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CARLYLE TAMÁS.

Carlyle Tamás — ennek a híres könyvnek a 
híres írója — Ecclefechan skót falucskában szü
letett 1795 december 4.-én. Az apja afajta kis
ember v o lt; földbérlő s amellett a kófaragáshoz 
is értett. Szigorú erkölcsös embernek ismerték, 
gyakran idézett a szentírásból, a hívságos tréfá
kat nem szerette. Ilyen volt a felesége is. Komoly, 
bibliás, állandóan tudatában annak, hogy az itteni 
dolgokról egyszer majd számot kell adni — fent. 
Az ő lelkűk korán beleszűrődött a kis Tamás 
leikébe.

A szülők azt szerették volna, ha kiemelked
nék az ő sorukból, talán pap is lehetne belőle. 
Miért ne ? Hiszen a falusi tanító nem tudott a 
dicséretével betelni, az esze — mondotta —• olyan 
éles mint a beretva, állandóan a könyveibe temet
kezik, szeret félrevonulva gondolkodni és nem 
igen vegyül el a pajkos kölykök lármás játékába ; 
pedig alig látszik ki még a földből az istenadta! 
Hát csak tanuljon tovább, s ha a jó Isten is úgy 
akarja . . .
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így került Carlyle Tamás az annani iskolába, 
az »Akadémiába«, majd mikor itt sem volt már 
tanuLnivalója, tizenöt esztendős korában az edin
burghi egyetem küszöbére tette  lábát. Ez az egye
tem készítette elő a téglákat ahhoz a pályához, 
amelynek fényességben és szépségben nem sok 
párja akadt. Hét esztendőt töltött a híres univerzi
táson, de már az első években tisztában Volt vele, 
hogy jó szülei álmát nem válthatja valóra — nem 
való papnak. Istenről és vallásról való vélekedései 
nem fértek meg a dogmák szűk keretei között. 
Már akkor csíráztak benne azok az eszmék, ame
lyek később ily gondolatokat hajtottak :

»Nincs megvetendőbb, mint az érzelem
nélküli, elhadarható ceremónia . . .  Amikor gépie
sen imákat mormolnak. . .  Csak a belső érzés 
adhat egy vallásnak igazságot és tartalmat. Min
den vallás csak azért jött le erre a földre, hogy 
többé-kevésbé emlékeztessen bennünket arra, 
amit többé-kevésbé tudunk. Nevezetesen, határ
talan különbség van a jó és a rossz ember között, 
határtalanul kell szeretnünk az egyiket és határ
talanul meg kell vetnünk a másikat, határtalanul 
törekednünk kell arra, hogy jók legyünk, és 
határtalanul igyekeznünk kell azon, hogy rosszak 
ne legyünk.«

Mindenekfölött becsületes és egyenes lelkét 
irtózat fogta el arra a gondolatra, hogy valamit 
meggyőződése ellen mondjon és tegyen — nem
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tudta tehát magát a papi pályára rászánni. Azután 
meg o tt voltak az exakt tudományok, kivált a 
matematika. Ezek ellenállhatatlanul csábítgat
ták magukhoz, nem tudott varázsuknak ellen- 
állani, magukhoz ölelte tehát őket s ezeknek a 
tudományoknak lett a tanítója az égjük fife- 
shire-i kollégiumban. De úgy látszik, csakhamar 
megérezte, hogy az ő elméjének kicsiny terület 
egy katedra néhány négyszögmétere ; nem maradt 
itt sokáig, visszament Edinburghba és kezébe 
fogta azt a tollat, amellyel világhíres munkáit 
megírta.

A kiadók persze akkor éppenséggel nem tar
tották világhíreseknek e munkák zsengéit. Ide
genkedve fogadták a komoly fiatalembert s így 
az anyagiakból csak éppen hogy csurrant-cseppent 
a komoly fiatalember zsebébe. Szerencsére, Mr. 
Buller-nél házitanítói állást kapott, ezt jól meg
fizették, ennélfogva kedve szerint írhatott és ta 
nulhatott. Főképpen tanulhatott — mert már 
abban az időben vallotta, hogy az írást kínos- 
keserves tanulmányozásnak kell megelőznie. Ha 
az olvasóra hatást akarunk gyakorolni, ha vala
miről meg akarjuk győzni, ezt csak úgy tehetjük 
meg, ha a tudás egész fegyvertárával látjuk el 
magunkat. Ehhez az elvéhez mindhalálig hű 
maradt, sőt minél ragyogóbban égett feje felett 
a dicsőség csillaga, annál következetesebben.

Ebben az időben jelentek meg az Edinburgh
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Cyclopaedia-bán Montaigne-ről, Nelsonról és a 
két Pittról szóló tanulmányai. Az ember felé for
dult tehát, az embert kereste, és éles szemeivel 
fürkészte az ember lelkének tartalmát. Szinte ön- 
tudatlanul hódolt annak az elvnek, amelyet csak 
később fejtett ki s amely abban foglalható össze, 
hogy a világtörténelem voltaképpen a nagy embe
rek életrajzából tevődik össze.

Ennek ellenére még nem lett végképpen hűtő
ién régi szerelméhez, a matematikához. Lefordí
to tt egy francia szakmunkát, amelyhez az ará
nyokról szóló értekezését fűzte. De mintha ez 
csak búcsuzkodás lett volna hajdani kedvesétől, 
mert ettől fogva nem vette le többé szemét a nagy 
»emberekról«, a »hősökről«. A német irodalom 
tanulmányozásának gyümölcse Schiller élet- 
története, majd angolba átülteti Goethe »Wilhelm 
Meister tanulóéveit« és posta útján megismerkedik 
a weimari félistennel. Ez a munkássága a német 
irodalom csodáit fedi fel az előtt az angol közön
ség előtt, amely ezekről a csodákról jóformán 
semmit  sem tudott.

Harmincegy éves volt, amikor feleségül vette 
Welsh Jane kisasszonyt, aki hat évvel fiatalabb 
volt nála. Ez a házasság jelentős eseményként 
ékelődött be életébe. A felesége ugyanis jómódú 
volt s ez a körülmény lehetővé tette számára, 
hogy a kiadóktól és a folyóiratoktól teljesen füg
getlenítse magát és megalkossa azokat a munká-
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kát, amelyek talán nem születtek volna meg, ha 
a mindennapi kenyérkereset kálváriás útján kel
lett volna bandukolnia. Jane-nek kis birtoka volt 
Craigenputtoch-ban, nem messze férje szülőföld
jétől. Ide vonult vissza az ifjú pár és i tt  kezdte 
el azt a házaséletet élni, amelyet a kortársak nem 
éppen a legboldogabbnak mondottak. Jane jó 
hitvestárs volt, odaadással ápolta különböző beteg
ségekben szenvedő férjét s minden lehetőt megtett, 
hogy a lángész megfelelő környezetben kivirul
hasson. Halála után leveleiből és följegyzéseiből 
kiderült, mily sokat szenvedett férje mogorva
ságától és szeszélyeitől. Carlyle átad ta az íráso
kat barátjának, Froudenak, aki közzétette őket, 
az angol közönség nagy megbotránkozására.

—■ Barátaim, — írja Carlyle házasságának 
első éveiről Goethének, — azt hiszik, hogy bizonyos 
fajtájú szellemi diszpozíció hajtott ki erre a kis 
földre és semmi jót nem jósolnak belőle. Az igaz
ság az, azért jöttem ide, hogy az életem minél egy
szerűbb lehessen, teljes függetlenségem biztosítva 
legyen s hogy meggyőződésemet soha megtagadni 
ne kelljen. Ez a kis darab föld itt az enyém! I tt  
élhetek és írhatok tetszésem szerint. Az ablakom
ból ellátok addig a halomig, amelyen Agricola 
táborának romjai vannak. Ennek a dombnak a 
tövében születtem én. Apám, anyám ott vettek 
körül gyöngédségükkel. . .

Az ablakhoz tolt íróasztal mellett ülve írta
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az egyik fehér papiroslapot tele a másik után és e 
lapok lassanként ismertté tették nevét. Nagy- 
nehezen -— a kiadók eleinte húzódoztak tőle — 
megjelent a »Sartor R esartus^A  közönség is ide
genkedve fogadta ezt a könyvet. Nem csuda, 
hiszen új és merész dolgokat hirdetett benne.

»Mi a közönséges halandó szemében az 
ember ? —• kérdi többek között. — Kétlábú hús
evő, aki nadrágot visel. És micsoda a tiszta ész 
szerint ? Lélek, szellem, isteni megjelenés. A hús
ruhám alatt titokzatosság rejtőzik bennem.«

A nyelv, a költészet, a művészet, az egyház 
és az állam csak —■ szimbólumok. Hogy mi van 
mögöttük, senki sem tudja. A teremtés, mint 
valami pompás szivárvány terül el előttünk, 
de a Napot, amely azt előidézte, nem látjuk. Tud
juk és érezzük, hogy ez a világegyetem szép és 
rettenetes, de a lényegét nem ismerjük . . .

Persze, ily gondolatok sértették a megszo
kottat, a sablont, de tovaszárnyalásukat meg nem 
akadályozhatták. A megbotránkozás után lassan
ként lábai elé hullott az elismerés. Amikor 1834-ben 
London mellé Chelsea-be költözködött, homlo
kát már bőven díszítette babér. De igazában a 
»Francia forradalom* hozta meg a nagy sikert. 
Mintha ingerkedni akart volna vele a sors, hogy
hogy nem, a »Francia forradalom« kézirata elkalló
dott, valamelyik szolgáló befűtött vele. Ez a szívig 
érő kellemetlenség más írót talán annyira elkeserített



11

volna, hogy bosszúsan és haragosan fordul el ettől 
a tárgytól — ő leült és elejétől végig még egyszer 
leírta a háromkötetes munkát. Semmi kétség, 
érdemes volt.

Az olvasók csak ekkor látták, hogy oly hatal
mas egyéniséggel állanak szemben, akinek mindent 
átfogó esze és szokatlan stílusának varázsa alól 
nem tudnak menekülni, öh, főképpen a stílusa, az 
a híres Carlyle-stílus, amelyet azóta annyiszor 
és annyian utánozni akartak ! Mily merész, hol 
megvesztegető, hol megfélemlítő ez a stílus. Egy
szer a felséges síkságra emlékeztet, másszor a 
hegyláncot juttatja eszünkbe, tele szakadékokkal 
és szirtekkel. Jelzőivel és fordulataival ott csap le 
az olvasóra, ahol nem is gondolja. Néha simogat, 
m in t  a craigenputtoch-i lankákon játszadozó 
szellő, de gyakran hasít, mint a sodronyból font 
korbács, vagy rá vág az ember agy velejére, mint 
a szerszámkalapács. Még ma is, amikor Carlyle 
már több mint 40 esztendeje, hogy a föld alatt 
pihen, sokan vannak, akik egy-egy könyve olol- 
vasása után így sóhajtanak fe l:

»Az érvelése ellen tudnék valahogy véde
kezni, a stílusa ellen nem. Ez azt csinál velem, 
amit akar, a földhöz nyom, vagy a magasba rö
pít . ..«

H át még akkor, az ő életében, amikor a gaz
dasági és társadalmi tudományok és általában a 
természettudományok nem világítottak be oly
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élesen az események ráncai mögé, mint ma, sok 
mindennek okát nem ismerték, miért így történik 
valami és nem úgy, a históriáé könyvek előadását 
szó szerint vették . . .  abban az időben úgy figyel
tek szavára, mint ahogy próféta szavára szoktak 
ügyelni. Leborultak előtte.

A »Chartizmus«, továbbá a »Mult és jelem 
című értekezés-gyűjteményét szintén majdnem 
osztatlan tetszéssel fogadták. Híre-neve megnőtt, 
a kortársak már el is zarándokoltak hozzá. De ó 
úgy érezte, nem elég, ha íróasztaláról hirdeti igé
jét. Szemtől-szembe kell állania azzal a közön
séggel, amelynek prédikál. A felolvasóasztalhoz 
lépett. Először a német irodalomról, majd általá
ban az irodalomtörténetről tarto tt felolvasás-so
rozatot. A hallgatók el voltak ragadtatva. Nem 
csuda, hiszen a két égő gyertya között ugyanaz 
a Carlyle beszélt, dörgött, ostorozott, gúnyoló
dott, korholt, gyújtott világosságot és mutogatott 
elrejtett szépségeket, aki a folyóiratokban hódí
to tta  meg Angliát és a művelt embereket. Később 
»A modern Európa forradalmaidról szóló felolva
sásaira sereglettek össze. A legnagyobb hatást 
mégis —■ On Heroes, Hero-worship, and the Heroic 
in History — című felolvasás-sorozata keltette.

Ezek a felolvasások vannak ebben a könyvben 
magyarra lefordítva.

A nagy hatás érthető, ha meggondoljuk, hogy 
ezekbe van voltaképpen egész világnézete és gon



dolkodásmódja beépítve. Az ő felfogása szerint 
a világtörténelem nem egyéb, mint a nagy embe
rek —■ a hősök — munkájának összessége. Amit 
a szemeinkkel magunk körül látunk, az a hősök
ben lakozott gondolatoknak materializálódása.

aÉppen ezért — írja — a hősök kultusza 
most és minden időkben az emberi élet hatalmas 
éltetője. A vallás erre van alapítva. Az egész tár
sadalom ezen nyugszik.«

így néz ó fel a hősökre —• Odúira, Dantéra és 
Shakspeare-re, Lutherre és Knoxra, Maho- 
metre, Johnsonra, Rousseaura és Burnsre, 
Cromwellre és Napóleonra. Mindazt, amit róluk 
hallott vagy olvasott, hatalmas agyvelejében fel
dolgozta, életüket összefüggésbe akarta hozni 
az eseményekkel és azután hódoló tisztelettel 
rakta emlékezetük talapzatára. Magasba nyúló 
monumentumok ezek a tanulmányok. Még most 
is, majdnem száz esztendővel első megjelenésük 
után, földbegyökerezett lábakkal áll meg előttük 
az ember és önkénytelenül azt suttogja — mennyi 
erő, mennyi szépség ! Valóban erő és szépség száll 
ki ezekből a lapokból, még abban az esetben is, 
ha a mai kor gyermeke, a mai tudományos kuta
tások eredményeivel és megállapításaival felfegy
verkezve, lapozza is őket. Ha a vallások keletkezé
sét, az úgynevezett nagyembereknek —• hősök
nek — a kortársaikra való hatását, az ideák szü
letését és útját, a társadalmi rétegek elhelyezke

ló
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désének módját és okát, továbbá a történelem 
egymásutánjait másképpen tudjuk is mint ő ; s 
ha a modern tudomány túl is ment már azon a 
falon, amelyről ő azt hitte, hogy a mögött már 
csak kóválygó misztérium lakozik — bűvölten 
nézünk fel hőseire és nem tudunk látásukkal be
telni. Bizonyos, ha nem Mahomet vagy Napóleon 
életét festi meg, de egy drótostót vagy egy suszter
inas leikéhez közeledik, ez a lélek szintén csudá
latosán izzana és szikrázna, ezen a lelken szintén 
keresztülhatolnának a Carlyle-féle katódsugarak.

Mindezek a tulajdonságai »Cromwell Olivér 
levelei és beszédek című könyvében szintén meg
nyilatkoztak. Rajta keresztül az angolok új Crom- 
well-lel ismerkedtek meg, kit addig még soha nem 
láttak. Második Frigyes porosz király alakját is 
feltámasztotta, de a németek erre azt mondták, 
hogy nem ismernek rá benne a királyukra. Em
bert és mindig embert vizsgált, — a Latter-Day 
Pamphletsben, John Stirling életrajzában és Nor
végia királyaiban — embert kutatott, boncolt, s 
azután összerakva és felépítve, a közvélemény 
elé állította. Ez építmények malteréból felismer
hetően áradt ki az ő idealizmusa, puritánsága és 
erkölcsi ideál után való olthatatlan vágyakozása.

Ennek során ki-kilobban belőle a múltat a 
jelennél mindig többre becsülő prófétaság; nincs 
megelégedve földrenéző kortársaival s azt szeretné, 
ha pillantásukat felfelé irányíthatná.
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»Az angolok csak a statisztikában hisznek, 
— veti oda keserűen — csak milliomosaink, ban
káraink, iparbáróink vannak, akik az arany evan
géliumát prédikálják . . .  És vannak gentleman
jeink, piperkőceink, akik az élni tudás evangéliu
mát h irdetik . . .  Ma nem attól rettegnek, mint 
Cromwell alatt, hogy az igaz bíró előtt bűnösnek 
találtatnak, de attól félnek, hogy rossz üzleteket 
csinálnak vagy hogy az illem szabályaival jutnak 
összeütközésbe . . .  Kormányunk csak az adó be
hajtásával és a közbiztonság fentartásával törő
dik . . .  Parlamentünk szómalom, amelyben az 
intrikusok rekedtre ordítják magukat, csak azért, 
hogy lármájukra figyelmesek legyenek . . .«

Mit kell tehát csinálni ? Mitévők legyenek ? 
A próféta erre is válaszol:

»A legerényesebb és a legtehetségesebb embe
reket kell a kormány élére állítani. Ezek vezesse
nek és ne őket vezessék, és találja meg a nép az ő 
Lutherját, meg Cromwelljét, a papját és a királyát.«

Carlylenak ugyanaz volt a sorsa, mint a leg
több felhőkön trónoló igazságosztónak. Áhitatos 
arccal végighallgatták nagyszerű ideáit, azután 
elmerültek abba, amit az élet prózájának és a 
gyomor követelményeinek neveznek. A tisztelet 
valamennyi külső jelével elhalmozták. Még a ha
talmas Disraelivel szemben is megválasztották 
az edinburghi egyetem tiszteletbeli rektorának; 
80-ik születésnapját nemzeti ünnepként ünnepel
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ték, de azért az angolok tovább csináltak statisz
tikát és közgazdaságot. Egy-egy napikérdésről 
irt cikke — természetesen ennek is mindig az idea 
vagy a hős volt a vezércsillaga — feltűnést és erős 
visszhangot keltett. A ztán. . .  elrohant mellette 
az élet folyama, hátán emberi gyarlóságokat és 
emberi étvágyakat hömpölyögtetve.

Élete estéjén a maga és a felesége feljegyzései 
között babrált, rendezgette az emlékiratait, törült 
belőlük, írt hozzájuk s alkalmasint nem egyszer 
jutott eszébe, hogy az embereknek hiába beszél
nek. Mintha rugóra járó mechanikus figurák 
volnának, csak topognak tovább a maguk útján, 
és ki tudja, talán törvényszerűen vagy »szükség- 
szerűen« cselekszik ezt, azért nem tudnak a hősök 
és próféták megjelölte mesgyéken haladni.

1881-ben halt meg Chelsea-ben. A kegyelet 
múzeummá alakította át lakóházát és eléje oda
állította az író szobrát. A szobrot magyar ember 
faragta, Böhm József.

Zsadányi Henrik.
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ELSŐ FELOLVASÁS.

A hős, mint istenség. — Odin. — Pogányság. — 
Skandináv hitrege.

(1840. máj. 5.)

Arra vállalkoztam, hogy itt, önök előtt, egy- 
pár órát szenteljek a Nagy Embereknek, szólván 
arról, mint jelentek meg a világ folyásában, hogyan 
alakultak a világtörténelemben, az emberek mi
csoda képzetet alkottak róluk maguknak s mi
csoda munkát végeztek: hősökről tudniillik, 
fogadtatásukról és te tte ikrő l; arról, amit én hős- 
imádásnak és hősinek nevezek az emberi dolgok
ban. Kétségkívül széles körű tárgy, amely egészen 
más elbánást igényel, mint aminóben itt részesít
hetjük. Roppant jelentőségű tárgy; igazában 
korláttalan s oly széléé körű, mint maga a világ- 
történelem. Mert amint én felfogom a dolgot, az 
egyetemes történelem, annak a története t. i., 
amit az emberek e világon cselekedtek, alapjában 
nem más, mint ama nagy emberek története, akik 
itt működtek. Az emberek vezérei voltak ők, a 
nagyok; alakítói, mintázói s teremtői szélesebb 
értelemben mindannak, amit az emberek összessége 
létrehozni vagy elérni igyekezett. Mindaz, amit e 
világon megvalósulva látunk, tulajdonképpen nem 
egyéb, mint külső eredménye, gyakorlati meg-

2*
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valósulása, megtestesülése azoknak a gondolatok
nak, amelyek a világba küldött nagy emberekben 
é ltek : az egész világtörténelem lelke, méltán 
mondhatjuk, az ó történetük. Kétségbevonhatat- 
lanul oly tárgy, amelyet, azt megillető módon, e 
helyütt kifejteni képesek nem vagyunk.

Az az egy vigasztal ásunk megvan, hogy a 
nagy emberek társasága, akárhogyan foglalkozzunk 
is velük, mindig hasznos ránk nézve. Nem vizsgál
hatunk egy nagy embert, akárminő tökéletlenül 
tegyük is azt, hogy valamit ne nyernénk általa. 
Az élő világosság forrása ő, amelyhez közel lenni jó 
és kellemes. A fény, amely megvilágítja, megvilágí
totta a világ sötétségeit; s tette ezt nem csupán 
mint valamely égő lámpa, hanem sokkal inkább 
mint egy természetes fényforrás, mely az Ég 
ajándékából világit, lobogó fényforrása, mint mon
dám, a vele született természetes belátásnak, fér
fiasságnak és hősi nemességnek, amelynek ki
sugárzásánál minden lélek érzi, hogy jó velök lenni. 
Ilyen társaságban szívesen vándorolgátunk egy 
ideig, akárminő feltételek mellett is. A hősöknek 
az a hat osztálya, amelyet nagyon különböző 
országokból és korokból válogattunk össze s akik 
voltaképpen inkább csak külsejökben különböznek 
egymástól : ha jól megnézzük őket, sok dolgot 
világossá tesznek előttünk. Ha képesek leszünk 
őket jól meglátni, azzal egyszersmind egypár 
pillantást vethetünk a világtörténetnek velejébe. 
Minő boldog lennék, ha ilyen korban, mint ez a 
mienk, bármily kis mértékben is, feltüntethetném 
önök előtt a hősiség igazi jelentőségét; azt az 
isteni viszonyt (mert méltán nevezhetem így), 
amely minden korban összeköt egy nagy embert 
a többi emberekkel, bárha így nem is meríteném
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ki tárgyamat, csak éppen hogy főim utathat i ám azt 
önök előtt főbb vonásaiban ! Bármint legyen is, 
meg kell kisérlenem.

Minden tekintetben jól mondják, hogy a leg
főbb tény az emberre nézve : az ő vallása. Egyes 
emberre úgy, mint egész nemzetre nézve. Vallás 
alatt itt nem azt a hitíelekezetet értem, amelyhez 
tartozik, nem azokat a hitágazatokat, amelyeket 
kész aláírni s szóval vagy más módon megerősí
teni ; nem egészen ezt, sok esetben egyáltalán 
nem ezt. Minden néven nevezendő hitágazat embe
reit látjuk a méltóságnak és az aljasságnak min
den fokán. Nem ez az, amit én vallásnak nevezek, 
nem ez a hityallás és erősítgetés, amely gyakran 
inkább csak az ember külső életéből merített és az 
okoskodás köréből való nyilvánítása és vallása 
a hitnek, talán még ennyi sem. Hanem az, amit 
az ember gyakorlatilag hisz (s ez gyakran elég, 
anélkül, hogy bizonygassa azt önmagának, még 
kevésbé másoknak); az, amit az ember gyakorlati
lag szívére vesz és bizonyosnak tart, ehhez a rej
télyes világegyetemhez való élő vonatkozásában, 
kötelességét es sorsát illetőleg, minden esetben ez 
a legfőbb dolog rá nézve és teremtőleg dönti el 
a többit. Ez az ő vallása, vagy, lehet, csupán két
kedése és vallástalansága : a mód, amellyel magát 
a láthatatlan vagy nem létező világgal vagy a 
Semmivel (»No-World«) szellemileg kapcsolatban 
levőnek é rz i; s én azt mondom, ha megismerteted 
velem, hogy milyen ez, már azt is megmondtad, 
hogy milyen ez az ember s minő tetteket fog vég
hezvinni. Éppen azért egy emberről vagy egy nem
zetről mindenekelőtt azt kérdezzük : milyen volt 
a vallásuk ? A pogányság volt-e az : a sokisten
ség, az élet rejtélyének csupán érzéki felfogása s
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ebben, mint főelem : a fizikai erő ? A keresztény
ség volt-e : bit a Láthatatlanban, amely nemcsak 
való, de az egyedül va ló ; ahol az idő, minden 
legparányibb pillanatával az Örökkévalóságon nyug
szik és ahol az Erő pogány uralma helyet ad egy 
nemesebb felsőbbségnek: a Szentségnek ? Avagy 
szkepticizmus volt-e, bizonytalanság és tűnődés 
azon, vajjon van-e láthatatlan világ, vagy valami 
rejtélye az életnek, hacsak nem az őrültségé, — két
kedés mindenben vagy éppen hitetlenség és puszta 
tagadás ? Ezekre a kérdésekre válaszolni annyi, 
mint az ember vagy a nemzet történetének lelkét 
feltüntetni. Azok a gondolatok, amelyek bennök 
támadtak, szülői voltak azoknak a tetteknek, 
amelyeket véghezvittek: érzéseik szülői voltak 
gondolataiknak; a láthatatlan, a szellemi állapí
to tta  meg bennük a külsőt és a v a ló t; amint 
mondám, vallásuk volt rájuk nézve a legnagyobb 
tény. Ezekben a szükségkép korlátolt körű fel
olvasásokban célszerű lesz tehát főként a tárgy
nak erre a vallásos részére fordítani figyelmünket. 
Ha ezzel tisztában vagyunk, mindennel tisztában 
leszünk. Első Hősünknek Odint választottuk, a 
skandináv pogányság központi alakját, egy rend
kívül kitérjedett tárgykörnek jelképét. Tekintsünk 
a Hősre, mint Istenségre, a Hősiességnek eme leg
régibb ősalakjára.

Bizonyára ez a pogányság nekünk nagyon 
különös valami, napjainkban alig érthető. Az el
vadul ásóknak, összevisszaságoknak, hazugságok
nak és képtelenségeknek hódító, kimagyarázhatat- 
lan, az élet egész mezejét elborító tömkelegé. Oly 
valami, ami bennünket bámulatba ejt, vagy ha úgy 
tetszik, hitetlenségre készt, mert igazán nem 
könnyű megérteni, hogy ép eszű emberek nyűgöd-
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tan, nyitott szemmel hogyan képesek hinni oly 
dolgokban s e hithez mérten élni. Hogy az embe
rek úgy imádták szegény társukat, mint Istent s 
nemcsak ót, hanem botokat és köveket s minden
nemű lelkes és lelketlen tárgyat s a világegyetem
ről alkotott elméletük révén a képzelgésnek oly 
eszeveszett káoszát teremtették : mindez lehetet
len mesének tűnik föl. És mégis valóságos tény, 
hogy így történt. Ügy alkotott emberek, mint mi 
magunk, tényleg a balimádásoknak és balhiedel
meknek oly rettenetes tömkelegéhez ragaszkodtak 
s abban éltek. Különös dolog ez. Fájdalom és 
hallgatás foghat el az emberekben lakozó sötétség 
mélységeinek láttára, ha az elért tisztább légkör 
magaslatain örvendezünk. Ily  dolgok voltak és van
nak az emberben ; minden emberben ; bennünk is.

Egynémely bölcselő rövidesen bánik el a po
gány vallással : kuruzslás, papi álnokság, csalás, 
m ondják; ép eszű ember sohase hitt azokban, 
inkább másokat, az ép eszű névre nem méltó 
embereket igyekeztek arra bírni, hogy higgyenek. 
Gyakran lesz kötelességünk tiltakozni az emberek 
cselekedeteit és történetét illető ilyfajta föltevé
sek ellen; és itt mindjárt a kezdetén tiltakozom 
ez ellen, úgy a paganizmust, mint minden más 
>>izmus«-t illetőleg, amelyek nyomán az ember 
hosszú időn át igyekezett végigvándorolni ezen a 
világon. Mindenikben volt valami igaz, mert kü
lönben az emberek nem ragaszkodtak volna hozzá
juk. Kuruzslás és bolondítás van elég a vallások
ban, főleg a vallások előrehaladott, sülvedő kor
szakaiban kegyetlenül fölburjánoztak; de a ku
ruzslás sohase bírt, ily dolgokban, alapvető be
folyással ; nem élete és egészsége volt azoknak, 
hanem betegsége, a kihalás biztos előjele. Ezt
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sohase feledjük el. Nagyon szomorú föltevésnek 
látszik előttem az, hogy a kuruzslás képes lenne 
még a vad emberben is bárminő hitet fölébresz
teni. A kuruzslás nem ad életet semminek, megöl 
az inkább mindent. Semminek a mélyire nem bí
runk hatolni, ha a kuruzslások szemüvegén keresz
tül nézzük a dolgokat; ha merőben el nem uta
sítjuk magunktól a kuruzslásokat, mint betegsé
geket, rothadtságot, amikre nézve mindnyájunk 
kötelessége, hogy azokat gondolatainkból és te t
teinkből teljesen kiküszöböljük. Az ember minde
nütt esküdt ellensége a hazugságoknak. Ügy 
találom, hogy még a nagy Láma vallásában is 
van egy szemernyi igazság. Olvassa el bárki az 
elfogulatlan, világos fejű, inkább szkeptikus Tur- 
ner-nek ^Beszámolás követségemről« című munká
ját arról az országról s ítéljen maga. Megvolt a 
maguk hite ezeknek a szegény tibeti népeknek, 
hogy a gondviselés megküldi minden nemzedék 
számára a maga megtestesülését. Alapjában véve, 
ez egy neme a pápába vetett hitnek. Alapjában 
véve mégis jobb : azt hinni, hogy létezik egy 
Legnagyobb Em ber; hogy ó föltalálható; és ha 
egyszer megvan, határtalan engedelmességgel tar
tozunk neki. Ez az igazság a nagy Láma vallásá
ban ; a tévedés csupán a ^feltalálhatóságiban 
rejlik. A tibeti papoknak megvan a maguk külön 
rendszere annak fölfedezésére, hogy ki a Leg
nagyobb Ember, méltó arra, hogy a fönhatóságot 
gyakorolja fölöttük. Rossz rendszer, de sokkal 
rosszabb-e, mint a mienk, amely szerint bizonyos 
nemzetségekelsószülöttét tartjuk a legkiválóbbnak? 
Bizonyára nehéz dr lóg, jó rendszereket a 'kö tn i.— 
Csak akkor kezdjük megérteni a pogányságot, ha 
előzetesen megengedjük, hogy követőik egykoron



25

komolyan hittek benne. Tekintsük ezt egészen 
bizonyosnak, hogy az emberek hittek a pogány
ságban ; nyitott szemmel, ép érzékkel megáldott 
emberek, akik épúgy valának megteremtve, mint 
mi, s ha mi is ott lettünk volna, épúgy hittünk 
volna. És most kérdezzük, mi lehetett hát a 
pogányság ?

Egy más, figyelemreméltóbb elmélet az ilyen 
dolgokban csupán allegóriát talál. Azt mondják 
ennek az elméletnek a hívei, hogy mindez a köl
tői lelkek játéka v o lt; leszűrődése allegórikus 
mesében, megszemélyesítésben és látható alakban 
mindannak, amit ezek a költői lelkek a Világ- 
egyetemről éreztek s amit abból ösmertek. S ez — 
teszik hozzá — megegyez az emberi természet
nek eredeti törvényével; ez — bár kisebb jelentő
ségű dolgokban — még ma is működik mindenütt, 
t .  i. hogy amit az ember erősen érez, iparkodik 
azt kifejezésre is juttatni, élő alakban maga előtt 
kívánja látni, az életnek és a történeti valóságnak 
bizonyos mázával. Kétségtelenül van egy ilyen 
törvény, és pedig az emberi természet legmélyé
ben ; nem is kell kételkednünk, hogy az szülte 
lényegében ezt a dolgot is. Azt a véleményt, amely 
a pogányságot egészen vagy legnagyobb részben 
ennek a hatásnak tulajdonítja, figyelemreméltóbb
nak neveztem, de nem mondhatom az igazinak. 
Gondoljuk csak meg, hihetünk-e mi egy allegóriá
ban, egy költői játékban, stekinthetjük-e ezt egész 
életünkre zsinórmértéknek ? Nem játékot, hanem 
komoly valóságot kell keresnünk. A legkomolyabb 
dolog életünk a világban; a halál nem játék 
senkire sem. Az ember élete sohase volt mulatság ; 
szigorú valóság s egészében nagyon komoly dolog 
volt rá nézve, hogy éljen.
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Azt tartom tehát, hogy az allegória-elmélet
nek ezek a hívei az igazsághoz vezető nyomon 
haladtak, de azt el nem érték. A pogány vallás 
valóban egy allegória, jelképe annak, amit az 
emberek éreztek és tudtak a Világegyetemről, s 
minden vallás ennek a szimbóluma, változva 
aszerint, amint ez változik; de nekem úgy te t
szik, hogy a dolognak alapjában való megrontása 
vagy éppen felforgatása, ezt tolni előtérbe mint 
forrást és indítóokot, amidőn az inkább ered
mény és befejezés volt. Hogy szép allegóriákat, 
tökéletes költői szimbólumot alkossanak: arra 
nem volt az embereknek szükségük, de igenis 
arra, hogy tudják, mit higyjenek a Világegyetem
ről, minő irányt kövessenek, mit reméljenek ebben 
a rejtélyes életben, mitől féljenek, mit tegyenek 
és mitől óvakodjanak. A >>Pilgrim's Progress<< 
(Zarándok útja) allegória, még pedig szép, igaz és 
komoly allegória; de gondoljuk meg, vajjon 
Bunvan allegóriája megelőzhette volna-e azt a Hi
tet, amit jelképez ? A mindenki által átérzett H it
nek előbb meg kellett lennie, aminek azután csak 
árnyéka az allegória; de mondhatjuk, hogy min
den komolysága mellett játszi árnyék, inkább a 
képzelet játéka, szemben a rettenetes ténnyel és 
tudományos bizonyossággal, melyet költőileg akar 
jelképezni. Az allegória a bizonyosság eredménye, 
nem pedig annak létrehozója, sem a Bunyan ese
tében, sem más esetben. A pogányságot illetőleg 
tehát még mindig azt kell nyomoznunk, honnan 
ered az a tudományos bizonyosság, az allegóriák, 
tévedések és összevisszaságok kábító szövedéké
nek ez a szülőanyja ? Hogy jö tt létre, mi volt az ?

Bizonyára balga kísérlet lenne azt állítani, 
hogy itt vagy másutt teljesen »megmagyarázunk«
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oly tüneményt, mint aminő a pogányságnak 
távoli, ködös, zűrzavaros fátyolképe, amely in
kább hasonlít egy felhőcsoporthoz, mint a száraz
föld és a tények távoli kontinenséhez. Többé nem 
valóság, de az volt egykoron. Meg kell értenünk, 
hogy ez a látszólagos felhőcsoport egykor való
ság v o lt; hogy annak eredete nem költői allegória, 
annál kevésbé szemfényvesztés és csalás. Azt 
állítom, hogy az emberek sohase hittek hiú dalok
ban, lelki életüket sohase építették allegóriákra ; 
az emberek mindenkor, kivált a régi, komoly 
időkben, ösztönszerű] eg felösmerték és megvetet
ték a kuruzslókat. Kíséreljük meg — figyelmen 
kívül hagyva úgy a kuruzslási, valamint az alle- 
górikus elméletet s rokonszenves figyelemmel hall
gatva a pogány idők távoli zűrzavaros zaját — 
legalább annyit bizonyossá tenni, hogy azok leg
mélyében volt egy neme a tényeknek, hogy azok 
sem valának hazugok és képtelenek, hanem a 
maguk szegény mivoltában igazak és egészségesek.

Emlékeznek önök Plátónak képletes alakjára, 
arra az emberre, aki egy sötét üregben nőtt fel s 
egyszerre hozták föl a napvilágra, hogy lássa a 
napfelkeltét. Minő csodálkozás, mily ámulat fog
hatta el annak láttára, amit mi nap-nap után 
közömbösen szemlélünk. A gyermeknek tágra 
nyitott szemével, de a férfinak érett tehetségével, 
szíve túlárad a látványon, Istenhez hasonlónak 
tartja, lelke leborul előtte, csendes imádatban. 
Nos, ilyen gyermekes nagyság lakozott a kezdet
leges nemzetekben. A durva emberek közt az első 
pogány gondolkodó, az első ember, aki gondol
kodni kezdett, Plátónak ez a gyermek-embere 
volt. Egyszerű, nyilt, mint egy gyermek, de a 
férfinak mélységével és erejével. Az ő szemében
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a Természetnek még nincs neve ; ő még nem 
foglalta össze egy név alá a képeknek, hangok
nak, alakoknak és mozdulatoknak azt a végtelen 
sokféleségét, amit mi együttesen Világegyetem
nek, Természetnek vagy ilyesfélének nevezünk, 
s nevet adván neki — végzünk vele. A mély érzésű, 
vad embernek minden új s nem volt nevek és 
formulák alá takarva ; minden meztelenül állt, 
rámeredve, szép, rettenetes és kimondhatatlan 
alakban. Ennek az embernek a szemében a Ter
mészet természetfölötti volt, amint a Gondolkozó
nak és a Prófétának mindörökké az marad. Ez a 
zöld, virágos, sziklás föld, a fák, hegyek, folya
mok, zúgó tengerek ; az a nagy, mély azúrtenger, 
mely fölöttünk lebeg; az azon keresztül-kasul 
tomboló szelek; a tornyosodó fekete felhő, mely 
néha tüzet, máskor jeget és esőt önt ki magából : 
mi ez ? igen, mi ez ? Lényegileg most sem ösmer- 
jük, nem fogjuk ösmerni soha. Nem belátásunk 
fensőbbsége, hanem könnyűvérűségünk, figyelmet
lenségünk s belátásunk hiányának révén tehetjük 
túl magunkat a nehézségeken. A nem-gondolko
dás az oka, hogy nem csodáljuk őket. Körülöttünk 
megkövülve s minden tudásunkat teljesen magába 
zárva áll a hagyományoknak, hallomásoknak, 
puszta szavaknak tömkelegé. A fekete viharfelhő
nek ezt a tüzét mi »villanyosság«-nak nevezzük s 
tudós felolvasásokat tartunk róla s üvegből és 
selyemből hasonlót fejlesztünk: de mi az ? mi 
alkotta? honnan jő? hova megy? A tudomány 
sokat te tt érettünk, de szegény tudomány az, 
amely a Nem-tudásnak nagy, mély, szent vég
telenségét akarná előlünk eltakarni, ahova soha 
be nem hatolhatunk, s amelyen minden tudomány 
vékony hártyaként úszik. Ez a világ, dacára
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minden tudományunknak és a tudományoknak, 
mégis egy csoda, bámulatos, kifürkészhetetlen, 
varázsszerű vagy annál is több az előtt, aki gon
dolkozik fölötte.

Ha semmi más nem volna is, mint az Időnek 
ama nagy rejtélye, a határtalan, hallgatag, soha 
nem nyugvó dolog, amit Időnek nevezünk, tova 
gördülve, haladva, gyorsan, hallgatagon, mint 
egy mindent átkaroló tenger-áradat, amelyen mi 
és az egész Világegyetem ki párolgásokként úszunk, 
jelenségekként, amelyek ma léteznek s holnap 
nem léteznek : mindez, egészen szó szerint, örök- 
kön-örökké csoda. Ez oly valami, ami némává 
tesz bennünket, mert nincs szavunk, annak ki
fejezésére. Ez a Világegyetem, — oh Istenem I — 
mit tudhatott arról a vad ember, mit tudhatunk 
róla még ma is ? Hogy az egy Erő, az Erők ezer
féle összetétele. Erő, amely nem mi vagyunk. Ez 
az egész ; nem mi vagyunk az, tőlünk merőben 
különböző valami. Erő, Erő, mindenütt Erő s 
kellő közepében mi magunk egy rejtélyes Erő. 
■>Nincs az az útszélen elsárguló falevél, amelyben 
erő ne lakoznék: hogy rothadna el különben ?« 
Bizonyára még az ateista gondolkodó előtt is — 
ha ugyan ilyen lehetséges — csodaszámba megy 
az Erőnek az a mérhetetlen forgószele, mely itt 
minket körülövez; soha meg nem szűnő forgó
szél, roppant, mint a Végtelenség, olyan idős, 
mint az Örökkévalóság. Mi az ? Az Isten alkotása, 
mondja a vallásos nép, a mindenható Istené! 
Az ateista tudomány szegényesen csacsog róla, 
tudományos nomenklatúrákkal, kísérletekkel s 
mi mindennel, mintha az valami szegény, holt 
dolog volna, amit leydeni palackokba lehetne 
dugaszolni s boltokban árulni. Pedig az ember
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természetes érzéke, ha becsületesen használja, 
mindenkor élet-eleven dolognak tartja, kimond
hatatlan, isteni dolognak, amellyel szemben, még 
annyi tudomány mellett is, a leghelyesebb eljárás 
részünkről : hódolat, a léleknek áhitatos lebom
lása és megalázkodása ; imádás, ha nem is sza
vakban, de hallgatagon.

De most hadd tegyek egy további megjegy
zést : mindazt, amit a mi korunk egy prófétától 
vagy költőtől vár, hogy reá tanítson bennünket, 
nevezetesen ama szegényes, tiszteletlen makogá- 
soknak, nomenklatúráknak és hallomásra alapí
to tt tudományosdiságoknak kihüvelyezését, — 
mindezt az ősrégi komoly lélek, megmételyezet- 
lenül ilyesmiktől, már megtette. A világ, amely 
ma csak az ihletett előtt isteni, az volt bárkinek, 
aki nyitott szemmel tekintett reá. Meztelenül állt 
előtte, szemtől-szembe. ^Minden isteni vagy Isten 
volt.« Jean Paul még ma is ilyennek találja, az 
óriás Jean Paul, aki a hallomások körmei közül 
képes magát kiszabadítani: de akkor még nem 
voltak hallomások. A sivatagra leragyogó Cano- 
pus, kékes gyémántfényéve] (ama vad, kék, szel
lemszerű fénnyel, amely sokkal áthatóbb volt, 
mint aminőt mi látunk manapság) a vad izmaelita 
szívébe lövelt és a magányos sivatagon át vezetője 
volt. Érzéssel teli, vad szívének, amikor az érzés 
híjával volt a beszédnek, ez a Canopus kicsiny 
szemként tűn t fel, amely rá nézett a nagy, mély 
örökkévalóságból, a benső világosságot tárva föl 
előtte. Nem értjük-e meg, hogy ezek az emberek 
imádták Canopust, s azzá lettek, akiket szabeiz- 
mus híveinek, csillagimádóknak nevezünk? Ilyen 
előttem a pogányság minden alakulatának a titka. 
Az im ádás: transzcendentális csoda; csoda,
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amelynek nincs ta tá ra  és mértéke ; ez az imádás. 
Ezeknek az ősembereknek minden, amit magu
kon kívül s maguk körül létezni láttak, az isteni
nek vagy valamely Istennek jelképe volt.

S nézzük csak, az igazságnak minő örök 
magva volt ebben. Minden csillagon, minden fű
szálon keresztül nem az Isten látható-e -hekünk 
is, ha lelkünket és szemünket megnyitjuk? Most 
nem imádjuk őket azon a módon, de nem érdem
számba megy-e ma is, bizonyságaként annak, 
amit ^költői természetinek nevezünk, ha fel- 
ösmerjük, hogy minden tárgynak megvan a maga 
isteni szépsége, hogy minden tárgy igazában »egy 
ablak, amelyen át a Végtelenségbe tekintünk^. 
Azt, aki a dolgokban rejlő bájt felösmeri, költő
nek, festőnek, lángésznek, ihletettnek, szeretetre
méltónak nevezzük. Azok a szegény szabeánusok 
ugyanazt cselekedték — a maguk módja szerint. 
S hogy ezt megesel ekedték bárminő alakban is, 
érdemszámba m en t: mindenesetre többet érő 
volt, mintha éppen semmit se gondolnak, — mint 
egy teljesen buta ember, ló vagy teve.

De ha már minden, amit megtekintünk, a 
JjegmagasabVIsten jelképe, hozzáteszem, hogy — 

l / in k á b b , mint bármi más — jelkép az ember m. 
Ismeretes Szent Chrysostomus híres mondása 
Sekinahról, a szövetségiádáról, az Isten látható 
kinyilatkoztatásáról, a zsidóknál : »Az igazi Seki- 
nah az ember«. Igen, úgy van ; ez nem hiú szólás- 
mód ; valósággal így van. Létünk lényege, a ben
nünk lakozó misztérium, amely »Én«-nek mon
datik, — ah ! minő szavaink vannak ily dol
gokra ? — az %  lehellete; a Legfőbb Lény 
megnyilatkozása az emberben. Ez a test, ezek a 
képességek, ez a mi egész életünk, mindez nem
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olyan-e, mint köntöse a Megnevezhetetlennek ? 
■>Csak egy templom van a Világegyetemben, — 
mondja la jámbor Nova]is, — s ez az ember teste/ 
Semmi sincs szentebb, mint ez a tökéletes alak. 
Az emberek előtt való meghajlás : tisztelet-adó
zás ezen Hús és Vérben való kinyilatkoztatásnak. 
Az Eget érintjük, amikor az emberi testre tesszük 
kezünket.* Ez úgy hangzik, mint az ékesszólás 
túlzása, de nem így van. Ha jó] megfontoljuk, 
tudományos ténnyé válik, s amennyire csak szó
val kifejezni lehet, a valódi igazság kifejezése. 
Csodák csodája vagyunk — az Istennek nagy, 
kimagyarázhatatlan rejtélye. Nem bírjuk meg
érteni, nem tudjuk, hogyan beszéljünk róla, de 
érezzük és tudjuk, hogy valóban így van.

Nos, ezeket az igazságokat egykor könnyeb
ben átérezték az emberek, mint most. A világ 
fiatal nemzedékei, amelyekben megvolt a gyer
mekek üdesége s hozzá a komoly emberek mély
sége, akik nem gondolták, hogy az Égben és a 
Földön levő dolgokkal már végeztek, ha azoknak 
többé-kevésbé tudományos neveket adtak, ha
nem azokra közvetlenül hódolattal, csodálattal 
pillantottak: ók jobban érezték, hogy minő 
isteni elem van az emberben és a természetben; 
ők, anélkül hogy őrültek lettek volna, imádhat
ták  a Természetet és az embert inkább, mint 
bármi mást a Természetben. Amint fentebb mon
dottam, imádni annyi, mint határtalanul csodálni; 
ezt ők tehetségeik teljes erejével, szívük egész 
őszinteségével tehették. Ügy tekintem a hős- 
imádást, mint a régi gondolkozási rendszer egyik 
nagy, alakító elemét. El lehet mondani, hogy amit 
én a pogányság összefonódott cserjésének nevez
tem, az sok" gyökérből fak ad t: minden csodálat,
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egy csillagnak vagy egy természeti tárgynak a 
csodálása egy gyökér vagy egy gyökérszál; de a 
hős-imádás a legmélyebben lenyúló gyökér, a leg
vastagabb, amelyből a többi táplálkozott és 
nagyra nőtt.

S ba egy csillag imádásának volt valami 
értelme, mennyivel több volt egy Hős imádásá
nak ! Egy Hős imádása : egy Nagy Ember transz
cendentális csodálása. Azt mondom, a nagy embe
rek ma is csodálatraméltók; azt mondom, hogy 
alapjában nincs is egyéb csodálatraméltó. Nem 
lakozik az ember lelkében nemesebb érzés, mint ha 
egy magánál fensőbbet csodál. Ebben az órában 
és minden időben ez az éltető elem az ember éle
tében. Ügy találom, hogy ezen alapul minden 
vallás, nemcsak a pogányság, hanem ennél sokkal 
magasztosabb és igazabb vallások is, minden 
eddig ismert vallás. Hős-imádás, szívből eredő 
ájtatos csodálat, odaadás, határtalan, égő rajon
gás a legnemesebb Isten-Ember iránt : nem ez 
a magva magának a Kereszténységnek ? A Hősök 
legnagyobbika Az, akit itt nem nevezünk meg ! 
Megszentelt hallgatás elmélkedjék ama szent 
tárgy fö lö tt; utólérhetetlen megtökélyesülése az 
oly eszmének, mely az emberiség egész földi törté
netén uralkodik.

Vagy alsóbb rendű, kevésbé kimondhatatlan 
területekre térve, nem rokon-e/minden lojalitás' 
a vallásos Hitlgsb?' A H i t : írem más, mint oda

ad ó  hűség valamely ihletett Tanítóhoz, valamely 
spiritu lis Hőshöz. S mi az igazi hűség, minden 
társadalomnak életeleme, ha nem a Hős-imádás 
kifolyásaként az igazi nagy iránt való odaadó 
csodálat ? A Társadalom a Hős-imádásra van 
fektetve. Minden rangfokozat, amelyen az emberi

aCarlyl* : HősokrB!.
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társaság nyugszik, Heroarchiának (Hősök ural
mának) vagy Hierarchiának* nevezhető, mert 
valóban »szent« az. A »Duke« annyi, mint Dux, 
vezető; a »King«: >>Könning, Kan-ning«, vagyis 
Az, aki tud és képes. A társadalom mindenütt, 
a Hősök fokozatos imádásának bizonyos — nem 
szigorúan szabályos — kifejezési módja, az igazi 
nagy és bölcs emberek iránt megnyilatkozó hódo
lat és engedelmesség. Mondom, nem elviselhetet
lenül szabálytalan. Ezek a társadalmi méltóságok 
valamennyien olyanok, mint a bankjegyek, mind 
aranyértéket képviselnek, azonban, sajnos, sokan 
közülük hamis bankók. Egynéhány hamis bankó
val még csak megélünk, meg akár sokkal is, de 
úgy már nem, ha a legtöbb vagy éppen mind hamis. 
Ekkor aztán következnek a forradalmak; a demok
ráciának, szabadságnak és egyenlőségnek s nem 
tudom még miféle jelszavaknak kiabálásai; a 
bankók mind hamisak lévén, s aranyat nem kap
hatván egyikért se, a nép, kétségbeesésében, azt 
kiabálja, hogy nincs arany, nem is volt soha ! 
»Arany«, Hős-imádás azért mégis van, amint volt 
azelőtt és mindenütt s lesz is, amíg csak ember 
lészen e földön.

Jól tudom, manapság az a nézet, hogy a Hős- 
imádás, az, amit én Hős-imádásnak nevezek, 
napjainkban pusztul óban van, sőt teljesen ki is 
veszett. Olyan idő ez a mai, amely tagadja — és 
pedig olyan okoknál fogva, amelyeket érdemes 
lesz egyszer megvizsgálni — a nagy emberek léte
zését, kétségbevonja azok kívánatos voltát. Ha 
kritikusaink egy nagy emberre rámutatnak, p. o. 
Lutherre, elkezdik, amint mondani szokták, fel-

* ltjjoff =  szent.
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boncolni, »kimagyarázni«, nem azért, hogy imád
ják, hanem hogy mértéket vegyenek róla, s azt 
sütik ki, hogy bizony kis ember ő is ! >>Korának 
teremtménye« volt, így mondják, az Idő szólí
totta elő, az Idő te tt mindent, ő semmi olyat, 
amit mi — kis kritikusok — meg ne bírtunk volna 
tenni. Ügy tetszik nekem, hogy mindez nagyon 
elszomorító munka. Az Idő szói ltja elő? Sajnos, 
láttunk mi Időket, amelyek elég hangosan hívo
gatták nagy emberüket, aki azonban nem jelent 
meg ! Nem volt o t t ; a Gondviselés nem küldte 
e l ; az Idő, hívta légyen bár a leghangosabban, 
kénytelen volt zavarokba merülni és tönkremenni, 
mert a hívó szózatra az nem jelent meg.

