhány évszázaddal nyúl-
nak az aktuális jelent megelőző időkbe, 
viszonylag nagyon csekély azoknak a száma, 
melyek ezer-kétezeréves múltból, vagy még 
régebbről veszik tárgyukat . Érdekes azonban 
megfigyelni, hogy az elmúlt negyedszázad 
alat t ;elentős alkotások születtek meg a 
mythcsba vesző múlt anyagából is. Elég 
csak Thomas Mannra, Franz Weríelre és 
Kodolányi Jánosra gondolni. A történelmi 
regények ilyen megoszlásának oka az, hogy 
minél messzebb megy vissza az író a múl tba , 
annál nagyobb nehézségbe ütközik a kor 
sajátos atmoszférájának, gondolkodásmód-
jának, problémáinak ábrázolása. Pusztán 
ennek megállapításával azonban még nem 
ju to t tunk el a probléma gyökeréig. Mielőtt 
i t t tovább mennénk, lássuk a klasszikus 
ókorral foglalkozó regények közül a legjelen-
tősebbeket, melyek egykor nagy hatást 
vál tot tak ki, különös tekintettel a közelmúlt 
termését. Bulwer The Last Days of Pompei, 
Flaubert Salammbô, Mereskovszkij Julianus 
apostata , Sienkiewicz Quo vadis, Anatole 
France Thais, Feuchtwanger Der falsche 
Nero című regénye, R . Graves Claudius-
könyvei, Th. Wilder The Ides of March és 
Howard Fast Spartacus című műve, magyar 
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részről pedig Gárdonyi A láthatat lan ember, 
Kosztolányi Nero, a véres költő, Herczeg 
A Nap lia és Móra Aranykoporsó című 
regénye jön számításba. A vázlatos lei-
sorolás után arra a talán kissé meglepő 
következtetésre ju tunk, hogy az idézett 
művek többsége a római császárkorból veszi 
tárgyát . Feltűnő, hogy a lelsoroltak között 
görög történelmi tárgyú regény egyáltalában 
nincsen. Persze lehetne találni olyan műveket, 
bizonyára nagy számmal, amelyek a klasszi-
kus történelem más szakaszaival foglalkoz-
nak, írtak regényt Sokratesről, a peloponnésosi 
háborúról és más ókori témákról is ; magának 
Bulwernek is van regénytöredéke a spártai 
Pausaniasról. Jellemző azonban, hogy ezeket 
kirostálta az idő ; ma már legfeljebb a 
szaktudós foglalkozik velük. A lelsorolt 
művek azonban kiállták a próbát, noha 
el kell ismernünk, hogy ezt nem minden 
esetben értéküknek köszönhetik. Hogy mégis 
túlélték korukat, bizonyára nem véletlen, 
és magyarázatot követel. A történelmi regé-
nyek tehát téma tekintetében az ókori 
történelmen belül is megoszlást muta tnak r 
az ókori történelem bizonyos szakaszai lát-
hatóan jobban válhatnak művészi ábrázolás 
anyagává mint mások. 

Egymás után két kérdés merül fel. Miért 
van az, hogy mennél távolabbra hatol az 
író a múltban, annál kevésbé jöhet létre 
nagyigényű történelmi regény — legalábbis 
a tapasztalat ezt m u t a t j a ? És ezen túlmenően, 
hogyan magyarázható az ókori, görög és 
római történelmen belül a római császárkor-
nak, mint anyagnak előnyben részesülése? — 
a két kérdés szorosan összefügg, s így meg-
oldásuk is -közös tőből fakad. 

A művészet, mint a valóság megismerésé-
nek egy különleges f a j t á j a , a múltban éppen 
úgy a jelen előkészítőjét lá t ja , mint a történet-
tudomány. A múlt láncszeme annak a 
fejlődésnek, mely a jelenig vezet, a múltban 
potenciálisan benne él a jelen. A múlt 
történetének kutatása tehát nem öncél, a 
múlt számunkra éppen a jelen miat t fontos. 
Mikor régen letűnt korokat kuta tunk, arra 
szeretnénk választ adni, honnan jöt tünk, 
mi az eredete egy-egy, minket aktuálisan 
érdeklő problémának. Bármilyen paradoxul 
hangzik is, ez a megállapítás a történelmi 
regényre alkalmazva annyit jelent, hogy a 
múlt igazán nagyigényűen csak a jelenhez 
viszonyításban ábrázolható. Mert igaz, a 
történelem hordozói emberek voltak, s így 
a jelent és a múl ta t eleve egy általánosan 
humánus alap kapcsolja össze, és ezért 
bármilyen letűnt kor művészi ielelevenítése 
eo ipso bizonyos érdeklődésünkre t a r tha t 
számot, de az is igaz, hogy múlt és jelen 
ilyen legáltalánosabb kapcsolatán a valóban 
nagyigényű történelmi regénynek túl kell 

jutnia, hogy ne csak lapos, öncélú ábrázolássá 
váljék. 

Világos tehát , hogy a történelmi regények 
zöme azért merít a közelmúltból, mert a 
közelmúltban maga az anyag, a kidolgozásra 
szánt téma több lehetőséget ad jelen és múl t 
problémái ősszelüggésének művészi ábrá-
zolására. Minél jobban távolodunk a jelentől, 
ez a lehetőség annál kisebbé válik. Minél 
távolabbi múl tban keres tárgyat az író, 
éppen mert a múlt és jelen viszonyítása 
egyre kevésbé lesz közvetlenül adódó, nehe-
zebbé válik nemcsak az ábrázolás művészi 
hitelességét elérni, de maga a tárgy helyes 
megválasztása is, amitől pedig jelentős 
mértékben lügg a mű értéke. Nem kétséges, 
hogy a klasszikus ókorral ioglalkozó regények 
közül is nagyon sok éppen a helytelenül 
választott tárgy következtében vált rövidesen 
ismeretlenné. 

A történelmi regény tehát múlt és jelen 
bizonyos kapcsolatának ábrázolásán áll vagy 
bukik. Ez a szemléleti mód megoldja a 
történelmi regény paradoxiáját , azt , hogy 
jelenben, a jelennek kell szólnia a múltból 
vet t tárggyal. Kétségtelen, hogy minden 
művész tudatosan vagy kevésbé tudatosan 
ennek az alapvető elvnek a ligyelembevéte-
lével dolgozott ; kétségtelen, hogy a törté-
nelmi regények értékét is nagymértékben 
beiolyásolja, hogy a művész alkotásmódja 
ennek az elvnek megielel-e vagy sem. 
(A tétel helyességét — hogy magyar példát 
idézzünk, — legszembetűnőbben Eötvös 
Magyarország 1514-ben című regénye iga-
zolja.) A klasszikus ókorral Ioglalkozó regé-
nyek terén éppen a tárgyban immanens 
nehézségek miat t megállapításunk fokozottan 
érvényes ; meg nem valósulása nagyon 
könnyen, könnyebben mint másut t , művészi 
holtvágányra viheti az alkotást. Ennek a 
művészi holtvágánynak két leglőbb típusa 
a naturalisztikus-, öncélú múltábrázolás és a 
modernizálás. 