Mert ha jól meggondoljuk, egy Időnek se 
kellett volna romba dőlni, ha megtalálja meg
felelően bölcs, jó és nagy emberét : akiben van 
bölcsesség arra, hogy tisztán felismerje, mit kíván 
a k o r ; s van benne erő, hogy azt az igazi úton 
oda vezérelje. Ez az üdve minden Kornak. De 
hadd hasonlítsam a közönséges, lanyha Időket 
hitetlenségükkel, nyomorukkal, zűrzavaraikkal, 
kétkedő, ingadozó jellemeikkel és nehéz körülmé
nyeikkel, amint tehetetlenül imbolyogva, mindig 
rosszabb és rosszabb helyzetbe jutva, a végromlás
hoz közelednek : hadd hasonlítsam ezeket a szá
raz, holt gyujtóanyaghoz, amely az Ég villámára 
vár, hogy felgyújtsa.

Ez a villám a nagy ember, az ő szabad erejé
vel. Az ő szava az a bölcs, gyógyító szó, amely
ben mindenki hihet. Minden föllobog körűié, ha 
ő lángra lobbantotta a tüzet. Azt hiszik, hogy a 
száraz rőzsegallvak hívták őt életre. Nekik nagy 
szükségük volt rá, de elő is hívni őt, az már nem 
tellett tői ük. Azt hiszem, rövidlátó kritikusok azok,

3*
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akik Így kiáltanak föl : oNem a rőzsegallyak idéz
ték-e elő a tüzet ?« Saját kicsiny voltának szomo
rúbb bizonyítékát senki se adhatja, mint ha nem 
hisz a nagy emberekben. Nincs leverőbb jelenség 
egy nemzedékben, mint a szellemi fénnyel szem
ben mutatkozó általános vakság, kapcsolatban a 
holt gyújtóanyagba vetett hittel. Ez a hitetlenség
nek a teljessége. Látni fogjuk, hogy a világtörté
net minden korszakában a nagy ember saját korá
nak nélkülözhetetlen megmentóje vo lt; a villám, 
ami nélkül a gyújtóanyag soha tüzet nem fog. Amint 
mondottam, a világtörténet: a nagy emberek 
élettörténete.

Az ilyen apró kritikusok mindent elkövet
nek, hogy a hitetlenséget, az általános szellemi 
ernyedést elősegítsék, azonban, szerencsére, ez 
egészen nem mindig sikerül. Minden időben támad
hat ember, aki elég nagy arra, hogy belássa, hogy 
ezek a tantételek : ködképek és agyrémek. S ami 
figyelemreméltó, nincs kor, amelyben képesek 
lennének az élő emberek szívéből teljesen kiirtani 
a nagy emberek iránt érzett saj átlagos hódola
to t ; valódi csodálatot, hűséget, imádást, bármi
lyen homályos és fonák légyen is az. Hős-imádás 
lesz, míg ember lesz. Boswell tiszteli az ő John- 
son-ját igazán és híven, még a 18-ik században is. 
A hitetlen franciák hisznek az ő Voltaire-j ükben, 
s körülötte igen különös Hős-imádást láttunk, 
élte alkonyán, amidőn csaknem megfojták a rá
szórt rózsákkal. Előttem mindig rendkívül külö
nösnek tetszett ez a Voltaire-imádás. Valóban, ha 
a kereszténység a Hős-imádás legmagasztosabb 
példája, ez a Voltaire-bálványozás annak egyik 
legalacsonyabb foka volt. Akinek élete amolyan 
Antikrisztus-féle volt, erről az oldalról is különös
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ellentétet mutat. A csodálatra egy nép se volt 
oly kevéssé hajlandó, mint a Voltaire franciái. 
Persiflage (csúfondárosság) volt jellege egész lelkü- 
letének; csodálatnak sohase volt abban helye. 
És mégis ! Ferney öreg ura Párisba megy, egy 
reszkető, beteges, 84 éves aggastyán. Érzik, hogy 
ő is olyan »Hős-féle«, hogy életét a tévedés és az 
igazságtalanság elleni küzdelemben töltötte, ki
mentvén Calas-t, leálcázva a magas polcokon ülő 
képm utatókat; — szóval ő is, bár szokatlan 
úton-módon, bátor emberhez méltóan harcolt. 
Érzik, hogyha a »persiflage« nagy dolog, sohase 
volt ilyen »persifleur«; ő a megvalósult eszmény
képe mindnyájuknak; az, amivé mindnyájan 
szeretnének lenni; minden francia közt a leg
franciább. Voltaképpen ő az Istenök, — olyan 
Isten, aminó nekik való. A Porté St-Denis-i vám- 
szedőtől kezdve föl Antoinette királynéig, nem 
imádja-e minden ember őt ? Előkelő emberek 
pincérruhát öltenek, csakhogy közelébe jussanak. 
A postamester, nagyot káromkodva, Így szól a 
kocsishoz : »Va bon train (jól hajts !) Monsieur 
de Voltaire-t viszed«. Kocsija Párizsban >>egy üstö
kösnek a magja, amelynek farka egész uccákat 
tölt be«. Bundájából a nők egy-egy szőrszálat 
tépnek ki s szent ereklyeként tartogatják. Semmi 
sem volt egész Franciaországban magasztosabb, 
szebb és nemesebb, amiből az az érzés ne fakadt 
volna ki, hogy ez az ember magasztosabb, szebb 
és nemesebb mindannyinál.

•a volt. Min
dig így lesz. Mindnyájan szeretjük a nagy embe-

Igen, az északi Odin-tol az 
Sámuelig ; a Kereszténység isteni 
Enciklopedisták ráncos főpapjáig 
ben és helyen, a Hős : imádás t i

angol Johnson 
Alapítójától az 
, minden idő-
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rek e t; szeretjük, imádjuk őket s alázattal meg
hajolunk e lő ttük : mi más előtt hajolhatnánk 
meg becsülettel, tisztességgel ? Nem érzi-e min
den derék ember, hogy önmaga emelkedik maga
sabbra, ha meghajol az előtt, aki valóban fölötte 
áll ? Ennél nemesebb, áldottabb érzés nem lako
zik az ember szívében. 8 nagyon megnyugtató rám 
nézve annak tudata, hogy nincs kétkedő logika 
vagy bármely kornak általános sivársága, őszinte
séghiánya és léhasága, amely ezt a nemes, velünk 
született lojalitást és bennünk lakozó hódolatot 
ki pusztít hatná. A hitetlenség korszakaiban, ame
lyek csakhamar a forradalom időszakaivá válnak, 
mindenki előtt szembeötlő lesz az összeomlás, 
szomorú hanyatlás és pusztulás. Ezekben a napok
ban, a Hős-imádásnak ebben az elpusztíthatatlan- 
ságában látom én azt az örök gyémánt-sziklát, 
amely mélyebben fekszik, hogysem oda a forra
dalmi áram szerteszóródott törmeléke eljutna. 
A forradalmi korszakokban a dolgoknak recsegve- 
ropogva széteső darabjai ilyen mélyre zuhanhat
nak ; de lejebb nem. Ez az az örök sarkkő, ahon
nan ismét megkezdődhetik az újraépítkezés. Hogy 
az ember, egv vagy más értelemben, imádja a 
Hősöket, hogy mi mind tiszteljük s tisztelnünk 
kell örökké a nagy embereket: ez előttem az élő 
szikla a görgetegek között; az egyetlen szilárd 
pont a modern forradalmi időben, amely különben 
híjával van az alapnak és a partnak.

Ennyi igazságot találok én a régi népek 
pogányságában, ugyan régi, elavult mezben, de 
a lélek benne : az most is való igaz. A Természet 
még mindig isteni, az Isten alkotásainak meg
nyilvánulása ; a Hős még mindig imádásra méltó ; 
ez volt az, amit a pogány vallások, kezdetleges,
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kuszáit formákban bár, törekedtek, úgy ahogy, 
kifejezésre juttatni. Azt gondolom, hogy ehelyütt 
ránk nézve a skandináv pogányság érdekesebb, 
mint bármely másik. Először is, ez volt a pogány
ság legutolsó maradványa ; Európa ezen részei
ben egészen a 11-edik századig tartott ; még 800 
évvel ezelőtt a norvégek imádták Odint.

Mint atyáink hite is érdekel ez bennünket; 
azok az emberek, akiknek vére csörgedez ereink
ben még ma is ; akikhez, oly sok irányban, két
ségkívül hasonlítunk : ők ezt hitték, míg mi egé
szen mást hiszünk. Vessünk egy tekintetet erre 
a szegényes északi hitre, több oknál fogva. Meg
lehetős biztos eszközeink vannak rá, hogy ezt 
megtehessük, mert a skandináv mitológiának van 
egy más érdekes vonása is i az, hogy oly jó állapot
ban maradt fönn.

Azon a különös szigeten, Izlandban, amelyet 
a geológusok állítása szerint, a tűz hozott föl a 
tengerfenékről; a terméketlenségnek és a lává
nak ebben a vad országában, amely minden év
ben, hónapokon és hónapokon át, sötét viharok 
martaléka, de nyaranta ragyogó, vad szépségben 
pompázik ; komoran és zordan az Északi-óceánra 
meredve, hóhegyeivel, háborgó, forró gejzíreivel, 
kénforrásaival és irtózatos vulkánikus hegyeivel, 
mint a Fagynak és a Tűznek mérhetetlen, kaotikus 
csatatere; — ahol legkevésbé vártunk volna 
irodalmat vagy bárminemű írott emlékeket, — 
mindezeknek a dolgoknak a följegyzése ott talál
ta to tt meg. Ennek a vad földrésznek tengerfelőli 
oldalán van egy rétszegély, ahol a marha megél, 
s az emberek is fenn tudják tartani magukat a 
tenger adományai s jószágaik révén; s úgy lát
szik, hogy ezek az emberek költői lelkületűek
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voltak, akikben mély gondolatok lakoztak, s akik 
gondolataikat zeneileg tudták kifejezni. Sok el
veszett volna, ha Izland nem emelkedik ki a ten
gerből s ha föl nem fedezik az északiak; Észak 
költői közül sokan voltak Izland szülöttei.

Saemund, egyike az ottani legrégibb keresz
tény papoknak, aki talán még bizonyos előszere
tettel viseltetett a pogányság iránt, összeszedett 
egypár régi, már-már feledésnek indult pogány- 
éneket, — mitikus, prófétai, leginkább vallásos 
jellegű költeményeket vagy énekeket, melyeket az 
északi kritikusok a régebbi vagy költői Eddá
nak neveznek. Edda, ez a bizonytalan eredetű 
szó, azt tartják, ősanyát jelent. Snorro Sturleson, 
egy izlandi úriember s igen nevezetes férfiú, Sae
mund unokájának neveltje, majdnem e^y század
dal később, több más könyv között az egesz mitoló
giának egy gyűjteményét állította össze prózában, 
a hagyomány révén fenmaradt versek töredékei
nek fölhasználásával. Egy nagy ügyességgel, tehet
séggel, m ondhatni: öntudatlan művészettel meg
alkotott, világos, átlátszó mű, amelyet ma is él
vezet olvasni, íme, az ifjabb Edda, vagy Edda 
prózában. Ezen és számos más, leginkább izlandi 
Saga (Monda) útján, izlandi vagy másféle kommen
tárok segélyével, amelyeket napjainkban oly buz
galommal űznek északon, lehetséges lesz közvet
len betekintést nyerni még ma is és mintegy szem- 
től-szembe vizsgálni, szemügyre venni a Hitnek 
azon ősi, északi rendszerét. Felejtsük el, hogy ez 
téves Vallás ; tekintsük úgy, mint egy régi Gondo
latot s kíséreljük meg, hogy vajjon rokonszenvez- 
hetnénk-e vele valamennyire.

Ügy találom, hogy ennek a régi északi mitoló
giának alapvonása : a Természet látható műkő-
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désének megszemélyesítése. A fizikai Természet 
erőinek komoly és egyszerű felösmerése, mint olyan 
dolog, amely teljesen csodaszerű, bámulatos és 
isteni. Amiről mi ma mint Tudományról előadást 
tartunk, azt ők mint vallást csodálták s hódolat
tal térdre borultak előtte. A Természet ellenséges, 
sötét hatalmait úgy képzelik maguknak, mint 
»Jötun«-okat, óriásokat, démoni jellemű, rettene
tes torzlényeket. Fagy, Tűz, Tengeri V ihar: 
JötunoK. Viszont a barátságos hatalmak, mint a 
Nyári Hőség, a N ap : Istenek. A világegyetem e 
kettő közt oszlik meg, külön lakoznak, örökös, 
kiolthatatlan viaskodásban. Az istenek fent lak
nak Asgard-ban, az Asák vagy Istenségek kertjé
ben : Jötunheim, egy sötét, távol fekvő kaotikus 
ország : a Jötunok hazája.

Mindez különös, és nem lesz hiábavaló dolog, 
ha mélyére hatolunk, alapjait megvizsgál
juk. A Tűznek vagy a Lángnak hatalma, p. o., 
amelyet mi valami triviális vegyészeti műszóval 
jelölünk, ezáltal takarván el magunk előtt a cso
dásnak lényeges jellegét, mely ott van abban is, 
mint minden dologban : ezek előtt a régi északi 
emberek e lő tt : Loke, egy igen eleven és ravasz 
Démon, a Jötunok nemzetségéből. Amint spanyol 
utazók beszélik, a Tolvaj-szigetek vad emberei is 
azt tartották, hogy a Tűz, amit azelőtt, sohase 
láttak, ördög vagy isten volt, amely mérgesen 
megharapta azt, aki őt érintette, s száraz fából 
élt. Nincs az a Vegytan, hacsak a butaság segít
ségére nem jő, amely előttünk is képes lenne el
takarni azt, hogy a Láng egy csoda. Mi a Láng ? —■ 
Az ős északi látnok szemében a Fagy egy torzon- 
borz Jötun, az óriás Thrym, Hrym vagy Rime, 
régi, i tt  ma már majdnem elavult, de Skóciában
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még ma is használatban levő szó, a Zúzmara meg
jelölésére. Rime nem volt akkor holt, vegyi dolog, 
mint ma, hanem egy élő Jötun vagy Ördög; a 
rémes Jötun : Rime, éjjel hajtotta haza lovait, 
»sörénvüket kefélve« ült rajtuk, s ezek a Lovak 
a Jégfelhők vagy a gyors Fagyos-Szelek voltak. 
Tehenei, nem az övéi, hanem egy rokonáéi, az 
óriás Hymir tehenei : Jéghegyek; ez a Hymir, 
ördög-szemével, >>rátekint a sziklákra << s azok men
ten széthasadnak.

A Dörgés akkor nem egyszerű Villanyosság 
volt, mint ma, üvegből vagy gyantából fejlesztve : 
Donner-Isten volt az, Thunder vagy Thor, egy
szersmind a jótékony nyári meleg istene. A dör
gés az ő haragja v o lt; a fekete felhők tornyosu- 
lása : Thor haragos szemöldökeinek összehúzó
dása ; az Égből aláhulló villámcsapás : a Thor 
kezétől sújtott s mindent összeromboló Kalapács ; 
robogó kocsiját a hegyormokon áí hájtja, ez a 
mennydörgés ; dühösen »belefuj vörös szakállába<«, 
ez a dörgést közvetlen megelőző zúgó szélvihar. 
Viszont Balder, a Fehér Isten, a szép, az igazságos 
és áldásos, akit a régi keresztény misszionáriusok 
Krisztushoz hasonlítottak : ez a Nap, a látható 
dolgok közt a legszebb ; csodás és isteni ma is, 
minden asztronómiánk és kalendáriumaink dacára. 
De talán a legnevezetesebb isten, akinek emléke 
fönmaradt, az, akinek nyomát a német etimrlogista, 
Grimm, találta meg : Wünsch- vagy Kívánság- 
Itten, aki mindnyájunknak megadhatja azt, amit 
kívánunk. Nem a legőszintébb, de egyszersmind 
a legdurvább hangja-e ez az emberi szellemnek ? 
A legdurvább eszmény, amit ember valaha alko
tott, amely szellemi műveltségünk legkésőbbi 
alkataiban is jelentkezik. Magasabb szempontok
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tanítanak meg arra, hogy a Wiinsch-Isten nem az 
igazi Isten.

A többi Istenek vagy Jötunok közül, az eti
mológia kedvéért, csak azt akarom megemlíteni, 
hogy a tengeri vihar : Aegir Jötun egy igen vesze
delmes Jötun ; s még ma is, — amint hallom, — 
a Trent-folyó mellett, mikor a víz áradóban van 
(egy neme a visszatorlódásnak, igen veszedelmes 
forgatagnak), a nottinghami hajósok ezt »Eager<<- 
nek nevezik, s azt k iáltják : »Vigyázz, az Eager 
jő !« Különös ez a fönmaradt szó, mint egy alá
merült világ cölöpje ! A legrégibb nottinghami 
hajósok hittek az Aegir-Istenben. Valóban, a mi 
angol vérünk jó részben dán, északi, vagyis inkább, 
alapjában véve, a dán, északi és a szász között 
csak egy kis lényegtelen különbség van, mint a 
pogány és keresztény közt, vagy ilyesmi. De egész 
Angliában, keresztül-kasul, dánokkal vagyunk ke
verve, a múltban történt folytonos betörések követ
keztében ; nagyobb arányban a keleti parton s a 
legnagyobb mértékben, amint én hiszem, az északi 
vidéken. Humbertől fölfelé, egész Skóciában, a 
-köznép beszéde feltűnő mértékben ma is izlandi; 
germanizmusuknak megvan a maga északi színe
zete. ök  is »Normanök«, Északi emberek, — ha 
ugyan ebben van valami nagy érdem !

A főistenre, Odinra, mindjárt rákerítjük a 
sort. Egyelőre csak azt jegyezzük meg, mi a skan
dináv és minden pogányság lényege : a Természet 
erőinek, mint isteni, bámulatos, személyes Műkö
déseknek —■ Istenek és Démonok gyanánt való — 
felösmerése. Előttünk se megfoghatatlan ez. A min
dig bámulatos Világegyetemnek gyermekes fel
fogása ez, amely áhítattal és csodálattal nyilat
kozik meg. Az én Szememben van valami kiválóan
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eredeti, nagy és férfias vonás ebben az északi 
vallás-rendszerben. Bizonyos lapos egyszerűség, 
parasztosság különbözteti meg ezt a skandináv 
rendszert a régi görög pogányság könnyed kecses
ségétől. Ebben gondolat van : a mély, durva, 
komoly lelkek őseredeti gondolata, amelyek biza
lommal megnyíltak a körülöttük levő dolgok 
előtt. A dolgoknak szemtől-szembe való s szív
ből és szívre ható megfigyelése : ez az ismertető
jele minden jó gondolatnak, minden időben. Nem 
bájos könnyedség, félig játék, mint a görög pogány
ságban : bizonyos otthonias becsületesség, parasz
tos erő, nagy és nyers őszinteség tárul föl ezek
ben. Gyönyörű Apolló-szobraink és mosolygó 
mítoszaink után idegenszerűi eg hatnak ránk az 
északi Istenek, amint sört főznek, hogy Aegirrel, 
a tengeri Jötunnal, lakomázzanak; amint Thort 
küldik, hogy szerezze meg nekik erre a célra az 
üstöt, a Jötunok földjén; amint Thor, egy csomó 
kaland után, a fején hozza azt, mint egy nagy 
kalapot, s tova siet vele imigyen, egészen elveszve 
benne: az üst fülei sarkáig érnek. Egy neme a 
roppant nagyságnak, az idomtalan óriásságnak 
jellemzi ezt az északi vallásrendszert; roppant, 
még teljesen zabolátlan erő, esetlenül óriási, bizony
talan léptekkel mozogva. Nézzük csak a Terem
tésről szóló ős-mitoszukat. Az Istenek megölvén 
az óriás Imer-t, akit »a meleg szél« alkotott sok 
mindenféle munkával, a Fagy és Tűz összeütkö
zéséből, azt határozták, hogy belőle egy világot 
alkotnak. Véréből lett a Tenger, húsából a Száraz
föld, csontjaiból a Sziklák, szemöldökeiből Asgard, 
az Istenek hona, koponyájából a nagy, mérhetet
len, kék Égbolt és agyvelejéből a Felhők. Micsoda 
szertelensége a képzeletnek ! Határtalanul nagy,
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óriás, szertelen gondolat, arra jó,hogy majdan, kellő 
időben, a Shakspeare-ek és Goethék nem óriás, 
de isteni s az óriásinál erősebb, tömörebb nagysá
gává váljék ! Testileg és lelkileg ezek az emberek 
a mi ősapáink.

Azt a fölfogást is szeretem, amely az Igdrasil- 
Fáról szól. Az egész Életet úgy fogták föl, mint 
egy Fát. Igdrasilnak, a Lét cserfájának, gyökerei 
mélyen lenyúlnak Hela vagy a Halál birodal
mába ; törzse fölnyúl az égig, ágait az egész 
Világegyetemre kiterjeszti: ez a Lét Fája. Lábá
nál, a Halál birodalmában, három Norna ül, a 
Sors istennői, a Múlt, Jelen és Jövő ; gyökereit 
a szent Kútból öntözik. »Ágai«, rügyeivel és lomb
jaival, — események, átszenvedett és átélt dol
gok, tettek, katasztrófák, — minden országon és 
minden időn át kiterjeszkednek. Nem életlefrás-e 
minden levele, nem te tt vagy szó-e minden por- 
cikája ? Ágai: nemzetek története. Zúgása : az 
Emberi Lét moraja, ősidőktől fogva. Ott n ő : az 
emberi szenvedély fuvallata zúg rajta keresztül, 
vagy a szélvihar ordít ágai közt, mindenik elvál- 
hatatlan összefüggésben a többivel, mintha az 
összes istenek hangját hallanók. Ez Igdrasil, a 
Lét Fája. Múlt, Jelen és Jö v ő ; ami volt, van 
és lesz, a »lenni« ige végtelen ragozása. Nézve az 
emberi dolgok körforgását, fölbonthatatlan közös
ségüket, tadva azt, hogy a szót, amit itt most, 
önök előtt, kimondok, nemcsak a mösogoth Ulfilas- 
tól kölcsönöztem, hanem minden embertől, mióta 
az első ember beszélni kezdett, nem ösmerek oly 
találó hasonlatot, mint ezt a Fa-jelképezést. 
Gyönyörű, egészen gyönyörű és nagyszerű ! Szo
morú ellentétül csak gondoljunk »a világegyetem 
gépezetére*.
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Igen, ez az északi fölfogás a Természetről 
eléggé különös ; nagyon különböző attól, amit mi 
hiszünk a Természetről. Hogy tulajdonkép hon
nan származott, azt pontosan megmondani nem 
volna könnyű feladat. Egyet azonban mondha
tunk : ez az északi emberek gondolataiból eredt 
s mindeneknek előtte annak az első északi ember
nek fejéből, akinek eredeti gondolkodóképessége 
volt. Az első északi »lángeszű ember«, amint ma 
neveznők. Megszámlálhatatlan ember vonult a 
Világegyetemen keresztül, homályos, néma csodá
lattal, aminőt az állatok érezhetnek, vagy kínos, 
hasztalanul kérdező csodálattal, aminőt csak az 
ember érez, amíg elérkezett a nagy Gondolkodó, 
az eredeti ember, a Látnok, akinek kialakult, ki
mondott Gondolata mindnyájának szunnyadó ké
pességét Gondolatra ébreszti. Mindig ez az eset 
a Gondolkodóval, a szellemi Hőssel. Amit az embe
rek mondani akarnak, aminek kifejezésére vágy
nak, azt mondja ki ő. Valamennyinek gondolata 
föltámad, mint valami kínos, bűvös álomból, az ő 
gondolatához csatlakozva, mintegy felelve n ek i: 
igen ! így van ! örvendetes az emberekre nézve, 
mint a hajnalhasadás az éjszakából; valóban, 
nem ébredés-e a nem-létről a létre, a halálból az 
életre? Még mindig tiszteljük az ilyen embert, 
Költőnek, Lángésznek vagy ilyesminek nevezzük; 
de ezeknek a vad embereknek szemében bűvész, 
csodás, nem remélt áldások adója számukra, —• 
Próféta, Is ten ! Az egyszer fölébredt Gondolat 
többé el nem alszik ; rendszerbe verődik ; növek
szik emberról-emberre, nemzedékről-nemzedékre, 
míglen egész teljességét eléri, és az ilyen gondolat
rendszer már tovább nem nőhet, hanem helyet 
kell adnia egy másiknak.
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Ügy képzeljük, hogy az északi nép előtt 
ilyen volt a ma Odin-nak nevezett ember, az északi 
Fő-Isten. Tanító, a léleknek és a testnek parancs
noka, megmérhetetlen értékű Hős ; vele szemben 
a csodálat, áttörve az ismert korlátokat, imádássá 
emelkedett. Nincs-e meg benne a Gondolat-kifeje
zés hatalma s még egyéb,, épily csodás hatal
jnak ? így érezhetett, határtalan hálával eltelve, 
a durva északi szív. Nem oldotta-e meg számukra 
ennek a Világegyetemnek szfinkszszerű rejtélyét, 
nem biztosította-e őket abban való rendeltetésük 
felől? Általa jutottak annak tudatára, hogv mi 
itt a teendőjük s mire számíthatnak azután. Általa 
lett a lét érthetővé és összhangzatossá ; ő volt 
az első, aki elevenné tette az életet. Nevezhetjük 
őt Odin-nak, az északi mitológia eredetének; 
Odin, vagy akármi neve lett légyen az Első Északi 
Gondolkodónak: amíg mint ember élt az embe
rek között. Ámint a Világegyetemről szóló fel
fogása egyszer ismeretessé lett, hasonló felfogás 
támad minden lélekben, nő, folyton-folyvást nő, 
amíg csak a hit tartja magát. Be volt az írva 
minden lélekbe, csakhogy láthatatlanul, mintegy 
szimpatikus tintával ; az ő szavára látható lesz 
mindenkiben. Nos tehát, a világtörténelem min
den korszakában, nem egy Gondolkodónak érke
zése-e a nagy esemény, amely szülőanyja minden 
másnak ?

Egy más dolgot se kell elfelejtenünk, ami egy 
kissé megmagyarázza ezeknek az északi Eddák
nak a zavart voltát. Ezek nem alkotnak össze- 
függő gondolatrendszert, hanem több, egymást 
követő rendszernek inkább csak az összességét. 
Ez az egész régi északi hit, amely az Eddában 
egy és ugyanazon távolsági vonalban van csak
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úgy odavetve, miként egy ugyanazon vászonra 
festett kép, a valóságban éppen nem így áll. Sőt 
inkább az egymást követő nemzedékek minden
féle távolságát és mélységét egyesíti magában, 
amióta az a Hit kezdetét vette. Minden skandináv 
gondolkodó, kezdve a legelsőtől, hozzájárult ehhez 
a skandináv gondolatrendszerhez; mindig új 
kidolgozásban és hozzáadásban, mindnyájuknak 
együttes munkája az. Hogy minő története volt, 
hogyan alakult át Aszerint, amint egy gondolkodó 
a másik után járult a változtatáshoz, amíg azt a 
teljes és végleges alakját megkapta, amelyet ma 
látunk az Eddában, senki megmondani nem tudja : 
ennek a trapezunti, tridenti zsinatjai, Athanasiu- 
sai, Dantéi, Lutherei alámerültek, anélkül hogy 
visszhangjuk lenne, a sötét éjszakába ! Csak any- 
nyit tudunk, hogy ilyen története volt. Ahol csak 
egy gondolkodó megjelent, a dologban, amiről 
gondolkodott, gondolataival hozzájárulást, kiegé
szítést, változást, forradalmat idézett elő. Nem 
zuhant-e a mélybe a legnagyobb ^forradalomé is, 
amelyet Odin, az ember, maga csinált, épúgy, 
mint a többi ? Mi Odinnak a története ? Különös 
arra gondolni is, hogy Odinnak története volt 1 
Hogy ez az Odin, az ő durva északi öltözetében, 
bozontos szakállával és vad szemével, durva 
északi beszédével és mozdulataival, olyan ember 
volt, mint mi, bánatunkkal, örömünkkel, tagjaink
kal, vonásainkkal, bensőleg éppen olyan, mint m i: 
és olyan művet alkotott ! De a mű nagy része 
elveszett; el létrehozója is, nevét kivéve. »Wed- 
nesday* mondják holnap az emberek ; Odin napja ! - 
Odinnak nincs története ; nincs róla okmány, sőt 
említésre méltó vélemény sincs.

Igaz, hogy Snorro a legnagyobb nyugalom
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ma], mondhatni, rövid üzleti stílusban írja le 
Heimskringlá-jában, hogy Odin milyen hősies 
fejedelem volt, a Fekete-tenger tájékán, tizenkét 
Peer-rel (Egyenrangúval) és egy nagy néppel, 
amely nem fért meg azon a tájon. Hogy vezette 
ki az ő »Asen«-jeit Ázsiából; háborús foglalások
kal Európa északi partjaira telepítette ; feltalálta 
a betűket, a költészetet és sok egyebet; s lassan
ként oda jutott, hogy ezek a skandinávok Fő- 
Istenként imádták, tizenkét Peer-jét tizenkét fiává 
tevék meg, Istenekké, mint ót m agát: Snorro 
mindezekben nem kételkedik. Saxo Grammaticus, 
egy nagyon különös északi ember ugyanabból a 
századból, még kevésbé habozó; nem átall : 
minden egyes mítoszban történeti tényt fedezni 
föl s úgy írni le mindent, mintha az Dániában 
vagy máshol valósággal megtörtént volna. A tudós 
és óvatos Torfaeus, egypár századdal később, 
pontos időszámítással rukkol elő ilykép: Odin 
körülbelül 70 évvel Krisztus előtt jött Európába. 
Mindezekről, a csupán bizonytalanságokon nyugovó 
dolgokról, amelyeknek tarthatatlansága ma már 
nyilvánvaló, nem szükséges beszélni. Messze, 
messze túl a 70 éven ! Odin kora, kalandjai, egész 
földi története, alakja és környezete, örökre a 
mélybe sülyedtek, ismeretlen ezredévek homá
lyába.

Grimm, a német régiségbúvár, odáig megy, 
hogy Odinnak, az embernek, még a létezését is 
tagadja. Etimológia útján bizonyítja ezt. A »Wuo- 
tan« szó, ami Odin-nak az eredeti alakja, ez a szó, 
amely főistenségük neve gyanánt a teuton nem
zetek körében mindenütt el volt terjedve, mon
dom, ez a szó, mely Grimm szerint a latin >>vadere«, 
az angol »wade« s több effélével van rokonságban :

CarlyU : Hűsökröt. 4
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eredetileg Mozgást, a Mozgás Forrását, Hatalmat 
jelent, a legfőbb Istennek hozzá illő neve, nem 
pedig egy emberé. A szó Istenséget jelent — mondja 
ő — a régi saxon, germán és teuton törzseknél, 
a belőle képezett melléknevek mind istenit, leg
felsőt vagy olyasmit jelentenek, ami a főisten 
tulajdona. Mindez igen valószínű. Étiméiogikus 
kérdésekben meg kell hajolnunk Grimm előtt. 
Fogadjuk el, hogy Wuotan »Wading«-et, a Moz
gás erejét jelenti. S mégis ! mi az akadálya annak, 
hogy a neve ne legyen egy hősies embernek, egy 
Mozgatónak, éppen úgy, mint egy Istennek ? Ami 
a jelzőket s az ezekből alkotott egyéb szavakat 
illeti, nem vált-e a Lope iránti általános csodálat
tal eltelt spanyoloknál szokássá, hogy >>Lope- 
virágoto, »Lope-dárrá«-t emlegettek, ha a virág 
vagy az asszony feltűnő szép vala. Ha ez soká 
Így tarto tt volna, Lope odáig jut Spanyolország
ban, hogy belőle is egy »isteni« jelzőként szereplő 
melléknév származik. Valóban, Smith Ádám, 
>>Essay on Language<< című művében, úgy véli, 
hogy minden melléknév ezen a módon jött létre : 
valami igen zöld tárgy, amely főleg zöldségénél 
fogva vált közismeretűvé, a »zöld« nevet kapta 
és azután a legközelebbi dolog, amely ennél a 
minőségénél fogva volt feltűnő, p. o. egy fa, s>zöld 
fának« neveztetett, amint mi »gőzkocsit«, mégy 
lóerejű kocsit« emlegetünk ma is, és több effélét. 
Smith szerint minden melléknév eredetileg 
fgy képződött; először főnevek, dolgok nevei 
voltak. Eyen etimológiák kedvéért nem semmisít
hetünk meg egy embert ! Bizonyára volt egy 
első tanító és kapitány; bizonyára kellett 'lenni 
valamikor egy kézzelfogható Odinnak; aki nem
melléknév vaja, hai i Hős, húsból és
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vérből. Minden hagyomány, a történelem vagy 
ennek visszhangja megegyez azzal, amire a gondol
kodás vezeti rá az embert s így azt igazolja.

Hogyan történt, hogy Odin, az ember, isten
nek, főistennek tekintetett ? Bizonyára oly kér
dés, amelyre nézve senki se óhajthatja, hogy 
dogmatizájjunk iölötte. Mondottam, hogy népe 
határtalanul imádta ; még ekkor nem volt mér
tékük az imádáshoz. Gondoljatok saját nemes 
szívbeli vonzalmatokra valamely igen nagy em
ber iránt, amint az egyre nőtt, míglen áthág min
den korlátot, míglen eltölti és túlárasztja egész 
gondolatvilágotokat. Vagy talán ez az Odin, az 
ember — miután egy nagy, mély lélek, a vizió és 
a benső ösztön rejtélyes lelkesedésével, amiről azt 
se tudja : honnan szállta meg, önmaga előtt rej- 
tély, egy neme az iszonyatnak és csodának — azt 
érezte volna, hogy ő valóban isteni, hogy ő »Wuo- 
tan«-nak, a Mozgásnak, a Legfelső Hatalomnak, 
az Istenségnek valamelyes kifolyása, akinek — az 
ő heves képzelete előtt — az egész Természet 
csak rettenetes lángképe s hogy a Wuotannak 
valamely kiömlése lakozik ő benne is ! ? Nem volt 
ő szükségképpen csaló ; csupán tévedésben v o lt; 
de jó lélekkel csak azt hirdette, amit legigazabb- 
nak hitt. Egy nagy, egy őszinte lélek nem tudja : 
mi ő; ingadozik a legmagasabb csúcs s a legmé
lyebb völgyfenék között; minden dolog közt leg
kevésbé képes mérlegelni önm agát! Aminek őt 
mások tartják  s amit maga sejt, hogy ő micsoda : 
ez a két körülmény sajátságosán hat egymásra, 
segíti egymást a megállapodásban. Amikor min
den ember tisztelettel, áhítattal csodálja őt, szilaj- 
ságát, mikor lelke tele van nemes hevülettel és 
szeretettel, zűrzavaros sötétség forgószelével és a

4*
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dicsőséges új fénnyel körülte égi szépségben, 
ragyogón az isteni Világegyetem s nincs egy em
ber se, akivel ehhez hasonló történt volna, mit 
gondolhatott, hogy mi ő ? >>Wuotan ?« Mindenek 
azt felelék : »Wuotan !«

És azután gondoljuk meg, mit tesz, ilyen 
esetekben, az Id ő ; hogy az ember, aki nagy volt 
életében, tízszer nagyobb lesz, ha meghal. Milyen 
roppant arányban nagyító camera obscura a Ha
gyomány ! Hogyan nő egy dolog az emberi Emlé
kezetben, az emberi Képzeletben, amidón a sze
retet, az imádás és mindaz, ami az emberi Szív
ben fészke], arra szolgál, hogy azt bátorítsa. Mennyi
vel inkább a sötétségben, a teljes tudatlanságban, 
ahol nincs időjelzés, nincs okmány, nincs könyv, 
nincs márvány, csak imitt-amott egy néma kő
halom. Harminc-negyven év alatt, amidőn még nin
csenek könyvek, a nagy ember mitikussá válik, 
mihelyt a kortársak, akik őt látták, mind kihal
tak. Hát még 300 év alatt, vagy éppen 3000 év 
a la t t ! Hiábavaló dolog lenne, ilyen dolgokban 
elméleteket állítani föl ; ezek olyan dolgok, ami
ket nem lehet elméletekbe, diagrammákba szorí
tani ; amikről a logikának tudnia kellene, hogy 
nem beszélhet róluk. Elég, ha mi, a legnagyobb 
távolságban, ennek az óriási camera obscura- 
képnek a középpontját, a valódi fénynek egy kis 
derengését észrevesszük, ha azt észleljük, hogy 
mindennek a központja nem őrültség és semmi
ség volt, hanem józanság és valami.

Ez a fény — felgyulladva az északi lélek nagy, 
sötét örvényében, amely sötét volt ugyan, de éló 
s csak a világosságra várt — : ez előttem köz
pontja az egésznek. Hogy ez a fény hogyan fog 
szétragyogni s csodálatos, ezerszeres kiterjedés
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ben, alakokban és színekben hogyan fog szétáradni: 
az nem annyira a fényen fordul meg, mint inkább 
a népszellemen, mely azt felfogja. A fény formái 
és színei a csiszolt üvegtől függnek, amelyen az 
keresztülcsillámlik. Különös elgondolni, hogy 
minden emberre nézve még a legigazabb tény is 
mennyire átalakul az ember természetéhez képest. 
Mondottam, kogy a komoly embernek, embertársai
hoz beszélve, mindig azt kellett állítania, ami 
előtte tény gyanánt, mint a Természetnek valódi 
képe, tűn t fel. De a módot, amely szerint ily jelen
ség vágj  tény alakot öltött, azt, hogy az milyen 
nemű ténnyé vált őrá nézve : azt saját gondolat
körének törvényei módosították és módosítják, — 
mély, finom, de általános, mindig hatékony tör
vények. A Természet világa mindenkire nézve 
saját magának visszatükröződése; ez a világ 
»saját álmának sokszoros visszaverődése«. Ki 
tudja, a szellemi törvények minő szubtilitásainak 
köszönik mostani alakjukat ezek a pogány mesék ! 
A Tizenkettes szám, mindnyája közt a legmeg- 
cszthatóbb, amit felezni lehetett, négybe, háromba, 
hatba lehetett osztani, a legnevezetesebb szám — 
arra szolgált, hogy a Zodiacus jelei Odin fiainak 
s egy csomó egyéb tizenkettős dolognak számává 
legyenek. Bármely bizonytalan szám arra tört, hogy 
tizenkettőben állapodjék meg. így volt minden 
más dologgal is. S mindez öntudatlanul történt, — 
anélkül hogy allegóriák képzésére csak gondol
tak volna is ! Ezeknek az első Időknek friss, 
tiszta tekintete gyorsan felösmerte a dolgok tit
kos viszonyát s kész volt azoknak engedelmeskedni.

Schiller Vénusz övében örök esztétikai igazságot 
talál minden szépség természetére vonatkozólag; 
elég különös, — de o mégis óvakodik a föltevéstől,
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hogy a régi görög mitosz-alkotóknak csak sejtel
mük is lett volna a »bírálat filozófiájáról ! Általá
ban itt kell hagynunk ezeket a határtalan régió
kat. Nem bírjuk felfogni, hogy Odin valóság volt ? 
Tévedés fordulhatott elő elég, de nem hisszük, 
hogy apáink puszta hazugságban, hiú mesékben, 
előre kigondolt allegóriákban hittek volna.

Odin Rúnái jelentős vonás rá nézve. A Rúnák 
és a >>bűvös« csodák, amelyeket ezekkel véghezvitt, 
a hagyományban nagy szerepet játszanak. A Rú
nák: a skandináv ábécé; tegyük föl, hogy Odin volt 
a betűinek feltalálója, épúgy m in ta  >>bűbájolás- 
nak«, a nép között. A legnagyobb találmány, amit 
valaha ember csinált: a benne rejlő láthatatlan 
gondolatnak írott betűkben való kifejezése. Egy 
neme ez a második beszédnek, csaknem oly csodás, 
mint az első. Emlékezzünk csak a perui király
nak, Atahualpának, csodálkozására és hitetlen
ségére : amint az őt őriző spanyol katonával 
»Dios<<-t karcoltatott hüvelykujjára, hogy próbára 
tegye vele a legközelebbi katonát, bizonyosságot 
szerzendő aziránt, hogy ilyen csoda csakugyan 
lehetséges-e. Ha Odin betűket vitt népe közé, elég 
nagy csomó csodát mívelt vele.

A Runa-írás északi eredetűnek látszik : nem 
föníciai ábécé az, hanem skandináv. Snorro 
továbbá azt mondja, hogy Odin találta föl a köl
tészetet : az emberi beszéd zenéjét, épúgy, mint 
annak csodás runás jelzését. Képzeljétek magato
kat a nemzetek korai gyermekkorába, Európánk 
első szép hajnalhasadásába, amikor még minden 
fiatalon, frissen ragyogott, mint valamely fensé
ges napfölkeltekor s a mi Európánk a gondolkodás, 
a lét küszöbén volt. Csupa csodálat és remény, a 
reménynek és a csodálkozásnak határtalan ragyo
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gása, ezeknek az erős embereknek a szívében, 
mint egy fiatal gyermek gondolatai ! Erős fiai a 
Természetnek ! s íme itt volt közöttük egy, aki 
nemcsak rettenthetetlen kapitány és harcos, aki 
villogó, vad szemével meg tudta látni, hogy mit 
kell cselekedni s vad oroszlán-szívével meg is 
merte azt tenni, de aki egyszersmind költő is, 
minden, amit mi a költő név alatt értünk : próféta, 
nagy és mély Gondolkodó és Feltaláló — aminő 
mindig az igazi nagy ember. A Hős minden ízé
ben Hős ; de légióként lelkében és gondolkodás- 
módjában. Ennek az Odinnak, a maga képzetlen, 
félig artikulált modorában, volt valami mondani
valója. Egy nagy szív nyílt meg, hogy ezt a nagy 
Világegyetemet s az ember életét abban felölelje 
s egy jelentékeny, nagy szót szóljon afelől. Mint 
mondám, egy Hős, a maga ős eredeti mivoltá
ban, egy bölcs, tehetséges, nemesszívű ember. 
S ha még ma is mindenek fölé helyezünk egy 
ilyen embert, mi mindent csinálhattak belőle ezek 
a vad északi lelkek, akik csak éppen hogy elkezd
tek gondolkodni. Az ő szemükben, bár nem tud
ták  szóval megnevezni, ő nemes, a legnemesb 
v o lt: Hős, Próféta, Isten, Wuotan, a legnagyobb 
mindenek között. A gondolat mindig gondolat, 
akárhogy mondják vagy írják. Amint én sejtem, 
ez az Odin, benső lényegében, ugyanolyan anyag
ból volt, mint a legnagyobb szabású emberek. 
Erős, mély szívében egy nagy gondolat ! A kezdet
leges szavak, amelyeket ő használt, nem a leg
ősibb gyökerei-e azoknak az angol szavaknak, 
amiket ma is használunk ? így dolgozott ő, abban 
a homályos elemben. De ő, egy abban felgyűlt 
fénysugár vala, az Értelemnek, a Szív nyers 
Nemességének a fénysugara, az egyetlen neme a
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fénynek, amivel még rendelkezünk; mondom, 
egy Hős, arra rendeltetve, hogy ott ragyogjon s 
megvilágítsa a körülte levő sötétséget, — amint 
ez ma is mindnyájunk feladata.

Ügy képzeljük őt, mint az északi ember 
típusát, a legnemesebb teutont, akit faja valaha 
létrehozott. A durva északi szív határtalan csodá
lattal, imádattal fogta őt körül. Mintegy gyökere 
ő igen sok nagy dolognak ; a tőle eredő gyümölcs 
ezer és ezer mélységes év óta nőttön-nő a teuton
élet egész mezején. Az angol »Wednesday«, Szerda, 
mint mondám, nem Odin napja-e még ma is ? 
Wednesbury, Wansborough, Wanstead, Wands- 
w orth: Odin Angliába is átszármazott, ezek 
még levelek arról a gyökérről! ö  a főistene volt 
valamennyi teuton népnek, minta északi embe
rük ; ily módon csodálták minta északi emberü
ket ; ez volt az ő sorsa ezen a földön.

így, ha Odin maga mint ember teljesen el is 
enyészett, nagy árnyéka kitérjeszkedett népe 
egész történetére. Mert amint ez az Odin Isten
nek ösmertetett el, nagyon is megfogható lesz, 
hogy az egész skandináv felfogás a természetről 
(vagy inkább a homályos képzethiány), bárminő 
volt is az előzőleg, ezentúl teljesen másként fog 
fejlődni s jövőre új irányban fog alakulni. Amit 
ez az Odin meglátott s rúnáival és rímeivel taní
to tt, az egész teuton nép szívére vette s tovább 
űzte-fűzte. Az ő gondolkodásmódja mindnyájuk 
gondolkodásmódja l e t t ; ez a története ma is, 
más körülmények között, minden nagy gondol
kodónak. Óriási, zűrzavaros, kuszáit vonalakban, 
mint valamely roppant camera obscura-árnyék 
fölfelé vetítve, a múlt holt mélységeiből, s az egész 
északi eget betakarva : ez a skandináv mitológia
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bizonyos értelemben nem képmása-e magának az 
ember-Odinnak ? Az ő természetes arcának óriási 
képmása, fölismerhetőleg vagy föl nem ismerhetó- 
leg ily módon szélesült ki és zavarodott össze, 
öh, a Gondolat, mondom, mindig Gondolat. Egyet
len nagy ember sem él hiában. A világtörténelem 
nem egyéb, mint a nagy emberek élettörténete.

Káin nézve van valami mélyen megható a 
heroizmusnak ebben az őskori alakjában, abban, 
amint a Hőst embertársai ilyen mesterkéletlen, 
gyámoltalan módon, de egész szívvel és bensőség- 
gel fogadják. Bármily gyámoltalan is kifejezésé
ben, ez az érzés a legnemesebb, olyan, amely egy 
vagy más alakban örökké tartó, mint maga az 
ember. Ha képes volnék feltüntetni, bármily kis 
mértékben is, amit régóta hiszek : hogy ez érzés 
az emberiség életföntartó eleme, lelke az embe
rek történetének földünkön : ez lenne a legnagyobb 
haszna ennek a fölolvasásnak. Most nem nevezzük 
isteneknek nagy embereinket, sem nem csodál
juk őket korláttalanul, — óh nem ! csodálatunk
nak meglehetősen korlátolt határa van. De ha 
nincsenek nagy embereink, vagy ha éppen nem 
csodáljuk ő k e t: ez még nagyobb szerencsétlenség.

Ennek a szegényes skandináv hős-imádásnak, 
ennek az északi világnézetnek, amelyben az em
ber egészen ahhoz alkalmazkodik, ránk nézve van 
egy elpusztíthatatlan nagy érdeme. Durva, gyer
mekes felismerési módja a természet és az ember 
isteni voltának; igen durva, de szívből eredő, 
erőteljes, óriási, — jelezve, hogy a gyermek mi
lyen óriássá nőhet ! Ez volt az igazság, de ma 
már nem az. Nem atyáink régen eltemetett nemze
dékeinek félig elhangzott hangja-e ez, amint az 
elmúlt idők mélységeiből felénk száll, akiknek
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ereiben még az <5 vérük csergedez : »Ez az, amivé 
mi tettük a világot; ez a képe, fogalma mind
annak, amit az É.et és a Világegyetem nagy rejté
lyéből magunknak megalkotni képesek valánk. 
Ne kicsinyeljétek. Magasan túlemelkedtetek, sza
badabb gondolatkörbe jutottatok, de még ti se 
vagytok a legtetőn. Nem, bármily kiterjedt is 
ismeretkörötök, az is csak részleges, tökéletlen; 
olyan dolog ez, amit ember — időben vagy időn 
tú l — megérteni sohase képes ; a mindig új meg 
új fejlődés ezredévei után az ember azt kényte
len tapasztalni, hogy csak megkísérli megérteni 
annak egy részét: a dolog nagyobb, mint az em
ber, föl nem fogható, végtelen !«

Mint minden pogány mitológiának, úgy a 
skandinávnak is a lényegét a Természet isten
ségének felösmerésében ta lá ltu k ; az embernek 
őszinte közlekedése a rejtélyes, láthatatlan hatal
makkal, amint körülte a világban láthatólag mű
ködnek. Hangsúlyoznom kell, hogy ez a skandi
náv mitológiában őszintébben nyilvánul, mint 
bármely más mitológiában. Fő jellemvonása az 
őszinteség. A nagyobb fokú, sokkal nagyobb fokú 
őszinteség pótolja a régi görög báj teljes hiányát. 
Azt gondolom, hogy az őszinteség többet ér a bájnál. 
Ügy érzem, hogy ezek a régi északi emberek nyi
to tt szemmel és nyilt lélekkel néztek bele a Ter
mészetbe, egész komolysággal, becsületesen ; gyer
mekesen s mégis férfiasán; nagyszívű egyszerű
séggel, mélységgel és frisseséggel, hűséges, szerető, 
csodáló, félelemtől ment módon. Az embereknek 
igazán bátor, derék faja ez. A Természetnek ilye
tén felfogása a pogányság főeleme : az embernek 
és erkölcsi kötelességének felösmerése — bár eddig 
se hiányzott teljesen — a vallás tisztább alak
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zataiban válik főelemmé. Az emberi hitelvekben 
itt egy nagy különbség van, az emberiség vallásos 
fejlődésében egy nagy határkő. Az ember először 
a Természettel és Hatalmaival lép összeköttetésbe, 
bámulja és imádja őket; csak később veszi észre, 
hogy minden hatalom erkölcsi, hogy a fődolog rá 
nézve a Jó és a Rossz közötti különbség. >>Ezt tedd 
és ezt ne tedd<< közt kell választani.

Az Eddában előforduló mindeme mesés tör
ténetekre megjegyzem még, amint ezt már jelez
tem is, hogy a legnagyobb valószínűség szerint 
ezeknek újabb keletűeknek kell lenniük; való
színűleg a régi északi emberek ezeket maguk is 
jelentéktelennek, költői játéknak tartották. Alle
gória és Költői Képek nem képezhetnek vallásos 
h ite t ; előbb magának a hitnek kell meglenni, 
azután sorakozhatik körülte az allegória, mint 
a hozzávaló test a lélek köré. Azt kell tartanom, 
hogy az északi hit, hasonlóan más hithez, akkor 
volt a leghathatósabb, amikor még csöndes hall
gatásba rejtőzött s nem sok mondani- s még keve
sebb énekelni valója volt.