A klasszikus ókor egyik jelentős ábrázolása 
Flaubert Salammbô című, 1862-ben meg-
jelent regénye, mely Karthago és zsoldosai 
küzdelmét eleveníti meg. Flaubert hatalmas 
előtanulmányok után, könyvtárnyi szak-
irodalom átolvasásával fog munkába, és a 
rá jellemző lelkiismeretességgel, ragyogó 
stílussal ábrázol egy nemcsak az egyetemes, 
de az ókori történelemben is jelentéktelen 
epizódot. Ha már Karthágóról van szó, 
nem jelentéktelen részletről, hanem Róma 
és Karthágó összecsapásáról szeretnénk 
hallani, tehát olyan kérdésről, melynek 
megoldása végső soron az egész európai 
fejlődés ú t j á t volt hivatva eldönteni. Ehe-
lyett Flaubert tudatosan, megtagadva min-
den közösséget a jelennel, szinte inenekülés-
szerűen vállalja a tárgya által adot t korlá-
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tokát . Műve így megreked a naturalista 
részletábrázolásban, élet helyett díszleteket 
kapunk, bár igaz, nagyszerű díszleteket. 
Flaubert tudatosan úgy választ tárgyat , 
hogy az semmi kapcsolatban ne lehessen a 
jelennel. Jellemző, hogy az ő utána alkotó 
naturalista írókat hozza hasonlóan mennyire 
nem érdekli az ókori tárgy tudatos, helyes 
megválasztása. A múlt század hetvenes 
és nyolcvanas éveiben alkotó Felix Dahn és 
Georg Ebers azóta teljes joggal elíelejtett 
»professzori« regényei válogatás nélkül dol-
gozzák fel a görög és római, sőt az egyiptomi 
történelem különféle szakaszait, de meg sem 
közelítik Flaubertnek a részletek ábrázolásá-
ban megnyilatkozó kétségtelen nagyságát. 
Természetes, hogy a megformálás elégtelen-
sége mellett éppen a targyválasztás, jelen 
és múlt viszonyításának elhanyagolása miat t 
maradtak műveik efemer jelenségek, egy 
múló divat termékei. 

Mit értünk modernizáláson? Kétségtelen, 
hogy az ókor eseményeit az író a jelen szem-
szögéből nézi, és bármennyire támaszkodik 
is a lorrásokra, bárhogy igyekszik is hiteles 
történelmi atmoszférát teremteni, az életet 
mégiscsak ő ad ja a múltból merített tárgy-
nak ; anyagát a »művészi« hitelesség elvé-
nek megfelelően alakí t ja , azon vál toztathat , 
elvehet és hozzátehet — nem modernizálás 
ez máris? Nem jelenti-e ez azt , hogy a 
történelmi regény eleve feltesz bizonyosfokú 
modernizálást? De a történelmi regény meg-
fogalmazásunk értelmében jelen és múlt 
genetikus kapcsolatának ábrázolásán alapul, 
és ennélfogva feltételezi az író alakító tevé-
kenységét és azt is, hogv a jelen belejátszik 
a múlt ábrázolásába. Modernizálásról csak 
akkor beszélhetünk, ha a múlt ábrázolása 
mindössze ürügy aktuális problémák művészi 
tükrözésére, ha a tóga vagy himation alat t 
a X I X . vagy X X . század embere rejtőzik a 
maga sajátos gondolataival, mikor tehát a 
bemuta to t t szereplők tevékenysége nem 
teljesen az antik népélet ta la jában gyökerezik. 
(ÉrdekeSy megligyelni, hogy a naturalista 
múltábrázolás éppen felületen mozgó jellege 
miat t hogyan csaphat á t modernizálásba, 
mint ezt Flaubert Salammbó-járól Lukács 
György kimutat ta . ) 

Lion Feuchtwanger Der falsche Nero 
című regénye a német antifasiszta emigráció 
egyik jelentős alkotása, mely történelmileg 
hiteles események ábrázolásán keresztül 
Hitler és a nácizmus uralomrajutásának 
párhuzamát vonja meg az ókorban. A regény 
azonban harcosan humánus, leleplező törek-
vései ellenére sem lehet művészileg tökéletes, 
mert a jelennek ilyen mértékű eluralkodása 
az ókori anyagon egy fa j ta »kulcsregényt« 
hoz létre, az események menetét nem mindig 
a történelmi anyag adottságai szabják meg, 

ami végső soron szürkíti, az ant ik élettől 
elvonatkoztatot tá teszi helyenkint az ábrá-
zolást. Ebből viszont szükségképpen követ-
kezik, hogy az ilyen mű hatása, aktual i tása 
csak egy bizonyos, elég szűk korhatáron belül 
lehet meg, ritkán válik maradandó értékké. 

A modernizálásról szólva ki kell térnünk 
egy Lukács György által részletesen taglalt , 
első pillanatra pusztán szerkezetinek latszó 
problémára. — A történelem az osztály-
harcokat, a társadalom szerkezetében végbe-
menő változásokat egyes személyek nevéhez 
köti, akik látszólag irányít ják a történelem 
menetét , valóságban azonban csak azért 
lehetnek vezéralakok, mert képességeiknél 
fogva felismerik a fejlődés tendenciáit , 
világosan megfogalmazzák a széles tömegek 
vagy egyes csoportok vágyait és törekvéseit ; 
természetesen éppen tehetségük és széles 
látókörük alapján módjuk van arra, hogy 
bizoeyos fokig alakító hatást fejthessenek ki. 
A történelmi regény számára mindenesetre 
felmerül a kérdés, milyen szerepet kapjon 
a művészi alkotásban az ilyen történelmi 
vezéregyéniség, annál is inkább, mert a 
források az eseményeket nagyrészt ilyen 
személyek köré csoportosítják. A regény 
mint epikus mű, az élet teljességét, az 
átmeneteket , az árnyalatokat ábrázolja, 
egyazon problémára vagy problémákra való 
visszahatást muta t be sok oldalról. 
Ezért a történelmi vezéralak, aki éppen a 
valóságos történelmi tendenciák egyikének-
másikának leglényegesebb, legáltalánosabb 
tulajdonságait egyesíti magában, aligha vál-
hat egyben a regény főszereplőjévé is, hiszen 
a szerkezet ilyen megoldása többé-kevésbé 
eleve az élet teljességének, az átmenetek és 
árnyalatok ábrázolásának követelményéről 
való lemondást jelenti, illetve ennek a 
követelménynek ilyen módon történő meg-
valósítása nagy nehézségeket okoz, ami 
tehát egyszóval a történelmi regény hiteles-
ségét, értékét fenyegeti. Mert a történelmi 
vezéralak ábrázolása nagyfokú absztrahálást 
követel meg, és ennek kapcsán könnyen 
elsikkad vagy elsikkadhat annak bemutatása, 
ami a történelmi regény, a helyesen értel-
mezett történelmi regény számára elkerül-
hetetlenül szükséges, az ti. , hogy hogyan 
nő ki az ilyen vezéregyéniség tevékenysége 
a kor objektíve meglevő tendenciáiból. 
— Az elmondottakat figyelembe véve azonnal 
kiviláglik, milyen nagy a modernizálás 
veszélye akkor, ha a regény főszereplője 
egyben történelmi vezéregyéniség. Ebben az 
esetben ugyanis a regényhős ábrázolásában 
szükségképp jelentkező absztrahálás oda 
vezethet, hogy a cselekmény elszakad a 
népélettől, a főszereplő így nem válik társa-
dalmilag meghatározottá, s ennek következ-
tében valami »általános«, »örök« emberi 
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•síkján egészen modern vonásokat kap. • 
Azokban a jelentős művekben, melyek 
főszereplővé nagy történelmi vezéralakot 
tesznek meg, de ugyanakkor nem akarnak 
lemondani a regény megkövetelte széles-
síkú ábrázolásról, ott szerkezet és szándék 
viszonya — bizonyos szerkezeti egyenetlen-
ségekre vezet. A másik véglet, ha az író 
csak költött alakokkal dolgozik, a regény 
horizontjának leszűkülését eredményezi. 
A történelmi regény számára adódó legmeg-
felelőbb megoldasnak látszik — hogy csak 
Tolsztoj és Eötvös gyakorlatára utal junk 
példaképpen — ha az író maga által meg-
formált alakot tesz meg műve főszereplőjének, 
de mellékalakként íellépteti a történelmi 
vezéregyéniséget is. 

Kosztolányi Nero-regénye* és Thornton 
Wilder The Ides of March című műve 
mu ta t j a , hogyan nyilatkozik meg a vázolt 
módon a modernizálás. Jellemző, hogy 
Wilder inaga is érzi ábrázolásának labilitá-
sá t , s ezért csak »megoldási kísérlet«-ről 
beszél regényével kapcsolatban. Caesar meg-
értéséhez nem a népélet ábrázolásán keresztül 
ju t el, és így maga is tuda tában van annak, 
hogy az ő Caesar-képe hasonló módszerek 
segítségével tetszés szerint helyettesíthető 
egy önmagában ugyanolyan helyes másik 
vagy harmadik képpel is. Caesar megérté-
séhez a kiindulópontot minden forrás fel-
használása mellett is elsősorban nem a nagy 
római kora, hanem az író jelene adja . 

Lényegileg ugyanez a hibája Kosztolányi 
könyvének is. Őt Nero alakjában a költő, 
a tehetségtelen költő érdekli. Az a jelenet, 
melyet Thomas Mann annyira dicsér a 
regényben, ti. Nero és Seneca kettőse, mikor 
a fiatal császár és nevelője felolvassák 
egymásnak verseiket, valóban szellemes, 
lehelletfinom, »a művészetről és művészélet-
ről való kaján és szemérinetesen-büszke 
tudásról« tanúskodik. De nem lehetne-e 
ugyanúgy egy Esti Kornél-történet is, magyar 
szereplőkkel, a XX.-században? Azt hisszük, 
igen. Hogy itt mégis kétezer év előtti emberek 
mozognak, az talán abban leli magyarázatát , 
hogy tehetségtelen költő ugyan sok volt, 
de kevés, akit emellett még mint uralkodót 
tisztelt a világ. Márpedig Kosztolányi éppen 
abból a szempontból veszi iélektani bonckés 
alá Nerot, hogy mivé válhat egy rossz 
költő, ha összes szertelenül csapongó vágyát, 
céhbeli féltékenységét korlátlanul élheti ki. 
A kiindulópont, a probléma itt is a jelenből 
származik, a múlt csak anyag egy nagyszabá-
sú lélektani kísérlet számára. Igaz, Koszto-
lányi igyekszik a kor atmoszféráját is érzé-
keltetni, hogy példaképpen csak a »Római 
citerások egylete« című fejezetre hivatkoz-
zunk. De ez a fejezet jellemzően állókép 
marad, nem illeszkedik szervesen a cselek-

ménybe. És a Nero-probléma elvontsága, 
ami történeti szempontból leszűkítést jelent, 
már magában is megmagyarázza, miért 
születik meg a regényben szinte a semmiből 
a Piso-féle összeesküvés : aki számára Nero 
elsősorban a ross2 költő, az eleve elszakította 
a császárt az ant ik élet eleven vérkeringésé-
től. Seneca a lakjában pedig ugyan ki ne 
ismerné íél a kétféle igazság polgári dilemmá-
já t? — Mindent egybevetve a véres költő, 
alkotójának első regénye (1924-ben) szelle-
messége, finom párbeszédei, jellemzései elle-
nére sem lehet igazán jelentős történelmi 
regény, hiszen a modern problémák beáram-
lása, (inely nagy részben éppen a szerkezeti 
megoldás miat t vált lehetővé) a könyv 
történelmiségét ront ja le. 

Azon kívül, hogy az ókori Görögország 
és Róma jelentős állomása az európai tör-
ténelemnek, pusztán történeti szerepükön 
túlmenően az általuk létrehozott kul túra 
értékei a renaissance-tól kezdve az ókor 
minden más kul túrájánál döntőbb hatást 
gyakoroltak Európa szellemi életére nemcsak 
művészi, de politikai t.éren is. Elég itt egy-
felől a francia klasszikus drámára vagy a 
mi Berzsenyinkre hivatkozni, másfelől arra 
gondolni, milyen mély politikai jelentősége 
volt egy Goethe vagy Arany János számára 
Homérosznak és a görög világnak. Az antik-
vitás az európai hagyomány egyik legérté-
kesebb része, és éppen ezért nem csodalatos, 
ha regények jelentek meg pusztán azzal a 
céllal, hogy magasabb művészi igények nél-
kül a széles tömegeknek hozzaiérhetővé 
tegyék szórakoztató formában a klasszikus 
ókor egyes szakaszait, hogy ismertté tegyék 
az antikvitás egyes nagyjainak sorsát, törek-
véseit. (Az általunk már említett naturalista 
irányzat egyik célkitűzése szintén ez volt.) 
Ilyen típusú regények közétar toznak Graves 
Claudius-könyvei és nálunk Révay József 
Horatius-regénye és a nemrég megjelent, 
Bulla Félixről szóló ifjúsági regénye. Nem 
áll í t juk persze, hogy ezek előtt az írók előtt 
nem lebegett művészi cél is, de világos, 
hogy a lényeg itt mégis csak az ant ikvi tás 
megismertetésének szándéka. Az ilyen köny-
vek létjogosultsága és jelentősége mindig 
megvolt, napjainkban pedig 'egyre növek-
szik, ha figyelembe vesszük, hogy az 1954. 
évi könyvnapon két ókori tárgyú regény is 
megjelent : Révay József Párduca és J a n 
Spartacusa. 