Mindama borongós Edda-tárgyak, fantasztikus 
felfogások és hagyományok között, dalos mitoló
giájukban, a lényeges, gyakorlati hit, amire az 
ember képesnek érezte magát, valószínűleg nem 
volt több és egyéb, mint ez : a Walkyrok és Odin 
csarnoka, a kérlelhetetlen Végzet s az egyetlen 
dolog, ami szükséges volt egy emberre, az, hogy 
bátor legyen. A Walkyrok az El pusztul and ók ki
választói : a kérlelhetetlen Végzet, amelyet meg
indítani vagy kiengesztelni hiábavaló fáradság 
volt, meghatározta, hogy kinek kell elpusztulnia ; 
ez volt egyik alapvető tétele az északi hívőnek, 
amint ez valóban mindenütt, minden komoly
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emberre nézve így van, Mahometre, Lutherre, 
Napóleonra egyaránt. Ez az alap minden 
ilyen ember számára, ez az anyag, amiből egész 
gondolatrendszere szőve van. A Walkyrok, ezek a 
Választók, bevezetik a bátort Odin isteni csarno
kába ; csak a gyávák és szolgalelkűek tartoznak 
máshova, a Halál istennőjének, Helának, birodal
mába : gondolom, az egész északi hitnek ez volt 
a lelke. Érezték szivükben, hogy a bátorság nél
külözhetetlen volt, hogy Odin nem fogja őket 
kegyébe fogadni, hanem megveti és eltaszítja, 
ha nem bátrak. Gondoljuk csak meg, nincs-e ebben 
valami. Napjainkban épúgy érvényes, mint réges- 
régen, a soha nem múló kötelesség: bátornak 
lenni. Bátorság ma is : derékség. Az embernek 
ma is első kötelessége : legyőzni a félelmet. Meg 
kell szabadítani magunkat a félelemtől, csak akkor 
vagyunk tettre képesek. Az ember tettei szolgaiak, 
nem valódiak, hanem látszólagosak, még gondo
latai is hamisak, úgy gondolkozik, mint egy gyáva 
rabszolga, míg a félelmet le nem gyűrte. Odin 
hite, ha kihámozzuk igazi magvát, maiglan is 
igaz. Egy férfinak bátornak kell lennie ; halad
jon előre s viselje úgy magát, mint férfihoz illik, — 
rendíthetetlenül bízva a felsőbb Hatalmak rende
letében és választásában, ne féljen semmitől. 
Most és mindörökké, a félelem fölött kivívott 
győzelmének teljessége fogja meghatározni, hogy 
ki-ki milyen ember.

Kétségtelenül, a régi északi emberek bátor
ságának ez a fajtája nagyon vad. Snorro elbeszé
lése szerint azt tartották, hogy szégyen és gyalá
zat nem a harcban esni el, s ha a természetes 
halál közeledett, sebeket vágtak magukon, hogy 
Odin kivégzett harcosokként fogadja őket. Hal-
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dokió, vén királyok hajóba feküdtek, kifeszített 
vitorlákkal, lassan égve, a hajót betaszították, 
hogy amint kiér a tengerre, lángra lobbanjon s 
ily módon méltóképpen temesse el az öreg hőst, 
egy füst alatt az égbe és a tengerbe ! Vad, véres 
bátorság, de a maga nemében bátorság; jobb, 
mint semmi. Milyen fékezhetetlen, rettenthetetlen 
erély az öreg tengeri királyokban ! Némán, össze
szorított ajakkal, amint én képzelem, öntudat
lanul bátrak, dacolva a vad óceán szörnyeivel, 
minden emberrel és dologgal: ősatyái a Blakes-ek- 
nek és Nelson-oknak. Homér nem énekelte meg 
ezeket-az északi tengeri királyokat, de Agamem- 
non vakmerősége csekély értékű volt ezekéhez 
képest, például a normán Hrolféhoz m érten! 
Hrolf vagy Rolló Normandia hercegének, a 
vad tengeri királynak, ma is része van Anglia 
kormányzásában.

Nem is volt hiábavaló, annyi és annyi nemze
déken át, ez a vad tengeri kóborlás és hadako
zás. Be kellett bizonyulni, hogy kik a legerősebb 
fajta emberek, kik vannak hivatva arra, hogy a 
többi fölött uralkodjanak. Az északi uralkodók 
között találok olyanokat is, akik »Favágó« címet 
k a p ta k : >>Erdő-irtó« királyok. Sokat mond 
ez. Azt sejtem, hogy alapjában véve közü.ök 
sok épúgy volt erdő-irtó, mint harcos, bár a Skal- 
dok leginkább ezeket az utóbbiakat említik s 
ezzel sok kritikust nem csekély mértékben vezet
nek tévútra, mert nincs nemzet, mely képes volna 
egyedül a hadakozásból megélni; csupa harcos 
nem kerülhet ki belőlük. Azt hiszem, hogy az 
igazi jó harcos a leggyakrabban egyszersmind igazi 
jó erdő-irtó, igazi jó alkotó, javító, munkás min
den téren, mert az igazi bátorság, amely nagyon
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különböző a vérengzéstől, mindennek az alapja. 
A bátorság jogosultabb módja az, amely zabolá- 
zatlan Erdők s a Természet sötét, durva Erői 
ellenében mutatkozik, abból a célból, hogy meg
hódítsa nekünk a Természetet. Nem sokra vittük-e 
ebben az irányban mi, az ő utódaik? Lenne bár 
bennünk mindig ilyen bátorság !

Hogy Odin, egy Hős hangjával és szívével, 
mintegy az Égből inspiráltán, népének a bátor
ság határtalan fontosságát hirdette, miként lesz 
így az ember istenné, — s hogy népe, választ 
érezve lelkében, küldetésében hitt, égi küldetés
nek tartotta azt s őt istenségnek, mely azt hir
deti : mindez az északi vallás eredeti vetőmagja
ként tűnik föl előttem, amelyből a mitológiák
nak, jelképes szokásoknak, spekulációknak, alle
góriáknak, daloknak és szágáknak (rege, monda) 
minden neme természetszerűleg nőtt. S milyen 
különösen n ő t t ! Az északi sötétség borzalmas 
forgatagában egy vékonyan derengő fénynek 
neveztem. De maga a sötétség eleven volt, ezt 
kell szem előtt tartani. Az egész északi népnek 
mohó, fejletlen, műveletlen, a fejlődés és a hala
dás után sóvárgó Szelleme volt az ! Az élő dok
trína nóttön nő, mint egy Banyan-fa ; fődolog 
az első mag : minden ág, mely a földre nyúl le, 
új gyökeret ver és így, végtelen összevisszaság
ban, egész erdő, egész tömkeleg támad, s mindez 
egyetlenegy magból származott. Egyéb volt-e 
tehát bizonyos mértékben az egész északi vallás, 
mint »ennek az egy embernek roppant árnyéka <<? 
A kritikusok némi rokonságot találnak a terem
tést és egyebet illetőleg az északi és hindu hit
regék között. A ^szikláról harmatot nyaló« Adumbla 
nevű tehén hindu színezetű. Hideg tájakra át
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helyezett hindu tehén ez. Mindez valószínű; való
ban, minden kétséget kizárólag mondhatjuk, hogy 
ezek a dolgok rokontermészetűek a legtávolibb 
országokban s a legrégibb időkben. A gondolat 
nem vesz el, csak átváltozik. Az első ember, aki 
földtekénken gondolkodni kezdett, volt mindennek 
a kezdeményezője. Azután a második és a harma
dik ; minden igazi Gondolkodó Odin fajából 
való, a saját gondolatmenetét tanítja  az emberek
nek, saját képmásának árnyékát veti a világtör
ténelem korszakaira.

Nincs terem ennek az északi hitregének ki
válóan költői jelleméről vagy érdeméről beszélni; 
nem is nagyon tartozik reánk. Van egypár vad 
Jóslatunk, mint a Völuspa a régibb Eddában, 
rövid, komoly, sybillai jellegű. Ezek a későbbi 
Scaldok azonban aránylag laza összefüggésben 
voltak tárgyukkal, csak játszva érintették azo
kat, s főleg az ő dalaik maradtak reánk. Ügy vé
lem, hogy a későbbi századokban folytatták az 
éneket, a költői szimbolizálást, amint, modern 
festőink festenek, többé nem szívük legmélyéből 
vagy egyáltalán nem is szívük szerint. Ezt minde
nü tt szem előtt kell tartanunk.

Gray töredékei az északi költészetből nem 
adnak erről semmi irányban fogalmat, amint 
Lope nem világosított föl Homér felől. Nem fekete 
márványból épült, négyszögű kövekkel kirakott, 
komor palota az, iszonyatba és rettenetbe borítva, 
mint Gray tárja elénk; nem ; durva, mint az 
északi szirtek, mint a jégmezők; bizonyos kedé
lyességgel, otthoniasságga], a jó humor és az 
egészséges vidámság színezetével, közepette ezek
nek a szörnyű dolgoknak. A régi erős északi szív 
nem bíbelődött színpadias finom fogásokkal;
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nem volt idejük a rettegésre. Nagyon szeretem 
vaskos egyszerűségüket, igazlelkűségüket, felfogá
suk közvetlenségét. Thor igazi északi haraggal 
»húzza össze szemöldökeit; úgy szorítja kalapá
csát, hogy csontjai belefehérednek«. A részvétnek, 
a becsületes részvétnek szép vonásai is fordulnak 
elő. Balder, »a fehér Isten«, meghal; a szép, nyá
jas Nap-Isten. Az egész Természetet fölkutatják 
orvosságért; de ő meg van halva. Anyja, Frigga, 
Hermodert küldi utána, hogy keresse, kutassa 
ő t ; kilenc nap és kilenc éjjel lovagol sötét, mély 
völgyeken át, a sötétség útvesztőjében; meg
érkezik az arany-íves H ídhoz; az ö r így szól : 
»Balder itt ment át, de a halottak országa lejjebb 
van, messze, Észak felé«. Hermoder arra lovagol, 
eléri Hela kapuját, látja Baldert, beszél vele : 
de Baldert kiszabadítani nem lehet. Kérlelhetet
len ! Hela ki nem adja, se Odin, se más Isten 
kedvéért. A szépnek és nyájasnak ott kell marad
nia. Neje önként vele ment, hogy együtt halja
nak. Örökre ott kell maradniok. Gyűrűjét Odin- 
nak kü ld i; neje, Nanna, kendőjét Friggának küldi 
emlékül.

Valóban, a Bátorság forrása a Részvétnek 
is ; az Igazságnak s mindennek, ami nagy és jó 
az emberben. Ezekben a leírásokban az északi 
szív egyszerű, durva ereje nagyon vonzó. Uhland, 
aki egy szép essayt írt Thorról, azt kérdi, hogy 
nem a becsületes erőnek vonása-e, hogy a régi 
északi szív a Dörgés-Istenben leli föl barátját ? 
Nem fél a dörgéstől, sót azt találja, hogy a nyári 
hőséggel és a szép nyárral velejár a dörgés ! Az 
északi szív szereti Thort s kalapácsát; játszik 
vele. Thor =  Nyári Hőség, a Békés Iparkodásnak 
és a Dörgésnek egyaránt Istene. Barátja a paraszt-
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n a k ; hű társa és legénye Thialfi, a Napszámos. 
Thor maga résztvesz minden durva napszámban, 
nem vet meg semmi foglalkozást azon a címen, 
hogy az közönséges, únos-úntalan a Jötunok föld
jére utazik, hogy gyötörje ezeket a jég-szörnyete
geket, megzabolázza és letiporja őket. Sok nyers 
humor van ezekben a dolgokban.

Thor, amint láttuk, a Jöl un-országba megy, 
Hymir üstjéért, hogy az Istenek sört főzhessenek. 
A rettenetes óriás, Hymir, belép, szürke szakálla 
tele van zúzmarával, szemének egy hunyorltásá- 
val oszlopokat d ö n t; Thor, hosszú, nehéz küz- 

‘ dés után, megragadja az Edényt s fejére teszi, 
❖ fülei sarkáig érnek«. Az északi Skald tréfás játé
kot űz Thorral. Ez az a Hymir, akinek tehenei, 
amint a tudósok fölfedezték, a jéghegyek. Hatal
mas, önálló Brobdignag-lángész, akinek csak arra 
van szüksége, hogy a kellő korlátok közé szorít- 
tassék, hogy Shakspeare, Dante, Goethe legyen 
belőle. Ma már ezek az északi mesék mind elenyész
tek. Thor, a Mennydörgés Istene, az óriás-öló 
Jack-ká változott át, de a szellem, amely alkotta, 
megmaradt. Milyen különös módon nőnek, enyész
nek és nem enyésznek a dolgok ! Az északi hit 
nagy világfájának ágai ma is föltalál hat ók. Ilyen 
a gyermekszoba Jack-ja, csodás, mérföldjáró 
csizmáival, bűvös sapkájával, bűbájosán éles 
kardjával. Hynde Étin s még inkább Red Étin of 
Ireland, a skót balladákban, Északról származ
tak  ; Étin bizonyára egy Jötun. Shakspeare 
Hamlet-je is egy ága ennek a világfának. Hamlet, 
Amleth, valóban egy mitikus személy ; tragédiája 
a megmérgezett atyáról, akinek álmában csöpög- 
tettek mérget a fülébe és a tö b b i: északi hitrege ! 
Az öreg Saxo, szokása szerint, dán történetet csi-

Carlyle : HöaSkröI. 5



66

nált belőle. Shakspeare, Saxo nyomán, úgy al
kotta meg, amint azt ismerjük. íme egy ága a 
világfának, amely megnőtt, természetszerűleg vagy 
véletlenül növekedett.

Tényleg, ezekben a régi északi énekekben 
igazság van, benső, tovább fejlődő igazság és 
nagyság, amint egyedül a hagyomány révén bír
ják hosszúidéig magukat föntartani. Nem annyira 
testi nagyság, hanem durva lelki nagyság. Valami 
magasztos, panasztalan búskomorság van ezekben 
a regi szivekben. Nagy, szabad bepillantás a gon
dolat mélységeibe. Ugy látszik, mintha ezek a 
derék északiak azt látták volna, amire az Elmél
kedés tanította az embereket minden időkben, 
hogy utóvégre is ez a világ csak látszat, képzet 
vagy látomás, de nem valóság. Minden mély 
lélek belátja ezt, a hindu hitregélő, a német böl
csész, Shakspeare, a komoly Gondolkodó, bárhol 
legyen is az, hogy:

»01y anyagból valók vagyunk, amelyből az 
álmok szövődnek !<<

Ebben a tekintetben figyelemreméltó Thor- 
nak Utgardba (Szélső Kert), Jötun-ország központ
jába való utazása. Thialfi és Loke volt vele. 
Különböző kalandok után az óriások országába 
jutottak ; síkságokon, vad, műveletlen vidékeken 
keresztül vándoroltak, kövek és fák között. Az 
éjszaka beálltával egy házat vettek észre, s mivel 
az ajtó, amely a háznak egy egész oldalát elfog
lalta, nyitva volt, beléptek. Egyszerű lakás v o lt; 
egy nagy, egészen üres csarnok. I tt megálltak. 
Egyszerre csak az éj csöndjében éktelen lárma 
ijesztette meg őket. Thor megmarkolta kalapá
csát ; megállt az ajtóban, harcra készen. Társai 
ijedtükben idestova szaladgáltak, valami ki-
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járót keresve ebben a rettenetes csarnokban, végié 
is egy kis fülkére bukkantak s abban menhelyet 
találtak. De Thornak se akadt semmi harcolni 
valója, mert Íme, reggel, az derült ki, hogy a lárma 
nem volt egyéb, mint egy irtóztató, de békés 
óriásnak, Skrymírnek, a hortyogása, aki nagy 
nyugalommal a lu d t; s amit ők háznak tartottak, 
az csak keztyűje volt, ami mellette feküd t; az 
ajtó a keztyű nyílása, s a kis fülke, ahova bemene
kültek, a hüvelykujj volt. Mellesleg megjegyzem, 
hogy ennek a keztyűnek nem voltak ujjai, mint 
a mienknek szokott lenni, hanem csak egy hüvelyk
ujja s a többi része osztatlan volt, amolyan régi 
divatú, parasztos keztyű !

Skrymir aztán egész napon át vitte köpenyü
ket ; azonban Thor, aki gyanakodott és nem j 6 
szemmel nézte Skrymir útjait, éjjel azt határozta, 
hogy alvás közben véget vet neki. Megforgatta 
kalapácsát s az óriás arcára olyan ütést mért, 
amely sziklákat repesztett. Az óriás csak éppen 
hogy fölébredt, megdörzsölte arcát s így szó lt; 
talán egy levél hullt le rám ? Amint Skrymir 
megint álomba szenderült, Thor ismét reávágott, 
még erősebben, s az óriás ezt mormogta : micsoda 
porszem hullott reám ? Thor harmadik csapása 
két kézzel történt (bizonyosan azokból a »velő- 
csontig ható« csapásokból) s úgy látszott, hogy 
egészen belefúródott Skrymir arcába, de ó csak 
éppen hogy abbahagyta a horkolást s azt a meg
jegyzést tette, hogy talán verebek fészkelnek a 
fán s valamit lepotyogtalak Utgard kapujánál, 
amely oly magas volt, hogy »hátra kellett szegni 
a nyakat, hogy az ember meglássa a tetejét«. 
Skrymir a maga útján haladt. Thor és társai be- 
bocsáttatást nyertek s meghívást kaptak, hogy

•5*
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vegyenek részt a játékokban. Thomak egy ivó- 
kürtöt adtak s azt mondták neki, hogy bevett 
szokás azt egy hajtásra kiinni. Hosszasan és dere
kasan állt neki Thor, háromszor is nekigyűrkö- 
zött, de az italból alig fogyott valamicske. Azt 
mondták neki, hogy gyönge legény; föl tudná-e 
emelni azt a macskát, amit ott lát ? Könnyűnek 
látszott a dolog, de Thor a maga isteni erejével 
mégse volt rá képes ; meghajlította az állat dere
kát, de lábait nem bírta fölemelni a földről, leg
feljebb egy lábát volt képes a levegőben tartani. 
Hiszen te nem vagy legény a talpadon, mondák 
az utgardiak, itt van egy vénasszony, ez meg
birkózik veled. A mélyen megszégyenített Thor 
átnyalábolta a sovány vénasszonyt, de nem bírta 
letepemi.

És most, amint otthagyták Utgardot, a Jötun- 
főnök, egy darabig udvariasan kísérve őket, így 
szólt Thorhoz : >>Le vagy győzve, de azért ne 
szégyeld m agadat; bűbáj volt a dologban. Az a 
kürt, amelyből ittál, a Tenger volt, apályt idéz
tél ugyan elő benne, de ki bírná kiinni a feneket
len mélységet 1 A Macska, amelyet föl akartál 
emelni, a Midgard-szörny, a nagy világ-kígyó, 
amely, szájában a farkával, az egész teremtett 
világot felöleli; ha föl bírtad volna emelni, az 
egész világ romba dől vala. Az öreg Asszony: 
az Idő, a Kor, a Maradandóság. Ki képes meg
birkózni vele ? Sem ember, sem isten nem képes 
erre. Legyűr ő mindent, embert és istent egyaránt. 
S a három ütés, amit véghezvivél, — tekints erre 
a három völgyre ; a te három ütésed eredményezte 
e z t !« Thor az ót kísérő Jötunra tek in te tt: Skry- 
mir volt az, az ős, kaotikus, sziklás Föld, mondják 
a tudósok, s a keztyű-ház valamelyik barlang
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v o lt! De Skrymir e ltű n t; Utgard, az ő égig érő 
kapujával, amint Thor kalapácsát ütésre fogta, 
ködbe veszett; az óriásnak csupán gúnyos hangja 
hallszott: »Jobb lesz, ha többé nem jössz Jötun- 
heimba !<<

Amint látjuk, ez félig já té k ; az allegorikus 
korszakból való, nem a piofétikus, teljesen ájtatos 
korból származik, de azért, mint hitrege, nincs-e 
benne igazi régi északi arany ? A Mimir műhelyé
ből kikerült, nyers, de valódibb érc, mint a sok
kal jobban átgyúrt, nem egy híres görög hitregé
ben ! A valódi — Brobdignag-szerű — humor
nak jókora adagja van ebben a Skrymirben; 
vidámság lebeg a komolyság és szomorúság fölött, 
mint a szivárvány a fekete zivataron: erre csak 
egy igazán bátor szív képes. A mi Ben John- 
sonunkban, a ritka öreg Ben-ben (rare old Ben), 
van ilyen veszekedő humor; úgy képzelem, hogy 
vérünkben van, mert egészen más alakban, de az 
amerikai fekete erdőkből ugyanily hangok ütik 
meg füleinket.

Rendkívüli felfogás az is, ami a Ragnarök- 
ben, az Istenek alkonyában vagy pusztulásában 
nyilvánul. A Völuspa-énekben fordul ez elő s lát
szólag egy igen régi, profétikus eszme. Az Istenek 
és Jötunok, az égi Hatalmak és az állatiak, a 
kaotikusak, hosszú harc és az előbb említettek 
részleges győzelme után, végezetül, az általános, 
a világot rengető küzdelemben, párbajban talál
koznak : a Világkígyó Thor ellen ; erő erő ellen, 
egymást fölemésztőleg, s a >>szürkület<< sötétségbe 
merülvén, a romlás elnyeli a megteremtett Világ- 
egyetemet. A régi Világ, Isteneivel együtt, el
merült, de ez nem végleges ha lá l; csirájában 
van egy új Ég s egy új Föld ; egy magasabb Isten
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és az emberek között uralomra jutó Igazság. Külö
nös : a változásnak ezt a törvényét, amely az 
embernek legbensejébe törvényként van bele
írva, ezek a régi komoly gondolkodók a maguk 
durva módja szerint betűztek ki. Meghal minden, 
meghalnak maguk az istenek, de minden halál 
csupán egy főniksz-tűzhalál és újjászületés jobbra 
és nagyobbra ! Ez a Lét Alaptörvénye az Időben 
alkotott teremtmény számára, aki a Remény
nek e világában él. Minden komoly ember Így 
látta ezt s így lássa ezután is.

És most, ezzel kapcsolatban, vessünk egy 
pillantást Thor megjelenésének utolsó mítoszára, 
s ez legyen a befejezés. Azt hiszem, hogy idő
rendben minden mese közt ez a legutolsó. Méla
bús tiltakozás ez az előre nyomuló kereszténység 
ellen, amelyet valamely konzervatív pogány szemre
hányásként vetett föl. Fennen kárhoztatták Olaf 
királyt a kereszténység meghonosítása körül ki
fejtett túlbuzgósága m ia tt: én bizonyára azért 
kárhoztattam volna őt, hogy nem fejtett ki elég 
buzgóságot ! Elég drágán fizetett ezért: pogány 
népe lázadása közepette, csatában halt meg 1033- 
ban Stickelstadnál, Drontheim közelében, ahol 
századok óta áll Észak főszékesegyháza, amelyet 
a hálás utókor Szent Olaf emlékére emelt. A Thor- 
ról szóló mítosz a következő: Olaf, a keresztény 
reformkirály, megfelelő kísérettel, a norvég par
tok hosszában, kikötőből 'kikötőbe vitorláz ; igaz
ságot szolgáltat vagy más királyi funkciót végez ; 
egy kikötőnél egy komoly szemű és kinézésű, vörös 
szakállú, magas termetű idegen állt elibe. Az udva
roncok megszólítják ; talpraesett és mély értelmű 
feleletei meglepik őket s a király elé viszik. Az ide
gen társalgása akkor se veszt érdekességéből, amint
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a szép partnál vitorláznak, de egy idő múlva így 
szól Olaf királyhoz : »Igen, király, minden szép, 
amint a nap ragyogóan s ü t ; zöld, termékeny, 
felségesen szép otthon a te számodra ; Thornak 
sok nehéz napja, sok kemény tusája volt a szikla
szilárd Jötunokkal, míg ezt ilyenné varázsolta. 
És most úgy látszik, mintha Thort félre akarnád 
lökni. Olaf király, vigyázz !« mondá az idegen, 
összehúzva szemöldökeit; s amint ismét feléje 
néztek, hült helyét találták. Ez az utolsó szerep
lése Thornak a világ színpadán.

Nem látjuk-e, hogyan tám adt a mese, anél
kül hogy valószínűtlenség lenne a dologban ? Ez 
az a mód, amint a legtöbb isten megjelen az embe
rek között, úgy amint Pindar idejében >>egy ízben 
Poseidont látták a nemeai játékoknál^ — mi volt 
egyéb ez a Poseidon, mint »egy komoly kinézésű 
idegen*, — méltó a megtekintésre ! Van valami 
patétikus, tragikus a pogányságnak ebben az 
utolsó hangjában. Thor eltűnt, az egész északi 
világ szertefoszlott és soha többé vissza nem tér. 
Hasonló módon tűnnek el a legfenségesebb dolgok. 
Minden, ami volt, van és lesz ezen a világon, el
enyészik : szomorú búcsút kell tőlük vennünk.

Az a durva, de komoly, mély benyomást keltő 
északi vallás, a Bátorság megszentelése (így hatá
rozhatjuk meg legtalálóbban), kielégítette a régi 
barbár északi embereket. A Bátorság megszentelése 
nem is olyan rossz dolog ! Jónak tartjuk, ameny- 
nyire csak lehetséges. S nincs is minden haszon 
nélkül, ha atyáink pogánysága felől valamit meg
tudunk. Megvan bennünk még ma is ez a régi hit, 
öntudatlanul, kapcsolatban mindazzal, mit a múlt
ban bírtunk. Az öntudatos megismerés közelebbi 
és tisztább viszonyba hoz bennünket a múlt

?
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tál, — a múltban fekvő birtokainkkal. Mert a 
múlt — nem szűnöm meg ezt ismételni — a jelen 
birtoka ; a múltban mindig van valami igaz s 
becses birtok. Különböző időben, különböző he
lyen, közös emberi természetünknek mindig más 
és más oldala fejlődött ki. Ami ma igaz, íz mind
ezeknek az összessége ; egymagában egyetlen egyik 
se alkotja azt, ami az emberi természetből eddig 
kifejlődött. Jo b b : ösmemi, mint félreösmerni 
mindnyáját. »A három vallás közül melyiket 
vallód különösen ?« — kérdi a mester a tanítványt. 
>>Mind a hármat«, — feleli az. — »Mind a hármat, 
mert együttesen alkotják tulajdonkép az igaz 
vallást.«



MÁSODIK FELOLVASÁS.

A hős* mint próféta. — Mahomet: az Iszlám.

(1840. máj. 8.)

Az északi skandinávok közt elterjedt pogány
ság első durva idejétől egy egészen eltérő korhoz, 
egy teljesen elütő néphez fordulunk : a mahome- 
tanizmushoz, az arabok közé. Nagy változás. 
Az emberek általános állapotában és gondolat
körében minő változás és fejlődés !

A Hőst nem úgy tekintik, mint egy Istent, 
embertársai között, hanem, mint egy Isten által 
sugalmazottat, mint prófétát. Ez a hős-imádás 
második korszaka : azt mondhatjuk, hogy az első, 
a régibb, örökre elenyészett; a világtörténelem
ben nem akad ember, legyen az a legnagyobb, 
akit embertársai Istennek tartanának. Sőt talán 
kétségbe is vonhatjuk, hogy emberi lények valaha 
azt gondolhatták volna egy olyan emberről, akit 
színről-színre látnak, hogy az : Isten, a világ 
alkotója ! Talán nem : rendesen egy olyan em
ber volt, akire emlékeztek, vagy akit régebben 
láttak. De ez többé nem történhetik meg. Ezentúl 
a nagy ember nem megy többé Isten-számba.

Nagy, durva tévedés volt a nagy embert 
Istennek tartani. De ösmerjük el, hogy minden 
időben nehéz tudni, mi ő, mit tartsunk róla, mi
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ként kelljen ót fogadni! Egy korszak történeté
ben az a mód a legjellemzőbb, ahogyan a nagy 
embert ünnepelik. Híven az emberek igazi ösztö
néhez, mindig van valami isteni benne. Istennek, 
vagy prófétának, vagy valami másnak tartják-e ? 
ez mindig a nagy kérdés, amelyre adandó válasz 
útján, mintegy kis ablakon át, bepillantást nye- 
rüiik ezeknek az embereknek a szívébe, lelki vilá
gába. Mert az ember, amint kikerül a Természet 
kezéből, alapjában mindig ugyanaz : Odin, Luther, 
Johnson, B um s; remélem, ki bírom mutatni, 
hogy mindezek eredetileg ugyanabból az anyag
ból vannak gyúrva, hogy csak azáltal válnak oly 
mérhetetlenül különbözőkké, amint a világ őket 
fogadja s amint más és más alakot kölcsönöz 
nekik. Odin imádása minket bámulatba ejt. A sze
retet és az imádat túláradottságában leborulni 
a Nagy Ember előtt s érezni szívökben, hogy ő 
az ég lakója, Isten ! — ez eléggé tökéletlen fel
fogás volt : de p. o. az a fogadtatás, amelyben 
mi Burns-t részesítettük, olyan volt-e, amit töké
letesnek nevezhetünk? A legértékesebb ajándé
kot, amit az Ég a Földnek a d h a t: egy embert, 
akit mi »lángész«-nek nevezünk, az Égből isteni 
küldetéssel nekünk ajándékozott emberi lelket, 
mint léha tűzijátékot tékozlunk el, amely arra jó, 
hogy mulattasson bennünket, aztán elhamvadjon, 
haszontalanul, nyomorult un, hatástalanul: egy 
Nagy Ember ilyen fogadtatását bizonyára nem 
nevezhetj ük valami nagyon tökéletesnek ! A dolog 
mélyére tekintve, Burns fogadtatását, az emberi 
felfogásban rejlő nagyobb fokú tökéletlenségnek 
kell tartanunk, mint magát a skandináv mód
szert I A szeretet és imádat esztelen szertelen
ségébe esn i: nem volt helyes ; de viszont az esz-
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telén, oktalan szeretetlenség még helytelenebb ! 
Ez a hős-imádás mindörökké változó, minden kor
szakban különböző, helyesen gyakorolni minden 
időben nehéz. Valóban azt lehet mondani, hogy 
minden korszaknak éppen az a feladata ; eltalálni 
annak a helyes módját.

Mahometet, nem mint a legkiválóbb prófétát 
választottuk, hanem mint olyat, akiről a leg- 
fesztelenebbül beszélhetünk. A próféták között 
semmi esetre sem ó a legigazibb ; de én azt ta r
tom, hogy ó is igazi. Távol lévén a veszély, hogy 
bárki közülünk a mohamedán hitre térjen, igyek
szem róla elmondani minden szépet és jót, amit 
csak tudok. Ez a módja, hogy hozzáférjünk tit
kához ’ igyekezzünk megérteni, hogy miként 
fogja föl ő a világot; akkor aztán könnyebben 
tudunk megfelelni arra a kérdésre, hogy miként 
vélekedett és vélekedik őróla a világ. Az az általá
nosan elterjedt felfogás Mahomet felől, hogy ő 
egy közönséges imposztor, a csalás megtestesü
lése, vallása nem egyéb, mint a kuruzslás és a 
nyegleség vegyüléke, ez a felfogás kezd mind
inkább tarthatatlanná lenni. Azok a hazugságok, 
amiket a jóindulatú túlbuzgóság terjesztett e fér
fiú felől, ennenmagunk előtt is szégyenletesek. 
Amidőn Pococke, az oxfordi orientálista, Grotius- 
tól azt kérdezte, hogy hol van a bizonyíték az 
idomított galambra, amely Mahomet füléből bor
sót szemelgetett, angyal-számba ment s neki dik
tá lt : Grotius azt válaszolta, hogy erre nincs bizo
nyíték ! Valóban ideje, hogy minden ilyesmit el- 
távolítsunk magunktól. A szó, amit ez az ember 
kiejtett, tizenkét századon át száznyolcvan millió 
embernek vált életszabályává. Ezt a száznyolcvan 
millió embert épúgy Isten alkotta, mint minket.
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Az Isten teremtményeinek nagyobb száma hajt 
ma Mahomet szavára, mint bármi más szóra. 
Azt tételezzük-e föl, hogy a szellemi szemfényvesz
tésnek nyomorult játéka az, amiből és amiért a 
Mindenhatónak annyi teremtménye élt és halt ? 
En, a magam részéről, ezt föl nem tételezhetem. 
Sok mást könnyebben elhiszek, mint ezt. Kétségbe 
kellene esni a világ sorsa felől, ha azt kellene hin
nünk, hogy a kuruzslás Így bírt tenyészni és így 
lett szentesítve.

Ilyen elméletek nagyon elszomorítók. Ha 
ismerni akarjuk Isten igazi teremtését, ilyesmik 
elől el kell zárkóznunk. A szkepticizmus korszaká
nak termékei azok ; a legsatnyább értelmi hűdést 
jelzik s az emberi lélek tetszhalálát; istentelenebb 
elméletet még nem hirdettek e földön. Vallást 
alapított egy csaló ? Hiszen egy csaló még téglá
ból sem képes felépíteni egy h áza t! Ha nem 
ösmeri a mésznek, az égetett agyagnak s mind
annak a tulajdonságait, amivel dolgozik s nem 
bánik azokkal úgy, ahogy kell, nem házat épít, 
hanem omladékot. Nem áll fönn tizenkét száza
don át, hogy lakóhelyet adjon száznyolcvan millió 
embernek; összeomlik menthetetlenül. Az ember
nek alkalmazkodnia kell a Természet törvényei
hez, közösségben kell lennie a Természettel s a 
dolgok igazi mivoltával, mert különben a Termé
szet azt feleli neki : nem 1 éppen nem ! A látsza
tok maradnak látszólagosaknak, egy Cagliostro, 
több Cagliostro, világraszóló népbolondítók, 
hírre vergődhetnek kuruzslásaikkal — egy napig. 
Ügy van az, mint a hamis bankóval; igyekeznek 
túladni rajta, s nem ők, hanem mások bűnhőd
nek érte. A Természet tűz-lángokba csap föl, fran
cia forradalmakba és ilyesmikbe, rettenetes való
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szerűséggel hirdetve fennen, hogy a hamis bankó : 
hamis bankó.

De különösképpen egy Nagy Emberről merem 
á llítan i: lehetetlen, hogy ő más lehessen, mint 
igaz. Ügy tetszik nekem, hogy ez lényének, mind
annak alapvonása, ami benne lappang. Nincs az 
a Mirabeau, Napóleon, Bums, Cromwell, nincs 
olyan ember, aki képes volna igazán valaminek a 
véghezvitelére, ha teljes komolysággal nem fog a 
dologhoz, vagyis ha nem olyan, akit őszinte ember
nek nevezek, őszinteség, mély, nagy, valódi őszinte
ség a legelső jellemvonása a bármely irányban 
hősiességet tanúsító embereknek. Nem az az őszin
teség, amely önmagát nevezi annak, óh nem, ez 
nagyon szegényes valam i; sekélyes, dicsekedő, 
öntudatos, leggyakrabban önalkotta őszinteség. 
A Nagy Ember őszintesége olyan természetű, 
hogy ó arról nem beszélhet, nem bír annak tuda
tával ; inkább az őszinteséghiánynak van tuda
tában ; mert melyik ember képes csak egy napig 
is az igazság útján egyenesen haladni ? Nem, a 
Nagy Ember nem dicsekszik az ő őszinteségével, 
ellenkezőleg; talán nem is kérdi önmagától, 
hogy ő őszinte-e ? Inkább azt mondhatnám, hogy 
őszintesége nem őtőle függ; nem tehet róla, 
hogy őszinte. A Létezés nagy Ténye rá nézve 
nagy dolog. Meneküljön bárhova, a valóságnak 
ettól a fenséges jelenlététől megszabadulni nem 
képes. így van alkotva lelke ; mindenekelőtt ez 
az, ami naggyá teszi, őrá nézve félelmes és csodás 
ez a Világegyetem, való, mint az Élet, való, mint 
a Halál. Minden más ember megfeledkezhetik ezek 
valóságáról s hiú árnyban tévelyeghet, ó ezt nem 
teheti. Minden pillanatban rálövel a lángsugarú 
kép, elvitázhatatlanul, ott, o t t ! Azt akarom,
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hogy a Nagy Ember alapmeghatározásánál ez 
legyen szembeszőkőleg hangsúlyozva. Rendelkez
hetik ezzel a kis ember is, minden Isten-adta em
ber számára hozzáférhető : de a Nagy Ember nem 
nélkülözheti.

Ilyen ember az, akit eredeti embernek neve
zünk ; első kézből kerül hozzánk. A Végtelen 
Ismeretlentől küldött hírnök ő, nekünk szóló 
üzenettel. Nevezzük ót Költőnek, Prófétának, 
Istennek, — egy vagy más módon mindnyájan 
azt érezzük, hogy a szavak, amiket ő ejt ki, nem 
olyanok, mint más közönséges halandó szavai. 
Közvetlenül a dolgok lényegéből él ő s azzal napon
kénti közlekedésben kell lennie. Mende-mondák 
nem zárhatják el előle ; vak, hontalan, nyomorult 
lesz, mihelyest a mende-mondák után indu l; be
sugározza őt a lényeg. Kijelentései nem képezik-e 
igazában egy nemét a >>reveláció<<-nak, amit más 
kellő szó hiányában ennek kell neveznünk ? A világ 
szívéből érkezik ő ; a dolgok őseredeti valóságá
nak része. Az Isten nem egy kijelentést te tt : de 
ezt az embert is, mindannyi közt a legutolsót és 
a legújabbat, nem az Isten alkotta-e ? >>A Min
denható sugallata teszi ót érthetővé* : mindenek
előtt őrá kell hallgatnunk.

Semmi szín alatt nem tekintjük tehát Maho- 
metet úgy, mint Hiábavalóságot és Színpadias
ságot, mint egy nyomorúságos, öntudatos, becs
vágyó tervkovácsot; így nem foghatjuk fel őt. 
Az a súlyos küldetés, amiben részesült, a szó tel
jes értelmében valóságos v o lt : komoly, zűrzava
ros hang az ismeretlen Mélységből. Se szavai, se 
tettei nem voltak hamisak ; se Léhaság, se Tette
tés nem volt azokban, hanem igenis a Természet 
nagy kebléből kikerült tüzes tömege az Életnek.
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.Felgyújtani a világot : a Világ Alkotója rendelte 
így. Makómét hibái, tökéletlenségei, még ballépé
sei sem ingathatják meg ezt az alapvető tényt, 
ha mégoly nagy mértékben bizonyíthatók is 
ellene.

Egyáltalán túlsókra becsülj ük a h ibákat; a 
részletek elfödik a dolog lényegét. Hibák ? Azt 
mondhatnám, hogy a legnagyobb hiba : nem lenni 
a hibáknak a tudatában. Azt kellene gondolnunk, 
hogy éppen a biblia-olvasók jól tudják ezt. Kit 
hívnak ott »az Isten szíve szerinti embernek«? 
Dávid, a zsidók királya, ugyancsak elég bűnben 
leledzett, a legsötétebb bűnökben; szere-száma 
nem volt bűneinek. Éppen ezért gúnyolódnak a 
hitetlenek és azt kérdik: ez-e hát az Isten szíve 
szerinti ember ? Azt kell mondanom, hogy a gúny 
hiábavaló. Mik a hibák, az élet külső részletei, ha 
tekinteten hívül hagyjuk az élet benső titkát, a 
lelkifurdalást, a megpróbáltatásokat, az igazi, 
gyakran ismétlődő, soha meg nem szűnő harcot ? 
»Az embernek úta nintsen az ő tulajdon hatalmá
ban, sem az úton-járónak, hogy az ő maga lépését 
igazgassa.« (Jeremiás, X. 23.) Az ember összes 
tényei közt nem a legistenibb-e a megbánás ? Azt 
mondom én, hogy a leghalálosabb bűn : a bűn- 
telenség tudata ; ez a halál. Az ennyire öntudatos 
szív híjával van az őszinteségnek, az alázatosság
nak és a valóságnak, — h a lo tt; olyan >>tiszta«, 
mint a száraz homok. Dávid életét és történetét — 
úgy, amint az zsoltáraiban van megírva — tartom 
az ember erkölcsi fejlődése és küzdelme legigazibb 
mintaképének. Ebben látja minden komoly lélek 
az ember becsületes harcát a jó és a jobb felé. 
Gyakran kimerítő, végveszéllyel fenyegető, soha 
meg nem szűnő, könnyekkel áztatott, megbánással
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folytatott, igaz, legyőzhetetlen céllal összekötött, 
újra és újra kezdődő harc ez. Szegény emberi ter
mészet ! Igazában, az ember járása-kelése nem 
mindig a ^bukások egymásutánjaié ? Az ember 
nem tehet másként. Az élet vad árjában előre kell 
törnie ; most elbukva, mélyen lesújtva ; és min
dig könnyek között, megbánással, vérző szívvel 
ismét föl kell kelnie s újra előre kell törnie. Hogy 
küzdelme becsületes, legyőzhetetlen legyen: ez 
a kérdések kérdése. Ügyet se vetünk a nyomorúsá
gos részletekre, ha a lényeg való, igaz. A részletek, 
magukban véve, sohase fognak megtanítani, hogy 
mi az. Azt hiszem, hogy Mahomet hibáit helyte
lenül Ítéljük meg még úgy is, mint h ibákat: de 
titkának sohase jutunk a nyitjára, ha csak ennél 
maradunk. Mindezeket tekinteten kívül hagyjuk 
s megbizonyosodva afelől, hogy sok jeles dolgot 
vitt véghez, elfogulatlanul kérdezzük: mi volt, 
mi akart lenni ?

Ezek az arabok, akik között Mahomet szüle
tett, bizonyára különös nép voltak. Országuk is az, 
ilyen fajnak való lakóhely. Vad, megközelíthetet
len, sziklás hegyek, szürke, sivatag puszták, válta
kozva szép, viruló oázisokkal; ahol víz van, ott 
zöldség, szépség v a n ; illatos, balzsamos bokrok, 
datolya- és tömjénfák. Nézzétek ezt a nagy kiter
jedésű homok-világot, amely üres, néma, mint 
a homok-tenger, szétválasztva a lakható helyeket. 
Ott mindenki egyedül van, magára hagyatva, 
szemben a Világegyetemmel; nappal az égető 
nap lövelli sugarait, kiállhatatlan forróságot 
árasztva; éjjel a nagy, mélységes Ég ragyog 
csillagaival. Ilyen ország az emberek gyors kezű 
és mely érzésű faja számára van teremtve. Van 
valami fölöttébb élénk és tevékeny s másfelől
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elmélkedő és lobbanékony az arab jellemben. 
A perzsákat a kelet franciáinak nevezik; mi az 
arabokat a kelet olaszainak hívjuk. Tehetséges, 
nemes n é p ; vad, nagy érzések mellett vasakarat 
lakozik bennük: a nemesszívűség, a lángész jel
lemvonása. A vad beduin szívesen látja otthoná
ban az idegent, mint akinek joga van ott minden
hez ; legyen bár a legelkeseredettebb ellensége, 
feláldozza csikaját, hogy megvendégelje, három 
napon át megszentelt vendégszeretettel látja el, 
békességben útnak ereszti; — és azután egy másik, 
époly szent törvény erejénél fogva megöli, ha 
teheti. Szóban és tettben egyformák. Nem beszé
des nép, inkább hallgatag, de ékesszóló, ha hozzá
fog a beszédhez. Komoly, becsületes emberek. 
Amint tudjuk, zsidófajtájúak, de úgy tetszik ne
künk, hogy a zsidók rettenetes komolyságát valami 
kecsessel és ragyogóval kötik össze, ami nem 
zsidós. Mahomet kora előtt »költői tornák* járták 
náluk. Sale beszéli, hogy Ocadh-ban, Dél-Afriká- 
ban, évenként vásárok voltak s ott, ha az adás
ve vésnek vége szakadt, a költők díjért énekeltek, 
a vad nép pedig összeverődött, hogy hallgassa őket.

Egy zsidó tulajdonság ezekben az arabokban 
is megnyilatkozik, sok vagy éppen minden jeles 
tulajdonság koronája : amit vallásosságnak nevez
hetünk. Régtől fogva buzgó hívók voltak, a ma
guk módja szerint, m ondjuk: felvilágosodottsá- 
guk mértéke szerint. Imádták a csillagokat, mint 
a szabeusok imádtak egy csomó természeti tá r
gyat, úgy tekintették azokat, mint jelképeket, a 
Természet Alkotójának közvetlen kinyilatkoztatá
sait. Helytelen dolog v o lt; de mégse egészen 
az. Istennek minden alkotása voltakép egy-egy 
jelkép. Amint már említettem, nem tekintjük-e

Carlyle : H8a3krSl. 6
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érdemnek minden természeti tárgyban bizonyos 
kimeríthetetlen jelentőséget fedezni föl, amit 
^költői szépségének nevezünk ? A költő, akinek 
ez a mestersége, aki szóval, vagy dallal űzi ezt, 
közbecsülésben részesül, ami egy neme az átszűrt 
imádatnak. Ezeknek az araboknak sok prófétájuk 
v o lt; saját törzsének tanítója mindenik, ahhoz 
mérten, amennyi tűz, amennyi felvilágosultság 
lakozott őbenne. Nincsenek-e régtől fogva bizo
nyítékaink a legnemesb fajtából (melyek ma is 
érezhetők mindnyájunk által), arra nézve, hogy 
mekkora ájtatosság és nemesszívűség lakozott 
ezekben az egyszerűen gondolkozó népekben ? 
Biblia-kutatók megengedik, hogy Jób könyve a 
világnak ezen a táján Íratott. Tartom pedig ezt, 
eltekintve minden elmélettől, a legnagyobbszerű 
dolgok egyikének, amit valaha tollal írtak. Való
ban azt érzi az ember, hogy az nem zsidó eredetű : 
olyan valami nemes egyetemesség uralkodik benne, 
ami a hazafiasságtól vagy a kizárólagosságtól 
különbözik. Nemes könyv, minden ember könyve ! 
EIbó és legrégibb vázlata a soha végét nem érő 
problémának : az ember sorsának s az Isten útjai
nak itt, e földi téreken. S mindez szabadröptű 
vonalakban ; nagy az ó őszinteségében és egyszerű
ségében, epikus zengzetében és a kibékülés nyugo
dalmában. Ott van a látó szem, a szelíden érző 
szív. Minden tekintetben olyan igaz, minden 
dologra nézve éles szem és tiszta bepillantás, 
anyagiakba és lelkiekbe egyaránt: »A Ló nyakát 
mennydörgéssel övezted talán ? nevet a harc ki
törésén.** Azóta se használtak ilyen eleven képe-

* Amit itt Carlyle összevonva idéz Jób könyvéből, 
az ott a XXXIX. Rész 22—25. verseiben így hangzik:
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két. Fenséges fájdalom, fenséges kibékülés; a 
legrégibb karének, amely az emberiség szívéből 
fakad t; olyan szelíd és nagy, mint a nyári éjfél, 
mint a világ, tengereivel és csillagaival. Azt hiszem, 
nincs a Bibliában vagy azon kívül, ami ezzel iro
dalmi becsre nézve fölérne.

A bálványimádó arabok szemében egyik leg
általánosabban elterjedt tárgya az imádásnak az 
a fekete kő volt, amely Mekkában, egy épületben 
van elhelyezve s ma is Ká ba néven ösmeretes. 
Diodorus Siculus félre nem érthető módon úgy 
említi ezt a K á’bát, mint az ő korában a legrégibb, 
a legnagyobb tiszteletben tarto tt templomot, 
vagyis körülbelül fél századdal a mi időszámítá
sunk előtt. Silvestre de Sacy valószínűnek tartja, 
hogy a fekete k ő : aerolit. Ebben az esetben 
egypár ember látni vélte, amint az Égből hullt 
alá. Most a Zemzem-forrás mellett á l l ; a Ká’ba 
mindkettőjük fölé van építve. Egy forrás minden 
helyen vonzó, szép, mintegy az életet ömlesztve 
ki a kemény földből; még inkább ama forró, 
száraz tájakon, ahol a víz a lét első föltétele. 
A Zemzem-forrás a víz bugyogásától — zem- 
zem — kapta nevét; azt hiszik, hogy a forrás ugyan
az, amit Hágár talált a kis Izmaellel a vadonban : 
a forrás és az aerolit ma szentségek s föléjük 
évezredekre K á’bát emeltek. Különös tárgy ez 
a K á’ba ! Ott áll ebben az órában is, a szultántól

»22. Adhatnál-e erőt a lónak ? avagy felruházhatnád-e 
az ő nyakát dörgő nyerítéssel f 23. Avagy elijesztenéd-e 
őtet mint a sáskát ? az 6 orrának hortyogása rettegés ! 
24. Az ő lábai vermet ásnak és örvendez az ő erejében, 
és a fegyverrel szembe mégyen ; 25. Neveti a félelmet, 
s meg nem ijed, és a fegyvertől való féltében vissza 
nem tór.« ’ F ord.

6:
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küldött fekete terítő alatt, *>27 rőf magasa kerü
lettel, kettős oszlopsorral, függő lámpákkal, csinos 
díszletekkel; a lámpákat ma éjjel is meggyujtják, 
hogy a csillagok alatt ismét pislogjanak. A leg
régibb mu’tnak hiteles emléke ! Minden mozlim- 
nak Keblá-ja : Delhitől Marokkóig megszámlál
hatatlan imádkozó ember szeme van felé fordulva 
napjában ötször, ma és naponta : egyike a föld 
lakói legismertebb központjainak.

A Ká ba-kőhöz s Hágár kútjához kötött 
szentségtől s minden arab törzsnek oda való özön- 
lésétől datálódik Mekkának, mint városnak, föl
lendülése. Egykoron nagy város, most hanyatló
ban. Nincs természetes előnye, amire egy város
nak szüksége v a n ; homok-mélyedésben fekszik, 
kopasz, terméketlen magaslatok közepette, távol 
a tengertől; élelemmel, még kenyérrel is, messzi
ről kell ellátni. De annyi zarándoknak lakásra van 
szüksége s az ilyen zarándokló-helyekből kereske
delmi központok lesznek. Amint az első napon 
a zarándokok találkoznak, tüstént találkoznak a 
kereskedők is : ahol az emberek egy célból össze
gyülekeznek, úgy találják, hogy ugyanekkor egy 
más célt is elérhetnek. Mekka egész Arábia vására 
lett. Főrakodó-helye az indiai és a keleti országok, 
Szíria, Egyiptom, sőt Itália közti mindenféle 
kereskedelemnek. Egykor 100.000 lakosa v o lt; 
vevők, keleti és nyugati termékek közvetítői, 
saját számlájukra dolgozók, akik élelmiszereket, 
gabonát vásároltak. A kormány egy neme volt a 
rendszertelen arisztokratikus köztársaságnak, nem 
minden teokratikus színezet nélkül. Egy főtörzs
nek különös módon kiválasztott tíz tagja volt 
Mekka kormányzója s a Ká’ba őrzője. Mahomet 
idejében a Koreidálc voltak a fótörzs; családja
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ebből a törzsből való volt. A nemzet többi része 
a sivatagban széjjel szórva, egyeseknek vagy töb
beknek hasonló, durva, patriarkális kormány
zata alatt é l t ; pásztorok, fuvarosok, kereske
dők, rendszerint rablók is ; gyakran egymás közt 
is háborúságban élve, semmi más kötelék által 
össze nem tartva, mint a Ká’bánál való gyüleke
zés által, ahol az arab bálványimádás minden alak
zata közös áhítatra gyűlt össze, főleg a közös vér 
és nyelv belső kötelékével csatolva egymáshoz. 
Ilyen módon éltek az arabok hosszú időn át, távol 
a világ zajátó l; nagy tulajdonságokkal fölruhá
zott nép, öntudatlanul várakozva arra a napra, 
amelyen ösmeretes lesz az egész világ előtt. Ügy. 
látszik, hogy bálványimádásuk tétovázó állapotba 
jutott, legalább is a zűrzavarnak és a forrongás
nak sok eleme került felszínre. A világ legnevezete
sebb eseményeiről szóló homályos mende-mondák : 
az Isten-Ember élete és halála híre (mely egykoron 
szimptomája és oka a világ minden népe körében 
előfordult mérhetetlen változásnak), a századok 
folyamán Arábiába is eljutottak s már önmaguk
ban is forrongást idéztek elő.