Bulwer, Sienkiewicz, France, Mereskovsz-
kij, Herczeg és Móra regényei a császárkor 
más és más szakaszaiból veszik tá rgyukat , 
de a téma különbözősége mellett egy ponton 
megegyeznek : valamilyen formában a keresz-
ténység születéséről is beszélnek, sőt, regé-
nyeik egyenesen a kereszténység győzelmét 
mu ta t j ák be. A dolgozat elején felmerült 
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probléma gyökerénél vagyunk. Az említett 
írók valamennyien olyan korban éltek, 
amikor a keresztény gondolat még át meg 
á tha to t ta a művészetet, de nemcsak a művé-
szetet, hanem a politikát és a tudományt is, 
amikor tehát a kereszténység még komoly 
hatóerő' volt az élet minden síkján, noha 
ez a hatás a francia forradalom eredményei 
következtében egyre jobban gyengült. A ke-
reszténység hatasa alól így a művész nem 
vonhat ta ki magát , akár ellene, akár mellette 
foglalt is állást. A császárkori témák tehát 
éppen a kereszténység születése miat t készen 
ad ták a lehetó'séget arra, hogy az író kapcso-
latot találjon múlt és jelen között, azt 
mutassa be, hogyan jöt t létre egy vallás, 
melynek hatása kétezer év múlva, a művész 
korában is eleven volt. Persze, ha az író a 
császárkori témán belül a kereszténység 
megszületését, győzelmét ábrázolja, nagyon 
könnyen abba a művészi hibába eshet, 
hogy éppen a kereszténység kialakulásának 
feltételeit, történelmi szerepét nem muta t j a 
meg kellő intenzitással, ami által elsikkad 
műve történetisége, a könyv lapos moralizá-
lássá süllyedhet. A kereszténység megszüle-
tése ábrázolásának ez a veszélye két íőokra 
vezethető vissza. Egyrészt a példaként 
idézett írók nagy többsége maga is keresztény 
volt — a kereszténység fogalmát most egé-
szen tágan értelmezve — s ez a körülmény 
már eleve érthetővé teszi, hogy a rá juk 
hatalmas hatást tevő ideológia megszületé-
sének ábrázolásában megnyilatkoznak bizo-
nyos »időtlen«, »örök emberi« szempontok, 
melyek a történelmi regényt elvi alapjaiban 
t ámadják meg. Az igazán nagy alkotásra 
azonban éppen az jellemző, hogy akkor is, 
ha az író keresztény, ngm ezek a szempontok 
dominálnak. Másrészről viszont a keresztény-
ség »idealizálását« érthetővé teszi az a körül-
mény, hogy a császárkor ideológiai zűrzava-
rából mégiscsak a keresztény vallás került 
ki győztesen, ami a gazdasági és társadalmi 
élet mélyebb törvényszerűségeit nem ismerő 
írókban azt a látszatot keltette, mintha a 
kereszténység születése és megerősödése jelen-
te t te , sőt okozta volna a római birodalom 
bukását , a középkori Európa és ezen keresz-
tül az újkori Európa létrejöttét . Ez a felfogás 
szintén együt t já rha t a kereszténység ábrá-
zolásában bizonyos »időtlen« szempontok 
alkalmazásával, de azt mégis el kell ismer-
nünk, hogy benne, ha differenciálatlanul is, 
v i ta thata t lanul egy nagy korszakforduló 
tuda ta rejtőzik. Világos, hogy a császárkori 
témák feldolgozásából akkor lehet nagy-
igényű regény, ha az író anyagának, ezen 
belül a kereszténység születésének megfor-
málását a nagy korszakfórduló ábrázolása 
szempontjainak rendeli alá. így a keresz-
ténység ábrázolásának jelzett veszélye is 

elkerülhető, másrészt pedig az író, azáltal , 
hogy anyagát a korszakváltás bemutatása 
érdekében koncentrálja, azt emeli ki, ami 
az adot t korban, jelen esetben a császár-
korban a fejlődés további állomásai, végső 
soron a jelen számára lényeges. Ezáltal műve 
nem szakad el a múlt hiteles ábrázolásától, 
de nem válik öncélúvá sem. Annyi bizonyos, 
hogy a polgári irodalom számára a keresz-
ténységről, ennek megszületéséről és győzel-
méről beszélni többé-kevésbé tudatosan any-
nyit jelentett , mint a klasszikus ókor buká-
sáról, ókor és középkor fordulójáról beszélni. 
Minél tudatosabban nyilatkozik meg egy-egy 
regényben ez a szempont, annál kevésbé 
lesz naiv, idealizáló a kereszténység ábrá-
zolása, annál inkább válik lehetővé nagy-
igényű történelmi regény megalkotása. 
Hogy a kereszténység megszületése mennyire 
új korszakot jelentett be, azt Engels a 
Die Neue Zeit 1894—95. évfolyamában 
megjelent cikkében azzal húzza alá, hogy 
nem habozik párhuzamot vonni a keresztény-
ség és a munkásmozgalom kezdetei között . 

A nagy korszaklorduló ábrázolása két 
fő irányban történhet : a regény főhőse 
lehet a születő új képviselője, (Bulwer, 
Sienkiewicz és Herczeg) vagy a hanyatló 
társadalom tragikusan elbukó védelmezője. 
(Mereskovszkij, Móra.) Gárdonyi — mint 
majd látni fogjuk — egészen külön úton já r . 