Ilyen viszonyok között, az arab nép kellő 
közepében, időszámításunk 570. évében szüle
te tt Mahomet. A Hashem-családból származott, 
amint említettük, a Koreidák törzséből; bár sze
gény, az ország legelőkelőbb személyeivel össze
köttetésben állt. Mindjárt születésekor elvesztette 
a ty já t ; hat éves korában a szépségéről, méltóság
teljességéről és eszéről egyaránt híres anyját is, és 
100 éves nagyatyja terhére esett. Jó, öreg ember, 
akinek Abdallah, Mahomet atyja, legfiatalabb, 
kedvenc fia volt. öreg, kiszáradó százesztendős 
szemeivel Mahometben visszatérni látta mindazt,
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ami Abdallahból megmaradt. Nagyon szerette azt 
a kis árva gyermeket. Azt szokta mondani, hogy 
gondját kell viselni ennek a szép kis fiúnak, hogy 
az egész családban senki sem volt kedvesebb neki, 
mint ő. Halálakor, amikor a fiú csak két éves 
volt, Abu Thaleb gondjaira bízta, aki a legidősb 
volt a nagybátyák közt s így a család feje lett. 
Ez a nagybátya, egy igazságos, értelmes ember, 
amint mindenből látszik, a legjobb arab módon 
nevelte Mahometet.

Mahomet, amint fölcseperedett, üzleti és más 
útjaiban nagybátyját elkísérte ; tizennyolc éves 
korában már háborúban találjuk őt, az öreggel 
együtt. De talán legjelentősebb útja az volt, ame
lyet egypár évvel korábban tett, amikor a szíriai 
vásárokra ment. Az ifjú itt érintkezett először egy 
egészen új, idegen világgal, rá nézve kiszámítha
ta tlan  jelentőségű új elemmel: a keresztény vallás
sal. Nem tudom, mitevő legyek »Sergius-szal, a 
nestoriánus baráttal«, akiről azt beszélték, hogy 
Abu Thalebbel és vele együtt lakott s hogy a barát 
az ifjút sok mindenre tanította. Nagyon valószínű, 
hogy ennek a nestoriánus barátnak a hatása na
gyon túlozva van. Mahomet csak tizennégy éves 
v o lt ; csupán egy nyelvet é r te tt ; igen sok, amit 
Szíriában hallott, neki érthetetlen zagyvalék volt. 
De az ifjúnak szemei nyitva valának; nem egy 
dolognak az értelme kétségtelenül elméjébe véső
dött s egyelőre rejtelmesen húzódott meg benne, 
ami később, egy napon, csodamódon érlelődött 
nézetté, hitté és belátássá. Ezek a szíriai utazgatá
sok bizonyosan sok mindennek voltak a kezdetei 
Mahomet javára.

Egy más körülményt se szabad elfelejtenünk : 
hogy nem részesült iskolai oktatásban ; olyanban
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pedig, amit mi iskolai oktatásnak nevezünk, egy
általán nem. Az írás mesterségét éppen azidótájt 
honosították meg Arábiában; úgy látszik, az az 
igazság, hogy Mahomet soha se tudott í r n i ! A pusz
tai élet volt egész nevelése, az, amit ott tapasz
talt. Amit ó a maga homályos álláspontjáról erről 
a Végtelen Világegyetemről saját szemeivel és 
gondolataival magába színi tudott, ennyi és nem 
több volt az, amit tudott. Ha meggondoljuk, 
különös dolog : híjával lenni a könyveknek. Kivéve 
azt, amit maga láthatott vagy ami a szürke arabs 
sivatagban bizonytalan mende-mondák révén fülé
hez jutott, egyebet semmit se tudott. Az a bölcses
ség, amely őelőtte vagy egy bizonyos távolságra 
tőle, tényleg megvolt, az ő számára úgyszólván 
nem is létezett. A nagy testvérlelkek, annyi időn 
és országon át húzódó lángoszlopok közül egyet
lenegy se érintkezik közvetlenül ezzel a nagy 
lélekkel, ő  egyedül van ott, mélyen bent a vadon 
ölén, így kell nagyra nőnie, egyedül a Természet
tel és saját Gondolataival.

De kora gyermekségétől kezdve úgy ösmer- 
ték, mint gondolkodó, gondolataiban elmélyedő 
embert. Társai >>A1 Amin-nak, a Hűségesnek<< 
nevezték. Az igazság és hűség embere; igaz, 
tetteiben, beszédjében és gondolataiban. Azt je
gyezték meg róla, hogy mindig törte valamin az 
eszét. Inkább hallgatag, a szóbeszédet illetőleg; 
csendes, ha nem volt szükség a beszédre, de találó, 
bölcs, őszinte, ha szólt, mindig világosságot árasztva 
a tárgyra. Ez az egy módja a beszédnek, amely 
érdemes a szóra. Egész életén át úgy tekintették, 
mint tetőtől-talpig megbízható, testvéries, derék 
embert. Komoly, őszinte jellem, amellett szere
tetreméltó, szívélyes, közlékeny, sőt tréfás; jó
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ízűén tudott nevetni; vannak emberek, akiknek 
nevetése époly hamis, mint mindaz, ami rajtuk, 
bennük van, akik nem tudnak nevetni. Mahomet 
szépségéről is beszélnek; finom, becsületes, éles 
arca ; barna, viruló színe; ragyogó, fekete szemek ; 
még a szemöldökét is szeretem, mely feketére 
dagadt, ha haragra lobbant, hasonlóan a Scott 
>>Redgauntlet*-jében levő »patkó-ér«-hez. Ez a 
fekete, kidagadó homlok-ér családi vonás volt a 
Hashem-familiában; Mahometnél meg éppen fel
tűnően mutatkozott, önálló, szenvedélyes, de 
igazságos, hűséges ember ! Tele vadsággal, tűzzel, 
világossággal, derekas, míveletlen, életcélját a 
Sivatag mélyében készítve elő.

Hogyan volt Kadijahnál, egy gazdag özvegy
nél, alkalmazva, mint üzletvezető s a szíriai vásá
rokon hogyan intézte ügyeit; hogyan végzett 
mindent hűséggel és ügyességgel, amint ezt tőle 
várni is lehetett; hogyan nőtt az asszony hálája 
és becsülése irá n ta : egybekelésük története, 
amint ezt az arabs írók elbeszélik, bájos és 
érthető történet, ö  huszonöt éves v o lt; az asszony 
negyven, bár még mindig szép. Ügy látszik, hogy 
jótevőjével szeretetteljes, békés egyetértésben élt, 
igazán szeretve őt s egyedül ót. Egyenesen ellent
mond az imposztor-elméletnek az a tény, hogy 
teljesen rendes, nyugodalmas, közönséges módon 
ólt, míglen ifjú, viharos évei tartottak. Negyven 
évét betöltötte s isteni küldetéséről egy szót se 
ejtett. Minden valódi és képzelt rendkívülisége 
ötven éves korán túl merül föl, amikor a jó Kadi- 
jah meghal. Eddig minden »becsvágya« abban 
állt, hogy becsületes életet folytasson; beérte 
azzal a »hírnév«-vel, hogy szomszédai jó vélemény
nyel voltak felőle. Csak amikor ezt a kort elérte,
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életének lángoló tüze elhamvadt s a világon a leg
főbb dolognak a béke mutatkozott, csak ekkor 
lépett >>a becsvágy ösvényére<<, s megtagadva egész 
múltját, jellemét, pályafutását, hígvelejű szél
hámossá lett, hogy elérje azt, amit többé élvezni 
nem b í r t ! Az én szememben mindez nem hihető.

Oh, nem : a Vadonnak ez a mély érzésű fia, 
az ő ragyogó, fekete szemeivel, nyílt, közlékeny, 
mély leikével, más gondolatokat forgatott elméjé
ben, mint a becsvágyat. Csendes, mély lélek; 
egyike azoknak, aki nem is tudott más lenni, 
mint komoly, akit maga a Természet alkotott 
őszintének. Amíg mások formulákból és mende
mondákból élnek s beérik azokkal, ez az ember 
nem temetkezett bele a formulákba, hanem egye
dül lelkére s a dolgok valóságára volt utalva. 
Amint mondottam, a Lét nagy Rejtélye lobogott 
benne és kör ülte, rettenetességével és pompájá
val ; semmi mende-monda nem volt képes elrej
teni ezt a kifejezhetetlen té n y t : »Itt állok !<< 
Ekkora őszinteség, aminek mi neveztük, valóban 
valami istenit foglal magában. Ilyen embernek a 
szava: egyenesen a Természet szívéből áradó 
hang. Semmi másra nem kell úgy hallgatniok az 
embereknek, mint erre : minden más hang, ehhez 
hasonlítva, csak gyönge fuvalom. Vándorlásaiban 
és kóborlásaiban ezer és ezer gondolat támadt 
ebben az emberben: Mi vagyok ? Mi az a ki
fürkészhetetlen dolog, amiben élek s amit az em
berek Világegyetemnek neveznek ? Mi az Élet, 
mi a Halál ? Mit kell hinnem ? Mit kell tennem ? 
A Hara- és a Sinai-hegyek szirtei, a szürke homok- 
sivatagok nem adtak választ, a feje fölött hallga
tagon szétterülő mélységes, nagy Eg, kékes fényű 
csillagaival, nem felelt. Az ember lelkének s a
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benne lakozó isteni ihletnek kellett megadni a 
választ !

Ez az, amit minden ember kérdésként vet 
fö l; amit mi is kérdünk s amire válaszolni kell. 
Ez a vad ember érezte, hogy ennek véghetetlen 
nagy jelentősége van ; ezzel összehasonlítva, min
den más háttérbe szorul. A görög szekták bő
beszéd i ecsegései, a zsidók kuszáit hagyományai, 
az arabs bálványimádás együgyű rutinja, mind 
nélkülözték a választ. Ismétlem, egy Hős mindenek
előtt abban különbözik bárki mástól, — amit első 
és utolsó különbségnek nevezünk, egész heroiz- 
musa alfájának és ómegájának — hogy ó a dol
gok külső héján keresztül magukba a dolgokba 
bír bepillantani. Szokás és hagyomány, tiszteletre
méltó mondák, tiszteletreméltó formula : mindez 
lehet jó és lehet rossz. Van valami mindezek mö
gött és fölött, ami szoros kapcsolatban van velük, 
aminek ők képei, különben csak bálványimádás; 
^fekete fadarabkák, amelyek Istennek tartják 
magukat«, komoly léleknek gúny és nevetség. Ha 
mégoly bearanyozottak is ezek a bálványok, ha 
mégannyira imádják is azokat a Koréi dák vezé
rei, erre az emberre semmi hatással sincsenek. 
Tartson bár velük minden ember, mi jó szárma
zik ebből ? A nagy Valóság szegzi rá szemét. 
Válaszolnia kell, vagy nyomorultid elpusztulnia. 
Most, most, vagy túl az örökkévalóságon át, soha ! 
Felelj, meg kell találnod a választ. Becsvágy? 
Mit tehet egész Arábia ezért az emberért, a görög 
Herakles, a perzsa Chosroes koronájával, vagy a 
világ minden koronájával, mit tehetnek ők mind 
együtt őérette ? Nem arra volt szüksége, meg
tudnia, hogy mit beszélnek a Földről, hanem arra, 
hogy mit mondhatni a Mennyországról fölötte és
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a Pokolról alatta. Egypár rövid év alatt mi lesz 
minden koronából és földi dicsőségből ? Mekká
nak vagy Arábiának sheikje lenni s kezében tar
tani egy megaranyozott kormánypálcát — ez 
lenne az üdv ? Határozottan azt gondolom, nem. 
Ejtsük el tehát egészen ezt az imposztor-elméle- 
tet, mint nem hihetőt, mint tűrhetetlent s nem 
méltót arra, hogy föntartsuk.

Mahometnek szokása volt a Ramadhan-hó- 
napban évenként visszavonulni a magányba és 
csendességbe, amint ez valójában dícséretreméltó, 
arabs szokás volt, amelyet ilyen ember mindenek- 
felett természetesnek és hasznosnak tarto tt. A he
gyek csendjében saját szívével telni e l ; önmagába 
mélyedni; kitárni lelkét a >«zelíd, röpke hangok
n a k  : egészen természetes szokás v o lt! Mahomet 
negyvenedik évében volt, amidőn a Ramadhan- 
hónapban, a Hara-hegységben, Mekkához közel, 
egy barlangba vonult vissza, hogy az egész hóna
pot imádkozással s ama nagy kérdések fölötti 
elmélkedéssel töltse el; egy szép napon a ház
tartását vezető nejének, Kadijahnak, azt beszélte, 
hogy az Égnek kimondhatatlan, különös kegyénél 
fogva minden megvilágosodott előtte, nem volt 
többé kétségben és homályban, hanem mindent 
tisztán látott. Hogy minden bálvány és formula 
nem ér semmit, nyomorúságos fadarabkák; minde
nekben s mindenekfölött egy Isten van, el kell 
hagynunk minden bálványt s Reá tekintenünk. 
Hogy nagy az Isten s nincs nagyobb őnála, ö  a 
Valóság, fabálványok nem valók; ö  a való. 
ö  alkotott először minket s ta rt fönn most is ; 
mi és minden csupán az ő árnyéka vagyunk : az 
Örök Világosságot eltakaró futólagos köntös. 
>>Allah akbar«, nagy az Isten s >>Iszlám<* is, hogy
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engedelmeskednünk kell az Istennek. Egész erőnk 
a föltétien alárendeltségben rejlik, akármiként 
rendelkezzék is velünk. Ezen és a másvilágon ! 
Amit reánk küld, legyen az halál vagy rosszabb a 
halálnál, az a jó, a legjobb, megadjuk magunkat 
az Istennek. »Ha ez az Iszlám, — mondja Goethe, — 
akkor nem élünk-e mindnyájan az láziamban ?« 
Igen, mi mind, kik bizonyos erkölcsi életet élünk, 
mindnyájan így élünk. Mindig azt tartották a 
legnagyobb bölcsességnek, hogy az ember ne csak 
alárendelje magát a Kényszerűségnek, — ez majd 
megtanítja őt a megadásra, — hanem tudja és 
higgye, hogy az a rideg dolog, amit a Kényszerű
ség rendelt, a legbölcsebb, a legjobb, a legkívána
tosabb. Mondjon le arról az őrült képzelgésről, 
hogy a nagy Isten Világát a saját silány agyacs- 
kájához mérje ; tudja meg, hogy mélyen az ó 
mérő-ónján alul tényleg van egy Igaz Törvény, 
hogy ennek a lelke a Jó, hogy az ő osztályrésze 
abban áll, hogv alkalmazkodjék az Egésznek 
Törvényéhez s alázatos megadással kövesse, nem 
kérdezősködve, hanem kérdezősködés nélkül enge
delmeskedve.

Azt mondom, ez az egyetlen igazi, erkölcsi 
törvény, amiről tudomásunk van. Az ember le
győzhetetlen, igazát védi, erényes és azon az úton 
van, hogy biztos diadalt arat, mindaddig, míg 
a nagy, mély Világ-Törvényhez kapcsolja magát, 
tekintet nélkül a lényegtelen törvényekre, ideig
lenes jelenségekre, nyereségi és veszteségi számítá
sokra ; diadalmas mindaddig, míg ezzel a nagy, 
központi törvénnyel együttműködik, másként 
nem ; s bizonyára az együttműködésnek, a vele 
egy irányban való haladásnak első föltétele : 
egész leikével tudni azt, hogy az a Törvény léte
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zik, hogy az jó, egyedül jó ! Ez az s?lam szelleme ; 
ez voltakép a Kereszténység szelleme i s ; mert 
az Iszlám a Kereszténységnek egy zűrzavaros 
a lak ja ; ha ez nem létezett volna előbb, az se jő 
létre soha. A Kereszténység is azt parancsolja 
nekünk mindenekelőtt, hogy nyugodjunk meg az 
Isten akaratában. Nem szabad a hús és vér sza
vára hallgatnunk, sem hiú sóvárgásokra, csügge- 
désekre és reményekre ; azt kell szem előtt tar
tanunk, hogy semmit se tu d u n k ; hogy nem a 
legrosszabb, a legkegyetlenebb, ami annak lát
szik ; hogy bármi történjék, azt úgy kell vennünk, 
mint Isten által ránk mértet s azt kell monda
nunk, hogy jó és bölcs, nagy az Isten ! »S jtson 
bár,mégis bízom Benne.<< Az Iszlám önmegtagadást, 
önmegsemmisülést jelent. Ez eddig a legnagyobb 
bölcsesség, amit az Ég Földünknek kinyilatkoz
ta to tt.

Ilyen világosság támadt, hogy ennek a vad 
arabs léleknek a sötétségét, amennyire csak lehe
tett, megvilágítsa. Az életből és az Égből támadt 
vakító fény, a halállal való fenyegetés nagy sötét
ségében : ő ezt kinyilatkoztatásnak és Gábor 
angyalnak nevezte, — ugyan ki volna közülünk, 
aki tudja, hogy kell azt nevezni ? A »Mindenható 
sugalma« tanít meg rá. Tudni, valaminek a mé
lyére hato ln i: mindig misztikus cselekvény, ami
ről a legkitűnőbb logika is csak felszínesen gagyog. 
>>Nem a Hit-e az Istent hirdető valódi csoda ?« 
kérdi Novalis. Nagyon természetes, hogy Mahomet 
egész lelke, lángra lobbantva ettől a nagy igazság
tól, érezte, hogy ez a lényeges, az egyedül lénye
ges. Hogy a Gondviselés kimondhatatlanul meg
tisztelte őt ezzel a kinyilatkoztatással, megmentve 
őt a haláltól és a sötétségtől; \ hogy ennélfogva
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ő volt hivatva e kinyilatkoztatást hirdetni. Ez ér
telme annak a mondásnak, hogy »Mahomet, az 
Isten prófétáj a «.

Elképzelhetjük, hogy a jó Kadijah csodálat
tal és kétkedéssel leste szavait, végre is így szólt : 
igaz, amit mond. Mahomet határtalan háláját is 
el lehet képzelni; s mindazon kedveskedései kö
zött, amikkel elhalmozta, a legnagyobb az volt, 
hogy hitelt adott az ő komoly szavának. »Bizo- 
nyos, — mondja Novalis, — hogy meggyőződésem 
végtelenül izmosodik abban a pillanatban, amely
ben egy másik lélek hisz benne.« Határtalan előny 
ez. Ezt a jó Kadijaht sohase felejtette el. Sokkal 
később, fiatal kedvenc neje, Ayesha, aki a mozle- 
mek között, fényes tulajdonainál fogva, egy egész 
hosszú életen át kiváló asszonynak bizonyult, 
ez a fiatal, ragyogó Ayesha egy szép napon ezt 
kérdezte: >>Nem vagyok-e jobb Kadijahnál ? 
ö  özvegy v o lt; öreg, elvesztette szemevilágát: 
úgy-e, jobban szeretsz engem, mint őt ?« >>Allahra 
mondom, nem !<< felelte Mahomet. »ö akkor 
hitt bennem, amikor még senki sem. Széles e vilá
gon csak egy barátom volt s ez ő volt !<< Szolgája, 
Seid is hitt benne, ők, fiatal unokatestvérével, 
Alival, Abu Thaleb fiával, voltak első tanítványai.

Ennek is, annak is beszélt tanáról, de a leg
többen gúnnyal vagy közönnyel ve tték ; három 
év alatt csak tizennégy hívőre te tt szert. Hala
dása elég lassú volt. Buzdítása olyan volt, aminőt 
ilyen ember ilyen körülmények között találni 
Bzokott. Három évi csekély eredmény után elő
kelőbb rokonai közül negyvenet hívott magához 
lakomára ; ekkor előállt s kijelentette, hogy mi 
a kívánsága : minden embernek ezt kell hirdet
nie ; ez a legnagyobb, az egyetlen dolog: ki
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akarná őt támogatni ebben? A kétely és síri 
csend közepette Ali, a tizenhat éves ifjonc, türel
metlenül kelt föl s szenvedélyes, büszke hangon 
kiáltott föl, hogy ó támogatja ! A gyülekezet, 
amelynek tagja volt Abu Thaleb is, Ali atyja, 
nem lehetett barátságtalan Mahomet irányában; 
de azért egy műveletlen, öregebb ember, amint 
egy tizenhat éves ifjúval az egész emberiség ellen 
vállalkozott síkra szállni, mégis nevetségesnek 
tűnt föl s éppen ezért az egész gyülekezet hahotára 
fakadt. Mindazonáltal nem volt ez nevetséges, sőt 
igen komoly dolog ! S ami az ifjú Alit illeti, őt 
csak szeretni lehet. Nemesen gondolkodó lény, 
amint így bemutatkozik, most és azután mindvégig: 
tele szívjósággal, tüzes bátorsággal. Van valami 
lovagias benne; bátor, mint egy oroszlán; de 
kellemmel, őszinteséggel, bensőséggel, ami a keresz
tény lovagkornak is becsületére válnék. A bag
dadi mecsetben lett gyilkosság áldozata; saját 
nagylelkűsége s a mások becsületességébe vetett 
bizodalma okozta halálát. így szó lt: ha a seb nem 
halálos, meg kell bocsátani a gyilkosnak; de ha 
az, akkor le kell ót sújtani, hogy mindketten 
ugyanabban az órában jussanak az Isten színe 
elé és láthassák, hogy ebben a tusában kinek a 
részén van az igazság.

Természetes, hogy Mahomet a Koreidáknak, 
a Ká’ba őrizőinek, a Bálványok felvigyázóinak 
okot adott a megbotránkozásra. Egy-két befolyá
sos ember csatlakozott hozzá : az új tan  lassan 
terjedt, de tényleg terjedőben volt. Természetesen 
megbotránkoztatott m indenkit: ki az, aki azzal 
mer előállni, hogy ő bölcsebb, mint mi mind, aki 
mindnyájunkat lenéz, mint bolondokat és bálvány
imádókat 1 Abu Thaleb, a jó nagybátya, így szólt
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hozzá : nem tudna-e hallgatni mindezekről, liigy- 
gyen mindent önmaga s ne zavarjon föl másokat, 
ne bosszantsa a főembereket, ne döntse veszélybe 
önmagát és másokat. Mahomet Így válaszolt: ha 
a Nap jobb kezénél, a Hold pedig bal kezénél 
állana s nyugalomra intenék, még akkor se enge
delmeskedhetnék ! Nem, a részére kijutott Igaz
ságban van valami, ami magának a Természet
nek lényege : rangban egyenlő a Nappal vagy a 
Holddal vagy a Természet-alkotta bármely dolog
gal. Ki kell mondania, amíg a Mindenható meg
engedi, a Nap, a Hold, a Koreidák és mindenki 
ellenére, dacára. Meg kell tennie s nem tehet más
ként. így felelt Mahomet s amint mondják, »köny- 
nyekbe tört ki«. Könnybe lábbadt a szeme : érezte, 
hogy Abu Thal eb jó volt hozzá, hogy a feladat, 
amely osztályrészéül jutott, nem volt könnyű, ha
nem nagy és komoly.

Folyton beszélt, ha valaki fáradságot vett 
magának, hogy ráhallgasson, terjesztve tanát a 
Mekkába jövő zarándokoknak, követőket szerezve 
itt  is, ott is. Szakadatlan ellenmondás, gyűlölség, 
rejtett vagy nyílt veszedelem környékezte. Hatal
mas összeköttetései őt magát megvédték; de 
követői, éppen az ő tanácsára, kénytelenek voltak 
időnkint odahagyni Mahometet s a tengeren át 
Abesszíniába menekülni. A Koreidák mindinkább 
elkeseredettebbek lettek, összeesküvéseket forral
tak arra a célra, hogy Mahometet saját kezükkel 
végezzék ki. Abu Thaleb s a jó Kadijah elhaltak. 
Mahomet nem szorul rokonszenvünkre, de annyi 
bizonyos, hogy helyzete ebben az időben nagyon 
súlyos volt. Barlangokban kellett rejtőznie, ál
ruhában menekülnie, ide-oda bujdosnia, hontala
nul, folytonos életveszélyben. Nem egyszer úgy
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látszott, hogy mindennek vége v a n ; nem egyszer 
hajszálon múlt, egy lovas lovának megbokroso- 
dúsától vagy ilyesmitől függött, hogy Mahomet 
és tana végét érje, hogy soha senki se halljon 
felőle semmit. De nem így kelle végződnie.

Missziója tizenharmadik évében, amidőn ellen
ségei mind ellene fordultak és negyvenen össze
esküdtek (minden törzsből egy), hogy kioltják 
életét, s a Mekkában való tartózkodás rá nézve 
lehetetlenné vált, Mahomet Jatrebbe menekült, 
ahol egypár hívőre te tt szert, arra a helyre, ame
lyet most Medinának, »Medinat al Nabi, a Próféta 
városának« neveznek. Kétszáz mérföld távolságra 
fekszik, sziklákon és sivatagon t ú l ; nagy veszé
lyek közepette, s amint elképzelhetjük, leverten 
menekült ide, de szives fogadtatásban részesült. 
Az egész Kelet időszámítása ettől a meneküléstől 
veszi kezdetét; Hegira, amint ők nevezik. A Hegira 
első éve a mi időszámításunknak 622. s Maho
met életének 53. éve. öregedő ember lett belőle ; 
barátai, kör ülte, egytől-egyig sírba dőltek; pálya
futása kietlen, tele veszéllyel; ha csak ennen 
szívében nem táplált reményt, a dolgok külső 
képe ugyan reménytelen volt rá nézve. Hasonló 
esetben minden emberrel így van ez. Eddig Maho
met az ő vallását csupán prédikálás és rábeszélés 
útján terjesztette. De moBt, kiűzetve szülőföldjé
ről, amikor lelketlen emberek nemcsak nem mél
tatták  figyelmükre isteni küldetését, szívének mély 
kitörését, an m még azt se akarták megtűrni, hogy 
éljen, ha ragaszkodik céljához, a Sivatag vad fia 
elhatározta, hogy megvédelmezi magát, mint egy 
férfiúhoz, egy arabéhoz illik. Ha így akarják a 
Koreidák, ám legyen így. Nem akartak hallgatni 
a végtelen fontosságú tanokra, durva erőszakkal,

Carljrle ! HösBkiW. ~
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acéllal és gyilkossággal akarták letipom i: jól 
van, hadd villogjon hát az acél ! Tíz éven át küz
dött Mahomet, rettenetes, szakadatlan harcban 
állt s tudjuk, mily eredménnyel.

Sok szóbeszéd folyt arról, hogy Mahomet 
karddal mennyire terjesztette vallását. Kétség
telen, hogy mi méltán dicsekedhetünk a keresz
tény vallást illetőleg azzal, hogy az békésen ter
jedt a prédikálás és a meggyőzés révén, s ez sok
kal nemesebb dolog. De ha ezt tartjuk érvnek 
egy vallás igazságára vagy hamis voltára nézve, 
akkor alaposan tévedünk. Tehát a kard : de hol 
vegyük a kardot ? Minden új nézet, első fellépése 
alkalmával, kisebbségben van. Eleinte egyetlenegy 
ember agyában kel életre. Kerek e világon csak 
egyetlenegy ember hisz benne, egy, valamennyi 
ellen. Hogy ő ragad kardot s azzal igyekszik ter
jeszteni véleményét, neki édes-keveset használ. 
Neked kell először forgatnod azt a kardo t! Nagy
ban és egészben egy vélemény, egy ügy úgy ter
jed, ahogy bír. Még a keresztény vallásnál se tapasz
taljuk, hogy mindig megvetette a kardot, ha már 
egyszer kihúzta. A szászok megtérítése Nagy Károly 
által nem prédikálás útján történt. Nem sokat 
törődöm a karddal: megengedem, hogy az ügy 
érdekében karddal, szóval, vagy bármi más, ren
delkezésre álló eszközzel küzdjenek. Hadd szóno
koljanak, gúnyiratokkal harcoljanak, küzdjenek a 
legvégsőig, hadakozzanak kézzel-lábbal; annyi 
bizonyos, hogy csak az fog győzni végtére is, ami 
érdemes, hogy diadalra jusson. A jobbat úgyse 
lehet félretolni, csak a rosszabbat. Ebben a nagy 
párbajban maga a Természet a választott bíró, 
aki nem járhat el helytelenül; végre is az az ügy 
fog érvényesülni, amely a legmélyebben van a
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nak nevezünk.

Ez alkalommal, tekintettel sok körülményre, 
amik Mahomettel és sikerével összefüggenek, meg 
kell emlékeznünk arról, hogy milyen választott 
bíró a Természet; milyen nagyság, a mélységnek 
és a türelmességnek milyen vegyüléke van őbenne. 
Veszünk búzát, hogy azt a Földbe vessük; lehet 
az keverve ocsuval, szeméttel, porral s minden 
képzelhető piszokkal; mindegy : a jóságos, igaz
ságos Föld a búzát megnöveszti, a többi szemetet 
szép csendesen megemészti s egy kukkot se szól. 
A sárga búza nóttön nó ; a j ó Föld hallgat minden 
más felől, egész csendben minden egyebet szintén 
hasznára fordít s azért egy panaszos szó nem tör 
ki belőle ! így jár el a Természet mindenütt ! 
ö  igaz és nem hazug; s mégis nagy és igazságos, 
s igazságosságában olyan, mint az anya. Csak azt 
veszi ki a dologból, ami a szívből fakad; támo
gatja, ha ilyen, eltaszítja, ha nem ilyen. Az igaz
ság lelke él abban, amit ő támogat. Nem ez a tör
ténete-e minden fenséges Igazságnak, ami világra 
jő vagy valaha világot látott ? Minden, ami te s ti: 
tökéletlenség, a fénynek egy eleme a sötétségben: 
hozzánk az igazság puszta logikai és tudományos 
képletekben megtestesítve jut, amelyek nem lehet
nek teljesek, amelyek egy napon téveseknek bizo
nyulnak s így elsorvadnak, elpusztulnak. Minden 
igazság teste e lhal; de azt mondom, hogy minden
ben van lélek, ami nem hal meg soha ; ami új és 
mindig nemesebb megtestesülésben halhatatlanul 
él, mint maga az ember ! Ez a Természet saját
sága. Az Igazság benső lényege soha el nem pusz
tu l. Hogy benső legyen, hogy a Természet nagy 
mélységéből eredő hang legyen : ez a fontos a
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Természet ítélőszéke előtt. Nem az nála a főkér- 
dés, amit mi tisztának vagy tisztátalannak neve* 
zünk. Nem az, hogy mennyi polyva van benned, 
hanem az, hogy van-e búza is ? Tiszta. Nem egy 
embernek lehetne m ondani: igen, tiszta vagy, 
eléggé tiszta, de polyva vagy, nem őszinte a véle
kedésed, mende-monda, formalitás; sohase vagy 
szoros összefüggésben a Világegyetem nagy szívé
vel ; voltakép nem vagy se tiszta, se tisztátalan ; 
semmi se vagy, a Természet nem megy veled 
semmire.

Mahomet hitét a Kereszténység egy válfajá
nak neveztük, s valóban, ha azt a vad, lelkesült 
komolyságot nézzük, amivel benne hittek és szí
vükre vették, azt kell mondanunk, hogy az csak
ugyan jobb módja volt a hitnek, mint azok a 
nyomorúságos szíriai szekták, az ő hiábavaló 
veszekedéseikkel, a Homoiousion és Homoousion 
fölött, amikor a fej csakúgy zúgott a haszontalan 
zakatolástól, a szív pedig üres és kihalt m arad t! 
Ami benne igaz volt, telítve volt egy csomó téve
déssel és csalárdsággal, de nem a csalárdság, ha
nem az igazság révén hittek benne ; az igazság 
által ért el sikert. A Kereszténységnek egy tör
vénytelen, de életeleven válfaja; a szív lüktet 
benne, nem holt, puszta, száraz, sivár logika 1 
Az arabs bálványimádások, a vitázó teológiák, 
hagyományok, szőrszálhasogatások, görög és zsidó 
mende-mondák és vélelmek, hiábavaló semmit- 
mondások halmazából a Sivatagnak ez a vad 
embere, az ó vad, őszinte szívével, amely oly 
komoly, mint a halál és az élet, az ő nagy, ter
mészetes, átható tekintetével belelátott a dolgok 
mélyébe. A bálványimádás nem ér semm it; ezek 
a ti bálványaitok, >>amiket olajjal és viasszal ken
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tek s amikre a legyek ráragadnak« nem egyebek, 
mint fa, én mondom nektek. Nem képesek azok 
semmit se tenni értetek; lehetetlen, istentelen 
hiábavalóságok azok, utálat és borzadály, ha is
mernétek őket. Egyedül az Isten létezik; csak 
az Istennek van hatalma ; ö  alkotott m inket; 
ö  pusztíthat el bennünket és ö  képes életben tar
tani. »Allah akbar, nagy az Isten.« Értsd meg, 
hogy az ó akarata a legjobb reánk nézve, s legyen 
bár fájdalmas a húsnak és a vérnek, azt fogod 
találni, hogy mégis csak az a legbölcsebb, a leg
jobb ; rá vagy utalva, hogy ilyennek ta r tsd ; 
ezen a földön és a másvilágon nem tehetsz 
másként !

Es most, ha a vad, bálványimádó emberek 
ebben hittek s büszke szívükkel rá is szánták 
magukat, hogy azt kövessék és gyakorolják, bár
mily formában tették légyen is ezt, azt mondom 
én, hogy ugyancsak méltó volt arra, hogy higgye
nek benne. Azt mondom, hogy egy vagy más alak
ban, de mégis ez az egy dolog, ami méltó arra, 
hogy minden ember higgyen benne. Ezáltal lesz 
az ember a Világ Templomának főpapjává, össz
hangba kerül a Világ Alkotójának rendeletéivel; 
együtt működve azokkal, nem pedig hiábavaló 
erőfeszítésre kárhoztatva ellenük: ma se tudok 
a Kötelesség meghatározására ennél jobbat. Mind
az, ami helyes, a világ valódi célzatával való 
együttműködésben nyilvánul; ezáltal jutsz dia
dalra : jó vagy, jó úton vagy. Homoiousion, 
Homoousion, haszontalan logikai szóbeszéd akkor, 
azelőtt vagy bármikor, áradozhat s haladhat akár
merre : ez a lényeg, ha ugyan van a szóbeszédnek 
értelme. Ha nem ezen a módon jut diadalra, nincs 
semmi értelme. Nem az a fődolog, hogy elvont
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logikai tételek szabatosan vagy nem szabatosan 
szavakba szedessenek, hanem, hogy ezt Ádám élő, 
konkrét fiai szívükre vegyék. Az Iszlám elpusztí
to tta  mindezeket a hiábavaló, veszekedő szektá
kat és azt hiszem, helyesen tette. Valóság volt, 
egyenesen a Természet szívéből kikerült Valóság. 
Arabs bálványimádások, szíriai formulák, mindaz, 
amiben nem volt tartalom, arra volt kárhoztatva, 
hogy fölperzselődjék ; rőzse volt különféle tekin
tetben annak számára, ami tűz volt.

Ezek közt a vad hadjáratok és mészárlások 
közt, nevezetesen a Mekkából való menekülés 
után történt, hogy Mahomet időnként diktálta 
Szent Könyvét, a Koránt, >>01vasókönyvét<<. Ez 
az a munka, amit ő és tanítványai oly nagyra 
tartottak, megkérdezve boldog-boldogtalant : nem 
osoda-e ez ? A mahometánok oly tisztelettel tekin
tenek az ő Koránjukra, aminővel kevés keresz
tény az ő Bibliájára. Mindenütt úgy tekintik, 
mint minden törvény és szokás mértékadóját, 
ami az elméletben és az életben egyaránt irány
adó ; egyenesen a Mennyországból érkezett üzenet, 
amihez kell tartania magát a Földnek, amihez 
alkalmazkodnia kell, amit olvasni kell. Ez után 
ítélkeznek a bírák ; minden mozlim köteles tanul
mányozni, benne keresni az élet világosságát. 
Vannak mecseteik, amelyekben naponta az egé
szet felolvassák ; harminc tagból álló pap-csoport 
váltja föl egymást s mindennap az egész Koránon 
átmennek. Ezért hatol be, 1200 éven át, ennek 
a könyvnek hangja, minden pillanatban, annyi 
ember fülébe és szívébe. Volt olyan mahometán 
tudós, aki hetvenezerszer olvasta a Koránt !

Nagyon különös : ha valaki kutatni akarná 
a ^nemzeti ízlés saj át] agosságai-t«, úgy bizonyára
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t t  találna egy feltűnő példára. Mi is olvashatjuk 
a K orán t; Sale fordítása egyike a legjobbaknak. 
Ki kell jelentenem, hogy a legfáradságosabb olvas
mány, amiben valaha részem volt. Nehézkes össze
visszaság, durva és rideg; véget nem érő ismét
lések, hosszadalmasság, gabalyodás, a durvaság és 
éretlenség netovábbja, egy szóval: kiállhatatlan 
butaság ! Csupán a kötelességérzet indíthat egy 
európait arra, hogy keresztülhatoljon a Koránon. 
Ügy olvassuk, mint az állami levéltárban az olvas
hatatlan ákumbákumokat betűzzük, csak azért, 
hogy talán föl bírunk fedezni valami adatot egy 
kiváló emberről. Igaz, mi kedvezőtlen színben 
lá tjuk ; az arabok több összefüggést találnak 
benne, mint mi. Mahomet követői a Koránt csupa 
töredékekben találták, úgy, amint első kihirde
tése alkalmával íratott, amint mondják, egy nagy 
része birkabőrökre, összevissza hányva egy ládába 
s amikor közzétették, akkor se volt benne semmi 
rendszer, se az időt nem vették tekintetbe, se 
mást, legföllebb az volt a cél, amint látszik, hogy 
a leghosszabb fejezetek előre kerüljenek s még 
erre se ügyeltek valami nagyon. Ilyen módon a 
voltaképi kezdet a végére került, mert a legkoráb
ban készült fejezetek a legrövidebbek voltak. 
Még a legcélszerűbb lett volna történeti sorrend
ben olvasni. Azt mondják, hogy java része rit
mikus ; egy neme a vad karéneknek. Nagy része 
talán elkallódott a fordításban. Mindezt meg
engedve, nehéz megérteni, hogy lett volna halandó, 
aki a Koránt úgy tekinthette, mint — e Földre 
nézve túlságosan jó — a Mennyországban írott 
könyvet, vagy egyáltalán úgy, mint könyvet s 
nem mint egy vad rapszódiát; ami az írást illeti, 
az (rva oly rosszul volt, amint , valaha cs^k köny
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vet ír ta k ! Ennyit a nemzeti felfogás és ízlés 
különbözőségét illetőleg.

Mégis azt kell mondanom, nem volt érthetet
len, hogy az arabok miért szerették oly nagyon. 
Ha az ember egyszer kiszakítja magát a Korán 
zűrzavaros tömkelegéből s bizonyos távolságról 
gondol rá vissza, lényeges típusa kezd kibonta
kozni s ebben azután egészen más érték nyilvánul, 
mint az irodalmi becs. Ha egy könyv szívből 
fakad, igyekszik megnyerni más szíveket; ezzel 
szemben minden művészet és írói ügyesség cse
kély jelentőségű. Azt lehet mondani, hogy a Korán 
főjellemvonása az őszinteség, lévén az egy jó- 
hiszemmel írott könyv. Tudom, jól tudom, hogy 
Prideaux és társai úgy tüntetik föl, mint a szem
fényvesztések tárházát, szerintük fejezet fejezet 
után arra van szánva, hogy a szerzőnek egyte- 
másra elkövetett bűneit igazolja, kimentse becs
vágyát és kuruzslásait, de itt az ideje, hogy ezek
nek a mende-mondáknak hitelt ne adjunk. Nem 
állítom, hogy Mahomet folyton-folyvást őszinte 
v o l t : ugyan ki őszinte mindig ? Megvallom, nem 
tudom, mire tartsam a mai időben azt a kritikust, 
aki ót előre megfontolt szándékkal, öntudatos 
csalással vádolja, azzal, hogy eleme a ravasz fon
dorlat volt, ebben élt, s a Koránt úgy írta, mint 
egy csaló és alakoskodó. Azt gondolom, hogy min
den őszinte ember a Koránt másként olvassa. 
Nem egyéb az, mint egy nagy, durva léleknek 
zűrzavaros forrongása ; durváé, faragatlané, amely 
még olvasni se tud ; de buzgó, komoly, lázas 
hévvel törekedik arra, hogy szavakban fejezze ki 
érzéseit. Visszafojtott lélekzettel igyekszik magát 
megértetni; a gondolatok zavaros összevisszaság
ban kelnek föl benne ; olyan tömege az eszmék
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nek rohanja meg, hogy szabatosan semmit se hír 
kifejezni. A benne rejlő érzés nem bír kellő formát 
kapri, összefüggésbe, rendszerbe verődni; gondo
latai még egyáltalán nem öltöttek alakot; formát- 
lanul libegnek, kaotikus, összefüggéstelen állapot
ban küzködnek, támolyognak. Azt mondottuk: 
»buta«; de természetes butaság nem jellege Maho- 
met könyvének; inkább természetes műveletlen- 
ség. Az ember nem tanult meg beszélni; a folyto
nos harc hevében és sietségében nincs ideje arra, 
hogy gondolatait megfelelő beszéddé érlelje meg. 
Az életéért és üdvéért harci zajban küzdő ember
nek visszafojtott lélekzettel való sietsége és indu
latossága : íme a hangulat, amiben leledzik. Mohó 
sietség ; az érzés nagysága miatt nem bírja magát 
szavakban kifejezni. Egy ilyen hangulatban levő 
léleknek koronkénti nyilvánulásai, huszonhárom 
év változatos eseményei által kiszínezve, hol jól, 
hol rosszul kifejezve: íme a Korán !

Mert ezen a huszonhárom éven át Mahometet 
úgy kell tekintenünk, mint egy teljes fö]fordulás
ban levő világnak a központját. Harcok a Koreidák- 
kal és a pogányokkal, veszekedések saját népe 
között, saját vad szívének agyarkodásai: mindez 
állandó felindulásban tarto tta  őt, lelke nem ös- 
mert többé soha nyugodalmat. El lehet képzelni, 
hogy álmatlan éjszakákon ez a vad lélek, ide-oda 
hányatva a zúgó tömeg közepette, valami biztos 
fényt keresett, kutatott, olyat, amely a menny
országból került k i ; lelkének bárminemű meg
nyilatkozása — önmagára áldásos és pótolhatat
lan, — úgy tűnhetett föl előtte, mint Gábor an
gyal sugalmazása. Hamisító és szemfényvesztő! 
Nem, nem ! Ez a büszke, nagy szív, forrva és 
lobogva, mint egy nagy gondolat-kazán, nem egy
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szemfényvesztő szíve volt. Élete Tény volt neki, 
az Isten Világegyeteme rettenetes Tény és Való
ság. Hibája volt elég. A Természetnek míveletlen, 
félig barbár fia v o lt; a Beduinból még sok tapadt 
reá ; ilyennek kell ót tekintenünk ; de nem tart
hatjuk őt romlott >>Simulacrum«-nak (árnykép
nek), szem és szív nélküli éhes Imposztornak, aki 
egy tál lencséért szélhámoskodik, mennybéli ok
mányokat hamisít, folytonos felségsértést követ el 
Alkotója és önmaga ellen.

A Korán érdeme, én előttem, az őszinteség 
minden tekintetben ; ez tette  becsessé a vad arab 
emberek szemében. Végre is egy könyvben ez az 
első és a legfőbb érdem, szülőanyja minden más 
érdemnek, alapjában véve egyedül képes arra, 
hogy életre keltsen egyéb jeles tulajdonságot. 
A Koránban előforduló hagyomány, átkozódások, 
panaszok és fohászok kuszáit tömegén keresztül- 
csillámlik az igazi, egyenes felfogásnak és mélyen- 
látásnak olyan ere, amit csaknem költészetnek 
nevezhetünk. A Könyv tartalma leginkább hagyo
mány, indulatos, lelkesítő, rögtönzött prédikáció. 
Mindig és mindig visszatér a próféták történetei
hez, amelyek az arabok emlékezetében é ltek ; 
próféta próféta után, Ábrahám, Hűd, Mózes, 
keresztény és más,. valódi és mesébe való prófé
ták  hogyan jöttek majd ehhez, majd ahhoz a Törzs
höz, figyelmeztetve az embereket bűneikre s éppen 
olyan fogadtatásban részesültek, mint Mahomet, 
ami neki nagy vigasztalására szolgált. Mindezeket 
tízszer, talán húszszor ism étli; újra és újra, fá
rasztó, soha meg nem szűnő egyhangúsággal. Ily 
módon kérődzik írók életrajzain, elhagyott padlás
szobájában, a derék Johnson Sámuel. Ez a fő
tartalma a Koránnak. De különösképpen mind
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ezen átcsillámlik a valódi gondolkodó és látnok 
átható tekintete. Ez a Mahomet szemmel tartja 
a világot; bizonyos közvetlenséggel, durva erély- 
lyel szivünkhöz közel hozza mindazt, amiért az 
ö szíve vert. Nem sokra tartom Allah dicsőítéseit, 
amit oly sokan magasztalnak ; a zsidóktól kölcsö
nözte ezeket, anélkül, hogy túlszárnyalni bírta 
volna. De a szem, amely egyenesen a dolgok mé
lyébe pillant és látja azok igazi m ivoltát: ez az, 
ami engem legfőképpen érdekel. A nagy Természet 
adománya, amivel mindenkit megajándékoz, de 
amit a vízió őszinteségének, egy őszinte szív pró
bájának nevezek.

Mahomet nem képes csodákat mívelni; gyak
ran mondja türelm etlenül: »Nem tudok csodát 
tenni. Én ? Én egy nyilvános prédikátor vagyok, 
arra hivatva, hogy ezt a tan t mindenkinek hir
dessem^ S mégis a világ, amint láthatjuk, neki 
régtől fogva egy nagy csoda volt. Nézzétek a 
világot — mondja ő, —• nem csodaszerű-e Allah 
alkotása minden ízében »intő jel számotokra«, 
ha szemeiteket nyitva tartjátok ! Ezt a Földet 
Isten számotokra teremtette, »ösvényt vágott 
benne<?, élhettek benne, jöhettek-mehettek rajta. 
A sivár Arábiában a felhők Mahomet előtt csodás 
színben tűnnek fö l: Honnan jönnek — kérdi — 
a Végtelenség mély ölében született nagy felhők ? 
I tt  csiingenek ők, a nagy fekete szörnyek; le- 
zuhintják eső-áradataikat, hogy >>új életre keltsék 
a kihalt földet« s nő a fű és nőnek m  nagyleveles 
pálmák, datolyákkal terhelten. Nem intő jel-e 
ez ?« Marhátokat is Allah alkotta ; szolgálatkész, 
hallgatag teremtések ; tejjé változtatják a füvet; 
tőlük kapjátok ruháitokat, ezektől a különös 
teremtésektől ; esténként duzzadtan jönnek haza
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s — ezt teszi hozzá — >>ugyancsak javatokra vál
nak !<< Hajókról is gyakran beszél. Óriási, mozgó 
hegyek, kiterjesztik vászon-szárnyaikat, szökellve 
siklanak a vízen át, űzve-hajtva az Eg szele á l ta l ; 
majd mozdulatlanul feküsznek, az Isten elvette a 
szelet, holtan feküsznek, moccanni se b írnak ! 
Csodák ? kiáltja : milyen csodákat akartok ? Nem 
vagytok-e itt ti ? Az Isten csinált benneteket, 
megy marok földből alkotott titeket«. Kicsinyek 
voltatok egykoron; egypár évvel ezelőtt nem is 
léteztetek. Szépség, erő, gondolatok lakoznak 
bennetek, >>részvétet éreztek egymás iránti. Jön 
az aggkor, az ősz haj ; erőből gyöngeség lesz, 
lehanyatlotok s ismét nem léteztek. ^Részvétet 
éreztek egymás iránti, ez tűn t föl előttem kivált
képpen : Allah úgy alkothatott volna, hogy ne 
érezzétek egymás iránt részvétet, hogy lett volna 
akkor ? Egy nagy, egyenes gondolat ez, első kéz
ből való bepillantás a dolgok valódi mivoltába. 
Ami a legjobb és legigazibb, a költői géniusznak 
durva nyomai láthatók ebben az emberben. Erős, 
önálló értelem, belátás, sz ív : erős vad ember, 
akiből Költő, Király, Pap, a Hős bármelyik vál
faja kikerülhetett volna.

Az ő szeme előtt mindig tisztán állt, hogy ez 
a világ teljesen csodás. Látja azt, — amit már 
jeleztünk, — amit minden nagy gondolkodó, ma
guk a durva skandinávok is, egy vagy más módon 
kénytelenek voltak lá tn i : hogy ez az oly szilárd
nak látszó anyagi viláp voltakép Semmi; Isten 
hatalmának és jelenlétinek látható és tapintható 
nyilvánulása, az üres Végtelenség keblére vetett 
árnyék; semmi egyéb. A hegyek, ezek a nagy 
sziklacsúcsos hegyek eltűnnek, mint a felhők, a 
kék égbe vegyülnek, éppen mint a felhők, s elenyész
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n e k ! Sale beszéli, hogy Mahomet, az arab fel* 
fogásnak megfelelóleg, a Földet úgy tünteti föl, 
mint egy végtelen Lapályt vagy Síkságot, amelyre 
a hegyek úgy vannak ráillesztve, hogy szilárddá 
tegyék. Az Utolsó napon úgy eltűnnek, »mint a 
felhők«, az egész Föld körbe fog forogni, romlás
nak indul s mint füst és pára, a Semmiségbe vész. 
Allah leveszi róla kezét s megszűnik lenni. Allah 
egyetemleges uralma, egy kimondhatatlan Hata
lomnak mindenütt való jelenléte, egy megnevez
hetetlen Ragyogás és Iszonyat, a valódi erő, lényeg 
és valóság kifejezéseként folytonosan világos volt ez 
előtt az ember előtt. Amiről a modern ember t e r 
mészeti Erők, a Természet Törvényei << nevek alatt 
fecseg s amit nem tart isteni dolognak, sőt egyálta
lán nem egy dolognak, hanem a dolgok egy egész 
sorozatának, amely éppen nem isteni, ami eladó, 
ami különös és éppen csak arra való, hogy gőzhajó
kat hajtson. Tudományaink és enciklopédiáink 
révén nagyon is hajlandók vagyunk laboratóriu
mainkban megfeledkezni az isteniességről. Pedig 
nem szabad erről megfeledkezni ! Ha ez egyszer 
feledésbe megy, nem tudom, mire érdemes emlé
kezni. Azt hiszem, a legtöbb tudomány holt dolog, 
hervatag, múlandó, késő őszi kóró. Enélkül a leg
jobb tudomány holt fatörzs ; nem a növekedő 
törzs és erdő, amely, egyebek közt, mindig új 
fát hoz létre ! Tudni csak akkor képes az ember, 
ha valami úton-módon imádni képes. Máskülön
ben tudománya pedantéria és holt kóró.

Sokat beszéltek és írtak Mahomet vallásának 
érzékiességéról; többet, mint joggal lehetne. 
A nekünk bűnösnek tetsző s általa megengedett 
élvezetek nem az ő rendeletéi; ember emlékezetét 
meghaladó idő óta gyakorolták azokat Arábiában,
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ellenmondás nélkü l; amit ő tett, az csak korlá
tozás, szőkébb határok közé való szorítás volt, 
nem egy irányban. Nem könnyű az ó vallása : a 
szigorú böjtökkel, mosakodásokkal, megszabott, 
komplikált formulákkal, naponta ötszöri imád
kozással s a bortól való tartózkodással, nem azért 
diadalmaskodott, »mert könnyű vallás volt*. 
Mintha bizony bármely vallás, vagy egy vallásra 
támaszkodó ügy ilyen úton képes volna diadalt 
aratni ! Az emberek megrágalmazása : azt mon
dani, hogy hősi tettre a kényelem, az élvezet 
reménye, a jutalom csábítja őket, cukros süte
mény bármi alakban, ezen vagy a másvilágon !

A leghitványabb halandóban van valami ne
mesebb. A káromkodó, ágyutöltelékre szánt sze
gény katonának is megvan a maga >>katonai becsü
lete*, eltéróleg a szolgálati szabályzattól s napi 
zsoldjától. Ádám legnyomorúságosabb fia nem 
édességek után áhítozik, hanem nemes és igaz 
dolgok után s Isten ege alatt úgy akar érvénye
sülni, mint egy Isten-alkotta ember. Mutasd meg 
neki az utat, amelyen haladva ezt megteszi, s a 
legnyersebb fickóból Hős lesz. Rossz szolgálatot 
tesznek azok, akik azt hirdetik, hogy az embert 
könnyűszerrel meg lehet nyerni. Fáradság, le
mondás, önmegtagadás, mártíromság, halál a 
csábítószerek, amelyek az ember szívére hatnak. 
Melengesd benső életét s oly lángot lobbantasz 
föl, amely fölemészti a kisszerű szempontokat. 
Nem a boldogság, hanem valami magasztosabb 
az irányadó még a »point d ’honneur«-rel s egyéb 
ilyesmivel handabandázó frivolabb osztályoknál 
is. Nem gonosz indulataik legyezgetése, hanem 
a minden szívben szunnyadó hősies érzés felköl
tése által tesz szert egy vallás követőkre.
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Mindent összevéve, arait tudunk, Mahomet 
maga sem volt érzéki ember. Erősen tévednénk, 
ha azt hinnók, hogy ő egy közönséges kéjenc, aki 
aljas gyönyörökre, vagy egyáltalán gyönyörre 
vadászott. Háztartása a lehető legszerényebb 
v o lt; rendes napi élelme árpakenyér és víz ; tűz
helyén néha hónapokig nem égett tűz. Méltó 
büszkeséggel emlegetik, hogy cipőit és köpönyegét 
maga foltozta. Szegény, rosszul élelmezett, gyön
gén ellátott ember, nem gondolva azzal, amiért 
közönséges emberek törik magukat. Bizony mon
dom, nem rossz em ber; valami jobb lakozott 
benne, mint az éhesség bármi után, különben 
ezek a vad arabok, akik huszonhárom éven át 
oldala mellett harcolva mindig szoros összekötte
tésben voltak vele, nem viseltettek volna iránta 
oly nagy tisztelettel! Vad emberek voltak azok, 
akik a durva őszinteség révén egymással is szem
ben állottak ; igazi derékség és férfiasság nélkül 
senki se lett volna képes parancsolni nekik. Tudno
tok kell, hogy Prófétának hítták ! Szemtől szembe 
állt velük ; meztelenül, semminemű misztériumba 
nem burkolózva ; szemmel láthatólag maga fol
tozta cipóit és ru háit; közöttük harcolt, nekik 
adott tanácsot és osztogatott parancsot: látniok 
kellett, hogy ki volt ő, bárminek is nevezték. 
Tiarával ékített császárnak se engedelmeskedtek 
úgy, mint ennek a ruháját magafoltozó ember
nek. Huszonhárom évi kemény megpróbáltatások 
közepette. Már ez is mutatja az igazi hőst, akire 
szükség van.

Utolsó szava ima v o lt; az Alkotója felé 
fohászkodó szívnek remegő reménységgel tört 
hangja. Nem mondhatjuk azt, hogy vallása rosz- 
szabbá tette ó t : iobbá tette ; jóvá, nem rosszá.
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Nemes szívre valló dolgokat jegyeztek fel róla •. 
amikor elvesztette leányát, a saját dialektusában 
mindig őszintén s mégis egészen keresztény módon 
így felelt: »Az Űr adta, az Űr elvette ; áldassék 
az Űr neve«. Ugyanezt mondotta akkor, amikor 
fölszabadított, forrón szeretett szolgája, követői 
közt a második, Seid meghalt. Seid a tabuki csatá
ban esett el, az első háborúban, amelyet Mahomet 
a görögökkel folytatott. Mahomet ezt mondotta : 
»Jól van, Seid elvégezte az Űr munkáját, Seid 
visszatért az Űr kebelére, Seidnek jó dolga van«. 
De Seid leánya zokogva s a holttestre boraivá 
találta őt, az őszbe csavarodott öreg könnyárban 
úszott. >>Mit látok ?« kérdi a leány. — >>Egy 
barátot látsz sírni barátja fölött.« — Utoljára 
ment be a mecsetbe, két nappal halála előtt. Meg
kérdezte, hogy megsértett-e valakit? Az ő háta 
viselje a csapást. Tartozik-e valakinek ? Egy 
hang szólalt m eg: olgen, nekem tartozol három 
drachmával, ilyen s ilyen alkalommal«. Mahomet 
elrendelte, hogy fizessék ki. oJobb ma szégyen
kezni — mondá — mint ítélet napján.« Emlékez
zünk Kadijahra s arra,amikor azt mondta: »Allahra, 
nem !« Ilyen vonások megmutatják az igaz em
bert, mindannyiunk testvérét, aki tizenkét szá
zadon át láthatóvá lett — közös Anyánk valódi 
gyermekét.

Az is tetszik nekem, hogy Mahomet teljesen 
ment az alakoskodástól. A sivatagnak durva, ön
álló fia ö ; nem akar olyan lenni, aminő tényleg 
nem. Nincs benne dicsekvő gőg; nem sokat ad 
az alázatossá gra se ; úgy áll ott, amint bír, maga
foltozta cipőben és ruhában; perzsa királyokkal, 
görög csá; zárokkal úgy beszél, amint illik, de 
tudja azt is, hogy viszont neki mivel tartoznak.
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A beduinokkal folytatott élet-halálharcban nem 
volt híja a kegyetlenségnek, de az irgalmasságnak, 
nemes rokonszenvnek és nagylelkűségnek tényei 
se hiányoztak. Mahomet nem keres mentséget az 
egyik számára s nem kérkedik a másikkal. A pilla
nat hatása alatt, szíve sugallatára jöttek létre. 
Nem szelíd szavú ember ! Őszinte vadság lakozik 
benne, alkalomadtán; nem szépíti a dolgot. 
A tabuki hadjáratot gyakran szóbahozza ; em
berei közül többen megtagadták a harcbamenést, 
hőséggel, aratással és egyébbel hozakodtak e lő ; 
sohase bírja ezt elfelejteni. Az aratás ? Hiszen ez 
egy napig tart. Mi lesz a ti aratástokból az Örökké
valóságon át ? Hőség ? Igen, nagy volt a hőség, 
»de a Pokol még forróbb !« Néha nyers szarkazmus 
tör ki belőle. így szól a hitetlenekhez : tetteitek 
helyes mértéke ezen a nagy napon fog kiderülni. 
Jól meg lesznek azok mérve s a súly nem lesz 
csekély ! Mindenütt jól szemügyre veszi a dolgot; 
látja ; a dolgok nagysága néha elnémítja szívét. 
>>Bizonyára«, mondja : ez a szó a Koránban néha 
úgy szerepel, mint egy tétel önmagában : >>Bizo- 
nyára«.

Semmi dilettantizmus nincs ebben a Mahomet- 
ben. Átok és Üdv, Idő és Örökkévalóság foglalkoz
tatják őt s rettenetes komolyság vesz rajta e rő t! 
Dilettantizmus, vélekedések, az igazság keresése 
műkedvelő módon, játsziasan kacérkodás az igaz- 
sággal: mindez főbenjáró bűn. Gyökere minden 
kigondolható egyéb bűnnek. Abban áll az, hogy 
az ember szíve és lelke soha sincs nyitva az Igaz
ságnak, >>hívságos árnyékban élvén «. Ilyen ember 
nemcsak hazugságokat fecseg, de ő maga is hazug
ság. Az észszerű erkölcsi elv, az isteni szikra mé
lyen lesülyedt benne, a tetszhalál hűdésében szen-

8Cariyle : Hősükről.
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ved. Mahomet hazugságai igazabbak, mint az 
ilyen ember igazmondásai. Nem-őszinte em ber; 
síma, néhol tiszteletben is részesül, békességes, 
semmi durvát nem mond senkinek; nagyon 
tiszta, mint a szénsav, ami halál és méreg.

Nem akarjuk Mahomet erkölcsi elveit úgy 
dicsérni, mint amelyek a legfinomabbak; de 
annyit mondhatunk, hogy mindig megvan ben- 
nök a jóra való törekvés ; az igaz és a helyes felé 
vonzódó szívnek őszinte parancsai azok. A keresz
ténység magasztos megbocsátó elve — a másik 
arc odatartása, ha az egyik ütést kapott — nincs 
meg benne : meg kell bosszulnod magad, de mér. 
sékiettel, nem lőve tú l a célon. Más oldalról az 
Iszlám, mint minden nagy Vallás és az ember lénye
gébe való bepillantás, az embereknek teljes és töké
letes egyenlósítóje: egyetlenegy hívőnek lelke 
fölér minden földi királysággal; az Iszlám szerint 
minden ember egyenlő. Mahomet nem arra fektet 
súlyt, hogy alamizsnát adni illő, hanem arra, 
hogy szükséges azt te n n i: törvénnyel állapítja 
meg, hogy mennyit kell adni, s ha elmulasztod, 
saját veszélyedre mulasztod el. Az ember bármi
nemű jövedelmének egy tizedrésze a szegények 
tulajdona. Jól van ez íg y ; a humanitásnak, a 
részvétnek és igazságosságnak természetes hangja 
a Természet vad fiának szívében lakozva beszél 
imigyen.

Mahomet Paradicsoma érzékies, Pokla érzé- 
k ies; egyikben is, másikban is sok van, ami 
spirituális érzésünket sérti. De emlékezzünk csak 
arra, hogy az araboknál mindig így volt, hogy 
Mahomet, amennyire csak lehet, változtatta mind
ezt, egyszersmind szelídítette, enyhítette. A leg
rosszabb fajta érzékiesség írástudó követői műve,
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nem az övé. A Koránban valóban nem sok van 
mondva a Paradicsom örömeiről, inkább utal 
rájuk, mintsem sokat foglalkoznék velök. Azt se 
kell elfelejteni, hogy abban a legnagyobb gyönyö
rök spirituálisak: a Legmagasbnak Jelenléte 
határtalanul túlszárnyal minden más gyönyört. 
Azt mondja : >>Üdvöd a Béke lesz<<. Salam, Béke 
veled ! az, ami után józan lélek eped s itt, alant, 
mint az egyetlen áldást keresi, de hiába. ^Egymás 
szemébe nézve, padokra ü ljetek; szívetekből 
legyen kitépve minden bántó érzés.<< Minden bántó 
érzés ! Szeressétek egymást szabadon ; testvérei
tek szemében mindenitek elég boldogságot fog 
találni.

Az érzékies Paradicsomot s Mahomet érzékies
ségét illetőleg, a ránk nézve legkényesebb pont 
felől sokat lehetne mondani, de nem volna helyes 
itt a részletekbe bocsátkozni. Csak két megjegy
zést teszek s a többit az önök belátására bízom. 
Az egyik Goethétől ered, részéről egy véletlen 
ujjmutatás ez, méltó a megemlítésre. Leírásai 
egyikében — Wilhelm Meisters Wanderjahre — 
a hős egy, különös szokásokat követő társaságba 
kerül s a többek közt a mester így szó l: >>Mi azt 
kívánjuk, hogy közülünk mindenki egy bizonyos 
irányban szorítsa meg magát«, bizonyos dolgokban 
egyenesen a saját kívánsága ellenére cselekedjék 
s kényszerítse rá magát annak elvégzésére, amire 
semmi kedve nincs, »más irányban legyen meg 
neki a legnagyobb szabadsága«. Ügy tetszik ne
kem, hogy ebben nagy igazság van. Örömre keltő 
dolgok, amelyek kellemesek, magukban véve nem 
veszedelmesek, baj csak akkor lenne, ha egész 
erkölcsi lényünk szolgaságba sülyedne. Legyen úr 
minden ember szokásai fölött, hogy le bírja s le

8*
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is akarja azokat rázni alkalomadtán: ez kitűnő 
egy törvény. Erre szolgál a Mozlimnak a Ramad- 
han-hónap s Mahometnek úgy vallásában, mint 
saját életében sok ilyen szolgált erre a célra; s 
ha részéről nem is játszott közre előre megfontolt 
szándék, tiszta cél vagy erkölcsi fenség, de legalább 
egészséges, férfias ösztön vezette, ami egyre megy.

De még mást is el kell mondanunk a maho- 
medán Mennyország és Pokol felől. Azt ugyanis, 
hogy legyenek azok bárminő durvák és anyagia
sak, de egy örök és nem mindig szem előtt tarto tt 
igazságnak a jelképei. Súlyt fektet durva, érzékies 
Paradicsomára, rettenetesen lángoló Poklára, nagy, 
rémítő Utolsó ítéletére : de mi ez egyéb a durva 
Beduin képzeletében, mint mély árnya annak a 
nagy spirituális Ténynek s a Tények kezdetének, 
ami nekünk rossz, ha nem ismerjük s át nem érez
zük : a Kötelesség végtelen Birodalmának ? Hogy 
az ember tettei, őrá nézve, végtelen fontosságúak 
és soha el nem enyésznek ; hogy az ember, arasznyi 
lét mellett, oly magasra emelkedik, mint a Menny
ország s oly mélyre zuhan, mint a Pokol s a maga 
hatvan évében, irtóztatóan és csodaszerűen, egy 
egész örökkévalóságot ölel fel és rejt magában: 
mindez mintegy lángbetűkkel vésődött a vad arab 
lélekbe. Ott áll az írva, lobogó lángban és villám
lásban ; rettenetesen, kimondhatatlanul, neki min
dig jelenlevőleg. Átható komolysággal, büszke, 
vad őszinteséggel, képtelen lévén a szótagolásra, 
félig hebegve iparkodik azt kifejezésre juttatni, 
a Mennyországban és a Pokolban megtestesítem. 
Akárminő legyen a megtestesítés, ez a legelső 
igazság. Minden megtestesítés között a legtiszte
letreméltóbb. Mi az ember végcélja itt alant? 
Mahomet úgy válaszol a kérdésre, hogy közülünk
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nem egyet megszégyenít. Nem úgy tesz, mint 
Bent ham, Paley, nem mérlegeli a Jót és a Rosszat, 
nem számítja ki a veszteséget és nyereséget, nem 
helyezi a szükségleteket az egyik és a másik oldalra 
s összeadás és levonás után a végösszeget meg
jelölve, nem kérdezi, hogy mindent összevéve, a 
Jó ellensúlyozza-e (és pedig jelentékenyen) a 
Rosszat. Nem. Nem jobb sem az egyik, sem a 
másik ; az egyik úgy viszonylik a másikhoz, mint 
a Mennyország a Pokolhoz. Az egyiknek nem sza
bad megtörténnie, a másiknak nem szabad el
maradnia. Nem kell őket mérlegelni; nem össze
mérhetők azok; az egyik az örök halál, a másik 
az örök élet. Benthamnek Hasznosság-elmélete : 
erény nyereségre és veszteségre, Isten világát holt 
gőzgéppé törpítve le, az Ember végtelen lelkét 
széna-mérleggé, mérlegelve a szénát és a tövist, 
az örömöt és a fájdalm at; — ha azt kérdezik 
tőlem : ki helyezi nyomorúságosabb és hamisabb 
világításba az embert és rendeltetését, Mahomet-e 
vagy ők ? azt felelem : bizony nem Mahomet.

Mindent összevéve, ismétlem, Mahomet val
lása egy neme a kereszténységnek; a szellemi 
fensőségnek oly eleme nyilvánul benne, amit töké
letlen részletei se bírnak eltakarni. A skandináv 
Isten : Wish, a durva emberek istene, Mahomet 
révén, Mennyországgá emelkedett, de a megszen
telt Kötelességet jelképező Mennyországgá, amit 
hittel, jó magaviselettel, bátor tettel s még bát
rabb isteni türelemmel kell kiérdemelni. Skandináv 
pogányság ez, megtoldva igazi égi elemmel. Ne 
nevezzétek ezt hamisságnak; ne nézzétek azt 
benne, ami hamis, hanem azt, ami igaz. Hiszen 
tizenkét századon át az egész emberiség egy ötöd
részének ez volt vallása és életszabálya. Mindenek-
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fölött olyan vallás volt, amiben erősen hittek. Ezek 
az arabok hisznek a maguk vallásában s azon 
igyekeznek, hogy aszerint éljenek is ! Az első 
időket s talán az angol puritánokat kivéve, nem 
volt keresztény, aki úgy kitartott volna hite mel
lett, mint a mozlim, teljes lélekkel ragaszkodva 
hozzá, dacolva az Idővel és az Örökkévalósággal. 
Amikor az éji őr Kairó uccáin így k iá lt: »Ki az ?« 
a válasz után a járó-kelő ugyanazt mondja, amit 
az őr : »Egy az Isten«. >>Allah akbar, Iszlám<< hang
zik a fekete milliók szívében, egész létükön át. 
Buzgó hittérítők hirdetik ezt a malájoknak, a 
fekete pápuáknak, a brutális bálványimádóknak, 
eltávolítva a rosszabbat, de néma jót, vagy éppen 
a jobbat.

Az arab nemzet javára a sötétségből a világos
ságra való újjászületés volt e z ; csak így kelt új 
életre Arábia. Egy szegény pásztornép, észrevét
lenül bolyongva a sivatagban a világ teremtése 
óta : egy Hős Próféta küldetett le hozzá olyan 
szóval, amiben hihettek: nézzétek, az ismeretlen 
világhírűvé, a kicsiny világraszólóvá l e t t ; egy 
század múlva Arábia egyik oldalán Granadáig, a 
másikon Delhiig te rjed t; a bátorságban, a géniusz 
fényében és pompájában ragyogva, Arábia hosszú 
időn át tündökölt a világ nagy részében. A hit 
nagy, életadó. Egy nemzet története gyümölcsöző, 
lélekemelő, nagy lesz, mihelyest hisz. Ezek az 
arabok, Mahomet, ez az egy század, — nem úgy 
tetszik-e, mintha egy szikra hullott volna le, egy 
szikra a fekete, ismeretlen homokvilágra s íme, 
a homok robbanó porként meggyűl, lángra lobban 
Delhitől Granadáig. Mondottam, a Nagy Ember 
mindig egy villám, mennykőcsapás ; a többi em
ber reá váró gyujtóanyag, mely fellobban.
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A hős, mint költő. — Dante, Shakspeare.
(1840. május 12.)

A Hős, mint Istenség, a Hős, mint próféta, 
régi korok szüleményei, később nem ismétlődnek. 
A felfogásnak bizonyos durvaságát föltételezik, 
aminek a tudományos ismeretek haladása véget 
vet. Üres, vagy legalább is tudományos formáktól 
ment világ szükséges ehhez, amidőn az emberek, 
szeretetteljes csodálatukban, embertársaikat iste
neknek vagy isteni hangon beszélőknek képzelik. 
Istenség és Próféta elenyésztek. Most már Hősün
ket az igénytelenebb, de kevésbé kérdés alá 
vonható költő-jellegben látjuk, olyan alakban, 
amely soha el nem enyész. A Költő minden idők
nek hősi alakja, akit minden korszak magáénak 
vall, mihelyest létrejő, teremtse bár a legújabb 
kor, vagy a legrégibb s aki életre kel mindig, ha 
a Természet úgy akarja. Hadd küldjön a Természet 
hősi lelket; minden korban megvan a lehetőség 
arra, hogy ez Költővé alakuljon.

Hős, Próféta, Költő, különböző időben és 
helyen más-más nevet adunk a Nagy Emberek
nek ; megfelel őleg az eltéréseknek, amelyeket 
bennük fölismerünk, s a működési körnek, amely-



120

ben magukat kitüntették ! Ily értelemben sok 
különböző névvel illethetjük őket. Ismét meg 
kell azonban jegyeznem, mint nem jelentéktelen 
és mint megszívlelendő tényt, hogy ilyen meg
különböztetés eredetét a más-más működési kör 
adja meg, hogy a Hős lehet Költő, Próféta, Király, 
Pap vagy akármi, aszerint, hogy milyen korban 
született. Megvallom, nincs tudomásom olyan, 
valódi Nagy Emberről, akiből ne kerülhetett volna 
ki bárminemű ember. Az a Költő, ki csak a szé
kén ül és stanzákat farag, sohase lesz képes egy 
becsületes stanzát összehozni«. Hacsak maga is 
nem hősi harcos, nem bírja különben megénekelni 
a hősi harcost. Azt képzelem, benne rejlik a Poli
tikus, a Gondolkodó, a Törvényhozó, a Filozófus, 
egy vagy más irányban minden lehetett volna, 
sőt tényleg az is. így nem látom be, hogy Mira- 
beau, az ő nagy, forró szívével, a tűzzel, ami benne 
égett, patakzó könnyeivel, miéjt ne írhatott volna 
verseket, tragédiákat, költeményeket, miért ne 
ragadta volna el a szíveket ilyen úton-módon, ha 
pályafutása és nevelése őt erre a térre terelik. 
Egy Nagy Ember alapvető jelleme az, hogy az em
ber nagy legyen. Napóleonnak vannak oly szavai, 
amelyek föl érnek egy-egy austerlitzi ütközettel. 
XIV. Lajos marsalljai egyszersmind költői lel- 
kületűek; amiket Turenne mondott, tele vannak 
éleseimével és zsenialitással, mint Johnson Sámuel 
mondásai. Nagy szív, tiszta, mélyreható szem : 
ez a fődolog; enélkül az ember nem boldogul 
semmi téren. Petrarca és Boccaccio diplomatikai 
küldetésekben is eljártak s úgy látszik, hogy egé
szen jól végezték dolgukat, s nem is olyan nehéz 
ezt elhinnünk; egy kicsit nehezebb dolgokat vit
tek ők véghez ! Burnsbő], az Istentől megáldott
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dalköJtőbő], még sokkal jobb Mirabeau válhatott 
volna. Azt pedig, hogy Shakspeareből mi minden 
lehetett volna, ki se lehet számítani.

Vannak igenis természeti adományok. A Ter
mészet nem minden nagy embert gyúr egyformán, 
még úgy se, mint a többi embert. A tehetségek 
különfélesége kétségtelen ; de végtelenül sok függ 
a körülményektől s a leggyakrabban ezek dönte
nek. De ennél is az áll, ami a közönséges emberek
nél az iparágak elsajátítása alkalmával észlelhető. 
Előveszel egy embert, akinek képessége még tel
jesen bizonytalan, akiből minden lehet, s csinálsz 
belőle kovácsot, asztalost, kőm űvest: ez aztán 
azzá lesz és semmi egyéb. S ha néha, amint Addison 
panaszolja, egy pipaszárlábú teherhordót látsz 
ingadozni terhének súlya alatt s egy füst alatt 
egy Sámson-termetű szabót, am int.egy darabka 
posztót varrogat, nem lehet azt mondani, hopy a 
képességet, a rátermettséget egyedül a Termeszét 
szabja meg. így vagyunk a Nagy Emberrel is. 
Ugyan minek a megtanulására legyen ő kárhoz
tatva ? Hősödből vajjon mi válik? Hódító, Ki
rály, Filozófus, Költő ? Közte és a világ között 
megfejthetetlenül bonyolult számítási művelet áll 
elő 1 Olvasni fogja a világot és törvényeit; a 
világ és törvényei azért vannak, hogy olvastassa
nak. Amint mondottuk, a legfontosabb az, hogy 
a világ ebben az irányban mit enged meg.

Kuszáit modern felfogásunkban Költő és Pró
féta közt igen nagy a különbség. Egynéhány régi 
nyelvben a címek azonos értelm űek: Vates egy
aránt jelent Prófétát és Költőt, s valóban, minden
kor, Próféta és Költő, helyesen értelmezve, sok 
rokonvonást tartalmaznak. Alapjában véve ugyan
azok ; különösen abban az értelemben, hogy mind
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a ketten behatoltak a Világegyetem szent miszté
riumába, amit Goethe »nyilt titokénak nevezett. 
»Mi a nagy titok ?« kérdi valaki. »A nyílt titok«, 
mely nyitva áll mindenkinek, de amit még talán 
senki se lá to tt ! Az az isteni misztérium, ami 
mindenütt, minden lényben lappang, »a világ 
isteni eszméje, ami minden jelenségnek az alap
ját képezi«, amint magát Fichte kifejezi; s mindez, 
a csillagos égtől a mezők fűszáláig, főleg az ember 
és munkája, a jelenségeknek csak a ruhája, melyet 
a megtestesülés tesz láthatóvá. Ez az isteni miszté
rium minden időben és helyen megvan ; valóságos. 
Nem egy korszakban s nem egy helyen ezt szem 
elől tévesztik ; a Világegyetemet mindig egy vagy 
más dialektusban, mint az Isten megvalósított 
Gondolatát definiálva, triviális, holt dolognak, 
közhelynek tekintik, mintha olyan holt dolog 
volna, — mondja a szatira-iró, — amit egy kár
pitos táko] össze. Ma nem célszerű erről sokat 
beszelni; kár volna, ha azt nem tudnók, ha nem 
élne az öntudatunkban. Valósággal tévesztett volna 
egész életünk, ha másként élnénk.

De most azt mondom, bárki felejtse is el ezt 
az isteni misztériumot, a Vates, akár Próféta, 
akár Költő, ebbe behatolt. Azért küldetett, hogy 
behatóbban megismertesse velünk. Mindig ez a 
hivatása ; az ő feladata : nekünk föl fedni ezt a 
szent misztériumot, amibe ő inkább beleéli magát, 
mint mások. Amíg mások elfelejtik, ő ismeri 
a z t ; — azt mondhatnám, rá van utalva, hogy 
megismerje; megkérdezése nélkül él benne az 
eszme, kötve van hozzá, hogy benne éljen. Vegyük 
hozzá, hogy ez nem Hallomás, hanem egyenes 
Belátás és H i t ; ez az ember nem tehet arról, 
hogy őszinte! Bárki más élhet a dolgok külső mezé
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ben, rá nézve természeti szükség, hogy a dolgok 
valódi mivolta szerint éljen. Neki komolyan kell 
venni a Világegyetemet, ha mindenki más játszik 
is vele. Az őszinteség erejénél fogva ő mindenek
előtt Vates. Mint a »nyilt titok« részesei, Próféta 
és Költő ennyiben egyek.

Ami már most a kettejük közti különbséget 
ille ti: a Próféta-Vates a szent misztériumot er
kölcsi oldaláról fogta föl, a Jó és Eossz, a Köteles
ség és Tilalom szempontjából; a Költő-Vates 
viszont esztétikai oldaláról, ahogy a németek 
nevezik, a Szépnek és az ehhez hasonlónak szem
pontjából. Az egyik azt írja elő, hogy mit kell 
tennünk, a másik azt, hogy mit kell szeretnünk. 
De valójában ez a két terület összefoly s azért 
szét se választható. A Prófétának is szem előtt 
kell tartani azt, amit szeretünk, — máskülönben 
hogyan is tudná, mit kell tennünk ? A legmagasz- 
tosabb hang, ami csak valaha hangzott e földön, 
így szó lt: ^Nézzétek a mezők liliomait, nem dol
goznak, nem fonnak és Salamon se volt oly fénye
sen öltözve, dicsősége tetőpontján se, mint ezek 
egyike.** íme, a szépség legeslegmélyébe való be
pillantás. »A mezők liliomai << pompásabban öltözve, 
mint a királyi dicsőségben úszó földi fejedelmek : 
egy rád függesztett szép szem, a Szépség nagy, 
benső Tengeréből ! Hogy lenne erre képes a durva 
Föld, ha Lényege — bármily nyersen nézzen ki

* A Bibliában a megfelelő passzus (Máté Evangé
liuma VI. 28., 29.) így szól:

»Az öltözetről is pedig mit szorgalmatoskodtok ? 
vegyétek eszetekbe a mezei liliomokat, mi módon növe
kednek ; nem munkálkodnak és nem fonnak;

♦Mindazonáltal, mondom néktek, hogy Salamon is 
minden királyi dicsőségében nem öltözött {  ek
közül egy.«
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s bármily nyers legyen is tényleg — bensőleg 
Szépség nem volna ? Ebben az értelemben meg
szívlelendő Goethe egy mondása, amely sok ember
nél megütközést k e lte tt: »A Szép — mondá ő — 
magasztosabb, mint a J ó ; a Szép magában fog
lalja a Jót.« Az igazán Szép azonban, amint más 
helyütt mondottam, épúgy megkülönböztetendö 
a hamistól, mint az Ég a Vauxhalltól.* Ennyit 
a Költő és a Próféta különbözőségéről és azonos
ságáról.

Ügy a régi, mint a modern korszakban van 
egypár olyan költő, akikről az az általános nézet, 
hogy tökéletesek, akikben hibákat keresni: fel
ségsértés -számba megy. Ez figyelemreméltó, he
lyes és mégis, szigorúan véve, nem egyéb illúziónál. 
Világos, hogy alapjában véve tökéletes költő 
nincs ! Költői ér van minden ember szívében; 
csupa költőiségből nem áll egy ember se. Mind
nyájan költők vagyunk, amikor egy költőt jól 
olvasunk. »Az a képzelet, amelyet Dante Pokla 
megremegtet«, nem ugyanaz a tehetség-e, csak
hogy kisebb fokon, mint magáé Danteé ? Csak 
Shakspeare tudja Saxo Grammatikusból Hamlet 
történetét úgy megalkotni, mint azt Shakspeare 
tette : de mindenki farag belőle egy vagy más 
történetet, mindenki megtestesíti jól vagy rosszul. 
Nem szükséges az időt meghatározással veszte
getni. Ahol nincs sajátos különbség, mint a kör 
es a négyszög közt, minden meghatározás többé- 
kevésbé önkényes. Akiben a rendesnél észre- 
vehetőleg több költői elem fejlődött ki, azt szom-

* Vauxhall London külvárosának egy része ; azelőtt 
falu a város közelében, a 18. század közepétől körül
belül 1830-ig híres, előkelő mulatóhelyiséggel.

Ford. jegyz.



szédai költőnek nevezik. A kritikusok épigy osz
tályozzák a Világ-költőket is, akiket tökéletes 
költőknek tartunk. Aki a költők rendes mértékén 
ennyire túlemelkedik, az a kritikusok szemében 
egyetemes költő-számba megy. S mégis önkényes 
megkülönböztetés, — annak kell lennie. Minden 
költőben, minden emberben van valami az Egye
temesből ; de senki sincs egészen abból alkotva. 
Sok költőt hamar elfelejtenek; de köztük a leg- 
nemesb, egy Shakspeare, egy Homér, se marad 
örökké emlékezetben ; jön egy nap, amikor ő se 
lesz többé.

Mindazonáltal, azt mondják önök, kell lenni 
különbségnek a valódi költészet s a nem igazán 
költői nyelv között: mi a különbség ? Erről a 
tárgyról sokat írtak, különösen német kritikusok, 
akiknek iratai közül, legalább első olvasásra, sok 
nem nagyon érthető. Azt mondják például, hogy a 
költőben >>végtelenség« van, hogy mindabban, 
amit rajzol, van valami az »Unendlichkeit«-ből. 
Bár ez nem szabatos, de érdemes rá emlékezni; 
ha jól meggondoljuk, valami megszívlelni valót 
találunk benne. A magam részéről azt találom, 
hogy a régi közönséges megkülönböztetés, hogy a 
költészet versalakot ölt, mert zene, dal van benne, 
valójában fontos. Igazán, ha meghatározás készí
tésére szorítanának, ezt is el lehet fogadni. Ha 
leírásod igazán zenei, nemcsak szóban, hanem 
lélekben, lényegben, minden gondolatában és ki
fejezésében, egész felfogásában, — akkor költői 
lesz ; ha nem, nem. — Zenei: mennyi minden 
rejlik e szóban ! A zenei gondolat olyan, amely 
a dolog legmélyébe hatol, fölfedezi annak legben
sőbb misztériumát, különösen a dallamot, amely 
benne re jlik ; azt az összhangot, amelynél fogva
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létezik s létjogosultsága van. Minden benső dolog, 
azt merjük mondani, dallamos, természetszerűleg 
dalban lel kifejezést. A dal jelentősége mélyreható. 
Ki az, aki a zene hatását logikus szavakban bírná 
kifejezni ? A tagolatlan, kifürkészhetetlen beszéd
nek egy neme ez, amely minket a Végtelennek 
határmesgyéjére vezet s egypár percre lehetővé 
teszi, hogy abba bepillanthassunk.

Hiszen minden beszédben, még a legközönsé
gesebben is, van valami dallamos ; a világon min
den falunak megvan a maga külön hangsúlya; 
a ritmus vagy a hangnem, amelyben a nép ki
fejezi azt, ami mondanivalója v a n ! A hangsúly 
egy neme az éneknek; minden embernek meg
van a maga hangsúlya, bár csak a másokét veszi 
észre. Észleljük csak, hogyan lesz minden szenve
délyes hang önmagától dallamos, — finomabb 
zene, mint a puszta hangsúly; még egy, felháboro
dásban levő ember beszéde is énekké, dallá emel
kedik. Minden, ami m ély : dal. Ügy látszik, lé
nyünk lényege a d a l ; mintha minden egyéb csak 
külsőség, hüvely volna ! Mindnyájunknak és min
den dolognak őseredeti eleme. A görögök a Szférák 
harmóniájáról meséltek; a Természet belső alka
tából eredő é.zés volt az, hogy annak minden 
hangja, minden dadogása tökéletes zene volt. 
Ennélfogva a költészetet zenei Qondólat-n&k kíván
juk nevezni. Költő az, aki így gondolkozik. Volta- 
kép az értelmi erőn fordul meg ; az ember őszinte
sége és látnoki mélysége teszi őt költővé. Nézz 
melyen s zeneileg fogsz látni, mert a Természet 
szive mindenütt zene, csak meg kell értened.

A Vates-Költő, dallamos Természet-apokalip
szisével, csekély szerepet játszik közöttünk, össze
hasonlítva a Vates-Prófétával ; funkciója iránt
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és őiránta érzett becsülésünk egyaránt ldsfokú. 
A Hős, mint Istenség; a Hős, mint Próféta; 
azután a Hős csak mint K öltő : nem úgy néz-e 
ki a dolog, mintha a Nagy Ember becsülése időről- 
időre folytonosan csökkenőben volna ? Eleinte 
Istennek tartjuk, azután Isten által sugalmazott- 
nak és most, a legközelebbi állomáson, csodatevő 
szózata csak annyi elösmerésben részesül, hogy 
Költőnek, szép versek faragójának, lángésznek 
vagy ilyesminek tartjuk ! — így néz ki a dolog, 
de azt gondolom, hogy voltakép nem Így van. Ha 
jól szem ügyre vesszük a dolgot, az fog kitűnni, 
hogy az emberben mindig ugyanaz a sajátlagos 
csodálat van a Hősi Tehetség iránt, bármilyen 
néven nevezzük is, aminő hajdanta volt.

Azt mondhatnám, hogyha ma a Nagy Embert 
nem is vesszük betű szerint Isten-számba, ez onnan 
van, hogy az Istenről, a Dicsőségnek, a Tudásnak 
és a Hősiességnek kimeríthetetlen Forrásáról alko
to tt fogalmaink mindinkább tisztulnak; nem 
mintha tiszteletünk azok iránt a tulajdonságok 
iránt, amelyek a hozzánk hasonlókban megnyilvá
nultak, csökkent volna. Érdemes erről gondol
kodni. Korunk átka, a szkeptikus műkedvelés, 
amely nem fog örökké tartani, az emberi dolgok 
legmagasabb régióiban, sőt minden téren sok rosz- 
szat idézett elő ; | a Nagy Emberek iránti hódola
tunk megbénítva, elvakítva, hűdött állapotban, 
alig felismerhetőleg, nyomorúságos módon lép 
előtérbe. Az emberek a Nagy Emberek külsőségeit 
imádják; a legtöbben hitetlenül rázzák fejüket 
s kétségbevonják, hogy a Nagy Emberek valóság
gal okot adhatnak az imádásra. A legüresebb, a 
legvégzetesb h i t ; a szó teljes értelmében kétségbe 
kellene esni az emberi dolgok fölött, ha ezt el
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kellene hinni. Tekintsünk például Napóleonra! 
Egy korzikai tüzérhadnagy: ez a külső képe ; 
s mégis, nem engedelmeskedtek-e neki, nem 
imádták-e őt, a maguk módja szerint, úgy, ahogy 
a tiarás és koronás főket soha nem imádták s 
ahogy nekik soha nem engedelmeskedtek ? Büszke 
hercegnők és egyszerű lovászgyerekek körül
rajongják a skót parasztot, Buxns-t; különös 
érzés szállta meg mindannyit, amikor azt érezték, 
hogy soha ehhez hasonlót nem hallottak, ez az ő 
emberük! Szívük titkos rejtekében, éppen mert 
alkalmas módon nem bír kifejezésre jutni, homá
lyosan dereng a gondolat, hogy ez a paraszt, fekete 
szemöldökeivel, ragyogó parázs-szemeivel s neve
tésre és könnyekre fakasztó különös kifejezéseivel, 
olyan magasan áll, hogy mindenki más alatta 
marad, akivel senki össze nem hasonlítható. Nem 
így érzünk-e mi is ? Ha majd a műkedvelés, 
szkepticizmus, léhaság s minden ilyen nyomorúsá
gos elem kipusztul belőlünk, — aminthogy Isten 
segedelmével egy napon ki is fognak pusztulni — 
s helyükbe lép a dolgokba vetett tiszta hit, úgy, 
hogy az ember csak ennek sugalmazására cselek
szik, s másra, mint nem-létezőre, nem is szám ít: 
milyen új, mennyivel elevenebb érzés támad 
Burns iránt !

Ha nem is deifikáltunk, de nem beatifikál- 
tuuk-e a mi korunkban két költőt ? Shakspeare 
és Dante a Költészet Szentjei; valóban, ha meg
gondoljuk, azt kell mondanunk, hogy kanonizálva 
vannak, úgy, hogy szentségtörés : perbe szállni 
velük. A világnak a maga szabadjára hagyott 
ösztöne keresztülgázolt minden feltornyosuló aka
dályon s erre az eredményre jutott. Dante és 
Shakspeare, ketten, egészen sajátlagosak. Külön
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élnek, királyi elvonultságban; senki sincs hozzá
juk hasonló, senki se ér föl ve lük ; a közérzület
ben bizonyos transzcendentalizmus, a teljes töké
letesség dicsfénye övezi mindkettőjüket. Kanoni
zálva vannak, anélkül hogy Pápa vagy Bíborno- 
kok résztvettek volna a szertartásban ! így, 
dacára az ellenáramlatoknak, a legkevésbé hősies 
időszakokban, a hősiesség iránt való hódolat még 
mindig elpusztíthatatlan. — Szemügyre akarjuk 
venni ezt a kettőt, Dantét és Shakspearet; az a 
kevés, amit a Hősről mint Költőről mondhatunk, 
a legmegfelelőbben hozzájuk fűzhető.

Kommentárok alakjában egy rakás könyvet 
írtak össze Dantéról és művéről, de, egészben 
véve, nem nagy eredménnyel. Életrajza, úgyszólva, 
menthetetlenül elveszett reánk nézve. Jelenték
telen, kóborló, bánatsujtotta ember létére nem 
sokat jegyeztek fel róla, amíg élt, s annak is nagy 
része az idők folyamán elenyészett, ö t  század 
múlt el azóta, hogy írt és pályafutását befejezte. 
Minden kommentár mellett maga a könyv az, 
amit leginkább ösmerünk. A Könyv és emellett 
az a Giottonak tulajdonított arckép, amelyre ha 
rátekintünk, nem bírunk szabadulni attól a gondo
lattól, hogy az hű és való igaz, bárkitől eredett 
légyen is. Nekem végtelenül megható a rc ; talán 
az összes arcok között, amelyeket ösmerek, a leg- 
meghatóbb. Egyesegyedül ott, mintegy az űrbe 
festve, egyszerű borostyánnal övezetten, végtelen 
bánat és fájdalom, de diadalérzet is, mely szin
tén végtelen : Dante egész történetére jellemző ! 
Azt hiszem, a legszomorúbb, a legzordonabb arc, 
amit élő eredeti után valaha festettek; merőben 
tragikus, szívrehgtő arc. Van benne, alapvonásként, 
szelídség, lágyság, gyermeki, gyöngéd ragaszkodás,

9Carlyle : Hősükről.
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de mindez, éles ellenmondásként, lemondásban, 
elszigeteltségben, büszke, reménytelen fájdalom
ban megdermedve. Lágy, légies lélek, oly zordan, 
kérlelhetetlenül, mereven tekintve, mintha vastag- 
kérgű jégbe fagyva nézne reánk. Emellett néma 
bánat, néma, de dacos ; isteni megvetésre duzzad 
ajka aziránt, ami szívét marcangolja, mintha az 
csakugyan csekélység volna és mintha ó, akit 
hatalmában tartva kínoz és gyötör, mégis nagyobb 
volna. Ez arc a világgal szakadatlan ellenszegülés
ben levőnek, élet-halálharcot folytatónak arca. 
A szeretet méltatlankodásra változott át, kérlel
hetetlen fölháborodásra ; csöndes, egyenletes, isteni. 
A szem szintúgy meglepetve, fürkészóleg tekint, 
hogy ugyan miért van a világnak ilyen sorsa ? 
Ez Dante : így szól >>tíz néma század hangja« s 
így énekli nekünk >>misztikus, kifürkészhetetlen 
énekét«.

Az a kevés, amit Dante életéből ismerünk, 
egészen összevág ezzel az arcképpel és ezzel a 
könyvvel. Firenzében született 1265-ben, előkelő 
családból. Az akkori viszonyokhoz képest, neve
lése a lehető legjobb v o lt; sok iskola-istenség, 
Aristoteles logikája, egynéhány latin klasszikus — 
nem mindennapi bepillantás a dolgok bizonyos 
műhelyébe : nincs kétség, hogy Dante, az ó ko
moly, értelmes természetével, jobban megtanulta 
mindazt, amit egyáltalán elsajátítani lehetett, 
mint sok más. Tiszta felfogású, éles elme v o lt; 
megkísérelte megvalósítani mindazt, amit ezektől 
a skolasztikusoktól a nevelés legjobb gyümölcse
ként elsajátított. Alaposan tudja azt, ami keze 
ügyébe esik ; de ilyen korban, nyomtatott köny
vek és szabad érintkezés híjával, nem ösmerhette 
azt, ami tőle távol e se tt: az a vékony világosság,
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amely fényt vet a közeibe esőre, sajátságos fél
homályban törik meg, ha a távolesőt érinti. Ez volt 
az, amit Dante az iskolában tanult. Az életben 
a rendes úton halad t; mint a firenzei állam kato
nája, két hadjáratban vett részt, követségben is 
j á r t ; harmincöt éves korában, tehetsége és szol
gálata természetes emelkedése nyomán egyike lett 
Firenze főhivatalnokainak. Suhanó korában Porti- 
nari Beatricével került össze, egy kora- és rángj a- 
beli szép kis leánnyal, akivel ezentúl állandó össze
köttetésben állt, mert szeme előtt nőtt föl. Minden 
olvasó ösmeri megható, vonzó elbeszélését, elválá
sukat, eljegyzésüket s Beatrice korai halálát. 
Dante költeményében nagy helyet foglalt el ő s 
úgy látszik, hogy életében is nagy szerepet játszott. 
Ügy látszik, hogy távol tőle, végtére a sötét örökké
valóságba burkolva, minden élő lény közt ő volt 
az egyetlen, akit szive egész erejével szeretett. 
Beatrice meghalt, Dante megházasodott, de bol
dog nem lett, boldog éppen nem. Azt képzelem, 
hogy a szigorú, komoly embert, a maga határ
talan érzékenységével, nem volt könnyű boldoggá 
tenni.

Nem akarjuk Dante keserveit fel panaszolni: 
hiszen ha jól megy a dolga, Firenze Priorja, Podes- 
tája lesz, vagy minek is nevezték, — szomszédai 
tenyerükön hordozzák — s akkor a világ nélkü
lözné azokat a szavakat, amelyeknél jelentőség- 
teljesebbeket soha nem mondottak, soha nem dalol
tak. Firenzének lett volna eggyel több jómódú 
polgármestere és a tíz néma század marad továbbra 
is hangtalan, s a másik hallgatódzó tíz (mert lesz 
másik tíz, sót több) század nem hallhatta volna 
a Divina Commediát! Nem akarunk mi fel pana
szolni semmit. Nemesebb sorsra volt hivatva Dante;

9*
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és ő, küzdve, mint egy halálra és keresztrefeszltésre 
kárhoztatott, nem tehetett mást, mint tűrni sor
sát. Adjuk kezébe sorsát, hogy válasszon ! 0  époly 
kevéssé tudta, mint mi, hogy mi a valóságban a 
boldogság, s mi voltakép a nyomorúság.

Dante priorsága idejében a Guelf-Ghibelinek 
s Bianehi-Nerik összegabalyodása oly mérvet öl
tött, hogy Dante, akinek pártja erősebbnek lát
szott, barát jaival együtt, egészen váratlanul, 
számkivetésbe került s így nyomorúságra és kóbor
lásra lett kárhoztatva. Mindenét elkobozták s 
még tovább mentek ; megvolt az a büszke érzése, 
hogy teljesen igazságtalanul, Isten és ember előtt 
menthetetlen módon bántak vele. Megkísérelte 
jogaiba való visszahelyeztetését; megkísérelte 
még fegyveres kézzel i s ; de nem sikerült, sőt a 
rossz még rosszabbá változott. Ügy hiszem, Firenze 
levéltárában még most is feltalálható egy okirat, 
amelynek értelmében Dantét, ahol érik, meg kell 
égetni. Elevenen megégetni — ez áll az írásban: 
különös egy városi okmány. Egy másik különös 
okirat, egypár évvel későbben keletkezett, Dante 
levele a firenzei magisztrátushoz címezve, válaszul 
arra a szelídebb formában tarto tt határozatra, 
hogy térjen vissza, az alatt a feltétel alatt, hogy 
tisztázza magát s fizessen váltságdíjat. Komoly 
büszkeséggel válaszol: »Ha nem térhetek anél
kül vissza, hogy bűnösnek nevezzenek, akkor 
inkább sohase térek vissza, nunquam revertar.«

Daniénak nem volt otthona széles e világon. 
Pártfogótól pártfogóhoz, egyik helyről a másikra 
vándorolt, keserű szavakkal igazolva, hogy »mi- 
lyen rögös az út, Come é duro cáttea. A szerencsét
lenekből nem kerül ki víg társaság. A szegény 
és száműzött Dante, büszke, komoly természeté
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kiegyenlítse az ellentéteket. Petrarca jegyzi fel 
róla, hogy amidőn Can della Scala udvarában 
korholták őt komorsága és hallgatagsága miatt, 
nem udvaronc módjára felelt. Della Scala udva
roncai közepette állt, csörgősipkásai és bolondjai 
(nebulones ac histriones) között, akik mindenféle 
tréfát űztek, amidőn Dante felé fordulva így 
szó lt: »Nem különös-e, hogy ezek a szegény 
bolondok mindent elkövetnek mulattatásomra, 
míg ön, a bölcs férfi, nap-nap után itt ül és semmit 
se tesz arra, hogy víg kedvre hangoljon minket ?« 
Dante keserűen válaszolt: >>Nem, ebben semmi 
különös nincs, ha Fenséged ráemlékezik a köz
mondásra : szeget szeggel, — amilyen a mulat
ságot kereső, olyan a m ulatta tó!« Ilyen ember, 
büszke, nyugodt modorával, szarkazmusával és 
bánatával, nem volt arra hivatva, hogy egy udvar
nál sikert érjen el. Fokról-fokra nyilvánvalóvá 
lett, hogy reménye se lehetett arra, hogy nyugtot 
leljen e földön. A világ kidobta, hogy vándoroljon, 
vándoroljon ; nem akadt érző szív, mely szeresse ; 
keserves nyomorúságai közepette vigaszra nem 
lelt i tt  sehol.

Természetesen annál mélyebben hat reá az 
örökkévaló v ilág; az a félelmetes valóság, amely 
fölött utóvégre az Idő, a jelen, Firenzéjével és 
száműzetéseivel, csakúgy ellebben, mint hiú ár
nyék. Firenzét sohase fogod látni, de annál bizo
nyosabban a Poklot, a Purgatóriumot és a Menny
országot ! összevéve is, ugyan mi Firenze, della 
Scala, a világ és az Élet ? Az Örökkévalóság : 
ehhez vagy kötve valósággal, s ehhez és nem 
egyébhez van kötve minden dolog ! Dante nagy 
lelke, hontalan e földön, honát abban a másik,
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félelmetes világban lelte föl. Természetesen, gon
dolatai belemélyedtek ebbe a rá nézve egyedül 
fontos ténybe. Megtestesülve vagy nem, ez az 
egy lényeges minden emberre nézve egyaránt : 
de Daniéra, ebben a korban, tudományos bizo
nyossággal volt az megtestesítve ; nem kételke
dett többé abban az alvilági mocsárban, hogy az ott 
fekszik komor körvonalaival, alti guai-val s hogy 
ő maga is látja mindezt, színről-színre, aminthogy 
mi se kételkedünk abban, hogy meglátnék Kon
stantinápolyi, ha oda utaznánk. Dante szíve, rég
től fogva csordultig tele mindezzel, szótalan gon
dolatokba merülve, ámulatba ejtve, utóvégre is 
»misztikus, kifürkészhetetlen dalba« tör ki, s ez 
az Isteni Színjáték, a legjelentőségteljesebb modern 
könyv.