1834-ben, jelent meg Bulwer The Last 
Days of Pompeii című regénye, melynek 
bizonyára minden olvasója javára fogja 
irni, hogy megőrzött valamit abból a görög 
szépség és szabadság utáni vágyból, mely 
korábban Keatst és Hölderlint hevítet te . 
Romant ikus alkotás a Pompeji utolsó napjai 
izig-vérig. A cselekményben, a szereplők 
jellemzésében Bulwer szívesen alkalmaz élénk 
színeket, szembetűnő ellentéteket, melyek a 
Vezúv kitörésének leírásában kulminálnak. 
Általában mégis megfigyelhető, hogy ezen 
a téren nem megy túl bizonyos határokon. 
Sienkiewicz 1896-ban megjelent Quo vadisá-
nak éppen a művészi mértéktar tás egyik 
legsebezhetőbb pont ja . Stílusán erős nyomo-
kat hagyott a kortárs-naturalizmus : hosszú 
oldalakat, szentel a keresztényüldözés bor-
zalmainak részletes leírására, amit Bulwer 
csaknem teljesen, Móra pedig finom művészi 
t ap in t a t t a l teljesen mellőz. így regénye 
hatásvadászó, díszletszerű lesz : olvasott-
ságát nem művészi értékei, hanem nagyrészt 
a kétségkívül ügyesen, fordulatos cselekmény 
keretében lepergetett történet magyarázza. 
Nemhiába vált nemsokára ifjúsági regénnyé. 
AQuo vadis romantikus-naturalista ábrázolás-
módja kétségkívül visszafejlődést m u t a t 
Bulwerhez képest. Sienkiewicz regényében 
a költött főalakok mellett Petronius szemé-
lyében történelmi név is szerepet kap. 
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Bulwer csak költőt^alakokkal dolgozik, melye-
ket bevallása szerint egy-egy Pompeji romjai 
közt talál t csontváz vagy éppen koponya 
lá t tán teremtet t meg. Ez elősegíti, hogy a 
regény cselekménye egységessé váljék, de 
azt is, hogy a jól megválasztott mellékalakok 
segítségével valóban el tud ja érni a törté-
nelmi regény megkövetelte hitelességet. 
És mégis bizonyos hiányérzettel tesszük le a 
könyvet. Az az érzésünk, hogy Bulwert 
túlságosan kötötte az archeológiai anyag, 
de kötöt te romantikus tárgyválasztása, a 
hatalmas természeti katasztrófa következ-
tében elpusztult város történetének témája 
is, és ezért kissé szűk korlátok között dol-
gozott. Megfelelő történelmi atmoszférát 
teremtő mellékalakjai ellenére sem tud 
Bulwer a római birodalom válságának gyöke-
réig leásni, mert nincs olyan szereplő a 
regényben, akinek egyéni sorsa túlvezetne 
Pompejin, akivel kapcsolatban képet alkot-
hatnánk a birodalom egészének helyzetéről. 
A tárgyválasztás, a szereplők ilyen meg-
választása tehát a látókör bizonyos fokú 
leszűkülésére vezet, a regény egész appará-
tusa nem teljesen a nagy korszakforduló 
problémáinak bemutatására irányul. Ennek 
ellenére Bulwer regénye mégis máig az 
antikvitás egyik legm éltóbb ábrázolása marad. 

A császárkori témák feldolgozásának másik 
alapvető iránya az olyan szerkezeti megoldás, 
mely a letűnő társadalom képviselőjét teszi 
meg a regény főhősének. Ezt a típust példázza 
Mereskovszkij Juliánus Apostatá-ja. (1895.) 
A téma elsőrendűen alkalmas a nagy korszak-
forduló problémáinak ábrázolására, sokkal 
inkább, mint Bulweré. Hiszen Juliánus 
valóban az utolsó, aki a régi vallást, a régi 
kultúrát , a régi világot akar ta helyreállítani 
— terve természetesen anakronisztikus volta 
mia t t eleve bukásra volt ítélve. A feltétel 
adva volt az író számára valóban jelentős 
regény megalkotására, de ez mégoly kedvező 
körülmények között sem jött létre. Meres-
kovszkij Jul iánust teszi meg a regény fő-
alakjának, olyannyira, hogy mellette csak 
néhány eléggé vérszegény mellékszereplő 
mozog. Ugyanakkor azonban szándékában 
áll — Bulwerrel ellentétben — az egész 
római birodalom képét megfesteni, tág 
horizonttal. Milyen következmények adód-
nak szándék és eszközök viszonyából? Minde-
nekelőtt az, hogy Juliánus alakjának túlzott 
előtérbe állítása miat t a regény mozaikszerű 
jelenetek halmazává válik : a források ada-
tainak kényszerítő ereje megakadályozna 
Mereskovszkijt abban, hogy egy mondani-
valója számára kedvezőbb cselekményt alkos-
son. A történelmi vezéralak túlméretezése, 
a megfelelő mellékszereplők hiánya odavezet, 
hogy a római birodalom" képe csak pillanat-
felvételszerű jelenetek során bontakozhat ki. 

500 

Ezt a töredezett szerkezetet még csak elő-
segíti az író naturalizmusa, mely egyébként 
a rá máshol is jellemző végletes individualiz-
mussal párosulva egészen barbár, ant ihumá-
nus jelleget kölcsönöz az ábrázolásnak. 
A nagyműveltségű Mereskovszkij jobban 
ragaszkodik a történelmi tényekhez, mint 
bármelyik általunk említett író. De vajon 
érdemnek tekinthető-e az, hogy teljes hite-
lességgel ábrázolta a keresztény szekták 
marakodását , kicsinyes szőrszalhasogatásait? 
Közelebb visz-e ezzel a koríorduló problé-
máinak teljesebb megértéséhez, vagy más 
szóval : emeli-e ez regénye értékét? Azok 
az írók, akik a császárkorból vettek témát , 
és ugyanúgy az antik világ bukását ábrá-
zolták, mint Mereskovszkij, a kereszténység-
nek mégannyira egysíkú, idealizált rajzával 
is közelebb jár tak a történelmi igazsághoz. 
Hiszen számukra a kereszténység győzelme 
mégis csak egy magát túlélt társadalom 
jogos bukását jelentette. Mit látunk ezzel 
szemben Mereskovszkijnál? Juliánus buká-
sát persze neki is szükségszerűnek kell 
elkönyvelnie, de ezt szinte fogcsikorgatva 
teszi meg, mert szerinte azok, akik győznek, 
sokkal alacsonyabb rendűek, mint a tragikus 
véget ért császár. Nem kétséges, hogy 
Juliánus igen jelentős, és ezen túlmenően 
minden emberi rokonszenvünket megérdemlő 
alak. Abban is biztosak lehetünk, hogy 
szándékainak kétségtelen nagyvonalúsága, 
egész egyénisége messze jelentős ellenfelei-
nek nagy részén is túlemeli. Ezért lehet 
bukása valóban tragikus. De mikor Meres-
kovszkij mindezekből a kétségtelen tények-
ből arra a végső következtetésre ju t , hogy 
Jul iánus után a kicsinyesség, babona és 
a zűrzavar, tehát a tosszabb uralma követ-
kezett, akkor az ókori tárgyba belelopja a 
maga kétségeit az emberi haladást illetően. 
A regény befejezése minden olvasója számára 
azt akar ja bizonyítani, hogy a nagy és nemes 
szándék eleve kudarcra van ítélve, sőt : 
az ilyen szándékot kiválasztottakon kívül 
nem is érti meg senki. Mennyivel közelebb 
áll az igazsághoz, ha nem is a részletek, 
de a történelem legnagyobb igazságaihoz 
egy Bulwer vagy Móra, ha felfogásuk egyes 
dolgokban esetleg naiv és idealizáló is! 
Az ő művük nagy érdeme éppen egy tiszta 
és mély humánum, melyből természetesen 
fakad az emberi haladás önkénytelen igen-
lése. Mereskovszkij jól példázza, hogyan 
ha tha t vissza egy gyökeréig helytelen világ-
nézet az írói eszközökre, hogyan ront ja le 
az alkotás művészi értékét. 