Nagy vigasztalására szolgálhatott Danténak, 
s amint láthatjuk, merész gondolat volt abban 
az időben, hogy ő, számkivetésben, ezt a munkát 
megalkothatta, hogy se Firenze, se senki más meg 
nem akadályozhatta abban, hogy ezt megtegye, 
de nem is segédkezhetett neki az alkotásban. 
Részben ő is tudta, hogy az nagy munka volt, 
a legnagyobb, mit ember véghezvinni képes volt. 
»Ha követed csillagodat, Se tu segui tua stella«, 
el hagyatottságában, végső szükségében a Hős 
így szólhatott önmagához : >>Kövesd csillagodat, 
nem fog hiányozni a dicsőséges révpart!« Az írás 
munkája, aminthogy nem is lehetett másként, 
nagy és fáradságos volt rá nézve ; »ez a könyv — 
mondja ő — évekre lesoványított<<. öh  igen, min
den porcikáját kínnal és gyötrelemmel alkotta 
meg, — bizony nem játszva-, hanem keserves 
komolysággal. Könyvét szíve vérével írta meg, 
amint a legtöbb jó könyvnél ugyanez történik.
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Az ő egész története ez a Könyv. Amint befejezte, 
meghalt, még nem idős, alig ötvenhat éves korá
ban, úgyszólván megtört szívvel, amint mond
ták. Ravennában temették el, ahol halálát lelte : 
Hic claudor Dantes patriis exlorris ab oris. Egy 
századdal később a firenzeiek visszakérték te s té t; 
a ravennai nép nem akarta kiadni. >>Szülóhazám- 
ból kitaszítva, itt fekszem én, Dante.«

Mondottam, hogy Dante költeménye dal volt. 
Tieck nevezte el »misztikus, kifürkészhetetlen dal- 
nak«, s szó szerint ez a jellege. Igen találóan jegyzi 
meg Coleridge valahol, hogyha bárhol lelünk egy 
zeneileg kifejezett gondolatot, igaz ritmussal és 
dallamosan alkotottat, ott kell lenni valami mély
nek és jónak az értelemben is. Mert i tt  is, mint 
mindenütt, test és lélek, szó és eszme csodamódon 
együtf haladnak. Említettük, hogy a Dal a beszéd 
hőskölteménye ! Minden régi költemény, Homéré 
s a többi mind, dal. Merem mondani, hogy szigo
rúan véve, minden igazi költemény dal, hogy amit 
énekelni nem lehet, voltaképpen nem is költemény, 
hanem csengő-bongó sorokba szorított próza, 
legtöbbször a nyelvtan rovására s az olvasó nagy 
bosszúságára ! Amire szükségünk van, az a gon
dolat, ha ugyan van az íróban : miért szorítja 
rímbe, ha egyszerű módon ki bírja fejezni ? Csak 
ha szíve a dallam igazi szenvedelmébe csap át, 
s Coleridge megjegyzéséhez képest igaz hangjai, 
a gondolat nagysága és mélysége arányában, 
zeneiekké válnak, csak akkor ismerhetjük el 
jogát arra, hogy rímeljen és daloljon, csak akkor 
nevezzük őt költőnek s hallgatunk reá, a hősök 
tolmácsára, akinek beszéde dal. Igényt sokan 
támasztanak, s nem kétlem, hogy a komoly olva
sóra nézve legtöbbször elviselhetetlen feladat a
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rímek olvasása ! Az a rím, amelyben nincs belső 
jogosultság a rímelésre, nem ér semmit; egysze
rűen, minden csilingelés nélkül kellene tudtunkra 
adni azt, amit akar. Azt tanácsolom mindenkinek, 
hogy aki szavakkal ki bírja fejezni gondolatát, ne 
dalban cselekedje ezt, hogy komoly időben, komoly 
emberek között, nincs is meg a hivatottság a dalra, 
éneklésre. Éppen mert szeretjük az igazi jó dalt, 
mert elragad, elbájol, mint valami isteni dolog, 
gyűlölnünk kell a hamis éneket, s úgy tekinte
nünk, mint kellemetlen zakatolást, mint valami 
üres, fölösleges, őszinteség hiányában szenvedő, 
bántó dolgot.

A legnagyobb dicséretet mondom Daniéról, 
amikor azt jegyzem meg, hogy Divina Commediája 
minden tekintetben Dal. Hanglejtésében, tónusá
ban canto fermo ; mintegy énekkel kezdi. Kétség
kívül maga a nyelv, az egyszerű terza rima* ter
mészetes hangesésével szintúgy olvastatja magát. 
Hozzáteszem, hogy másként nem is lehetett, 
mert a munka lényege és anyaga egyaránt rit
mikus. Mélysége, mámorító szenvedélyessége és 
őszintesége teszi zeneivé, hatolj be mélyen s minde
nütt zenére találsz. Igazi benső szimmetria ural
kodik benne, amit építészeti összhangnak nevez
nek s ami részarányossá tesz m indent: architek- 
tonikus összhang, amely szintén kiegészítő részét 
képezi a zenének. A három birodalom, Inferno,

* Egymásba fonódó hármas rím. Carlyle, csak úgy 
odavetve, »egyszerü«-nek nevezi ezt a hármas rímet. 
Pedig, hogy mennyire nem egyszerű, hanem — főleg a 
fordítónak — mily óriási nehézségeket okozó ez a hár
mas rím, 1. Szász Károly előszavát a »Pokol«-hoz. (2—10. 
lap.) A M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalatában 1883.

F o r d .  j e g y z .
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Purgatorio, Paradiso, úgy viszonylik egymáshoz, 
mint egy nagy épületnek három része ; egy nagy, 
természetfölötti, világraszóló székesegyház, oda
állítva zordonan, ünnepélyesen, rettenetesen, Dante 
Leikeinek országa ! Alapjában véve, minden köl
temény közt a legőszintébb; i tt  is azt találjuk, 
hogy az őszinteség adja meg a kiválóságnak a 
mértékét. Az író szíve legmélyéről került ki s mélyre 
hat, nemzedékeken át, a mi szívünkbe. Amikor 
látták az uccán, a veronaiak ezt m ondották: 
oEccovi l’uom ch’é stato áll’ Inferno, íme, az az 
ember, aki a Pokolban járt !« öh  igen, ő a Pokol
ban j á r t ; elég sokáig a Pokolban, hosszú, gyötrő 
búbánatban és vívódásban, amint a hozzá hasonlók 
is jártak ott bizonyára. Isteni jellegű színjátékok 
másként nem jönnek létre. Gondolat, igazi munka 
bármily alakban, maga a legfenségesebb erény, 
nem a Gyötrelem gyermeke-e ? Fekete forgószél
ből születve, igazi erőfeszítés, a fogoly vívódása 
a kiszabadulásért: ez a Gondolat. Feladatunk 
minden téren »a tökéletesedés a szenvedés útján«. 
De amint mondám, nem ösmerek úgy kidolgozott 
munkát, mint Dantéét. Lelke forró kemencéjé
ben van öntve minden. Hosszú éveken át bele
soványodott. Nemcsak az egész, de minden része 
átható komolysággal az igazság, a tiszta felfogás 
céljaira van kidolgozva. Egyik a másikba van be
illesztve, mindenik a maga helyén van, mint a 
szabatosan kifaragott és kicsiszolt márványdarab. 
A Dante lelke ez s benne a középkor lelke, ritmi
kusan láthatóvá téve örök időkre. Nem könnyű 
feladat, olyan, amely a legbensőbb erőt igényelte ; 
de megoldott feladat.

Talán azt mondhatná valaki, hogy Dante 
lángeszének kimagasló jellemvonása az intenzitás,
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mindazzal a sok tulajdonsággal együtt, ami ezzel 
összefügg. Dante a mi szemünkben nem úgy tűnik 
föl, mint egy nagy katolikus szellem; inkább 
úgy, mint egy szűkkörű, sőt felekezeti szellem : 
részben korának és állásának, de részben saját 
természetének gyümölcse. Nagysága, minden tekin
tetben, büszke emfázissá és mélységgé szűrődött. 
Nem azért világszerte nagy, mert világot átfogó, 
hanem azért, mert világraszólóan mély.* Minden 
tárgyon át meg áthatol, le a Lét gyökeréig. Nem 
ösmerek intenzivebbet Daniénál. Nézzük csak 
például, hogy intenzitása külső fejleményeivel 
kezdjük, nézzük csak, hogyan fest. Nagy ereje 
van a vízióra ; megragadja a dolog valódi jelle
gét ; ezt nyújtja és semmi mást. Emlékeznek 
önök arra az első pillantásra, amit Dis csarnokára 
v e t : vörös toronycsúcs, a beláthatatlan sötétségen 
át ragyogó, izzóvörös vasgolyó: olyan élénk, 
könnyen kivehető, élesen körvonalozott, soha el 
nem felejthető ! Dante egész lángeszének jelképe. 
Rövidség, szabatosság van benne; Tacitus se 
rövidebb, tömörebb ; s ez a tömörség természetes, 
egyéniségéből önként fakadó. Egyetlenegy súlyos 
szó, azután néma, többet egy szót se szól. Hallga
tása ékesszólóbb, mint minden beszéd. Csodaszerű, 
hogy milyen éles, átható bájjal ragadja meg a 
tárgy igazi értelmét, mintegy tüzes tollal vág 
bele tárgyába. Plutus, az óriás száj hős, Vergil-

* Az olvasó talán bombasztikusnak, Hugó Victoriá- 
dának tartja e mondatot. Ide iktatom az eredetit, annak 
illusztrálására, mily nehéz, mondjuk: keserves gyakran 
Carlyle fordítása. »He is world-great nőt beoause he is 
world-wide, bút because he is world-deep.« Közlöm még 
ennek a passzusnak egy kiváló nyelvésztől eredő fordítását: 
»ő nagy volt, mint egy világ, nem azért, mert egy világra 
terjedett ki, de mert mélysége egy világ volt. « A  ford.
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nek egy intésére meglapul, »mint a vitorla össze
esik, ha az árboc hirtelen összeroppan«. Vagy az 
a szegény Brunetto Latini, cotto aspetto-val (nap
égette arcával), barnára aszva, lesoványodva ; és 
a »perzselő hó<<, mely rájuk hull, »széí nélküli«, 
lassú, egyenletes, szakadatlan ! Vagy a sírboltok 
födelei; négyszögletű szarkofágok a néma, komo
ran égő Csarnokban, mindenikben egy kínlódó 
Lélek ; a födelek nyitva ; ítélet napján lesznek 
örökre becsukva. Hogyan kel föl Farinata s hogy 
hull alá Cavalcante, amint fiáról a múlt idő formá
jában hallja : fue ! Hanténál még a mozgás is 
rövid, sebes, határozott, szinte katonai mozdula
tok. Lángeszének benső lényege az efajta festés. 
A tüzes, lobbanékony, amellett oly néma, szen
vedélyes olasz természet, gyors, szaggatott moz
dulataival, csendes, >«ápadt dühével« ju t kifeje
zésre ezekben a dolgokban.

Az efajta festés ugyan csak külső képessége 
az embernek, mégis a lényeges tulajdonságok 
talajából fakad s jellemzi az egész embert. Keres
setek egy olyan embert, akinek szavai képesek 
egy képet festeni s találtok egy valamirevaló em
bert ; figyeljétek meg, mi módon cselekszi ezt, 
mert az rá nézve nagyon jellemző. Eleinte nem 
bírta a tárgyat kihámozni vagy annak jellegzetes 
éltető elemét észrevenni, amíg — amint mondani 
szokták — nem rokonszenvezett vele, amíg nem 
ébredt benne oly rokonszenv, amely szorosabb 
kapcsolatba hozta a tárggyal, őszintének kellett 
lennie; őszintének és rokonszenvezőnek; egy 
olyan ember, akiben nincs tartalom, nem nyújt
hat képet semmi tárgyról ; minden tárgyra 
nézve csak aprólékos külsőségek, tévelygés és 
köznapi mende-mondák után indul. S nem mél
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tán  mondhatjuk-e, hogy az értelem is abban a 
képességben nyilvánul, hogy kifejezni bírja, mi 
is voltakép egy tárgy. I t t  jő napvilágra mindaz 
a szellemi tulajdonság, amivel az ember rendel
kezik. Még ha üzletről van is szó, nem ez-e a fő- 
dolog? Az a tehetséges ember, aki meglátja a 
lényeget s minden egyebet mellőz, mint fölös
leges cafrangot; az üzletember tehetsége ez, aki 
a munkába veendő dolog igazi magvát hámozza 
ki, nem pedig a hamisat, a felszínest. S mily nagy
fokú morál van a belátásnak ebben a fajtájában, 
mivel »a szem minden dologban azt fedezi föl, 
minek fölfedezésére a képességet magában hordja«. 
A közönséges szemnek minden köznapi, amint a 
sárgaságban sínylődőnek minden sárga. Festők 
mondják nekünk, hogy Ráfael az arcképfestók 
közt is a legelső. A legélesebb szem se képes ki
meríteni egy tárgynak egész jelentőségét. A leg
közönségesebb emberi arcban több van, hogysem 
akár egy Ráfael is képes lenne azt teljesen ki
fejezésre juttatni.

Dante festészete nemcsak grafikus, rövid s 
olyan eleven, mint a tűz a sötét éjszakában, hanem 
magasabb szempontból véve, minden ízében ne
mes és egy nagy lélek megnyilatkozása. Milyen 
tulajdonságok vannak Francescában és szeretőjé
ben ! Szivárványból vannak szőve örök fekete 
alapon. A végtelen fájdalom lágy fuvolahangja 
szólal meg s szívünk legmélyébe hatol. A nőies
ség tiszta hangja vegyül közbe : della hello, 'per
sona, che mi fu  tolta ; s minő vigasztalás, hogy 
még a kínnak e tanyáján se válik meg soha a 
szerető Franceseától ! A legszomorúbb tragédia 
ezekben az alti guai-h&n (mély gyötrelmekben). 
S a zúgó szelek ebben az aer hruno-bán elsöprik
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őket örök kínokra ! — Különös elgondolni, hogy 
Dante a szegény Francesca atyjának barátja v o lt; 
magát Francescát pedig a költő talán térdein rin
gatta, mint ragyogó, ártatlan kis gyermeket. 
Végtelen szánalom, de egyszersmind végtelen 
szigora a törvénynek: így van megalkotva a 
Természet; Dante észlelte, hogy az így van 
alkotva. Milyen silány felfogás, hogy Divina 
Commediája nyomorúságos, lépkórságos, tehetetlen 
szennyirat, mely olyanokat taszít a Pokolba, 
akiken nem tudta magát megbosszulni e földön ! 
Azt gondolom, hogy ha volt valaha szánalom, 
gyöngéd, mint egy anyáé, úgy az Dante szívében 
volt. De az, aki nem ösmer szigort, az szánni se 
képes. Még szánakozása is gyáva, önző lesz, a leg
jobb esetben érzelgősség. Széles e világon nem 
ösmerek a Dantééhez fogható szeretetet. Gyön
gédség az ; reszkető, sóvár, résztvevő szeretet : 
az eolhárfa panaszos hangjához hasonló szelíd, 
szelíd hang, egy gyermek szíve dobbanása — s 
emellett az a komor, bánatsujtotta szív ! Epe- 
dése Beatrice után, találkozásuk a Paradiso-ban ; 
belemélyedése Beatrice átszellemült, tiszta sze
meibe, aki megtisztult a halál révén s akitől oly 
messze szakadt e l : az angyalok éneke ez ; a sze
retet legtisztább megnyilatkozása, ami valaha 
emberi lélekból kikerült.

Mert a bensőségteljes Dante mindenben az ; 
a mélyére hatolt mindennek. Rendkívül éles el
méje, mint festőé és gondolkodóé egyaránt, inten- 
zivitása minden más megnyilvánulásának csupán 
eredménye. Mindenekfölött erkölcsileg nagynak 
kell őt neveznünk; ez a kezdete mindennek. 
Gúnyja, fájdalma époly transzcendentális, mint 
szerelme ; — valóban, mi lenne más, mint sze
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relme ellenképe, visszája ? >>A Dió spiacenti ed a‘ 
nemici sui, Istennek és Isten ellenségeinek egy
aránt gyűlöletes«; büszke megvetés, kimondha
tatlan, néma undor és ellenszenv : >>Non ragio- 
nam di lor, Ne beszéljünk róluk, csak tekintsünk 
oda és suhanjunk el«. Vagy vegyük e z t : »Meg- 
halni sincs reményük, Non han speranza di morle<<. 
Egy napon Dante agyongyötört szívében az a 
jótékony érzés támadt, hogy ő, a nyomorult, a 
soha nem pihenő, az erótelen, mégis meg fog 
halni, hogy >>a Végzet mégse kárhoztathatja arra, 
hogy meg ne haljon«. Ilyen szavak vannak ebben 
az emberben. Szigor, komolyság és mélység tekin
tetében a modern világban vele párhuzamba senki 
sem állítható; hogy hozzá foghatót keressünk, 
a héber Bibliához kell fordulnunk s az óvilág pró
fétái között kell szétnéznünk.

Nem vagyok egy nézeten sok modern kritikus
sal, akik az Infernót a Divina Commedia másik 
két részénél sokkal többre becsülik. Azt képze
lem, hogy ilyen előnyben való részesítés a mi álta
lános byroni ízlésünknek, múló érzésünknek felel 
meg. Azt lehetne mondani, hogy a Purgatorio és 
a Paradiso, de különösen a Purgatorio túltesz az 
Infernón. A Purgatorio, »a Megtisztulás Hegye «, 
nemes dolog, annak a kornak a legnemesebb jel
képe. Ha a Bűn oly végzetes és a Purgatorio szigorú 
és rettenetes s annak is kell lennie, a Vezeklésben 
megtisztul az ember ; a Vezeklés a nagy keresz
tény cselekedet. Gyönyörűen adja elő ezt Dante. 
A tremolar dell’onde, az óceán hullámainak rezgése, 
a hajnal első tiszta sugarában, amint a két ván
dort kíséri, a megváltozott hangulat típusa. Immár 
dereng a Reménység, a soha ki nem haló Remény
ség, de még súlyos bánat társaságában. A démo-
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nők és lesújtottak sötét csoportja lábaik alatt 
v a n ; a megbánás lassú lélekzése feljebb és fel
jebb emelkedik, egészen az Irgalom trónjáig. 
>>Imádkozz értem !« így fohászkodnak a Fájdalom 
Hegyének lakói hozzá. >>Mondd Giovannának, 
hogy imádkozzon értem«, leányomnak, Giovanná
nak. »Azt hiszem, anyja nem szeret többé engem.« 
Nagynehezen kúsznak a kanyargó ösvényen föl
felé, »összezsugorodva, mint a boltalj a«, a gőg 
bűnének miatta, de évek, századok és évezredek 
múlva mégis elérik a tetőt, a mennyország kapu
ját s Bűnbocsánatban részesülnek. S mekkora 
az öröm mindannyinál, ha csak egy is elérkezik, 
milyen üdvrivalgás támad, ha csak egy lélek is 
kinyeri a bocsánatot s bűne, nyomorúsága véget 
ér ! Igazi nemes gondolat nemes megtestesülése ez.

A három rész valósággal kölcsönösen támo
gatja egymást, nélkülözhetetlen egyik a másik
nak. A Paradiso, rám nézve, egy neme a tagolat
lan zenének, az Inferno megváltó-része ; nélküle 
az Inferno igaztalan volna. Mind a három az igazi 
Láthatatlan Világot képezi, amint azt a közép
korban képzelték; örökké emlékezetes, lényegi
leg mindenki szemében örök-igaz dolog. Talán 
nem volt emberi lélek, amelybe az mélyebben be
vésődött volna, mint a Dantéébe, akinek külde
tése volt, hogy sokáig emlékezetessé tegye. Nagyon 
figyelemreméltó, hogy milyen röviden, egyszerűen 
lép át a mindennapi valóságból a Láthatatlanba, 
s a második vagy harmadik stanzában már a 
Szellemek Honában találjuk és úgy érezzük ma
gunkat, mintha megtapintható, kétségbe nem von
ható dolgok közt lennénk ! Daniénak tényleg 
azok vo ltak ; amint mondani szokták, a való 
világ és eseményei csak a küszöbe egy véghetet-
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lenül magasztosabb világnak. Alapjában véve, 
egyik olyan természetfölötti, mint a másik. Nincs-e 
minden embernek lelke ? Nemcsak szellem akar 
lenni, de az is. A komoly Dante szemében minden 
látható tén y ; hiszi, látja ; ennek erejénél fogva 
költő. Ismétlem, őszinteség a megváltó érdem, 
most és mindig.

Dante Pokla, Purgatóriuma, Paradicsoma 
szimbólumok, a Világegyetemről alkotott hitének 
jelképes megnyilatkozása ; a jövő kor kritikusa, 
aki — mint az előbb említett skandináv korszaké — 
már nem úgy gondolkozik, mint Dante, úgy véle- 
kedhetik, hogy az csak allegória, talán hiú alle
gória ! Magasztos, talán a legmagasztosabb meg
testesülése a kereszténység szellemének. Hatalmas, 
világraszóló architektonikus jelképekben azt fejezi 
ki, amit a keresztény Dante a Jó és Rossz felől, 
mint a Teremtés két sarkeleméről, érzett, amik 
körül fordul meg minden ; —■ hogy ez a két elem 
nem abban különbözik egymástól, hogy egyiket 
a másik fölé kell helyezni, hanem az abszolút és 
végtelen összeférhetetlenség elvénél fogva az egyik 
magasztos és ragyogó, mint a Mennyország, a 
másik visszataszító és fekete, mint a Gyehenna 
és a Pokol örvénye ! Örök Igazság, de Vezeklés- 
sel, örök Szánalommal, — az egész keresztény
ség van itt jelképezve, úgy, ahogy Dante és a közép
kor tette. Jelképezve s mégis — amint ezt a mult
kor sürgettem —- minő teljes híjával a célzatosság
nak ; mennyire nincs tudatában semminemű 
jelképezésnek ! Pokol, Purgatórium, Paradicsom: 
ezek a dolgok nem úgy vannak odaállítva, mint 
szimbólumok. Volt-e egyáltalán még csak gondo
latukban is, hogy azok a mi európai felfogásunk 
szerint csak jelképek ? Nem voltak-e kétségbe-
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vonhatatlanul rettenetes tények, amiket az ember 
egész lelke tényleg valóknak tartott, az egész 
Természet mindenütt ilyenekül erősített meg ? 
Ezekkel a dolgokkal így van ez mindig. Az embe
rek nem hisznek az allegóriában. Az a jövendő
beli kritikus, bárminő legyen is új felfogása, aki 
úgy tekinti Dante alapgondolatát, mint allegó
riát, súlyos tévedésben lesz ! — A pogányságot 
úgy fogtuk föl, mint igaz kifejezését annak a rettegő 
érzésnek, melyet benne a világegyetem látása 
k e lte tt; amily őszinte, valódi volt egykor, ma 
sem értéktelen reánk nézve. De jegyezzük meg 
jól a pogányság és a kereszténység közti különb
séget, amely igen nagy különbség. A pogányság 
főleg a Természet műveleteit jelképezte; a dol
gok és emberek sorsát, erőfeszítéseit, kapcsolatát 
és forgandóságát e világon; a kereszténység az 
emberi kötelesség törvényét, az ember erkölcsi 
törvényét jelképezte. Az egyik az érzékelhető 
Természetnek szó lt: az emberek első gondolatá
nak durva, gyámoltalan dadogása, — a legna
gyobbra tarto tt E rény : a Bátorság, a Félelem 
fölött kivívott Fölény. A másik nem az érzékel
hető Természetnek, hanem a morálnak szolgált. 
Csak egy irányban is minő haladás !

S így Dantéban, amint mondottuk, tíz néma 
század szólalt meg, és pedig nagyon különös mó
don. A Divina Commediát Dante írta ; de igazá
ban tíz keresztény század alkotása ; csupán az 
összeállítás Dantéé. így van ez mindig. A kéz
műves, a kovács, acéljával, szerszámaival, fogásai
val, — mindabból, amit alkot, minő kevés az, 
ami szorosan véve az ő munkája ! Vele munkál 
minden elhalt alkotó ember, — épúgy, mint ve
lünk, mindnyájunkkal, minden dologban. Dante

10Carlyle : Hfiaifltről.
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a középkor megszólaltató]a; a gondolat, mely 
éltette a kort, soha el nem múló zenében él benne. 
Magasztos, rettenetes és szép eszméi az előtte élt 
jó emberek keresztény Elmélkedésének gyümölcse. 
Becsesek, de nem becses-e ő is ? Sok marad nél
küle némán, nem ugyan halottan, de hangtala
nul élve.

Egészben véve, ez a misztikus ének nem 
nyilvánulása-e az emberi lelkek egyik legnagyobbi
kának s a legmagasztosabb dolognak, amit Európa 
addiglan létrehozott ? *A kereszténység úgy, amint 
Dante megénekeli, valami egyéb, mint a durva 
északi szellem pogánysága, más, mint a hétszáz 
évvel azelőtt az arab sivatagban félig-meddig 
dadogva jelentkező >>fattyú-kereszténység« ! — Az 
emberek közt valósággá vált legnemesebb eszmét 
a legnemesebb emberek egyike énekelte meg s 
jelképezte maradandólag. Nincs-e okunk örülni, 
hogy úgy az egyik, mint a másik értelemben a 
sajátunk ? Amint én számítom, bírni fogjuk sok 
ezer éven át. Mert az, ami egy ember lelke leg
mélyéből fakad, merőben különbözik attól, ami 
külsőleg jut kifejezésre. A külsőleges egy napnak 
a szülötte, a divat hatalma alatt á l l ; a külsőleges 
múlékony, végtelen változatban gyorsan szerte
foszlik ; a bensőleges ugyanaz ma, holnap és mind
örökre. Igaz lelkek, minden nemzedékben, akik 
Dantéra tekintenek, testvért találnak benne; 
gondolatainak, fájdalmainak, reményeinek mély 
őszintesége az ő őszinteségükhöz szól; érzik, 
hogy ez a Dante az ő testvérük is. Napóleont Szent- 
Ilona szigetén elbájolja az öreg Homér zseniális 
igazmondása. A legrégibb héber próféta — habár 
a mienktől nagyon különböző mezben —• mégis 
képes minden ember szivéhez szólni, mert szava
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szívből fakad. A hosszantartó emlékezetbenmara- 
dásnak ez az egyetlen titka, őszinteségének mély
ségénél fogva Dante is hasonlít egy antik prófétá
hoz, az ő szavai is szíve mélyéről törnek elő. Nem 
szükséges csodálkoznunk, ha megjósoltatott, hogy 
költeménye a mi Európánk által létesített dolgok 
közül a legmaradandóbb jellegű lészen; mert 
semmi se oly maradandó, mint egy szívből fakadó 
szó. Nincs az a székesegyház, főpapi szervezet, 
érc és kő, nincs oly külső alkotás, ha mégoly 
erősen áll is, mely oly soká tartaná magát, mint 
a szívnek egy oly kifürkészhetetlen mélyéből jött 
hangja, aminő Dantéé: úgy érezzük, hogy az 
fönn fog maradni, mert az emberek szemében 
súllyal bír, míg ők maguk soha vissza nem térő 
új alakulatokba merülnek s egyénileg megszűn
nek létezni. Európa sok mindent alkoto tt: nagy 
városokat, nagy birodalmakat, enciklopédiákat, 
hitágazatokat, a nézeteknek és gyakorlati alkal
mazásuknak egész rendszerét, — de Dante gondo
latának fajtájából vajmi keveset. Homér még 
mindig él, színről-színre köztünk él, valósággal 
jelen van mindnyájunk lelkében, de hol van 
Görögország ? Évezredek óta romokban hever, 
eltűnt, vadon kőhalmaz, amiből az élet teljesen 
kiköltözött. Mint egy álom, mint Agamemnon 
király pora ! Görögország v o lt ; kivéve a nyel
vet, amelyen beszélt, Görögország nincs többé.

S ugyan mit »használt<< ez a Dante ? Az ő 
»hasznosságáró]« nem sok mondanivalónk van. 
Egy emberi lélek, amely egyszer a Dalnak ősi 
elemébe hatolt s valami magasztosát alkotott, 
Létünk mélyébe fúrta be magát, hosszú időn át 
minden emberi tevékenység élet-gyökereit tá p 
lálta, oly módon, amelyre a »hasznosság« mértéke

10*
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helyesen nem alkalmazható. A napot nem asze
rint becsüljük, hogy a fénynek mekkora tömegét 
vagyunk képesek általa m egtakarítani; Dante 
vagy kiszámíthatatlan értékű, vagy teljesen érték
telen. Egy megjegyzést kell tennem : ebből a 
szempontból a Hős-Költő és a Hős-Próféta közti 
különbségre vonatkozólag. Amint láttuk, száz év 
leforgása alatt, Mahomet arabjai Granadáig és 
Delhiig terjeszkedtek ; az olaszok körülbelül most 
is ott vannak, ahol Dante korában voltak. Azt 
kell mondanunk tehát, hogy Dante hatása a vi
lágra, ennél az összehasonlításnál fogva, csekély? 
Nem így v a n ; működési köre sokkal szűkebb, 
de sokkal nemesebb, tisztább s nem kevésbé 
jelentékeny, sőt talán jelentékenyebb. Mahomet 
az emberek nagy tömegéhez intézi szavait, a hoz
zájuk méltó durva dialektusban, tele bizonytalan
sággal, nyerseséggel, faragatlansággal; csupán a 
nagy tömegekre tud hatni, s azokra is a jó és a 
rossz saj átlagos vegyülékével. Dante mindenkor 
és mindenütt a nemesekhez, tisztákhoz és nagyok
hoz szól. Nem is avul el úgy, mint amaz. Dante 
úgy ragyog, mint egy tiszta állócsillag az ég
boltozaton, amelynél minden korszak nagyjai 
lángra gyúlnak; beláthatatlan időkig sajátja ő 
a világ kiválasztottjainak. Bízvást azt lehet mon
dani, hogy Dante erősen túléli Mahometet. Ily 
módon az egyensúly ismét helyreáll.

De nem aszerint kell megítélni egy embert 
és művét, hogy milyen hatást te tt a világra, sem 
aszerint, hogy mi milyen hatást tulajdonítunk 
nekik. Hatás ? Befolyás ? Haszon ? Végezze 
kiki m unkáját; gyümölcse nem az ő gondja, 
hanem másé. Majd csak elviseli a gyümölcsöt s 
akár van az megtestesítve kalifa-trónban és arab
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hódításokban, úgy, hogy »tele vannak vele a reg
geli és esti újságok« s a történelmi könyvek, ame
lyek egy fajtáját képezik az átszűrt újságoknak, 
akár nincs, — mit tesz az, mi jelentősége van 
annak ? Nem ez a valódi gyümölcs ! Az arab 
kalifa csak akkor volt valami, ha te tt valamit. 
Ha az arab kalifa nem mozdította elő az Emberi
ség nagy ügyét s az Ember munkáját Isten ege 
alatt, akkor — ha mégannyiszor csörtette is kard
ját, ha mégannyi arany piasztert vágott is zsebre, 
s ha mégannyi zajt és lármát csapott is a világon — 
nem volt egyéb, mint zajt csapó üresség és semmi
ség ; voltaké p nem is létezett. Becsüljük már egy
szer jobban a Hallgatás nagy birodalmát. A mér- 
heteten kincset, amit nem zsebünkben csörgetünk, 
nem számolgatunk s nem tartogatjuk az emberek 
szeme elé. Ebben a hangos világban talán min
denek közt ez a leghasznosabb dolog, amit tehe
tünk. —

Amint Daniénak, az olasznak, arra volt kül
detése, hogy a középkor vallását, a modern Európa 
vallását, benső Életét zeneileg testesítse meg, 
épúgy testesíti meg számunkra Shakspeare Európa 
külső életét, amint az kifejlődött, lovagiasságát, 
udvari légkörét, enyelgését, becsvágyát, a gondol
kodás, cselekvés, életfelfogás gyakorlati módját, 
úgy, amint az emberek szokásává vált. Amint 
Homérból konstruálni bírjuk a régi Görögorszá
got, úgy Shakspeareből és Daniéból évezredek 
múltán is kivehető lesz, hogy milyen volt Hitben 
és Gyakorlatban a mi modern Európánk. Dante 
a hitet vagy a lelket adta nekünk: Shakspeare 
nem kevésbé nemes módon a Gyakorlatot, a 
testet. Ezt is megkaptuk te h á t ; erre a célra egy 
ember nyert küldetést, Shakspeare. Éppen akkor,
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amidőn a lovagkor vége felé járt, azon a ponton 
volt, hogy lassú szétfoszlásban letörjön, amint 
színről-színre látjuk, az a másik költő-fejedelem, 
az ő vizsga-szemével, örökre zengő nyelvével arra 
volt hivatva, hogy azt följegyezze, hosszú időre 
számot adjon róla. Két hatalmas ember: Dante 
mély, zabolátlan, mint a világ benső tüze ; Shak- 
speare mérhetetlen, nyugodt, messzesugárzó, mint 
a Nap, a külső világ magas fénye. Itália hozta 
létre az egyik világraszóló hangot; az angolokat 
érte a nagy tisztesség, hogy a másikat létre
hozzák.

Nagyon különös, hogy ez az ember szintúgy 
véletlenül került ki közülünk. Azt gondolom, 
hogy ez a Shakspeare oly nagy, nyugodt, tökéle
tes és magának való volt, hogyha a warwickshire-i 
földesúr nem üldözte volna vadorzás miatt, talán 
sohase hallunk róla mint költőről ! Erdő és menny
bolt, a falusi élet Stratfordban teljesen kielégítette 
ezt az embert. Vajjon az angol élet csodás kifejlő
dése, amit Erzsébet-korszaknak nevezünk, nem 
önmagától, önmagából keletkezett-e ? Az »Igdra- 
sil-fa« a saját törvényeinél fogva fakad és enyész, 
mérő-ónunknál mélyebbre hatol.* Örök törvények 
szabják meg fakadását és hervadását, minden 
ágát és minden levelét; nincs az a Lucy Tamás, 
aki ne idejében jött volna létre. Csodálatos és nem 
eléggé méltatják figyelemre az emberek : mennyire 
összefügg minden egymással; nincs az az útszé- 
len rothadó falevél, amely összefüggésben ne lenne

* Lásd Arany »Dante« című költeményét:
E mélység fölött az értelem mér-ónja,
Mint könnyű pehelyszál, fönnakad, föllebben.

Ford. jegyz.
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a nap- és csillagrendszerrel ; nincs gondolat, szó 
■vagy tett, amely nem az emberek összességéből 
került volna ki s előbb-utóbb, felösmerhetőleg 
vagy föl nem ösmerhetőleg, minden emberre hatás
sal ne lenne ! Mindez egy F a : a külső és belső 
nedv keripgése, a legparányibb levél közlekedése 
a legcsekélyebb gyökérszállal, az egésznek leg
nagyobb részével és legkisebb ízével. Az Igdrasil-fa, 
amelynek gyökerei lenyúlnak Hela és a Halál 
birodalmába, s amelynek ágai felnyúlnak a leg
magasabb Mennyországba !

Bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy 
a dicsőséges Brzsébet-időszak, a maga Shakspeare- 
jével, az előző korszak eredményeként és virága
ként, a középkor katolicizmusának tulajdonít
ható. A keresztény hit, ami Dante költeményé
nek tárgya, hozta létre azt a gyakorlati életet, 
amit Shakspeare volt megénekelendó. Mert a 
vallás volt akkor is, mint most és mindig, a gya
korlat lelke, a lényeges, ősi alkotó elem az embe
rek életében. Meg kell azonban jegyeznünk mint 
különös dolgot, hogy a középkor katolicizmusa el 
volt törölve, már amennyire parlamenti törvények 
azt eltörölni képesek voltak, még mielőtt Shak
speare, mint annak legnemesebb alkotása, meg
jelent. Ennek dacára mégis megjelent. A Termé
szet, a maga idejében, előreküldte őt, katoliciz
mussal vagy anélkül, nem sokat törődve a parla
ment törvényeivel. A Henrik királyok, Erzsébet 
királynők mennek a maguk útján, a Természet is 
megy a maga útján. Parlamenti határozatok, bár
minő zajt üssenek is, utóvégre csekély jelentősé
gűek. Melyik parlamenti határozat vagy vita a 
Szent István templomban, választógyülekezetben 
vagy azon kívül hozta létre ezt a Shakspearet ?
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A Szabadkőműves-kocsmában tarto tt ebédek, alá
írási ívek, részvénykibocsátások s hasznos vagy 
haszontalan vállalatok véget nem érő özöne — 
mindez nem volt erre képes ! — Ez az Erzsébet- 
korszak, minden dicsőségével és áldásával, prokla
máció és előkészület nélkül érkezett. A megbecsül
hetetlen Shakspeare a Természetnek szabad ado
mánya volt, csöndben történt az adomány s 
csöndben ment végbe annak elfogadása, mintha 
csekély jelentősége lett volna a dolognak. 
S mégis, a szó szoros értelmében, megbecsül
hetetlen. A dolognak ezt az oldalát is szemügyre 
kell venni.

Erről a mi Shakspeare-ünkről a vélemény 
talán néha bálványozó módon nyilvánult, de tény
leg ez a helyes. Azt gondolom, hogy nemcsak 
Angliának, hanem egész Európának ítélete lassan- 
lassan arra a konklúzióra jutott, hogy Shakspeare 
minden idők költői között a legelső ; a legnagyobb 
szellem, aki ebben a mi oknyomozó világunkban 
az Irodalom útján nyomott hagyott maga után. 
Mindent összevéve, nem ösmerek embert, akiben 
a látnoki lélek hatalma s a gondolat ereje oly 
mértékben nyilvánult, mint őbenne. A mélységnek 
akkora nyugodtsága, olyan derült őserő, minden 
dolog olyan híven és tisztán visszatükröződve az 
ő nagy lelkében, mint egy mérhetetlen csendes tó  
vizében! Mondatott, hogy Shakspeare drámái
nak megszerkesztésében, figyelmen kívül hagyva 
minden, úgynevezett »képességet«, oly értelem 
nyilvánult, mint Bacon Nóvum Orgánumában. 
Ez igaz, de nem oly igazság, amely szembeszökő. 
Szembeszökővé válhatnék akkor, ha megkísérel
nek, — kiki a maga körében, —• hogy mit tud
nánk faragni mi Shakspeare drámai anyagából ?
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A kész ház oly célszerűnek mutatkozik, minden 
a maga helyén, mintha saját törvénye s a dolgok 
rendje szerint ment volna véghez, hogy szinte 
elfelejtjük azt az összevisszaságot, rendetlen kő
halmazt, amiből keletkezett. A ház igazi tökéletes
sége, mintha a Természet maga alkotta volna, az 
építőmester érdemét elrejti. Tökéletesnek, töké
letesebbnek nevezzük ily értelemben Shakspearet, 
mint bárki m ást: mintegy ösztönszerűleg érzi, 
tudja, hogy mik a föltételei munkájának, milyen 
az anyag, amit fölhasznál, minő a saját ereje, s 
milyen viszonyban van az anyaggal. A belátásnak 
röpke fellobbanása nem ér sem m it; az egésznek 
határozott megvilágítása, nyugodtan látó szem, 
szóval: nagy értelem szükséges. Hogyan képes 
valaki egy elébe került széleskörű tárgyat elbe
szélni, milyen képet tud abból alkotni, hogy tudja 
annak rajzát adni, ez a mérték, amelyből egy em
ber értelmi erejét meg lehet ítélni. Milyen körül
mény a lényeges, amit ki kell emelni, s mi a lényeg
telen, amit el kell ejteni, hol az igazi kezdet, a 
voltaképi csomó és a befejezés ? Ha ezt kitaláljuk, 
akkor tisztában vagyunk azzal, hogy a belátásnak 
mekkora ereje rejlik egy emberben. Értenie kell 
a kérdést: a megértés mélységének megfelelő lesz 
a talpraesett válasz. Ez lesz a próbakő. Hasonló 
hasonlóhoz sim ul; módszeres szellem mozdul-e 
meg abban a keveredésben, úgy, hogy az össze
visszaságból rend támad ? Mondhatja-e az ember : 
Fiat lux, legyen világosság, s teremthet-e a káosz
ból egy világot ? Éppen mert világosság van 
őbenne, végre fogja hajtani.

Valóban ismételnünk kell, Shakspeare abban 
nagy, amit arckép-festészetnek, az emberek és 
dolgok vázolásának, főleg az emberek rajzolásé-
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nak neveztünk. Főleg ebben nyilvánul Shakspeare 
nagysága. Azt gondolom, ez a nyugodt teremtő erő 
példátlan. Amit ő lát, az nem ez vagy amaz oldala 
a dolognak, hanem benső lényege, faji titka : mint
egy lángsugárban tárul föl előtte, úgy, hogy töké
letes alkatában pillantja meg. Azt mondottuk, 
teremtő erő : költői alkotás, mi ez egyéb, mint 
az, hogy a dolgot színről-színre meglátja ? A szó, 
amivel a dolgot leírja, önként és nyomon követi 
a tiszta, intenzív látást. S nem látható-e Shak
speare erkölcsisége, bátorsága, deréksége, türelme, 
igazságossága, az ő teljes, diadalmas ereje és nagy
sága, amely annyi akadályt képes legyőzni ? Nagy, 
mint a v ilág! Nem elcsavart, nyomorúságos 
domború-homorú tükör, amely minden tárgyat 
domború-homorú voltával, konvexitásaival és 
konkavitásaival együtt ad vissza, hanem egy 
tökéletes, egyenletes tükör, ami annyit tesz, hogy 
egy minden dologhoz és emberhez helyes viszony
ban álló jó ember. Igazán fejedelmi látvány, amint 
ez a nagy lélek az embereknek és a dolgoknak 
minden nemét felöleli, Falstaífot, Othellót, Júliát, 
Coriolanust; mindannyit a maguk teljes lcerek- 
dedségében szemünk elé állítja ; szeretetteljesen, 
igazságosan, testvériesen. A Nóvum Orgánum s 
mindaz az értelem, ami Baconban föltalálható, 
teljesen másodrendű dolog : földies, anyagias, sze
gényes, összehasonlítva amazzal. Szigorúan véve, 
a modern emberek között hozzá hasonló rangú
rendű senki sincs. Egyedül Goethe emlékeztet reá. 
Róla is el lehet mondani, hogy látta a tá rg y a t; 
el lehet mondani azt, amit ő maga jegyzett meg 
Shakspeare-ról: ojellemei olyanok, mint a kris
tály-üveggel és számlappal ellátott órák ; rendel
tetésük szerint mutatják az idő haladását,
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de egyszersmind a kerék- és rúgó-szerkezet is 
1 áthat ó.«

A látó szem ! ez fedezi föl a dolgok benső 
összhangját; a Természet szándékát, azt a zenei 
gondolatot, amit a Természet ezekbe a néha durva 
hüvelyekbe rejtett. Valami célja volt. A látó szem 
előtt ez a valami kitárul. Alacsony, nyomorult 
dolgok ezek ? Nevethetsz, sírhatsz, egy vagy más 
módon kapcsolatba kerülhetsz velük; a legrosz- 
szabb esetben hallgathatsz, elfordulhatsz tőlük 
s másokat is erre indíthatsz, míg nekik a tényleges 
megsemmisülés és pusztulás órája ü t ! Utóvégre 
a költőnél is az a fődolog, ami minden más 
embernél, hogy legyen elég értelmisége. Költő 
lesz, ha van értelmisége: költő-szavakban, 
vagy ha ezeknek híjával van s ami még sok
kal jobb, költó-tettekben. A körülményektől függ, 
hogy egyáltalán ír-e, s ha igen, prózában vagy 
versben : ki tudja milyen apró körülményektől, 
talán attól függ, hogy volt-e énekmestere, gyer
mekkorában tanította-e valaki énekelni ? De a 
tehetség, mely arra képesíti őt, hogy bepillantást 
nyerjen a dolgok mélységes mélyibe s az azokban 
rejlő összhangba (mert ami él, abban, annak szíve 
mélyén harmónia van, különben nem élne, szét- 
mállanék), — ez már nem a szokás és véletlen 
műve, hanem magának a Természetnek adománya ; 
alapvető fölszerelés bármi rendű Hős számára. 
Költőnek és minden más embernek egyaránt azt 
mondjuk mindenekelőtt: nézz ! Ha erre képes 
nem vagy, teljesen haszontalan dolog, hogy ríme
ket faragsz, érzelmek csengő-bongó zenéjét hozod 
össze s magadat költőnek nevezed : számodra 
nincs remény. A mogorva, vén iskolamester azt 
szokta kérdezni, ha egy új növendéket hoztak :
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»De bizonyosak vagytok-e abban, hogy nem tök- 
filkó ?<< Ugyanezt a kérdést lehet fölvetni minden 
emberrel szemben, bármilyen foglalkozást ille
tőleg, s úgy kell tekintenünk, mint szükséges 
tájékozódást: bizonyosak vagytok-e benne, hogy 
nem tökfilkó? Nincs ehhez fogható fatális sze
mélyiség.

Tényleg, az emberben lakozó látó-erő foka az 
ember igazi mértéke. Ha Shakspeare tehetségét 
meghatározni akarnám, azt lehetne mondanom, 
hogy az Értelem fensősége által kiváló s azt hiszem, 
hogy ezzel mindent kifejeztem.

Voltakép mik a tulajdonságok, tehetségek ? 
Ügy beszélünk a kiváló képességekről, mint valami 
elkülöníthető, szétválasztható dolgokról; mintha 
az emberben épúgy volna értelem, képzelő erő, 
humor, stb., amint kezei, lábai és karjai vannak. 
Alapos tévedés. Azután hallunk az ember szellemi 
természetéről« és »erkölcsi természetéről«, mintha 
ezek elkülöníthetők lennének s külön léteznének. 
A beszéd követelményei talán megkívánják az 
ilyen szó-fordulatokat; jól tudom, hogy ilyen
képpen kell szólanunk, ha egyáltalában beszélni 
akarunk. De a szavaknak nem szabad dolgokká 
csontosodniok. Ügy tetszik nekem, hogy e dolog
ról alkotott felfogásunk ily módon hamisíttatik 
meg a leggyakrabban. Tudnunk kell s szem előtt 
kell tartanunk mindig, hogy ezek a felosztások 
voltakép puszta nevek, hogy az ember szellemi 
ereje, az éltető Erő, amely benne lakozik, lényegi
leg egy és oszthatatlan ; hogy amit mi képzelő, 
erőnek, fantáziának, értelemnek, stb. nevezünk, 
csupán különböző alakjai ugyanannak a belátó
erőnek ; egyik a másikkal szétválaszthatatlanul 
össze van kapcsolva, kinézésre is rokon elem, s ha
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egyiket ösmerjük, ösmerjük mindannyit. Maga az 
erkölcsiség, amit az ember erkölcsi tartalmának 
nevezünk, mi egyéb, mint egyik része az éltető 
erőnek, ami által létezik és dolgozik? Minden, 
amit az ember tesz, az ő képmása. Megláthatjuk, 
hogyan tudna valaki vívni, abból, hogy miként 
énekel, bátorsága vagy a bátorság hiánya kifeje
zésre lel a szóban, amit kiejt, a véleményben, amit 
alkot, éppen úgy, mint a vágásban, amit mér vala
kire. ö  valak i; ugyanazt az egyéniséget hirdeti 
minden tette.

Kéz nélkül még tud járni az ember, ha lába 
van; de jól vigyázzunk, erkölcsiség nélkül az 
értelem lehetetlenné válik : egy teljesen erkölcs
telen ember semmit se képes igazán megérteni ! 
Arra, hogy valaki ösmerjen egy dolgot, amit 
ösmeretnek nevezünk, először is szükséges, hogy 
szeresse, rokonszenvezzen, vagyis erényénél fogva 
lépjen vele viszonyba. Ha nincs igazságérzete 
minden alkalommal lerázni önzését, ha nincs 
bátorsága mindenkor kitartani a veszedelmes igaz 
mellett, hogyan jusson az ismerethez ? Erényei, 
mind egy szálig, tudásában tükröződnek. A Ter
mészet, a maga igazságosságával, a gonosz, az 
önző, a kislelkű előtt örökre bepecsételt könyv 
m arad: amit az ilyen a Természetből megérteni 
képes, az csupán közönséges, felszínes, csekély 
értékű, inkább a napi szükségletre való. — De 
nem tud-e a Róka is valamit a természetről? 
Éppenséggel annyit, hogy hol tartózkodnak a lu- 
dak ! Az emberi Róka —■ ugyancsak gyakori 
széles e világon — szintén mit tud egyebet vagy 
ehhez hasonlót ? Azt is figyelembe kell venni, 
hogy ha a Rókának nem volna meg az a bizonyos 
ravasz erkölcsisége, még azt se tudná, hogy a
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ludak hol tartózkodnak s hogyan lehet hozzájuk 
férkőzni! Ha az időt sötét, epés gondolatokkal 
töltené el, a saját maga nyomorúsága, a Természet 
s a többi Róka mostoha bánásmódja fölött és így 
tovább ; s nem volna meg bátorsága, gyorsasága, 
lélekjelenléte s egyéb megfelelő ravasz tulajdon
sága és tehetsége, sohase volna képes nyakoncsípni 
a ludakat. A rókáról is csak azt mondhatjuk, hogy 
erkölcsisége és belátása egyensúlyban vannak: a 
rókaélet benső egységének különböző oldalai! —■ 
Ezeket a dolgokat érdemes hangsúlyozni, mert 
ezeknek az ellenkezője, a maga sokféle-fajta el
vetemültségével, manapság ugyancsak érvényesül; 
s ami korlátozást és módosulást igényel, azt őszinte 
nyíltsággal pótoljátok.

Ha tehát azt mondom, hogy Shakspeare a 
legnagyobb Intelligencia, mindent megmondot
tam, ami szorosan rá tartozik. De Shakspeare értel
mében több van, mint amennyit és amit meglátni 
képesek vagyunk. Az van benne, amit öntudatlan 
értelemnek nevezek, több benne a tehetség, mint 
amennyinek maga is tudatával bír. Szépen mondja 
Novalis, hogy drámái a Természet alkotásai, 
mélységesek, mint maga a Természet. Nagy igaz
ságot találok ebben a megjegyzésben. Shakspeare 
művészete nem mesterkedés, mesterfogás; ami 
benne a legértékesebb, az nem tervszerűleg, nem 
előre megfontolt szándékkal jö tt létre. A Termé
szet mélyéből száll föl, őszinte, nemes szívén át, 
amely a Természetnek szózata. Az utókor leg
távolabbi nemzedékei új szempontokat fognak 
találni, saját emberi lényük új m agyarázatát; 
»a mindenség végtelen szövedékével való új össz
hangot, kapcsolatot a későbbi eszmékkel, rokon
ságot az ember magasabb erőivel és érzéseivel«
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(Novalis). Ez nagyon megérdemli, hogy elmélked
jünk fölötte. A Természetnek legnagyobb aján
déka egy igaz, egyszerű, nagy lélek számára, hogy 
ilyen módon részesévé teszi. Ilyen embernek a 
művei, még ha a legöntudatosabb munkával s 
előre eltökélt szándékkal alkotja is meg azokat, 
öntudatlanul nőnek a benne ismeretlen mélysé
gekből ; — miként a tölgyfa nő a föld öléből, 
miként a hegyek és vizek alakulnak, a természet 
törvényein alapuló s minden igazsághoz egyaránt 
alkalmazkodó összhanggal. Mennyi minden pihen 
elrejtve Shakspeare-ben; keservei, néma vívódása 
önmagával, sok, ami teljesen ösmeretlen maradt, 
ami szóval ki se volt fejezhető: a gyökerekhez, 
a nedvekhez s a föld alatt működő erőkhöz hason
lóan. Nagy, amit elmond, de nagyobb, amit el
hallgat.

Ennek az embernek derült nyugalma is figye
lemreméltó. Nem kárhoztatom Dantét nyomorú
ságáért ; diadal nélküli küzdelem az, de becsüle
tes harc, ami a fő. De azért tartom Shakspeare-t 
nagyobbnak Daniénál, mert becsületesen harcolt 
és diadalt aratott. Nincs kétség, neki is megvoltak 
a maga keservei : szonettjei a bizonyság, hogy 
milyen mély vízben gázolt és úszott, hogy meg
mentse életét, s ugyan melyik hozzá hasonló ember 
volt ment e küzdelemtől ? Tarthatatlan hiedelem
nek látszik nekem, ami pedig közkeletű, hogy ő 
olyan volt, mint egy madár az ágon s egyre éne
kelt, szabadon, torkaszakadtából, nem ösmerve 
a nyomorúságot, mint a többi ember. Nem így 
van, senkivel sincs így. Hogy is tehetné meg 
valaki azt a nagy utat, a vadorzástól a tragédia- 
írásig, anélkül hogy útközben szomorúság ne 
érné ! Vagy még inkább, hogyan volna képes
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megrajzolni egy Hamletet, egy Coriolanust, egy 
Macbethet s annyi hősies, szenvedő szívet, ha a 
maga hősies szíve nem szenvedett volna ? — 
S most, mindezzel szemben, tekintsük jó kedvét, 
természetes, túláradó kacagását. Azt lehet mon
dani, hogy semmiben se túloz, csak a nevetésben. 
Ragyogó szónoklatokat, olyan szavakat találunk 
Shakspeare-ben, amelyek át- meg átjárnak és éget
nek ; de ilyenekben mindig mértéket tart, soha
sem az, akit Johnson különösen >>derekas gyűlöl
ködésnek nevez. De úgy tetszik nekem, mintha 
kacagása áradatban ömlenék, a szegény bolondot 
teleaggatja egy rakás gúnynévvel, pellengérre 
állítja, mindenféle tréfát űz vele ; azt lehet mon
dani, hogy megpukkan a kacagástól. S ha utó
végre nem is a legfinomabb, de mindig zseniális 
kacagás. Gyöngeséggel, nyomorúsággal, szegény
séggel sohase űz tréfát. Aki nevetni tud, amit mi 
nevetésnek nevezünk, nem nevet ilyesmin. Csak 
az teszi ezt, aki erőlködik s mindenáron él ces' em
ber akar lenni. A nevetés rokonszenvet tételez fö l; 
egy jóízű kacagás »nem tövisek ropogása a fazék 
alatt«. Még az ostobaságon és butaságon se nevet 
másként Shakspeare, mint kedélyesen. Dogberry 
és Yerges * csiklandoznak bennünket s kitörő 
kacajjal fogadjuk őket, de a szegény ördögöket 
csak azért szeretjük, mert nevetésre ingerelnek 
s abban a reményben ringatjuk magunkat, hogy 
jól megy a soruk s folytatják órbiztosi tiszt
ségüket. Az ilyen nevetés, mint a napsugár a 
tengeren, jól esik nekem.

* Lásd a »Sok hűhó semmiért« című vígjátékot. 
Arany László a két örbiztost Galagonya és Bunkós név
vel ruházza fel. F ord . jegyz.
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Nincs terünk Shakspeare egyes műveiről be
szélnünk, habár talán erről még sok nincs el
mondva. Legalább olyan tanulmányaink lenné
nek, mint Hamletról a Wilhelm Meister-ben. Egy
szer ennek is meg kell lenni. Schlegel Vilmos Ágost
nak van egy megjegyzése történelmi darabjairól, 
V. Henrikről s a többiről, amit jó lesz emlékeze
tünkbe fölidézni. A nemzeti eposz egy nemének 
nevezi őket. Tudvalevőleg, Marlborough azt 
mondta, hogy az egész történelemből egyebet se 
tud, mint amit Shakspeare-ből tanult. Valóban, 
ha jól megnézzük a dolgot, kevés ilyen érdemes 
történetírás van. A nagy, kimagasló események 
bámulatosan ki vannak emelve ; minden ritmikus 
összefüggésbe van hozva ; mint Schlegel mondja, 
epikailag, amint voltakép minden nagy gondolkodó 
rajza ilyen. Igen szép dolgok vannak ezekben a 
darabokban, amelyek együttvéve egy szép egé
szet alkotnak. Az agincourti csata leírása a maga 
nemében egyike a legtökéletesebb dolgoknak, 
amihez fogható még Shakspeare-ben is alig talál
ható. A két ellenséges tábor rajza ; a kifáradt, 
kimerült angolok; a rettenetes, végzetes óra, 
amelyben a csata megkezdődik, s a halálmegvető 
bátorság. »Ti jó parasztfickók, akiknek kezük- 
lábuk Angliából v a ló !« Nemes hazafiság van 
ebben, ugyancsak eltérő attól a »közömbösség<<- 
től, amivel sokan Shakspeare-t vádolják. Igazi 
angol szív dobog nyugodtan és erőteljesen az egész 
csetepatéban, nem lármásan és zajongva, ami sok
kal jobban is van így. Olyan hang csendül meg, 
mint az acél. Ebben az emberben is megvolt a 
kellő erő, ha rá került volna a sor I

De azt kell mondanom, hogy Shakspeare 
műveiről nincs teljes és általános benyomásunk,

Carlylo : HBstfkrOl. 11
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még oly mértékben sem, mint más ember műveiről. 
Művei megannyi ablak, amiken át a benne rejlő 
világosságnak egy-egy sugarát látjuk, összehason- 
lítólag szólva, minden műve sebtében készültnek, 
tökéletlennek, kényszerítő körülmények közt írott
nak látszik, csak imitt-amott jut teljes kifejezésre 
a benne rejlő erő. Vannak passzusok, amelyek égi 
sugárként ha tnak ; csupa ragyogó fényár, mely 
a dolog benső lényegét világítja meg ; így szólsz : 
>>Ez igaz, egyszersmindenkorra van ez kifejezve ; 
ha találkozik bárhol és bármikor egy őszinte em
beri lélek, az föl fogja ismerni, hogy ez igaz !« 
Ilyen kitörések azonban azt az érzést keltik föl 
bennünk, hogy ami körötte van, már nem ragyogó, 
sőt inkább, részben, időleges, konvencionális. 
Shakspearenek az volt a feladata, hogy a ölobe- 
színház számára írjo n : az ő nagy lelke kény
telen volt, úgy ahogy, éppen csak ebbe a for
mába összezsugorodni. Az történt vele, ami édes 
mindnyájunkkal esik meg. Senki sincs, aki 
ne bizonyos föltételek mellett dolgoznék. A szob
rász nem bírja elibünk állítani a maga szabad 
gondolatát; csakis a rendelkezésére álló kőben 
s a rendelkezésére álló eszközökkel képes azt 
kifejezni. Disjecta mernbra (szétszórt tagok) 
mindaz, amit akár egy költőből, akár más ember
ből megtalálunk.

Aki pedig értelmesen tekint erre a Shakspeare- 
re, azt fogja találni, hogy a maga módja szerint ő 
is Próféta volt, a látnokival analóg éleslátással, 
bár ő más hangot használt. A Természet ez előtt 
az ember előtt is isteninek látszott, kifejezhetet- 
lennek, mélynek, mint Tophet, magasnak, mint a 

I mennyország : >>Olyan anyagból vagyunk, aminő- 
{ bői az Álmok szövődnek !« A Westminsterben az
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az emléktábla,* amit kevesen olvasnak kellő figye
lemmel, olyan mély, mintha egy látnoktól eredne. 
De ő énekelt, nem prédikált, kivéve, amikor zenei
leg tette ezt. Dantét a középkori katolicizmus 
dallamos papjának neveztük. Nem nevezhetjük-e 
Shakspeare-t az igazi katolicizmus, a jövő és min
den idők egyetemes egyháza << még dallamosabb 
papjának? Nem szűkkeblű babona, nyers aszké- 
tizmus, türelmetlenség, fanatikus büszkeség vagy 
elbizakodottság, hanem — amennyire csak lehet
séges — Megnyilatkozás arra nézve, hogy ezer
féle rejtett szépség és istenség lakozik az egész 
Természetben, amit az emberek csak hadd imád
janak úgy, amint arra képesek! Szentségtörés 
nélkül mondhatjuk, hogy ebből a Shakspeare-ből 
az egyetemes zsoltárnak egy neme száll föl, amely 
nem méltatlan arra, hogy a többi, még szentebb, 
zsoltár között szintén meghal]gattassék. S ha jól 
megértettük, nem diszharmóniában, hanem azok
kal összhangban ! Nem nevezhetem ezt a Shak
speare-t szkeptikusnak, mint azt annyian teszik, 
akiket ennek a kornak a hittani perpatvarkodások 
iránt tanúsított közömbössége tévútra vezet.

* Neuberg, Carlyle német fordítója, szerint az emlék
táblára írt vers a »Vihar«-ból van s Szász Károly fordítá
sában így hangzik :

Miként e látszat lenge szövete:
Az égverő tornyok vagy paloták,
Dús templomok, maga e földgolyó,
S mi rajta van, mind semmivé oszol,
És mint e hiú látmány, nyomtalan 
Eltűnik . . . .

Lásd Shakspeare színművei. Kiadja a Kisfaludy- 
Társaság. 11. kötet. A vihar. IV. felv., I. szín., 208. lap.

F o r d .  j e g y z .

11*
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Nem ; se hazafiatlannak nem mondom, bár haza
fiasságáról ő maga ritkán szól, se szkeptikusnak, 
bár Hitéről is keveset beszél. Ilyen »közömbös- 
ség<< egyszersmind az ő nagyságának volt gyü
mölcse : egész szive élt az imádásnak önalkotta 
nagy szférájában ! a többi kontroverzia, amik 
életbevágó fontosságot öltöttek más emberek előtt, 
nem voltak azok őrá nézve.

De nevezzétek imádásnak vagy akárminek, 
nem dicsőség-e, nem egész sorozata-e a dicsőséges 
dolgoknak, amit Shakspeare hozott nekünk ? 
A magam részéről úgy érzem, a szentségnek egy 
neme rejlik abban a tényben, hogy ily ember külde
te tt erre a földre. Nem szeme-e ő mindnyájunk
nak, ég küldötte, lehozó ja a mennyei világosság
nak? S nem volt-e alapjában talán jobb, hogy 
ez a — minden tekintetben öntudatlan — Shak
speare semmi tudatával nem bírt az ő égi külde
tésének ? Nem érezte, mint Mahomet, hogy azért, 
mert ő azokat a benső Fényességeket látta, kiváló
képpen az »Isten Prófétája^ lett volna, s nem volt-e 
ebben a tekintetben nagyobb Mahometnél ? Na
gyobb, s ha szigorúan vesszük, mint ezt Daniénál 
tettük, nagyobb sikert elérő is. Mahomet képzelő
dése a saját prófétaságáról lényegileg tévedés volt 
s kimagyarázhatatlan módon ilyenül maradt nap
jainkig ; a meséknek, ráfogásoknak, türelmetlen
ségeknek egy olyan szövedékét vonva maga után, 
hogy kérdésessé vált az a fölfogásom, vajjon igazi 
látnok volt-e Mahomet, avagy inkább becsvágyó 
nyegle, az elvetemültség megtestesítője, nem szó
nok, hanem fecsegő ! Számításom szerint magában 
Arábiában lesz Mahomet elnyűtté s merül fele
désbe, míg Shakspeare és Dante mindig ifjak 
maradnak, míg ez a Shakspeare az Emberiségnek,
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Arábiának és minden más országnak, határtalan 
időkig papja marad ! ^

Összehasonlítva bármely ismeretes íróval vagy 
dalnokkal, akár Aeschylus-szal vagy Homérral, 
valódiság és egyetemesség tekintetében, miért ne 
volna ő éppen oly maradandó, mint azok ? őszinte, 
m int, azok; mélyre lenyúl az egyetemességbe és 
örökkévalóságba, mint azok. Ami Mahometet 
illeti, azt hiszem, jobb lett volna rá nézve, ha nem 
oly öntudatos ! Szegény Mahomet; aminek tuda
tában volt, az csupa tévedés, hiábavalóság, triviali
tás volt, aminthogy ez mindig így történik. Ami 
benne igazán nagy volt, az egyszersmind öntudat
lan is v o lt: a sivatagnak arab oroszlánja, aki 
mennydörgő hangon beszélt, nem szavakkal, amik
ről azt gondolta, hogy nagyok, hanem tettekkel, 
érzésekkel, történelemmel, amelyek nagyok vol
tak ! Koránja az ízléstelen képtelenségek silány 
halmaza lett, egy percre se hisszük, mint ő maga, 
hogy Isten írta volna azt ! A Nagy Ember itt is, 
mint mindig, természeti e rő : ami benne igazán 
nagy, tagolatlan mélységekből tör elő.

Jól van te h á t: ezt a mi szegény warwickshirei 
parasztunkat, aki színházi vállalkozóvá küz
dötte föl magát, annyira, hogy immár nem szorult 
rá a koldulásra, akire Southampton gróf kegyes 
pillantást vetett, aki, hála sir Thomas Lucynek, a 
színpadra lépett,— amíg köztünk élt, nem számí
tottuk az istenek közé, mint O dint; — amire 
nézve sokat lehetne mondani. De ismétlem: ve
gyétek fontolóra még ebben a hős-imádásra nézve 
nem kedvező korban is, mivé lett tényleg köztünk 
ez a Shakspeare. Nem odaadnánk-e szívesen bár
kit is közülünk, akár egy millió angolt, csak őt 
nem, a stratfordi parasztot ? A legmagasabb állású
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méltóságok egész seregéért nem adnók őt cserébe, 
ö  a legnagyobb, amit valaha létrehoztunk. Idegen 
nemzetek között becsületet szerzett, s ó az angol 
tűzhely büszkesége, ugyan mi mindent könnyeb
ben oda nem adnánk, mint őt ? Fontoljátok meg, 
ha azt kérdeznék tő le tek : angolok ! indiai biro
dalmatokat vagy Shakspeare-teket adnátok-e oda,— 
mi volna jobb, ha az ind birodalom vagy Shakspeare 
nem lett volna ? Valósággal nehéz kérdés. Hiva
talos személyek kétségkívül hivatalos nyelven 
felelnének; de nem volnánk-e mi kénytelenek 
így válaszolni: indiai birtok ide, indiai birtok 
oda, Shakspearet nem nélkülözhetjük. Az indiai 
birodalom egykor elszakad; de Shakspeare soha 
el nem válik tőlünk, örökre kitart velünk; mi 
Shakspeare-től nem tágíthatunk !

Nem nézve a szellemi szempontokat, csak a 
valóságos, piaci értékű, kézzelfoghatóan hasznos 
birtokot kell szem előtt tartanunk. Nem sok idő 
múlva Anglia, ez a mi szigetünk, csak egy kis 
részét fogja az angoloknak magában foglalni: 
Amerikában, új Hollandiában, keletre és nyugatra 
a két sarkig, a földgolyó nagy területeit az angol
szász faj árasztja el. S mi az, ami mindezeket 
lényegileg egy nemzetté össze bírja tartani, úgy, 
hogy szét ne essenek s össze ne ütközzenek, de sőt 
békességben éljenek, testvéries egyetértésben, se
gítve egyik a másikat ? Méltán tekintj ük ezt a 
legnagyobb gyakorlati problémának, olyan dolog
nak, aminek megoldására az államhatalmak és 
kormányok minden alakzata szükséges : ugyan 
mi hát az, ami ezt dűlőre viszi ? Parlamenti hatá
rozatok, közigazgatási hivatalnokok erre nem 
képesek. Amerika elszakadt tőlünk, amennyire 
csak parlament ilyen szakítást véghezvinni képes
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volt. Ne nevezzétek • fantasztikus felfogásnak, 
mert sok a valóság benne, amikor azt mondom: 
itt  van egy angol király, akit idő, változás, parla
ment vagy parlamentek csoportja trónjától meg 
nem foszthat! Ez a Shakspeare király, az ó meg
koronázott szuverénitásában, nem úgy tűnik-e 
föl, mint a szövetség-j el vények legnemesebbje, leg- 
barátságosabbja s hozzá a legerőteljesebbje ; el
pusztíthatatlan ; ebből a szempontból értékesebb, 
m in t , bármi más eszköz vagy rendszabály. Ügy 
képzelhetjük őt, mint aki, évezredeken át, az 
összes angol nemzetek fölött csillog-ragyog. Para- 
mattában, New Yorkban, bárhol, bárminő polgár- 
mester fenhatósága alatt, angol férfiak és asszo
nyok imigyen szólnak egymáshoz: »Igen, ez a 
Shakspeare a m ienk; mi hoztuk őt létre ; általa 
beszélünk és gondolkozunk ; vérünkből való vér.« 
A legközönségesebb politikai érzéknek is ezt kell 
sugallnia.

Valósággal nagy dolog egy nemzetre nézve, 
hogy tagolt hangra te tt sze rt; hogy egy olyan 
embert hozott létre, aki dallamosan fejezi ki azt, 
ami szíve rejtekében van. Itália * például, a sze
gény Itália széttagolva, szétszaggatva fekszik; 
mint egység, nem szerepel egy jegyzőkönyvben sem, 
egy szerződésben sem, de a nemes Itália tényleg 
egy: megteremtette az ő Dantéj á t ; Itália beszél
het ! A minden oroszok cárja, az ő töméntelen 
szuronyával, kozákjával és ágyújával, nagy súlyt 
helyez arra, hogy ekkora darab földet politikailag 
együtt t a r t ; de beszélni még nem tud. Van benne, 
valami nagy, de ez néma nagyság. Nincs meg benne

* Emlékeztetem az olvasót, hogy Carlyle ezt 1840- 
ben írta. F ord. jegyz.
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a géniusz hangja, hogy minden ember, minden 
idők meghallják. Meg kell tanulni beszélni, ö  még 
mindig egy nagy, néma szörny. Agyúi és kozákjai 
a semmiségbe vesznek, míg Dante hangja mindig 
hallható leszen. Az a nemzet, amelynek egy 
Dantéja van, úgy össze van forrva, aminő a néma 
Oroszország nem lehet. — I tt most be kell fejez
nünk azt, amit a Költő-Hősről elmondani kíván
tunk.



NEGYEDIK FELOLVASÁS.

A hős, mint pap. — Luther. — A Reformáció. — 
Knox. — A Puritanizmus.

(1840. máj. 15.)

Jelen előadásunk a Nagy Emberről, mint pap
ról szól. Ismételten megkíséreltük megmagyarázni, 
hogy a Hős minden fajtája lényegileg ugyanabból 
az anyagból való, hogy ahol egy, az Élet Isteni 
Jelentőségének megnyíló nagy lélek adatott, ott 
egyszersmind egy ember is támadt, aki rátermett 
arra, hogy erről beszéljen, erről zengjen, ezért 
diadalmas, tartós formában küzdjön és dolgoz
zék ; ott megjelen a Hős, akinek külső alakja az 
időtől és a körülményektől függ. Amint én fel
fogom, a pap is egy neme a prófétának: benne is 
az ihlet fényének kell lángolnia, ha meg akarjuk 
nevezni a dolgot. A nép isteni tiszteletének élén 
á l l ; ő az összekötő kapocs közte és a Láthatat
lan Szent között, ö  a nép lelki kapitánya, amint 
a Próféta lelki királya, egy sereg kapitánnyal: ő 
vezérli őket a mennyország felé, bölcs vezetéssel 
e Földön keresztül, ennek munkái által. Eszménye 
az, hogy ő is a láthatatlan magasságból alászálló 
hang legyen, aki családiasabb módon ezt értel
mezze, ezt magyarázza, épúgy, mint a Próféta 
tévé. A láthatatlan mennyországot, >>a Világegye
tem nyílt titkát«, amihez oly kevés embernek van
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szeme ! Próféta ő, de kivetkőztetve ennek félel
mes ragyogásából, szelíd, egyenletes világosság
gal tündökölve, mint a mindennapi élet tanítója. 
Ez, mondom, a pap eszménye. így volt ez régen, 
fgy van most és Így lészen mindenkoron. Jól tud
juk, hogy nagy, igen nagy foka a türelmességnek 
szükséges ahhoz, hogy az eszményeket a gyakor
lati életbe belevigyük. De az a pap, aki nem ilyen, 
akinek nem ez a célja, aki erre nem is törekszik, 
olyan jellem, akiről e helyütt nem is akarunk 
beszélni.

Luther és Knox egyenesen hivatásszerüleg 
voltak papok s hivatásukat ennek közönséges 
értelmében hűségesen betöltötték. De célravezetőbb 
lesz, ha őket i tt  főleg történeti jellegükben vesz- 
szük szemügyre, nem annyira mint papokat, 
hanem inkább mint reformátorokat. Talán vol
tak  papok, akik époly kiválóak voltak, mint ők, 
nyugalmasabb időkben hűségesen elvégezték fel
adatukat, mint az istentisztelet vezetői, odaadó 
hősiességükkel fénysugarat hoztak le a menny
országból a nép mindennapi életébe ; mintegy 
az Isten vezetése alatt azon az úton vitték azt 
előre, amelyen maguk is haladtak. De mikor 
ugyanaz az út rögös lett, tele küzdéssel, zűrzavar
ral, veszedelemmel, az a lelki kapitány, aki mind
ezen átvezetett, éppen nekünk, akik az ő zászlója 
alatt álltunk, emlékezetesebbé vált, mint bárki 
más. Hadviselő, harcoló pap ő, aki nem nyugodal
mas, becsületes munkára vezette népét, békessé
géé időben, hanem izgalmas, válságos időben 
bátor, becsületes küzdelemre: veszélyesebb és 
emlékezetesebb szolgálat; hogy magasztosabb-e, az 
más kérdés. Ezt a két embert legjobb papjaink 
közé számítjuk, amennyiben legjobb reformáto
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raink voltak. Bátran kérdezhetem, minden igazi 
reformátor, már természeténél fogva, nem minde- 
nekfölött pap-e ? A mennyország láthatatlan igaz
ságát a föld látható ereje ellen szólítja harcba ; 
tudja, hogy a láthatatlan erős, az egyedül erős. 
Hisz a dolgok isteni igazságában; látnok, aki 
keresztüllát a dolgok külső leplén, a dolgok isteni 
igazságát tiszteli, egy vagy más módon; szóval 
pap. Ha elsősorban nem pap, reformátornak sohase 
fog beválni.

Amint láttunk nagy embereket, akik külön
böző helyzetekben a vallásokat, az emberi lét 
hősies formáit alkották meg, Dante- és Shak- 
speare-tól megénekelt világnézeteket és életszabá
lyokat, most az érem másik oldalát látjuk, ami 
szintén szükséges, aminek szintén hősies módon 
kell végbemennie. Különös, hogyan kell ennek 
szükségessé válnia, pedig tényleg szükséges. A költő 
szelíden lobogó lángja kénytelen helyet adni a 
reformátor magasra cikázó villámfényének; sze
rencsétlenségre, a reformátor is olyan egyéniség, 
akinek nem szabad a történelemben hiányoznia ! 
Hiszen a költő, a maga szelídségével, mi egyéb, 
mint a reform eredménye és végső befejezése 
vagy jövendölés, a maga szertelenségében ? Vad 
Szent Domokosok és thebei remeték nélkül nem 
lett volna dallamos D ante; az Odintól Walter 
Raleigh-ig, Ulfilától Cranmerig megnyilatkozó gya
korlati, nyers tetterő tette képessé Shakspeare-t, 
hogy beszéljen. Hiszen az elsőrendű költő szimp- 
toma arra nézve, hogy egy kor elérte tetőpontját 
s be van fejezve, hogy rövid idő alatt új korszak 
támad s új reformra van szükség.

Kétségtelenül szebb volna, ha mindig a zene 
útján haladhatnánk, ha költők volnának meg-
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zabolázóink és mestereink, mint a régi kor durva 
teremtéseinek Orpheus. Avagy a ritmikus zenei 
út híján milyen jó lenne, ha egyenletes úton tör
hetnénk előre, ha beérhetnék a békés papokkal, 
akik napról-napra reformálnának. De nem így 
v a n ; éppen ez utóbbi mód nem valósítható még 
meg. Sajnos, a harcoló reformátor időről-időre 
szükséges és ldkerülhetlen jelenség. Akadályoknak 
sohase vagyunk h íjával; ami eddig vívmány 
volt, akadállyá válik, s annak szüksége merül 
föl, hogy lerázzuk, hátrahagyjuk, ami gyakran 
rendkívüli nehézséggel járó feladat. Bizonyára 
el éggé ösmeretes, hogy egy olyan teoréma, egy 
olyan világnézet, amely egykoron az egész Világ- 
egyetemet felölelte, s amellyel a világ egyik leg
nagyobb szelleme, a magasra szárnyaló, éleselméjű 
Dante is teljesen beérte, a következő században 
még közönséges értelmi tehetségű emberek szemé
ben is kétes értékűvé vált és ma, mindnyájunk 
előtt, hihetetlenné, elavulttá lón, akárcsak az 
Odin-féle elmélet ! Dante szemében az emberi 
lét s Isten bánásmódja az emberekkel a Pokol 
és Purgatórium által jól kifejezettnek tűnt föl, 
Luthernek azonban nem. Hogy történt ez ? Miért 
nem volt lehetséges Dante katolicizmusának foly
tatása ; sőt Luther protestantizmusának kellett 
bekövetkezni ? Fájdalom, semmi se maradandó.

Nem sokat adok a »faj haladására«, abban az 
értelemben, amint manapság fejtegetik; azt se 
gondolom, hogy önök súlyt helyeznének rá, hogy 
erről sokat halljanak. Erről a tárgyról a szóbeszéd 
a leggyakrabban túlzásba megy és zavaros. De el- 
ösmerem, maga a tény eléggé kétségtelennek lát
szik, sőt annak a dolgok természetében mutatkozó 
kérlelhetetlen szükségességét nem tagadhatjuk.
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Amint másutt kifejtettük, minden ember nemcsak 
tanuló, hanem cselekvő lény : a neki adományo
zott ésszel tanulja, ami a múltban volt, de ugyan
azzal az ésszel tovább kutat, sajátmagából merít 
és fölfedezésre törekszik. Teljes eredetiség híjá
val senki sincs. Senki se hiszi, senki se képes azt 
hinni, amiben nagyatyja h i t t ; világnézetét, a 
végtelen világegyetemről való elméletét valame
lyest kiszélesíti s nem hagyja magát semmi elmélet 
által korlátoltatni, ha az még olyan emelkedett 
és ragyogó is, mondom, valamiképpen kiszélesíti, 
kibővíti azt, úgy találja, hogy amiben hihetett 
nagyatyja, az hihetetlen ő előtte, rá nézve hamis, 
összeegyezhetetlen azzal az új dologgal, amit 
fölfedezett vagy észlelt. Ez a története minden 
embernek s az Emberiség történetében, nagy tör
ténelmi tényekben, forradalmakban, új korszakok
ban látjuk ezt kicsúcsosodni. Dante Purgatórium- 
hegye nem áll többé >>a földgolyó másik fele óceán
jában^ mihelyt Columbus odavitorláz ! Az embe
rek ilyen dolgot nenj találnak a földteke másik 
felén. Ott ugyan nincs. A benne való hitnek meg 
kell szűnnie. így vagyunk a világon minden hit
tel, a hitnek minden rendszerével s az ezekből 
eredő életelvekkel is.

Ha még hozzávesszük azt a szomorú tényt, 
hogy amint a Hit meginog, a gyakorlati élet is 
ingoványra kerül, tévelygés, igazságtalanság és 
nyomor lépnek föl mind nagyöbb-nagyobb mérték
ben, elég anyagot találunk a forradalomra. Egy 
embernek, aki derekasan, becsületesen akar valamit 
tenni, minden körülmények között erős hitre van 
szüksége. Ha minden egyes alkalommal a világ 
helyeslésére van utalva, ha nem nélkülözheti a 
közhelyeslést s nem érvényesítheti a maga akara



174

tát, nem egyéb meghunyászkodó rabszolgánál; 
a kezére bízott munka tönkremegy. Minden ilyen 
ember napról-napra hozzájárul a kikerülhetetlen 
bukáshoz. Bármi munkát tisztességtelen módon, 
csupán a látszat kedvéért végez, ez új sérelemmé 
válik és valakire nézve új nyomor forrásává. 
A sérelmek halomra gyűlnek, mígnem elviselhe
tetlenekké válnak és azután erőszakosan döntet
nek porba, mintegy fölrobbantva tepertetnek el. 
Danténak magasztos, ma már elméletileg elfogad
hatatlan hitét, a hitetlen, kétkedő, nem becsüle
tes gyakorlat által kiforgatott katolicizmust Luther 
szétrobbantotta ; Shakspeare nemes feudalizmusá
nak, bármily ragyogónak látszott s volt is az való
sággal, a francia forradalom vetett véget. A meg
torlódott sérelmek betű szerint fölrobbantak, 
vulkánikus erővel zúzattak porrá s hosszú, zava
ros korszakok előzik meg a dolgok új rendjét, 
új rend áll be.

Bizonyára elszomorító lenne, ha a dolognak 
csupán ezt az oldalát néznok s minden emberi 
véleményben és cselekedetben csupán azt a tényt 
találnók, hogy azok bizonytalanok, időlegesek, a 
múlandóság törvényének vannak alávetve. Volta- 
kép nem így v a n : minden halál, itt alant, csak 
a testnek elmúlása, nem a lényegé, a lóleké ; min
den pusztulás, erőszakos forradalom révén vagy 
bármi más úton, csak új teremtés, szélesebb ala
pon. Az Odinizmus a Bátorságon alapult, a Keresz
ténység az Alázatosságon, a Bátorságnak egy 
nemesebb fajtáján. Minden gondolat, mely az em
ber lelkében becsületesen támadt, nem volt egyéb, 
mint becsületes bepillantás az Isten igazságos
ságába, s egy olyan igazságot foglal magában, 
amely minden változáson keresztül megmarad,
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oldalon pedig az a melankólikus felfogás, hogy 
minden ember, minden helyen és időben, kivéve a 
mienket, egész életét vak, elítélendő tévedésért ál
dozta föl, pogányok, skandinávok, mahomedánok, 
mind, csak azért, hogy az utolsó, valódi igazságnak 
birtokába jussunk ! Minden nemzedék elpusztult 
és tévedett, csak azért, hogy az élő nemzedéknek 
egy kis része a maga igazához jusson és meg legyen 
mentve. Mind előre tört, a világ kezdete óta min
den nemzedék, mint az orosz katonák a schweid- 
nitzi erőd vívó-árkaiban, csak azért, hogy holt
testeikkel megteljenek az árkok, s mi, azokon át, 
a várba jussunk ! Hihetetlen föltevés.

Láttunk mi már ilyen hihetetlen, büszke Ön
érzettel fönntartott föltevéseket s láttunk egy 
vagy más szegény embert, amint, hozzátartozói
val, holttestek fölött rohant a biztos győzelem 
felé : de amikor véleményével és végső, csalhatat
lan krédójával ő is összerogyott az árokban s maga 
is hulla lett, mit lehetett akkor mondani ? Az 
emberi természetben rejlő fontos tény az, hogy a 
saját véleményét úgy tekinti, mint véglegest, és 
erősen ragaszkodik hozzá. Azt hiszem, hogy egy 
vagy más irányban mindig azt teszi, de szélesebb 
alapon, okosabb módon kell ennek történnie. 
Minden igaz ember, aki él s aki valaha élt, nem 
ugyanannak a hadseregnek katonája-e az Ég veze
tése alatt, küzdve ugyanazon ellenség: a Sötét
ség és a Gonosz birodalma ellen? Miért kelljen 
félreösmernünk egymást, miért kelljen egymás 
ellen küzdeni s nem a közös ellenséggel, csupán 
az egyenruha különbözősége miatt ? Minden 
egyenruha jó, ha igaz, bátor harcost takar. Üdvöz
lünk minden fegyvernemet, az arab turbánt, a
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könnyű kardot, Thornak erős, a Jötunokat össze
morzsoló kalapácsát. Luther harci riadója, Dante 
dallamos szózata, minden igaz dolog velünk van 
s nem ellenünk. Mind egy kapitány vezénylete 
alatt állunk, ugyanannak a hadseregnek katonái. 
Vegyük szemügyre ennek a Luthernek harcmodo
rát ; milyen fajta küzdelmet folytatott s hogyan 
viselte magát. Luther is egyike volt szellemi Hő
seinknek s prófétája volt nemzetének és korának.

Bevezetésként talán helyén való lesz egy meg
jegyzést tenni a bálványimádásról. Mahomet 
egyik jellemvonása, ami közös minden prófétá
val, a határtalan, kérlelhetetlen ellenszenv a bál
ványimádás iránt. Ez a próféták nagy feladata : 
a bálványimádás, vagyis a holt bálványoknak 
mint Istenségnek imádása olyan valami, amivel 
nem békülhetnek ki, hanem folytonosan harcban 
állanak vele, szakadatlanul megbélyegzik; min
den bűn között ez a legnagyobb, ami e földön 
elkövethető. Jegyezzük ezt meg jól. Nem akarunk 
itt a bálványimádásnak mint teológiai kérdésnek 
vitatásába bocsátkozni. Bálvány =  Eidolon, lá
to tt dolog, jelkép. Nem Isten, hanem az Isten 
jelképe ; s talán méltán lehet azt a kérdést föl
vetni, hogy vajjon a legelvakultabb halandó 
többre tartotta-e azt a jelképnél. Azt képzelem, 
nem gondolta, hogy a saját kezével megalkotott 
szegényes kép Isten volna, hanem az Istent jel
képezte, az Isten valami úton-módon benne volt. 
S most, ebben az értelemben, kérdj ü k : minden 
imádás nem szimbólumok, eidola, látott dolgok 
útján történik-e ? Hogy mint szobor vagy kép, 
a testi szemnek látható, látott dolog, avagy csu
pán a belső szemnek, a képzelő erőnek, a szellem
nek lá th a tó : ez csak fölületes, de nem lényeges
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különbség. Mégis csak látott dolog, Istent 
jelző, szóval: bálvány. A legszigorúbb puritán
nak megvan a maga hitvallása, az isteni dolgok
ról való felfogása s ezen a nyomon való szertar
tása, mert csak ezen az úton jut kifejezésre imá
data. Minden hit, liturgia, vallásos formák, fel
fogások, amelyek arra vannak hivatva, hogy a 
vallásos érzéseket kifejezésre juttassák, ebben az 
értelemben eidola, látott dolgok. Minden néven 
nevezendő imádás jelképek, bálványok útján 
megy végbe : azt lehet mondani, minden bálvány
imádás viszonylagos, s a legrosszabb is csak na
gyobb mértékben a bálványt imádja.

Miben rejlik tehát a rossz ? Valami végzet
szerűen rossznak kell benne rejlenie, mert külön
ben komoly próféta-lelkek nem kárhoztatnák oly
annyira. Miért oly gyűlöletes a bálványimádás a 
próféták előtt ? Úgy tetszik nekem, hogy ezeknek 
a nyomorúságos fa-jelképeknek az imádásában 
ami a prófétát leginkább kihozta sodrából s lelke 
legbensőbb zugát méltatlankodással és undorral 
töltötte el, nem is éppen ez volt, mi lelke előtt 
lebegett, s a kárhoztató szavak kiejtésére indította. 
Amint láttuk, a legdurvább pogány, aki Canopust 
vagy a kábái fekete követ imádta, különb volt a 
lónál, amely éppen semmit se imádott.Hiszen ebben 
a szegényes tényben az állandó érdemnek egy bizo
nyos neme nyilvánult; rokon azzal, amit a költők
ben ma is becsülünk, a végtelen, isteni szépség 
felösmerése s a csillagokban és minden természeti 
tárgyban való feltüntetése. Mért ítéli el hát ót a 
próféta oly könyörtelenül ? A legnyomorultabb 
fetisimádó halandó, amíg szíve csordultig van 
vele, inkább szánalomraméltó s legföllebb arra 
való, hogy nevessük és kerüljük, de nem arra,

12Carlyle : HGsflferöl.
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hogy gyűlöljük. Csak hadd legyen szive telítve, 
sötét, szűk értelmének egész köre ezáltal lesz 
ragyogóvá ; szóval hadd higgyen az ó fétisében 
egész lélekkel, azt merném mondani, hogy ha nem 
is jár jól, de mégis a lehető legjobban, s hagyjuk 
magára, ne zavarjuk őt.

De itt lép előtérbe a bálványimádás végzetes 
állapota, az t .  i., hogy a próféták korszakában 
senkinek lelke nincs többé bálványával vagy jel
képével becsületesen eltelve. Mielőtt a próféta 
támad, aki látja, tudja, hogy a bálvány merő
ben fa, sok emberben már kezd homályosan deren
geni a kétely, hogy csakugyan nem sokkal több. 
Elítélendő bálványimádás az, amely az őszinteség 
híjával van. A kétely megőrlé már ennek a szí
vét ; az emberi lélek görcsösen ragaszkodik bál
ványához, de félig-meddig már érzi, hogy az nem 
egyéb csalóka képnél. Egyike ez a legszomorúbb 
látványoknak. A lelkek többé már nincsenek 
telítve a fétissel, csak azt vélik, hogy telítve van
nak s el szeretnék hitetni magukkal, hogy csak
ugyan telítve vannak. *)Ti nem hisztek, — mondja 
Coleridge, — ti csak azt hiszitek, hogy hisztek.« 
Végső jelenete ez mindennemű imádásnak és szim
bolizmusnak ; biztos jel arra, hogy a halál közel 
van. Egyenértékű azzal, amit napjainkban forma
lizmusnak, a formulák bálványozásának nevezünk. 
Erkölcstelenebb tettet emberi teremtés véghez
vinni nem képes, mert ez minden erkölcstelenség 
kezdete, vagyis inkább mindennemű erkölcsiség 
lehetetlenné válik ; ezáltal van — végzetes, dele
jes álomba ringatottan — megbénítva a legbensőbb 
erkölcsi lélek. Az emberek többé nem őszinték. 
Nem csodálom, ha a komoly ember pellengérre 
állítja, megbélyegzi, kiolthatatlan ellenszenvvel
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üldözi, ő  és ez, minden jó és e z : halálos ellensé
gek. A kárhozatos bálványimádás álnokság s 
éppenséggel az, amit az őszinteség alakoskodásának 
nevezünk, őszinte alakoskodás, — érdemes erről 
gondolkodni! Az imádás minden alakulata ezzel 
a fázissal végződik.

Azt találom, hogy Luther bálványok rombolója 
volt, épúgy, mint minden más próféta. A Korei- 
dáknak fából és méh-viaszból csinált bálványai 
nem kevésbé voltak gyűlöletesek Mahomet sze
mében, mint Tetzelnek birkabórre tintával Irt s 
tűnbocsánatot adó cédulái Luther szemében. 
Minden Hősnek, minden időben és helyen, minden 
körülmények között, az a sajátsága, hogy vissza
tér a valósághoz, hogy magukra a dolgokra s nem 
azok külső látszatára támaszkodik. Összhangban 
azzal, hogy a dolgok fenséges valóságát szereti és 
tiszteli, kifejezetten vagy mély, szótalan áhítattal 
épúgy válnak előtte tűrhetetlenekké és undorítókká 
a dolgoknak külső, üres cafrangjai, legyenek azok 
bármily rendszeresek, tetszetősek, Köreidák vagy 
Konklávék által szentesítettek. A protestantizmus 
is egy próféta munkája: a 16. századnak próféta
műve. Egy régi, hamissá vált és bálványimádás
szerű dolognak becsületes szétrombolásához az 
első lökés ; előkészítése egy új dolognak, amely
nek igazán és valóban isteninek kell lennie !

Első tekintetre úgy néz ki a dolog, mintha a 
protestantizmus teljesen felforgató volna azzal 
szemben, amit hősimádásnak nevezünk, s az em
beriség számára a lehető jó, vallásos és társadalmi 
élet alapját képezi. Gyakran lehet hallani, hogy a 
protestantizmus egy új korszakot teremtett, gyö
keresen mást, mint aminőt eddig látott a világ, 
az >>egyéni vélemény« korszakát, amint nevezik.

12*
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A pápa elleni fellázadáBban minden ember a saját 
maga pápája lett s azt tanulta meg, hogy semmi 
néven nevezendő pápában vagy szellemi hős
kapitányban többé bízni nem lehet! Ennélfogva 
nem lehetetlenség-e minden szellemi egység, hierar
chia és alárendeltség az emberek között ? Ezt 
halljuk untalan. Nem szükséges tagadnom, hogy 
a protestantizmus lázadás volt a szellemi felső
ségek, a pápák és sok más ellen. Azt is megenge
dem, hogy az angol puritanizmus, a földi hatal
masságok elleni lázadás, a második felvonás volt, 
hogy maga a rettenetes francia forradalom a har
madik felvonás, amelynek célja az volt, hogy min
den földi és szellemi fenhatóság eltöröltessék. 
A protestantizmus az a főgyökér, amiből a mi 
egész, rákövetkező európai történelmünk kiágazik. 
Mert a szellemi mindig megtestesülést keres az 
emberek világi történetében; a szellemi a kez
dete a világinak. S bizonyos, hogy most mindenütt 
felhangzik a kiáltó szózat a Szabadságért, az Egyen
lőségért, a Függetlenségért és Így tovább ; kirá
lyok helyébe választói jog és választási urnák 
lép tek ; úgy látszik, mintha a Hős fenhatósága, 
szuverénitása, vagy az emberek lojális engedel
messége, alárendeltsége egy emberrel szemben, 
világi és szellemi dolgokban egyaránt, örökre ki
pusztult volna a világból. Kétségbe lennék esve 
a világ sorsa felől, ha Így lenne. Legmélyebb meg
győződésem, hogy nincs Így. Uralkodó fenségek, 
igazi, világi vagy szellemi szuverének nélkül csak 
anarchia lehetséges, a világon a leggyűlöletesebb 
dolog. De én azt találom, hogy a protestantizmus, 
bárminő anarchikus demokráciát idézett is elő, 
új, szellemi fölénynek és új rendnek a kezdete. 
Azt találom, hogy lázadás a hamis fenhatóság
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ellen; fáradságos, de elkerülhetetlen előkészület 
arra, hogy az igazi uralkodó fenségek foglaljanak 
közöttünk helyet ! Érdemes ezt egy kissé meg
magyarázni.

Hadd jegyezzük meg mindjárt elöljáróban, 
hogy az >>egyéni meggyőződés << voltakép nem új 
valami, hanem abban a korban volt új dolog. 
Nincs semmi lényegileg új vagy sajátlagos a 
Reformációban; visszatérés volt az Igazhoz, a 
Valósághoz, ellentétben a Hazugsággal és a Lát
szattal, amint minden Haladás és Fejlődés fgy 
történik mindenha. Ha jól megfontoljuk, az egyéni 
vélemény szabadságának minden időben léteznie 
kellett. Dante szeme nem volt elvakítva ; bilin
cseket nem rakott magára, otthonos volt a maga 
katolicizmusában, szabadon látó lélek maradt, 
amíg egy sereg szerencsétlen Hogstraten, Tetzel 
ás dr. Eck rabszolga lett. A meggyőződés szabad
sága ? Nincs az a békó vagy bárminemű külső erő, 
ami egy ember lelkét arra indíthatná, hogy higy- 
gyen vagy ne higgyen ; meggyőződése : az ő benső, 
elidegeníthetetlen világossága ; egyedül Isten ke
gyelméből akar uralkodni és hinni ! A legszánan- 
dóbb szofisztikus Bellarminnek, vak hitet és föl- 
tétlen engedelmességet prédikálva, a meggyőző
dés egy különleges neménél fogva először is le 
kellett mondania arról a jogáról, hogy meggyőzes
sék. »Egyéni meggyőződése << bírta őt arra, hogy ezt, 
mint a rá nézve leginkább követésre méltó utat 
válassza. Az egyéni meggyőződés joga fennáll, 
teljes erejében, amíg csak igaz emberek lesznek. 
Az igaz ember egész meggyőződéssel, a benne élő 
egész világossággal és ítélő-tehetséggel hisz és 
mindig így is hitt. Az álnok ember, aki erőlködik 
»hinni, hogy higgyen«, természetesen másként jár
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el. A protestantizmus azt mondja ez utóbbinak: 
el veled ! az előbbinek: jól cselekedtél! Volta- 
kép nem új mondás, hanem visszatérés a régi 
mondásokhoz, amelyek örökké fölhangzottak. Légy 
igaz, légy őszinte : ismét ez volt a jelszó. Maho- 
met lelke egész erejével h i t t ; Odin is, ő és az odi- 
nizmusnak minden igaz követője, ök  egyéni meg
győződésük révén ítélkeztek így.

S most merem állítani, hogy a becsü’ettel 
megalkotott egyéni meggyőződés nem végződik 
szükségképpen önző függetlenségben, elszigeteltség
ben, sőt ellenkezőleg. Nem a becsületes vizsgáló
dás az, ami anarchiát idéz elő, hanem a tévely
gés, az őszinteség hiánya, a fél-hit és az igazság
talanság. A tévelygés ellen protestáló ember azon 
az úton van, hogy egyesüljön minden olyan ember
rel, akik hisznek az igazságban. Nincs meg a lehető
ség az egyesülésre azokkal, akik csupán a mende
mondákban hisznek. Mindannyinak a szíve halott, 
nem él bennük a való dolgokhoz vonzó rokonszenv 
hatalma, különben ezekben hinnének s nem a 
mende-mondákban. S ha nincs bennük rokonszenv 
a dolgok iránt, mennyivel kevésbé van ember
társaik iránt. Nem képes egyesülni az emberek
kel : anarchista. Csak az őszinte emberek világá
ban lehetséges az egyesülés, de köztük aztán annyi, 
mint biztos.

Mert, jegyezzünk meg jól egyet, amire, ebben 
a vitában, nagyon is sokszor nincsenek kellő 
tekintette], sőt amit teljesen szem elő] tévesztenek: 
azt ugyanis, hogy nem szükséges az embernek 
magának fedeznie föl az igazságot, amiben hisz 
és pedig őszintén hisz. Nagy Ember, amint mon
dottuk, mindig őszinte, ez az ő nagyságának első 
föltétele. De az embernek nem szükséges éppenség-
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gél nagynak lennie, hogy őszinte legyen, ez nem 
a természetnek s minden időknek, hanem csupán 
bizonyos romlott, szerencsétlen korszakoknak a 
kívánalma. Egy ember hiheti, magáévá teheti, a 
legelfogadhatóbb módon, azt, amit mástól kapott, 
és pedig határtalan hálával eltelve ama másik 
iránt ! Az eredetiség érdeme nem az újdonság, 
hanem az őszinteség. A hivő ember eredeti ember ; 
bármit higgyen is, nem másért, hanem önmagáért 
hiszi. Ebben az értelemben Ádám minden fiából 
őszinte, eredeti ember v á lh a t; egy halandó sincs 
arra kárhoztatva, hogy ne legyen őszinte. Egész 
korszakok, amiket mi a hit korszakainak nevezünk, 
eredetiek, s bennük minden ember, vagy legalább 
is a nagy rész, őszinte. Ezek a nagy és gyümölcsöző 
korszakok; minden munkás, minden szakmában, 
nem a látszatra, hanem a valóságra dolgozik; 
minden munkának megvan a sikere; az ilyen 
munkának egyetemes összessége nagy, mert min
den egyes porcikája ugyanegy cél felé irányul, min
den egyes része gyarapító és nem apasztó jelleg
gel bír. I tt  van igaz egyesülés, valóságos királyság, 
hűség, minden csupa igazság és áldás, amennyire 
a szegény föld áldásos lehet az emberekre nézve.

Hős-imádás ? Abból azonban, hogy valaki 
önálló, eredeti, igaz, vagy akárminek nevezzük is, 
nem következik, hogy más emberek igaza iránt 
tisztelettel ne viseltessék, s azokban ne higgyen ! 
Csak az következik, csak arra van indíttatva, 
szükségképpen és kérlelhetetlenül, hogy más embe
rek holt formuláiban, a mende-mondákban és 
hazugságokban ne higgyen. Az ember nyitott 
szemekkel fogja föl az igazságot, éppen, mert sze
mei nyitva vannak: szükséges-e becsuknia, még 
mielőtt mesterét szeretni megtanulta ? Egyedül
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ő képes szeretni, valódi hálával és odaadó hűség
gel, a Hős-Tanítót, aki a sötétségből a világos
ságba vezette. Nem igazi hős és a kígyónak el- 
taposója egy ilyen ember, méltó a legnagyobb tiszte
letre ? A fekete szörnyet, az Álnokságot, ellen- 

, ségünket e világon, a földre teríti az ő bátorsága ; 
ő volt az, aki meghódította nekünk a világot! 
íme tehát, nem így tisztelték-e Luthert magát, 
mint igazi pápát vagy lelkiatyát, aminthogy tény
leg az volt ? Napóleon a szankülottizmus határ
talan lázadása közepette lett királlyá. A hős- 
imádás sohasem hal ki, nem halhat ki. Hűség és 
fensőség örökkévalók e világon: s az van bennük, 
hogy nem cifraságra és látszatra, hanem valóságra 
és őszinteségre vannak alapítva. Az >>egyéni meg- 
győződés« nem szem-becsukás, hanem azáltal ala
kul, hogy szemünket nyitva tartjuk s látunk 
valamit 1 Luther küldetése az volt, hogy trón- 
vesztesekké tegye a hamis pápákat és hatalmaso
kat, s új életet és erőt keltsen a bár messzi jövőben 
támadó valódiak számára.

Szabadság, egyenlőség, választói jogok, füg
getlenség és a többi, —• mindezeket időleges és 
éppen nem végleges jelenségeknek kell tartanunk. 
Bár valószínűleg soká tartanak s mindnyájunk 
rovására gyászos zavarokkal járnak, mégis úgy 
kell üdvözölnünk e jelenségeket, mint az elmúlt 
bűnök büntetését s jövendő, megbecsülhetetlen 
áldások zálogát. Minden irányban sokba került, 
míg az emberek odahagyták a látszatot s vissza
tértek a tényékhez, de került légyen bármibe, 
annak meg kellett történnie. Mire mehetnénk ál
pápákkal, egyéni meggyőződés hiányában szen
vedő hívőkkel, kuruzslókkal, akik azzal dicseked
nek, hogy becsapottaknak parancsolnak ? Csupa
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nyomorúság és sikertelenség. Nem-őszinte embe
rekből nem lehet társulatot alak ítan i; csak mérő
ónnal és csapózsinórral lehet házat építeni — derék
szögbe ! Azt látom, hogy ebben a vad, forradalmi 
munkában, a protestantizmustól kezdve, a leg
áldásosabb eredmény van készülőben: nem el
törlése a hős-imádásnak, hanem inkább a hősök 
egy egész rajának előkészítése, Ha a hős őszinte 
embert jelent, mért ne lehetne mindnyájunkból 
hős? Egy, csupa őszinte emberekből álló, hivő 
világ, volt már ilyen, lesz is ehhez hasonló, ki
kerülhetetlenül. Ezek lennének az igazi hős-imá
dók : sohase tehetnének szert a jobbak nagyobb 
tiszteletre, mint ott, ahol mindenki igaz és jó ! 
De siessünk vissza Lutherhez és életéhez.