A korszakforduló ábrázolásában külön 
úton jár Gárdonyi regénye, A láthatat lan 
ember (1902.). Az eddig idézett művek a 
római társadalom bomlását belülről rajzolták 
meg. Gárdonyinak arra nyílik alkalma, hogy 



a hunok és a bizánci birodalom szembeállítá-
sával új oldalról mutassa meg a középkori 
Európa születését, a régi római birodalom 
bukásának szükségességét. Gárdonyi tehet-
ségéből azonban nem telik a feladat maradék-
talan végrehajtására. A regény címe már 
maga is árulkodó, arról tanúskodik, hogy 
írója lá thatat lannak, megismerhetetlennek 
t a r t j a az embert. A cím ugyan elsősorban 
Emőkére vonatkozik, de Attilára is érvényes, 
akinek jellemzése olyan fontos lett volna a 
regényben. Mert mit látunk Attilából? Azt, 
hogyan vezet kihallgatást, hogyan mulat 
vezéreivel és előkelőivel, hogyan bánik a 
legyőzöttekkel : ebből ugyan világossá válik 
az, hogy jelentékeny egyéniség, de nem 
l á t j uk tetteinek mélyebb mozgatóit. Ezeket 
azonban nem is lá tha t juk , hiszen Attila is 
»láthatatlan«. Ha a catalaunumi csata leírá-
sát olvassuk, ott is kiütközik az író fogyaté-
kos jellemző és ábrázoló készsége. Gárdonyi 
minden igyekezete láthatóan arra irányul, 
hogy a csata méreteit jelenítse meg. Ez 
sikerül is, de közben elsikkad, vagy legalább-
is nem mutatkozik meg kellőképpen az 
összecsapás világméretű jelentősége. Ezen 
túlmenően Zéta szerepe pusztán a krónikásé. 
Mennyire másképp fest ebből a szempontból 
egy nagy csata leírása Tolsztojnál! Anélkül, 
hogy a különbségeket felmérnénk, csak uta-
lunk arra, hogy Tolsztojnál egy-egy nagy 
csata mindig a benne szereplő hősök szem-
pontjából fontos elsősorban. Gondoljuk meg, 
hogyan változik ilyen körülmények között 
egy Andrej Bolkonszkij vagy Pierre Bezu-
hov egész gondolkodásmódja. Zéta azonban 
a csata után is megmarad olyannak, mint 
amilyen a csata előtt volt. A regény tehát 
nem éri el azt a célt, melynek elérése által 
egyedül válhatot t volna jelentős, nagy 
történelmi regénnyé, nem ju t el a korszak-
váltás szükségességének megmutatásáig. 
Mindenesetre azonban érdeme Gárdonyinak 
az egyenesvonalú, jól ívelődő cselekmény, 
de ezen túl az is, hogy Zéta sorsának a bizánci 
birodalomhoz fűződő fejezeteiben megnyilat-
kozó, helyenkint plebejus kritikában mégis 
fel-fel villan egy új társadalmi rend követe-
lése. Ezt azonban nem egészíti ki kellő-
képpen a hun nép, Attila ábrázolása, s így 
ezen a ponton A láthatat lan ember nem 
sokkal tud többet adni, mint a hunokban 
többé-kevésbé kuriózumot látó Priskos rhétor 
feljegyzései. 

Nem térünk ki most vázlatosan sem Anatole 
France Thaisára, sem Herczeg A Nap fia 
című regényére, mert eddig is csak az antik-
vitás főbb ábrázolási módjai t érintettük. 
Az eddig említett ábrázolási típusokhoz 
pedig sem France, sem Herczeg nem ad 
lényegeset. Behatóbban és sokkal részlete-
sebb elemzésben kell azonban foglalkoznunk 

Móra Aranykoporsójával, melyben csaknem 
az összes már tárgyalt problémák felmerülnek. 

II 

Móra 1932-ben ad ja ki művét , utolsó 
regényét, a szegedi egyetemnek ajánlva. 
A tudós Móra bizonyára ezzel a könyvével 
válaszolt legméltóbban az egyetemtől tudo-
mányos és művészi érdemeiért kapott dísz-
doktorságra, hiszen regényének minden lapja 
az ant ik világ, az ókori élet, a források mély 
ismeretéről tanúskodik. A regény fogadtatása 
nem volt egyhangú : lelkes dicséretet és 
éles bírálatot egyformán kapot t . Még a 
regény mondanivalójának értelmezésében sem 
volt összhang : egy bírálója szerint Móra az 
Aranykoporsóban tulajdonképpen a Habs-
burg-birodalom bukását írta meg. Sok vita 
folyt különböző folyóiratok hasábjain Quin-
tipor alakjáról , önfeláldozásának értelmezé-
séről. Mikor most megkísérlünk a felmerült 
kérdésben állást foglalni, a regény születé-
sének körülményeiből indulunk ki. 

Móra az Aranykoporsó születéséről maga 
számolt be 1933-ban, a Zeneakadémián 
ta r to t t előadásában. Elmondotta it t , hogy a 
témát Gulácsy Iréntől kapta . Mikor ugyanis 
Nagyváradon meglátogatta az Írónőt, az 
felhívta a figyelmét egy a városban elterjedt 
legendára. Nagyváradon őrizték egy keresz-
tény vértanú testét . A legenda szerint a 
vér tanú szent Bonifác volt, Diocletianus 
centuriója, aki kedvese számára keresztény 
vértanú testéből származó ereklyét akar t 
szerezni. Mikor azonban a vesztőhelyre 
tnent, annyira hatot t rá a keresztények 
hősiessége, hogy maga is önként vállalta a 
mártírhalál t . — A történetből azonban még 
hosszú ideig nem lett regény. Csak később, 
inrkor már Szegeden, ezúttal egy XVIII . 
századi nyomta tványban újra kezébe került 
Bonifác története, fogott hozzá az író az 
Aranykoporsó megírásához. Az eredeti téma 
és a befejezett regény között azonban 
alapvető különbségek vannak. Mindenekelőtt 
az, hogy a regényben Bonifác és Aglája 
a lakjának megfelelő Quintipor és Titanilla 
nem főszereplők többé : a regény főalakja 
maga a császár, Diocletianus. A másik, 
még sokkal fontosabb különbség pedig az, 
hogy a legenda igénytelen elbeszélését Mórá-
nál drámaian sűrí tet t szerkezet vár t ja fel, 
melynek feszültsége hatványozott mértékben 
kidomborítja a regény mondanivalóját . Éppen 
az a drámai szerkezet az, mely Móra tudatos 
újí tása, és amellyel fokozottan képes elérni 
a regény emberi és történelmi hitelességét. 

Diocletiánus császár azt a jóslatot kapta , 
hogy fia csak akkor lehet utóda a császári 
trónon, ha húsz éves koráig senki, még ő 
maga sem tud ja , hogy a trón várományosa. 
A császár, ma jd később a császárné, Priscilla, 
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mindent elkövetnek, hogy a jóslat értelmében 
já r janak el, és így valóban Quintipor követ-
hesse ap ja t . Ez egész életük értelme és célja. 
De Quintipor meghal, mégpedig éppen 
azoknak a keresztényüldöző rendeleteknek 
értelmében, melyeket Diocletianus hite 
szerint lia védelmere ad ki. Quintipor halála 
erkölcsileg megsemmisíti a császári házaspárt , 
de elsősorban magát a császárt, aki fiát 
védeni akarva akaratlanul is, gyilkosává 
lett. — Ha közelebbről megvizsgáljuk a 
Diocletianus-tragédiat, megállapíthatjuk, 
hogy nem akármilyen tragédiáról van szó. 
Mert a római császár sorsaban Oidipusnak, 
Thébai »Messze íöldön híres« kiralyának 
tragédiája ismétlődik meg, aki ugyanúgy 
jóslat alapján cselekedett, ugyanúgy jót 
akar t és mégis csak pusztulást és gyalázatot 
idézett lel. Móra tehát nagyon finom művészi 
érzékkel műve történeti hitelességét nemcsak 
külsőleg, leírások ú t ján akarta megteremteni, 
hanem már a cselekmény sajátosan antik 
atmoszférájával is az ókor ta laján áll. 

Móra mindenütt szigorúan ragaszkodik a 
történeti ' tényekhez : Diocletianus és ural-
kodótársainák jellemzése, a hivatalnoki 
nomenklatura, az ármaximálás, a keresztény-
üldöző rendeletek mind a forrásokon alapul-
nak. Sőt még egyes részletek is pontosan 
meghatározható ant ik szerzőkből származnak: 
Kandelábrum Servus történetét például már 
az idősebb Plinius feljegyezte. Arról azonban, 
hogy Diocletianusnak gyermeke lett volna, 
aki mint keresztény hal meg, és hogy a 
császár éppen ezért mond le trónjáról, 
egyetlen forrás sem tud . Diocletianus és 
Quintipor kapcsolata tehát a regényben 
Móra műve, aki éppen ilyen megoldás út ján 
tud eljutni műve alapgondolatának maradék-
talan kifejezéséig. Mert mi a célja ezzel a 
szerkezettel? Egyrészről Diocletianusnak, 
mint uralkodónak ábrázolása által könnyen 
lehetségessé válik, hogy a birodalom leg-
fontosabb problémái szóba kerülhessenek. 
Ezen a téren Móra szerencsés kézzel túlmegy 
Bulweren. Másrészt viszont Quintipor és vele 
kapcsolatban Titanilla sorsa, melynek ala-
kításában nem kötöt ték a történelmi tények, 
a források adatai , módot nyú j t arra, hogy 
ant ik népéletbe ágyazza a cselekményt. 
Ezen a ponton Mereskovszkij ábrázolás-
módjának hibái válnak kiküszöbölhetőkké. 
Mikor pedig a cselekmény két szála a regény 
végén véglegesen találkozik, az egyik oldalon 
adódó negatív, a másik oldalon adódó 
pozitív tanulság újra kettőzött erővel húzza 
alá a központi mondanivalót. 

A regény cselekményének egyik szála 
Quintipor és Titanilla szerelmének ú t j á t 
követi. Az irónak sikerült a kertész f iaként 
nevelődött Quintipor és Galerius caesar 
leányának jellemét olyan finoman megrajzolni, 

hogy viszonyúk ábrázolása még a bajaei 
idill leírásában is el tud ja kerülni a téma 
adta érzelgősség és édeskésség veszélyét. 
Különösen érzékeny Móra azon a ponton, 
ahol a kettejük közötti látszólagos társadalmi 
különbség jellembeli hatásait muta t j a be. 
Jellemüknek ez a különbsége az oka kettejük 
tragédiájának. Titanilla mar Bajaeban t u d j a , 
hogy apja , Galerius parancsára dinasztikus 
érdekházasságot kell kötnie Maximianus, 
a birodalom nyugati fele augustusának 
fiával, Maxentiussal, akivel eddig csak 
játszot t , de akit sohasem szeretett igazán. 
Quintiporhoz fűződő szerelme nagyon sokat 
alakított Titanillán, megnemesített?, meg-
t iszt í tot ta , de a páter íamilias parancsának 
megszegése még gondolatban sem merült 
fel benne. Házasságának úgy indul neki, 
hogy megőrzi hűségét Quintiporhoz. Tud ja , 
mennyi szenvedés vár rá, s ezért bajaei 
utolsó együttlétük egyik napján arra kéri a 
még mit sem sejtő Quintiport , hogy ha ő, 
Titanilla veszélybe kerülne, egy egész keresz-
tény »lővértanút« küldjön el neki segítséget 
hozó talizmánul, mert az ilyesminek a nép 
csodás erőt tula jdoní t . Ket te jük sorsába i t t 
avatkozik be először a kereszténység, jellem-
zően mint egyetlen kivezető út, egyetlen 
menedék. Mikor aztán Quintipor később 
Rómában meghallja, hogy Titanillának t e t t 
fogadalmát be kell váltania, ehhezca végső 
menedékhez fordul, jelentkezik m i n t keresz-
tény, s fennálló rendelkezések értelmében 
kivégzik, holttestét Nikodémiába szállít ják, 
ahol azonban nem Titanilla kapja meg, aki 
közben már szintén meghal, hanem Diocle-
tianus. A regény mindhárom főszereplőjének 
sorsa megsemmisüléssel végződik tehá t , 
Quintipor és Titanilla meghalnak, a császár 
pedig erkölcsileg és fizikailag megtörve le-
mond trónjáról, mert fiának halála után 
további uralkodását értelmetlennek érzi. 
Míg Quintipor és Titanilla haláluk nap ján 
•új és magasrendű értékek birtokába ju to t t ak , 
addig ugyanez a nap Diocletianus számára 
egész életének elhibázottságát, egy régi 
értékrendszer teljes csődjét muta t t a meg. 
Quintipor és Titanilla ügye győzött Diocle-
t ianus ügye felett . 

Quintipor Titanillát Maxentiussal kötöt t 
házassága után sem szűnik meg szeretni, 
de tud ja , hogy már sohasem találkozhatnak, 
a bajaei szép napok örökre elmúltak. Mint a 
császár kegyence éli életét Rómában. Kívül-
ről mit sem venni észre ra j t a , belülről azon-
ban a legteljesebb kilátástalanság, bizony-
talanság gyötri. Életét Titanilla nélkül értel-
metlennek tud ja . Ilyen körülmények között 
hallja egyszer Bion és Lactantius v i t á j á t . 
A kereszténnyé lett rhétor arra készül, 
hogy önkéntes vértanúságot szenvedjen a 
kereszténység ügyéért, mert — így okolja 
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meg elhatározását — ha valaki szeretetből 
életét áldozza az emberekért, megvál that ja 
őket. Közvetlenül ezután szem és iü l tanúja 
lesz Genesius, a züllöttéletű színész meg-
térésének. Quintipor nem érti, milyen erő 
dolgozik Lactantiusban és Genesiusban, mi az, 
ami abszolút erkölcsi fölényt ad nekik, 
de azt lá t ja , hogy ez a ti tokzatos erő bol-
doggá, a halálon is diadalmaskodóvá teszi 
őket. Még egészen frissek benyomásai, 
mikor meghallja, hogy Titanilla bajban van, 
i t t az ideje, hogy a neki t e t t fogadalmát 
valóra váltsa. Önleláldozásának alapja Tita-
nilla iránt érzett szerelme : nem hiába 
lá t ja a döntő elhatározás éjszakáján az 
aníiochiai palotát és benne a Sappho-verset, 
mely ugyan nem található meg a fennmaradt 
töredékek között, de méltó a nagy költőnőre. 
»Életemet szerelem teneked kéretlen ajánlom, 
Mert a halált te legyőzöd . . . « Ugyanakkor 
azonban friss élményei hatása alat t egészen 
új megvilágításba kerülnek Lactantius szavai 
is az önleláldozásról és megváltásról. így 
születik meg Quintiporban elhatározása : 
magát teszi keresztény vértanúvá, hogy 
Titanillán segíthessen. Quintipor tehát 
keresztény lett , anélkül, hogy valaki taní-
to t ta volna, mert magasrendű, tiszta szándé-
kai csak így valósulhattak meg. A körülmé-
nyek kényszerítő ereje viszi tehát Quintiport 
az új vallás felé : az ő számára kora, a régi 
világ, a pogány Róma nem tud megoldást, 
"életcélt adni. Móra ábrázolásának célját 
értet ték félre azok, akik Quintipor önfelál-
dozásának értékéről vi tatkoztak és Quin-
tipor kereszténnyé válásának tényét v i ta t -
t ák . Az bizonyos, hogy formailag semmi 
esetre sem beszélhetünk Quintiporral kapcso-
latban kereszténységről, elhatározásának 
döntő indítéka nem vallásos jellegű. De Móra 
célja éppen az volt , hogy a kereszténység 
győzelmét mint az ado t t körülmények 
között szükségszerűt mutassa be, és ennek 
megvalósítása érdekében nagyon finom mű-
vészi érzékkel olyan szereplőt választott ki, 
aki lényegében mindvégig közömbös a keresz-
ténységgel szemben, aki szinte öntudatlanul 
közeledik az új valláshoz. Quintipor alak-
jának hitelessége, feltétlenül meggyőző ereje 
éppen abban rejlik, hogy a kereszténységben 
nem dogmát, hanem jobb és t isztább életet 
lát . Az ő alakja segítségével Móra nagy mű-
vészi erővel tud ja ábrázolni, mennyire 
elkerülhetetlen volt a kereszténység győzelme, 
mely t isztább és nemesebb morált hirdetett , 
mint pogány ellenfele. Quintiporral a keresz-
ténység ara to t t győzelmet Diocletianus felett. 

Diocletianust a regény úgy muta t j a be, 
mint aki mély felelősségérzettel intézi népe 

sorsát, féltő gonddal irányít ja fia életét. 
Erkölcsi nagyságával szemben még Galerius 
caesar is csak a legnagyobb tisztelettel 
viseltetik. A császár a lakjában sokat viszont-
látunk a régi római erények közül. És mégis 
el kell buknia. Legjobb szándékai is ellen-
tétes értékűvé változnak, az ő út ja járha-
tat lan, hiszen pusztulásba vezet. Móra az 
egész régi pogány Róma sorsát rajzolta meg 
benne, melynek á t kell adnia helyét a 
győztes kereszténységnek. így egészíti ki 
Quintipor és Diocletianus sorsa egymást és a 
kettős sorsból levonható végső tanulságnak 
ad hatványozott művészi hitelességet a 
cselekmény drámaisága. 

Mikor Mórával kapcsolatban arról beszé-
lünk, hogy az Aranykoporsó a nagy korszak-
fordulót mint a pogányság és kereszténység 
küzdelmét, az egyik tragikus bukását és a 
másik győzelmét mu ta t j a be, akkor újra 
hivatkozunk mindarra, amit a kereszténység 
ábrázolásáról fentebb már elmondottunk. 
Sem Móra, sem Bulwer, de még Mereskovszkij 
számára sem pusztán vallási harcról van szó, 
tud ják , hogy ezek az ideológiai küzdelmek 
végső soron egy hatalmas társadalmi vál-
tozást kísérnek, hogy ezek az új, a középkori 
Európa születését jelzik. Számukra azonban 
a nagy társadalmi változás elsősorban az 
ideológia síkján volt megfogható. Nem kér-
het jük számon tőlük azt, mért nem ábrázol-
ták a korforduló mélyebb gyökereit is. 
Kétségtelen azonban, hogy éppen ezeknek 
a mélyebb okoknak nem ismerése vezetett 
Bulwernél is, Móránál is a kereszténység 
kissé egysíkú, idealizált rajzára. Ez termé-
szetesen távolról sem jelenti azt, hogy műveik-
ben a kereszténységnek valami kritikátlan 
dicsőítéséről lenne szó : ettől mindketten 
helyes művészi tapinta t ta l ta r tózkodtak, 
sőt azt mondhat juk , helyenként kísérletet 
te t tek a kereszténység szélesebbsíkú ábrá-
zolására is. Neveltetésüknek tu la jdoní tható , 
hogy ezen a téren még az ő regényeik sem 
jutnak túl bizonyos korlátokon. 

Az idézett művek túlnyomó többségében 
a negatívumokat húztuk alá. Ennek az a 
magyarázata , hogy az antikvitás szolgáltatta 
anyagból mind ez ideig nem született meg 
távolról sem olyan jelentős alkotás, mint az 
európai történelem más szakaszaiból, annak 
ellenére, hogy ezen a területen próbálkozott 
már az európai regényírás olyan nagy jelentő-
ségű képviselője is, mint Flaubert . Hogy lesz-e 
változás, születik-e itt is majd igazán nagy 
mű, nem tud juk . A Giovagnoli ú t j án haladó 
Howard Fast már a fejlődés új irányát , ú j 
lehetőségeit jelenti, de alkotása értékében 
még nem múlta túl a múlt legnagyobbjait . 

Szepessy Tibor. 
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