Luther születéshelye Eisleben, Szászország
ban ; itt látott napvilágot 1483 november 10-én. 
A véletlen ju ttatta  Eislebent ehhez a megtisztelő 
kitüntetéshez. Szülei, a környékbeli Mohra nevű 
falu szegény bányamunkásai, az eislebeni téli 
vásárra m entek; a zsibongó lárma közepette az 
asszonyt szülési fájdalmak fogták el, egy szegény 
vityillóba vitték, s a fiú, akinek életet adott, 
Luther Márton volt. Csodálatos dolog! Ez a 
szegény Lutherné, férjével, bevásárlás céljából in
dult útnak ; talán azért, hogy eladjon egy marék 
maga-fonta fonalat s vegyen télire egypár apró- 
cseprő dolgot, amit pici háztartása igényelt; szé
les e világon nem volt ezen a napon jelentéktele
nebbnek látszó egy pár ember, mint ez a bányász 
és a felesége. És mégis, hozzájuk képest, mi volt 
mindaz a sok császár, pápa és potentát? Ismét 
egy Hatalmas Ember született itt, akinek fénye 
mint világítótorony ragyogott hosszú századokon 
és világtörténeti korszakokon á t ; az egész világ
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várt erre az emberre. Csodaszerű, nagy dolog ez. 
Egy másik születési helyhez vezet vissza, egy még 
szerényebb körbe, tizennyolc századdal ezelőtt, 
amelyről jobb, ha semmit sem szólunk, hanem 
inkább némán, csendben rágondolunk, mert mit 
ér ilyenkor a szó ? Elmúlt a csodák kora ? A cso
dák kora mindig itt van !

Azt találom, hogy merőben Luther funkciójá
hoz tartozik ezen a földön, s kétségkívül a Gond
viselés bölcsen rendelte erre a célra, — az a Gond
viselés, mely fölötte, mindnyájunk és minden 
dolog fölött uralkodik — hogy szegénynek szüle
te tt s szegényül nőtt föl, egyikeként a legszegé- ' 
nyebb embereknek. Koldulni volt kénytelen, amint 
az iskolásgyerekeknél abban az időben szokás 
volt, alamizsnáért énekelve, ajtóról-ajtóra. Nélkü
lözés, kemény szükség voltak a szegény fiú tá rsa i; 
nem volt sem ember, sem tárgy, ami hamis álarcot 
öltött volna arra a célra, hogy Luther Mártonnak 
hízelegjen. Dolgok s nem azok hiú árnyai között 
volt ő nagyra növendő. Vasgyúró kinézésű, de 
gyönge egészségű gyerek, nagy, sovár leikével, 
tele mindenféle tehetséggel és fogékonysággal, 
sokat szenvedett. De éppen az volt a feladata, 
hogy ösmeretségbe lépjen a valóságokkal, s bármi 
áron fenn is tartsa ezt az ösmeretséget; feladata 
v o lt: visszavinni az egész világot a valósághoz, 
mert túlsók ideig maradt a látszatnál ! Téli hó
viharokban, ádáz sötétségben és nyomorúságban 
megedzett ifjú lépett elő a maga zivataros Skandi
náviájából, erős, mint egy igazi férfi, mint egy 
isten : egy keresztény Odin, egy bátor Thor, az ő 
mennydörgő kalapácsával, hogy szétüssön az 
ugyancsak rút Jötunok és óriás szörnyek között.

Azt képzeljük, hogy életében fordulópont
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Elek barátjának halála volt, akit Erfurt 
kapuja előtt a villám sújtott agyon. Luther ifjú 
éveit j ól-rosszul küzdötte keresztül; minden 
akadály dacára rendkívüli szellemi erőt és tudás
vágyat tanúsított. Atyja kétségkívül abból indult 
ki, hogy fia sokra viheti, s éppen ezért a jogra adta. 
Ez volt az a pálya, amelyen emelkedni lehetett; 
Luther, anélkül hogy valami különös hajlamot 
érzett volna magában, tizenkilenc éves korában 
ráállt. Elek és ó Mansfeldben az öreg Lutheréket 
látogatták meg ; visszatérőben, Erfurt közelében, 
égiháború lepte meg őket; a villám lesújtotta 
Eleket, aki holtan rogyott Luther lábaihoz. Mi 
ez a mi élétünk? — Egy pillanat alatt semmivé 
lesz, elég, mint egy papirtekercs, a puszta semmi
ségbe vesz ! Mit ér minden földi nagyság, kancellár
ság és királyság ! I t t  feküsznek összeomolva ! 
Megnyílt előttük a Föld, egy perc alatt semmivé 
lesznek, az örökkévalóság pedig itt van. Szíven 
találva, Luther azt határozta, hogy magát Isten
nek, egyedül Isten szolgálatára szenteli. Atyja és 
mások ellenzése dacára barát lett az erfurti Augus- 
tinus-klastromban.

Valószínűleg ez volt Luther életében az első 
fénypont, amidőn akarata először érvényesült a 
maga teljességében; de egyszersmind ez volt a 
sötétség országában az első fénysugár is. Azt 
mondja ő, hogy ájtatos barát volt, »ich bin ein 
frommer Mönch gewesen«! Becsületesen, nagy 
erőfeszítéssel iparkodik, hogy komoly elhatározá
sának igazát kiküzdje, de csekély sikert ért el. 
Nyomorúsága nem csökkent, sőt inkább a vég
telenségig fokozódott. Nem az volt a sérelme, 
hogy mint noviciusnak, a klastrombán minden
féle rabszolgamunkát kellett végeznie: mély,
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komoly lelke sötét töprengésbe mélyedt, azt hitte, 
hogy időnap előtt meghal s még a halálnál is rosz- 
szabb sorsra jut. A szegény Luther iránt való 
újabb részvéttel értesülünk arról, hogy ebben az 
időben kimondhatatlan nyomorúságtól való rette
gésben é lt ; azt képzelte el, hogy sorsa örök kár
hozat. Nem így nyilatkozott-e meg az emberi 
természet őszinte alázata ? Mi volt ő, hogy a 
mennyországra érdemes lett volna ? őrá nézve, 
aki csak a nyomorúságot, a keserves szolgaságot 
ismerte, az evangéliumi izenet olyan meglepő 
volt, hogy el sem bírta hinni. Nem ment a fejébe, 
hogy koplalások, vigíliák, formalitások és misék 
által a lélek megváltható legyen. A legsötétebb 
tompultságba e se tt; a határtalan kétségbeesés 
szélén támolyogva vándorolt.

Áldott fölfedezés volt rá nézve, hogy ezidő- 
tá jt az erfurti könyvtárban egy régi latin Bibliára 
bukkant. Annákéiőtte sohase látta a könyvet. 
Egyebet tanult abból a koplalásnál és a vigíliák
nál. Segítségére volt egy, ájtatos gyakorlatokban 
tapasztalt testvér-barát. Luther megtanulta, hogy 
az embert nem az énekes misék, hanem az Isten 
véghetetlen kegyelme váltja m eg: sokkal elfogad
hatóbb föltevés. Fokozatosan erre épített, mint 
sziklára. Nem csoda, hogy úgy tisztelte a Bibliát, 
ami neki oly áldásosán segítségére vált. Ügy dicsőí
tette, mint ahogy a Legfelsőbb Lény Szavát ilyen 
embernek dicsőítenie kell. Elhatározta, hogy ehhez 
tartja  magát, aminthogy egész életén át, utolsó 
leheletéig, szilárdul így is cselekedett.

Ez az ő kiszabadulása a sötétségből, végleges 
diadala a sötétség fölött, amit megtérésének neve
zünk : őrá nézve a legfontosabb korszak. Hogy 
napról-napra nőtt békében és tisztaságban, hogy
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kifejtve nagy tehetségeit s a benne rejlő nagy 
tehetségeket, a klastrombán, az egész országban 
hatalmassággá nőtte ki magát, s az élet minden 
becsületes foglalkozásában mindinkább hasznossá 
vált, — mindez természetes eredmény. AzÁgoston- 
rend misszióba küldte ki, mint olyan embert, 
akinek tehetsége, hűsége képessé tette arra, hogy 
az ügyeket jól ellássa; a szász választó, Frigyes, 
a bölcsnek nevezett, s aki igazán bölcs és igazságos 
fejedelem volt, szemet vetett reá, m int értékes 
emberre, s az új wittenbergi egyetemen tanárnak 
nevezte ki s egyszersmind lelkésznek is, és Luther 
mindkét minőségben, mint mindenkor, a minden
napi élet csendes folyamatában, kötelességének 
eleget tett, s minden jó ember becs ülését hova
tovább mindinkább kiérdemelte.

Huszonhét éves volt, amikor először látta 
Rómát, ahova a klastrom küldötte őt. II. Gyula 
pápa s mindaz, ami Rómában történt, ámulattal 
töltötte el Luther lelkét. Ügy ment oda, mint a 
szent városba, Isten legfőbb papjának trónusához, 
és találta — azt, amit tudunk ! Sok mindenféle 
gondolat támadt benne, amikről nincs tudomá
sunk, s ő maga se bírt számot adni. Ez a Róma 
színtere a hamis papoknak, akik nem a szentség 
szép mezébe, hanem egészen más mezbe voltak 
burkolva, ez a Róma hamis: de mit tartozik ez 
Lutherre ? ö, a kicsinyke ember, hogyan képes 
ő reformálni a világot ? Ez meg se fordult a fejé
ben. Szerény, magányos ember létére hogyan ele
gyedhetne ő bele egy egész világ dolgába ? Ez 
sokkal magasabban álló emberek feladata. Az ő 
feladata az volt, hogy a saját dolgát bölcsen végezze 
ezen a világon. Hagyjátok ót, hadd teljesítse a 
maga szerény kötelességét, a többi, bármily rétté-
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netesnek és borzalmasnak látszik is, nem az ő, 
hanem az Isten kezében van.

Különös arra gondolni is, hogy mi vége lesz, 
ha a római pápaság nem veszi számba ezt a Luthert, 
hanem tovább halad nagy, romboló pályáján, 
nem keresztezi ez a kis ösvény, s nem kényszeríti 
őt a támadásra ! Ebben az esetben könnyen meg
fogható, hogy ó Róma visszaéléseivel kibékül, s 
a Gondviselésnek lesz föntartva s Istennek a 
magasban, hogy elbánjon velük 1 Szerény, békes
ségéé ember, aki nem siet tiszteletlenül megtá
madni elöljáróit. Amint mondom, feladata tisz
tán az volt, hogy megtegye a maga kötelességét, 
a romlott világ zűrzavara közepette, s megmentse 
a saját lelke üdvösségét. De a római főpapság út
jába á l l t : a távoli Wittenbergben se élhetett 
Luther békében tőlük ; erre aztán ő is tiltakozott, 
ellenállt, a végletekig m en t; ütésre ütés követ
kezett s így állott elő köztük a döntő ütközet. 
Érdemes ezt hangsúlyozni Luther történetében. 
Talán soha nagyobb bonyodalmat nem idézett elő 
olyan szerény, békés hajlamú ember. Nem zárkóz
hatunk el az elől, hogy mennyire szerette a ma
gányt, a csendes visszavonultságot, s egyenesen 
akarata ellenére vált híressé. H írnév: ugyan mit 
használhatott az neki ? Vándorlásának célja e 
földön a végtelen mennyország vo lt; rá nézve 
kétségen felül álló cé l: egypár év alatt vagy eléri, 
vagy örökre elveszti ! Gondolom, szóra se érdemes 
az a nyomorúságos elmélet, amely szerint az 
augustinus barátnak közönséges szatócsirígysége 
támadt föl a dominikánus ellen, ez hevítette Luther 
haragját s ebből eredt a protestáns reformáció. 
Azoknak, akik ezt az elméletet még ma is föntart- 
ják, ha ugyan vannak ilyenek, ezt m ondjuk:
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éljétek bele először magatokat abba a gondolat
körbe, amelyben lehetséges Lutherről vagy egy 
hozzá hasonló emberről józanul Ítéletet mondani, 
akkor lehet vitatkozni.

X. Leó — akinek egy kis pénzre volt szük
sége s aki egyébként, úgy látszik, inkább pogány 
mint keresztény volt, ha ugyan egyáltalán volt 
valami — Tetzel barátot üzleti dologban, minden 
lelkifurdalás nélkül, gondatlanul küldötte Witten- 
bergbe, ahol a kiküldött botrányos vásárba bocsát
kozott. Luther hívei vettek bűnbocsánati cédulá
kat s a gyónáskor azzal állottak elő, hogy az ő 
bűneik már meg vannak bocsátva. Luther, ha 
csak nem akarta cserbenhagyni állását, s hitvány 
alamuszi és gyáva nem akart lenni, a maga szűk 
körében, amely utoljára is az övé volt és senki 
másé, kénytelen volt gátat vetni a bűnbocsánati 
szédelgésnek, s fennen hirdetni, hogy az haszon- 
talanság és gonosz tréfa, hogy olyan cédulák által 
senki bűnbocsánatban nem részesülhet. Ez volt 
a kezdete az egész reformációnak. Tudjuk, hogy 
keletkezett: Tetzel első nyilvános föllépésétől, 
1517 október utolsó napján, az ellenáramlat és 
ellenérvek támadásáig; — mindig tovább ter
jedve, mindig magasabbra csapkodva, amíg nem 
lehetett határt szabni, — elárasztotta, magával 
ragadta az egész világot. Luthernek szivevágya 
az volt, hogy ezen és más visszaélésen segítsen; 
de még gondolatban is távol volt attól, hogy az 
egyházban szakadást idézzen elő vagy éppen láza
dást a pápa, a kereszténység atyja ellen. — Az 
elegáns pogány pápa nem sokat törődött ezzel a 
baráttal és elveivel; óhajtotta azonban, hogy a 
kör ülte támadt lármának vége legyen : körülbelül 
három év leforgása alatt, különböző szelíd nyomá
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sok megkísérlése után, azt gondolta, hogy tűzzel 
vet véget az egésznek. Azt az ítéletet hozta, hogy 
a barát iratait égesse el a hóhér, őt magát pedig 
megkötözve vigyék Kómába — valószínűleg szin
tén azzal a céllal, hogy elégettessék. Ezen az úton 
végeztek Huss-szal, Jeromossal a megelőző század
ban. A tűz : rövid elbánás. Szegény Huss : min
den képzelhető ígérettel és salvus conductus-szal 
ellátva ment a constanzi zsinatra ; komoly, nem 
forradalmi ember : azonnal becsukják egy három 
láb széles és hat láb magas, hét láb hosszú kő
börtönbe ; igaz szózatát ki pörkölték a világból; 
füstbe és tűzbe fojtották. Nem jól tették !

A magam részéről megbocsátom Luthernek, 
hogy most már fellázadt a pápa ellen. Az elegáns 
pogány ezzel a tűz-rendelettel lángra lobbantotta 
a legbátrabb szívet, amely valaha e földön dobo
gott. A legbátrabb, de egyszersmind legalázato
sabb, legbékésebb szív most lángra lobbant. 
Szavaimra, az igazság és j ózanság szavaira, amelyek, 
amennyire csak az emberi tökéletlenség ezt meg
engedi, becsületesen arra törekednek, hogy Isten 
igazát e földön elősegítsék s megmentsék az ember 
lelkét, te, Isten helytartója e földön, tűzzel és 
hóhérral válaszolsz ? Meg akarsz égetni engem 
és mindazokat, akik az Isten izenetének veled 
való közlésére vállalkoztak ? Te nem az Istennek 
vagy helytartója, azt gondolom, hogy te másé 
vagy ! Ügy tekintem bulládat, mint pergamenre 
írt hazugságot, és elégetem. Tégy, amit jónak 
látsz, én ezt teszem. — 1520 december 10-én tör
tént, három évre rá az ügy kezdete óta, hogy 
Luther »nagy népsokaság közepette<< azt a föl
háborító lépést tette meg, hogy a pápa tűz-rende- 
letét a wittenbergi Elster-kapúnál elégette. Witten-
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berg »örömriva]gással<< nézte, s az egész világ oda- 
tekintett. A pápának nem kellett volna ezt a 
morajt előidéznie ! A nemzetek ébredésének mo
raja volt ez. A békés, szerény, türelmes német 
szív végtére is többet kapott, mint amennyit el
bírni képes volt. Formulizmus, pogány pápaság, 
egyéb hamisság és romlott látszat elég soká burjá- 
noztak, s ismét találkozott egy ember, aki meg 
merte mondani az embereknek, hogy Isten világa 
nem a látszaton, hanem a valóságon alapszik, hogy 
az élet igazság és nem hazugság !

Amint fentebb említettük, alapjában véve 
Luthert úgy tekintjük, mint egy képromboló 
prófétát, mint az embereknek a valósághoz való 
visszavezérlőjét. Ez a nagy embereknek és a taní
tóknak hivatása. Mahomet azt m ondta: bál
ványtok fa ; viaszt és olajat kentek rá, a legyek 
rajta ragadnak ; nem Istenek azok, mondom nek
tek, hanem fekete fadarabok. Luther azt mondta 
a pápának: amit te bűnbocsánatnak nevezel, az 
nem egyéb, mint egy tintás, rongy papírdarab. 
Semmi egyéb ; az és sok más ilyen nem egyéb 
a semminél. Egyedül Isten bocsáthatja meg bű
neinket. Pápaság, az Isten egyházának szellemi 
atyáskodása, a ruházatnak és a pergamennek hiú 
látszata-e ez ? Magasztos tény ez. Isten Egyháza 
nem látszat, Pokol és Mennyország nem puszta 
látszólagosságok. Erre támaszkodom, mióta reá 
utalsz. Erre támaszkodva én, a szegény német 
barát, erősebb vagyok, mint ti mind. Egyedül 
állok, barátok nélkül, de Isten igazságán állok; 
te, tiaráiddal, hármas kalapjaiddal, kincseiddel és 
fegyvertáraddal, lelki és világi villámaiddal, az 
ördög Hazugságán állasz s mégse vagy oly erős 1

A wormsi birodalmi gyűlés, Luthernek ott
13Carlyle : Hősükről.
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való megjelenése, 1521 április I7,-én, a modern 
európai történelem legnagyobb jelenetének tekint
hető ; az az időpont, amelytől az egész újkori 
civilizáció kezdetét veszi. Sokféle alkudozásnak, 
vitatkozásnak ez lett az eredménye. A fiatal 
császár, V. Károly, az összes német fejedelmek, 
pápai nunciusok, egyházi és világi méltóságok, 
mind összegyűltek: Luthernek meg kell ott je
lennie s helytállnia, hogy visszavonja-e tételeit 
vagy sem. Az. egyik oldalon ül a világi pompa és 
hatalom ; a másikon, Isten igazára támaszkodva, 
ül egy szegény bányásznak, Luther Jánosnak, a 
fia. Barátai emlékeztették Hussra, figyelmeztették, 
hogy ne menjen oda ; ő nem hallgatott a figyel
meztetésekre. Barátjainak egy nagy csoportja 
elébe lovagolt a legkomolyabb intelmekkel, ő így 
felelt: >>Volna bár annyi ördög Wormsban, ahány 
cserép a háztetőkön, mégis elmegyek.« Amint 
reggel az országgyűlésre ment, a nép ellepte az 
ablakokat és háztetőket, s ünnepélyes szavakban 
kiáltották feléje, hogy ne vonjon vissza semmit. 
>>Aki engem megtagad az emberek előtt ! . . .«  
kiáltották, mintegy kérőleg és könyörögve. Való
sággal nem a mi kérelmünk, nem az egész világ 
könyörgése volt-e az, amely a lélek sötét zugában 
szunnyadt, megbénítva a fekete éjjeli kísértet és 
a tiarás kiméra által, amely Isten-Atyának és 
mi-mindennek nem nevezte m agát: >>Szabadíts 
meg m inket; veled ta rtu n k ; ne hagyj cserben 
bennünket !<<

Luther nem hagyott cserben. Két óra hosszat 
tartó  beszéde tiszteletteljes, bölcs és becsületes 
hangjával tűnt k i ; odaadó minden iránt, ami 
jogszerűleg és törvényesen engedelmességre igényt 
tarthat, ellenszegülő minden egyébnek. Azt mondta,
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hogy iratai részint tőle, részint Isten szózatától 
erednek. Ami tőle eredt, abba emberi gyengeség 
vegyült, túláradó harag, vakság, kétségkívül sok 
olyan, amit ha levetkőzni képes, bizonyára őrá 
nézve volna a legnagyobb áldás. De ami a tiszta 
igazságot, Isten szavát illeti, abból nem vonhat 
vissza semmit. Hogy is tehetné ? »Cáfoljatok meg — 
így fej ezé be — a Szentírásból merített bizonyí
tékokkal vagy egyéb tiszta, valóságos érvekkel: 
másként vissza nem vonhatok semmit. Mert sem 
nem tanácsos, sem nem helyes, bármit cselekedni 
lelkiösmeretünk ellen. I t t  á llok ; másként nem 
tehetek ; Isten engem úgy segéljen !<< —• Amint 
mondám, a modern történelemnek ez a legnagyobb 
pillanata. Angol puritánizmus, Anglia és parla
mentjei, Amerika s ennek a két századnak minden 
nagy műve, francia forradalom, Európa s a jelen 
munkája minden téren : a csirája mindezeknek 
itt fekszik. Ha Luther ebben a pillanatban más
ként cselekszik, minden másként a laku l! Egész 
Európa azt kérdezte tőle : mindig lejjebb és lejjebb 
sülyedjek-e a hazugságba, a fölhalmozódó rotha
dásba, undok, elátkozott halálba, avagy bármilyen 
lázgyötrelmeken át is, lerázzam a hazugságokat, 
kigyógyuljak és tovább éljek ?

Nagy háborúk, veszekedések, egyenetlenségek 
következtek ebből a reformációból, amik egészen 
napjainkig tartottak s még máig sincsenek be
fejezve. Sok szóáradat és kölcsönös szemrehányás 
folyt erről. Mindez szomorú és tagadhatatlan, de 
végre is mi köze Luthernek és ügyének mind
ehhez ? Különös okoskodás, mindezt a reformá
ció terhére Írni. Amikor Herkules a tisztító pata
kot Augias istállójába vezette, nincs kétségem 
az iránt, hogy a zűrzavar, mely körülte támadt,

13*
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rendkívüli volt, de azt hiszem, hogy ez nem Her
kulesre, hanem másokra volt szégyen ! A Refor
máció által előidézett eredmények olyanok, ami
lyenek, de a Reformáció ki nem maradhatott. 
A pápákkal s azoknak panaszokkal, lelkendezések- 
kel, vádakkal előhozakodó védelmezőivel szemben 
a világ válasza ez : a ti pápaságtok egyszersminden- 
korra igaztalanná vált. Egyre megy, hogy milyen 
jó volt, hiába hangoztatjátok, hogy milyen áldá
sos most is, nem bírjuk elhinni; egész szellemi 
erőnk, amit az Ég azért adott, hogy vezéreljen 
minket, hihetetlennek találja ezt. Nem akarjuk 
elhinni, meg se kíséreljük, nem merjük ! A dolog 
nem igaz; árulók lennénk a minden Igazság 
Adója ellen, ha azzal merészkednénk elóállani, 
hogy igaz. El vele ; jöjjön bármi helyébe : ezzel 
tovább nem bíbelődhetünk ! — Luthert és a 
Protestantizmust nem lehet felelőssé tenni e 
háborúkért; a hamis csalképek a felelősek, ame
lyek rákényszerítették a protestálásra. Luther 
azt tette, amit minden Isten-adta embernek nem
csak joga, de szent kötelessége is megtenni; a 
Hamisságnak, mely azt kérdezte : hiszel bennem ? 
azt válaszolta : nem ! — Került légyen bármibe, 
nem számítva, hogy mibe került, ennek meg 
kellett történnie. Az egyesülésnek, a szellemi és 
anyagi szervezetnek, és pedig sokkal nemesebb
nek, mint aminő a pápaság vagy a feudalizmus 
valaha volt, be kell következnie s bizonyosan 
be is következik, sohase volt ez iránt kétségem. 
De csupán Tény és nem Látszat, nem Lidércfény 
idézheti elő, s valóságon kell alapulnia, ha létre
jö tt. Hazugságon alapuló egységről, amely azt 
parancsolja, hogy hazudjunk s hazugul csele
kedjünk, hallani se akarunk. Béke? Az állatias
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letargia békés, a sírbolt békés, de mi élet-eieven 
békét remélünk s nem h a lo ttit!

És mégis, igazságosan magasztalva az Újnak 
kétségtelenül áldásos voltát, ne legyünk igaztala
nok a Régi iránt. A Régi igaz volt, ha többé nem 
is az. Dante idejében nem volt szükség szofisztikára, 
önáltatásra vagy egyéb becstelenségre, hogy a 
való érvényesüljön. Akkor jó v o lt; a lélekben 
lappangott a halhatatlan jó. A »No Popery<<* 
kiáltás ma furcsán hangzik. Az a felfogás, hogy 
a pápaság ismét emelkedőben van, új kápolnákat 
épít és így tovább, a lehető legártatlanabb. Külö
nös eljárás : összeszámítani egypár pápista templo
mot, meghallgatni egy csomó protestáns szőrszál- 
hasogatást, hozzávenni azt az unalmas, elálmosító 
ürességet, amely még protestánsnak hevezi magát 
és azt mondani r lám, a protestantizmus halott, 
a pápistaság elevenebb, élni fog ő utána ! — 
Igen, az az elálmosító üresség, amely protestáns
nak nevezi magát, az halott, de maga a protes
tantizmus tudtomra még nem halt meg ! A pro
testantizmus, ha jól szem ügyre vesszük a dolgot, 
a mi korunkban hozta létre Goethét és Napóleont, 
a német irodalmat és a francia forradalmat: az 
életnek kétségbevonhatatlan jeleit ! Voltakép mi 
életteljes, ha nem a protestantizmus ? Minden 
egyébnek inkább csak galvanizált, de nem üde, 
nem maradandó élete van.

A pápaság építhet új templomokat, hadd 
tegye kedve szerint, bármi hosszú időkig ! A pápa
ság vissza nem térhet, époly kevéssé, mint a po
gányság, •— amely egynéhány országban még

* »Nem kell pápaság« — egyike volt a legnépsze
rűbb jelszavaknak Angliában. F ord. jegyz.
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sínylődik. Ügy vagyunk ezekkel a dolgokkal, mint 
a tenger apályával; nézzük a hullámokat, amint 
a parton ide-oda hömpölyögnek; percekre nem 
tudjuk megmondani, hogy merre tartanak ; de 
nézzük csak, egy félóra alatt hova lettek, — néz
zük csak, egy félszázadon át, hogy mivé lesz a ti 
pápaságtok ! Ne volna csak nagyobb veszedelme 
a mi Európánknak, mint annak a szegény öreg 
pápának az újraéledése ! Ép így megkísérelhetné 
Thor a föltámadást. — De ennek a himbálódzás
nak is megvan a maga jelentősége. A szegény öreg 
pápaság se akar egészen meghalni, aminthogy 
Thor se a k a r t ; ne is tegye. Azt mondhatnók, a 
Régi nem hal meg mindaddig, amíg mind az a 
jó, ami benne volt, át nem ömlik az életerős Újba. 
Amíg a római forma képes arra, hogy az ő révén 
jó munka jön létre, vagy, ami mindent magában 
foglal, amíg egy ájtatos élet létezik, amely hagyja 
magát általa vezettetni, addig egyik vagy másik 
emberi lélek elfogadja, élő tanúságot tesz róla. 
Addig-addig tolakodik szemünk elé, mely meg
vetéssel tekint rá, amíg azt, ami szemernyi igaz
ság van benne, mi is elsajátítjuk. Csak akkor és 
nem előbb veszti el varázsát minden emberre 
nézve. Egy cél érdekében történik ez. Maradjon, 
amíg csak maradhat.

Vonatkozással mindezekre a háborúkra, vér
ontásokra, Lutherról azt a figyelemreméltó tényt 
akarom fölemlíteni, hogy az ő életében mind
ebből semmi se kezdődött meg. Amíg ő itt volt, 
az ellentét nem került kenyértörésre. Az én szemem
ben ez a tény az ó (minden tekintetben nyilvá
nuló) nagyságának a bizonyítéka. Ritkán talá
lunk olyan embert, aki egy mozgalmat megindí
to tt, s aki maga, belesodródva, abban el nem
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pusztult! Ez a forradalmak rendes lefolyása. 
Luther jóformán ura maradt ennek a legnagyobb 
forradalomnak; minden rendű és rangú protes
táns őreá tekintett mint vezérre, s ő föntartotta 
a békét, szilárd központ maradt. Aki erre képes, 
abban királyi tehetség lakozik: annak az ado
mánynak kell benne lennie, amelynél fogva min
den alkalommal meg tudja ítélni, hol van a dolog 
valódi lényege, bátran arra helyezkedik, mint 
igazi erős emberhez illik, aki köré gyűlnek aztán 
más derék emberek. Másként nem is lehetne vezér. 
Luther mély, tiszta ítélőtehetsége, a hallgatás, 
türelem, mérséklet ereje s egy csomó más erő, ezek 
közt a körülmények közt, nagyon figyelemreméltó.

Azt mondám, hogy türelem, egy igazán kiváló 
fajtája a türelmességnek : megkülönböztetést tesz 
arra nézve, hogy mi a lényeges, s mi nem az ; a 
lényegtelen hadd menjen a maga útján oda, ahova 
akar. Panasz merül föl, hogy ilyen s ilyen reformá
tus prédikátor papi talár nélkül nem akar prédi
kálni. Jól van, mondja Luther, mit árthat neki 
egy papi talár? »Legyen*meg neki a talárja; 
vegyen magára három talárt, ha kedve telik 
benne!« A karlstadti vad képrombolásnál, az 
anabaptistákkal, a parasztháborúval szemben tanú
sított magatartása nemes, az ideges erőszakosko
dástól nagyon különböző volt. Biztos és gyors be
pillantással veszi ki, hogy mi történik voltakép: 
erős, igazságos ember létére előre megmondja a ki
vezető utat, s minden ember követi őt. Hasonló 
bizonyságot tesznek róla írott művei. Fejtegetései
nek elméleti része ma már e lavu lt; de még most 
is sajátságos vonzóerőt gyakorol. A nyelvtani részt 
ma is élvezettel lehet olvasni; irodalomtörténeti 
érdeme a legnagyobb ; dialektusa az egész német
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irodalomnak nyelvévé vált. Az a huszonnégy 
negyedívrét-kötet nincs jól írva, hevenyészve ké
szült, egészen más mint irodalmi célzattal volt 
megírva. De nincs könyv, amelyben helyesebb, 
valódibb, hogy úgy mondjam nemesebb férfias
ságot találtam volna. Nyers becsületesség, egye
nesség, egyszerűség, nyers, józan ész és erőteljes
ség. Cikázó villámokat lövel; találó, népies 
mondásai a dolog mélyére hatolnak. Jó humor is, 
sőt gyöngéd szeretet, nemesség és mélység: ez 
az ember akár egy költő is lehetett volna ! Az ő 
feladata v o lt: eposzt alkotni s nem írni. Nagy 
Gondolkodónak nevezem őt, aminthogy lelki nagy
sága azzá is avatja.

Richter mondja Luther szavairól, hogy azok 
>>félig nyert csaták#. Méltán lehet őket így nevezni. 
Lényeges tulajdonsága az, hogy küzdeni és hódí
tani képes ; ő az emberi bátorság valódi kifeje
zője. Nem élt derekabb ember, halandó szív bát
rabb nem dobogott teuton földön, amelynek jel
lege a bátorság volt. Kitámadása Wormsban, az 
»ördögök<< ellen, nem puszta nagyzolás, mint az 
volna, ha azt valaki ma cselekedné. Luther hitte, 
hogy vannak ördögök, a pokolhoz tartozó szelle
mek, akik az embereket szakadatlanul gyötrik. 
Irataiban gyakran visszatér erre és sok olcsó 
élcelődésre adott alkalmat. A wartburgi szobában, 
ahol a Bibliát fordította, még most is mutogatnak 
egy foltot a falon, mint vívódásainak emlékezetes 
jelképét. Ott ült Luther s fordította az egyik 
zsoltárt; a hosszas munka, a betegség, a koplalás 
kim erítette; valami éktelen, meghatározatlan 
kép tárult szeme elé, amit ő ördögnek tarto tt s 
ami munkájában meg akarta zavarni; Luther az 
ellenséggel szemben kitörő daccal ugrott föl, tin ta
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tartóját hozzávágta a kísérteihez, s ez nyomban 
eltűnt ! A folt most is ott látható, sok dolognak 
különös emlékeként. Ma minden gyógyszerész
segéd megmondja nekünk, hogy mit tartsunk 
erről a jelenésről tudományos értelemben, de az 
emberi szív, amely szemtől-szembe áll magával a 
pokollal is, és dacol vele, a rettenthetetlenségnek 
nagyobb bizonyítékát nem képes fölmutatni. Ami 
őt kínozza, az nem létezik sem e földön, sem a 
föld alatt. — ő  bizonyára nem félt. »Az ördög 
tudja, — írja egy alkalommal, — hogy ez nem a 
bennem lakozó félelemtől ered. Megszámlálhatat
lan ördögöt láttam és dacoltam velük.« Esküdt 
ellensége, György herceg, »nem hasonlít az ördö
gök egyikéhez se, távol attól, hogy ördög legyen. 
Ha Lipcsében lenne dolgom, még akkor is belova
golnék, ha kilenc napig csupa herceg esnék is.« 
A hercegeknek minő áradatán kell vala átlova
golnia !

Nagyon tévednek azonban azok, akik azt 
képzelik, hogy ennek az embernek bátorsága 
puszta düh, engedetlen makacsság és vadság. 
Éppen nem. Van olyan fajta rettenthetetlenség, 
amely a gondolat vagy érzés teljes hiányából, a 
gyűlölség és vad harag berzenkedéséből ered. 
A tigris bátorságát nem sokra becsüljük. Egészen 
más volt az eset Lutherrel! Nem lehetett igazta
lanabb vád, mint az, hogy kegyetlen erőszak 
lakozott benne. Szive sőt inkább szelíd, tele szána
lommal és szeretettel, aminthogy minden igazi 
bátor szív ilyen. A tigris az erősebb ellenség elől 
megszalad: nem tartjuk mi bátornak a tigrist, 
csak kegyetlennek és vadnak. Nem ösmerek meg- 
hatóbb valamit, mint a szeretet szelíd megnyilvá
nulását, akár egy gyermek vagy anya szelídsége
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ez, Luthernek nagy, vad szívében. Olyan becsü
letes, annyira ment minden nyegleségtől, egy
szerű, kifejezésben bárdolatlan, — tiszta, mint a 
sziklából kibuggyanó forrásvíz. Tényleg mi egyéb 
volt a kétségbeesésnek és önkínzásnak az a lesújtó 
megnyilatkozása, amit ifjúságában láttunk, mint 
egy túlfinom kedély fokozott szelídségének a követ
kezménye ? Olyan emberek hangulata ez, aminőt 
a szegény költőnél, Cowperné], tapasztaltunk. 
Fölületes szemlélő előtt Luther félénk, gyönge 
embernek tűnhetett fö l; szerénység, szeretettel
jes, visszahúzódó gyöngédség a fő jellemvonása. 
A hozzá hasonló szívben föltámadt nemes bátor
ság, ha egyszer fölingerelték, daccá fejlődik s isteni 
lángra lobban.

Luthernek a fehér asztal mellett tarto tt beszé
deiben, barátjai által halála után összegyűjtött 
adomáinak és mondásainak gyűjteményében, amely 
a tőle eredő könyvek közt a legérdekesebb, igen 
sok olyan vonást találunk, amelyek öntudatlanul 
életrajzi adatokul szolgálnak s az ő természetét 
tükrözik vissza. Kis leánya halottaságyánál tanú
sított magatartása olyan csendes, olyan nagy
szerű, oly szeretetteljes, ami a legmeghatóbb dol
gok közé tartozik. Meg van nyugodva abban, hogy 
az ő kis Magdalénája meghal és mégis oly kimond
hatatlanul vágyakozik utána, hogy életben marad
jon ; pici lelkének szárnyalását az ismeretlen 
ország felé félelmetes gondolatban követi. Láthat
juk, minő rettenetes, szívet facsaró és őszinte, —- 
minden dogmatikus hit és tantétel mellett érzi, 
hogy milyen semmi az, amit tudunk vagy tudha
tunk : az ő kis Magdalénája Istennel lészen, amint 
Isten akarja ; Luther szemében is ez minden ; 
Iszlám minden.
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Egy alkalommal az ő magányos Patmosából, 
a kóburgi várból, kitekint az éjszakába : fölötte 
a Mindenség nagy boltozata, a rajta keresztül- 
kasul húzódó néma, sötét, rengeteg felhők; ki 
tartja fönn ezeket ? >>Soha senkise látta az oszlo
pokat és mégis meg vannak támasztva.« Az Isten 
tartja fönn őket. Tudnunk kell, hogy Isten nagy, 
Isten jó, s akkor is bíznunk kell benne, ha semmit 
se látunk. Lipcséből hazafelé térőben a gabona
földek szépsége meglepi: amint itt áll a sárga 
aranykalász, magas, hegyes száron, meghajtva 
dús fejét, gazdagon himbálva, rengve, — a nyájas 
Föld hozta létre, Isten parancsára, az ember 
kenyerét! Egy este, naplementekor, a witten
bergi kertben egy kis madár éjjeli szállást kere
sett : fölötte a csillagok — mondja Luther •— s a 
világok mélységes mennyországa, s a kis madár 
összevonta pici szárnyait, bizalommal helyezke
dett el, mint otthonában, Alkotója neki is adott 
otthont 1 Nincsen ő híjával a derült pillanatok
nak : nagy, szabad, emberséges szív lakozik ebben 
az emberben. Közönséges, mindennapi beszéd
módjában is bizonyos nemesség van, népies, ki
fejező, természetes: imitt-amott szép, költői 
színezettel ragyogó. Egy nagy és jó testvért érez 
őbenne az ember. Mindezeknek a benne lakozó 
érzéseknek nem összfoglalata-e a zene iránti elő
szeretete ? Sok kifejezhetetlen dolgot fejezett ki 
ő, fuvolája hangjaiban. Azt mondja, hogy az ördö
gök megszaladtak fuvolájától. Halálmegvetés az 
egyik, s zeneszeretet a másik oldalon: egy nagy 
léleknek két ellentétes sarka ; e között a kettő 
között elég tér nyílik minden nagy dologra.

Luther arca kifejezi egész lényét; Kranach 
legjobb arcképeiben megtalálom az igazi Luthert.
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Durva, pórias a rc ; merő, sziklakemény szemöldö
keivel és csontjaival az őserő jelképe ; első tekin
tetre csaknem visszataszító arc. De főleg szemei
ben van vad, visszafojtott bánat, mondhatatlan 
búskomorság, minden mély és finom érzésnek a 
forrása, ami az egész arcra rányomja a nemesség 
bélyegét. Amint mondottuk, kacagás bonolt ebben 
a Lutherben, de könnyek is. Könnyek is áztatták, 
könnyek és verejtékes munka. Életének alapvonása 
a szomorúság, komolyság. Utolsó napjaiban, annyi 
győzelem és diadal után, úgy nyilatkozik, hogy 
torkig van az é lettel; azt tartja, hogy egyedül 
Isten képes a dolgok folyását irányítani, s hogy az 
Utolsó ítélet napja talán nincs is messze. Ami őt 
illeti, ő egy dolog után sóvárog: hogy az Isten 
váltsa meg őt munkájától, hagyja elköltözni, nyugo
dalomra hajtani fejét. Kevéssé értik őt azok, akik 
ezt hátrányára akarják magyarázni! Ezt a Luthert 
igazi nagy embernek tartom ; nagy értelmileg, 
bátorságban, szeretetben és tisztességben ; egyike 
a leghívebb és a legértékesebb embereknek. Nagy, 
nem mint egy kicsiszolt obeliszk, hanem mint egy 
alpesi hegy, olyan egyszerű, becsületes, öntudat
lan, egy szikrát se pózoló, egészen más célt követve, 
mint azt, hogy naggyá legyen ! öh, igen, törhe
tetlen gránit, messzire, magasra fölnyúlva az égig, 
de szakadékaiban üde források, örökzöld, bájos 
völgyek, virágokkal! Valódi szellemi hős és pró
féta ; még egy igazi fia a természetnek és a tény
nek, akiért a mostani és jövendő századok hála
imát zenghetnek az égnek.

A legérdekesebb alakulat, amit a reformáció 
fölmutatni képes, főleg ránk, angolokra nézve, a 
puritanizmus. Luthernek saját hazájában a pro
testantizmus sovány képzetté zsugorodott össze ;
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nem vallás vagy hit, hanem teológiai érvhajhá- 
szat, ami nem a szívből fakad ; lényege szkeptikus 
veszekedés, ami addig s addig tartott, hogy vol- 
taireianizmussá fajult, Gusztáv Adolfon át, egész 
a francia forradalomig! De a mi szigetünkön 
keletkezett a puritanizmus, amely a skótok közt 
mint presbiterianizmus és nemzeti egyház alakult 
ki, amely mint a szívnek valódi kívánalma állott 
elő s az egész világon figyelemreméltó sikereket 
ért el. Bizonyos értelemben azt lehet mondani, 
hogy a protestantizmusnak ez az egyetlen alaku
lata, amely hitté emelkedett, egy igazi, szívbeli 
közlekedés az Éggel, s ilyenné küzdötte ki magát 
a történelemben. Egypár szót kell mondanom 
R noxról; derék, kiváló ember önmagában i s ; 
de még jelentékenyebb, mint főpap és alapítója 
annak a hitnek, amelyet Skócia, Űj-Anglia, Crom- 
well Olivér vallott a magáénak. A történelemnek, 
jövőben, még sok mondanivalója lesz erről.

Bírálhatjuk a puritanizmust, amint akarjuk; 
de azt hiszem, hogy senki közülünk nem fogja 
másként felfogni, mint egy faragatlan, bevégzet- 
len dolgot. De el kell ismernünk, hogy valódi 
dolog, mert a természet befogadta, s nőttön-nőtt 
és nő folyvást. Sokszor mondom, hogy ezen a vilá
gon minden mérkőzés útján dől e l ; a helyes 
értelemben vett erő a mértéke minden valamire
való dolognak. Bízzuk az időre, ami sikert arat, 
valódi volt. Nézzük csak az amerikai szász népes
séget s azt a jelentéktelennek látszó tényt, hogy 
a »Mayflower«, 200 évvel ezelőtt, Hollandiából, 
a delfti kikötőből, elvitorlázott ! Ha olyan nyi
to tt szemmel rendelkeznénk, mint a görögök, 
úgy bizonyára költeményt fedeznénk föl ebben, a 
Természetnek különleges, sajátlagos költeményét,



amit maga ír nagy földrészekről nagy tényekben. 
Mert voltakép ez volt Amerika kezdete : meg
előzőleg voltak ugyan ott szétszórt telepesek, 
anyaga a testnek, de a lelket a puritanizmus adta. 
Ezek a saját hazájukból kikergetett szegény em
berek, akik nem voltak képesek megélni Hollan
diában, elhatározzák, hogy az új világban települ
nek meg. Sötét őserdők és durva vademberek 
vannak ott, de mégsem oly kegyetlenek, mint a 
csillag-kamara hóhérai. Azt gondolták, hogy a 
Föld majd ad nekik táplálékot, ha becsületesen 
megmívelik; a mérhetetlen mennyboltozat fölöt
tük  ott is kiterjed; békességben élhetnek ott, 
hogy előkészüljenek az örökkévalóságra, tisztes
ségben élve ezen a földön, imádva azt, amit igaz
nak tartanak, összeszedték csekély cókmókjukat, 
kibéreltek egy hajót, a kis >>Gyöngyvirág«-ot s 
készen álltak az indulásra.

Neal »A Puritánok története« című művében 
(1755, London, I. 490. 1.) elbeszéli az indulási 
szertartást: azt az ünnepélyességet, amit igazi 
vallásos szertartásnak nevezhetünk. Lelkészük a 
hajóhídhoz ment testvéreikkel, akiket elhagyan- 
dók voltak ; mindannyian imára kulcsolták kezei
ket, hogy az Isten könyörüljön az ó szegény gyer
mekein, s menjen velük abba a rengeteg vadonba, 
amit szintén ő alkotott s ahol ő éppen úgy ott van, 
mint itt. —■ Azt gondolom, ezeknek az emberek
nek megvolt a maguk munkája. A pici jószág, 
kisebb mint egy gyerek, egy napon erőssé lesz, 
ha igaz dologról van szó. Egykoron a puritaniz
mus megvetést keltő, nevetséges v o lt: ma már 
senki se meri kinevetni. A puritanizmus fegyve
rekre és erős idegekre te tt szert; vannak puskái, 
hadihajói; mind a tíz ujja tele van kézügyesség
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gél, jobbkarjában erő lakozik; hajókat kormá
nyoz, erdőket irt, hegyeket mozdít m eg; mai 
napság egyike a legerősebb dolgoknak a nap alatt !

Skócia történetében voltakép csak egy igazi 
korszakot találok ; bátran mondhatjuk, hogy csu
pán egy világraszóló érdekkel bíró korszaka van, 
s ez a Knox reformációja. Szegény, terméketlen 
ország, tele szakadatlan egyenetlenséggel, mara
kodással, mészárlással, nagyon kevéssel jobb álla
pot, mint Irland napjainkban. Éhes, vad bárók, 
akik még abban se igen tudnak megállapodni, 
hogy miként osszák föl a zsákmányt s kénytele
nek, mint mai napság a kolumbiai köztársaságok, 
minden legkisebb változást forradalom útján csi
nálni meg ; minden miniszterváltozás egyértelmű 
azzal, hogy a régi minisztereket fölakasztják: 
nem valami épületes történeti esemény biz ez ! 
Nem kétlem : >>bátorság« volt elég, heves küzde
lem bőven: de se nem bátrabb, se nem hevesebb, 
mint aminőt őseik, a skandináv tengeri királyok 
vívtak, akiknek tettei nem méltók arra, hogy 
huzamosabban foglalkozzunk velük ! Lélek nél
kül való ország; csak az fejlődött ki ott, ami 
durva, külsőleges, félig állatias. És most, a refor
máció alkalmával, a külső, testi, anyagi halál 
foszlányai között föllobban a benső élet. A leg
nemesebb szellem gyűl ki, mint őrtűz a hegy
fokon ; magas, miként az ég, de még e földön 
elérhető, aminek általa nemcsak polgár lesz a 
leghitványabb ember, hanem Krisztus látható egy
házának tagja, valóságos hős, ha egy derék ember
hez méltóan viseli magát.

Ez az, amit én »hősök nemzete« alatt értek, — 
egy hivő nemzet. Nem szükséges nagy lélek ahhoz, 
hogy valaki hős legyen ; isten-alkotta léleknek
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kell lennie csupán, amely hű maradjon eredeté
hez ; ebből lesz a nagy lélek I Láttunk már ilyet. 
Hasonlót ismét fogunk látni, szélesebb alakban, 
mint a presbiteri; mindaddig tartósan jó nem 
jöhet létre. Lehetetlen ! mondják sokan. Lehet
séges ! Nem volt-e úgy tényleg? Híjával voltunk-e 
a hós-imádásnak Knox esetében ? Avagy más 
agyagból vagyunk-e gyúrva most ? Avagy új 
tulajdonságot oltott-e az emberi lélekbe a west- 
minsteri konfesszió ? Isten alkotta az ember lelkét. 
Nem arra kárhoztatta, hogy föltevésből és hallo
másból éljen, egy olyan világban, amely ilyesmivel 
s annak káros hatásaival telidesteli van !

De térjünk vissza : amit ez a Knox te tt 
nemzetéért, az a halálból való föltámadás volt. 
Nem könnyű dolog volt biz a z : de megbecsül
hetetlen s azon az áron ugyancsak üdvös, sőt az 
se lett volna baj, ha drágábban szerezzük meg. 
Egészben véve olcsó s mindenkoron üdvös, aminő 
az élet. A nép élni kezdett: erre volt szüksége, 
került légyen bármibe. Skót irodalom és gondol
kodás, skót ip a r ; Watt Jakab, Hume Dávid, 
Scott Walter, Burns R óbert: mindezek az egyéni
ségek és jelenségek mindegyikének szíve rejteké- 
ben ott látom működni a Knox reformációját; 
azt tartom, hogy a reformáció nélkül létre se jöt
tek volna. De mit is beszélünk Skóciáról? Skócia 
puritanizmusa Anglia és Űj-Anglia puritanizmusa 
lett. Az edinburghi székesegyházban kitört mozga
lom * az egész királyságban kiterjedt egyetemes

* 1637-ben történt, amikor I. Károly és püspökei 
kísérletet tettek, hogy a rideg protestáns istentisztele
tet Skóciában egyházi szertartások bevezetésével szépít
sék. Az új liturgiát a gyülekezet felháborodása követ
keztében meg se hallgatták. Geddes Jenny, egy ájtatos
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dicsőséges forradalomé (1688), a Habeas Corpus 
Act, a szabad parlamentek és annyi más ! Vajjon 
nem igaz-e, amit mondottunk, hogy sokan, akik 
az első csatasorban voltak, mint az orosz katonák 
a schweidnitzi árkokban, azokat testükkel telítik, 
a később érkezők pedig száraz lábbal vonulnak át 
rajtuk, s ezek viszik el a babért ? Mennyi komoly 
Cromwell, Knox, szegény paraszt covenanter har
col, hogy puszta életüket mentsék, sáros, piszkos 
helyeken; mennyinek kell küzdeni, szenvedni, 
elesni, elátkozva, bepiszkolva, — amíg a szép 
88.-i forradalom hivatalos pompában, selyem 
harisnyában, általános diadalmámorban átgázol 
fölöttük !

Kemény dolognak tűnik föl előttem, hogy 
háromszáz év után ez a skót ember úgy van oda
állítva a világ elé, mint egy gonosztevő, akinek 
védekeznie kell, főleg azért, mert az akkori viszo
nyok mellett a skótok közt a legbátrabb volt ! 
Lett volna csak egy szegény pipogya, megvonul
hatott volna szépecskén egy vacokban, mint annyi 
m ás: Skócia nincs fölszabadítva, s Knoxot nem 
éri gáncs. Mindannyi közt ő az a skót, akinek 
adósa hazája és széles e világ. S íme, most neki 
kell helytállani azért, hogy Skócia bocsásson meg, 
amiért egypár millió »kifogástalan« skótot érde
mesnek tarto tt fölszabadítani, akik a bocsánatra

puritánnő, protestáns túlbuzgóságból imaszékét hozzá, 
vágta a teljes ornátusban levő püspök fejéhez. A templom, 
a város, az ország fellázadt, »de rendzavarás nem tör
tént*. (így mondja Hume.) Nemesség, papság és polgá
rok összeültek s azt a határozatot hozták, amely kezdete 
volt az I, Károly elleni nagy mozgalomnak.

Nenherg jegyzete.
14Carlyla : HüsSkiBI.



210

nem szorultak rá. Kitárta mellét a csatában; 
sorsa v o lt: evezni francia gályákon, számkivetés
ben bolyongani, szélben és viharban; megbélye
gezték, utána lőttek az ablakon á t ; keserves, 
küzdelmes élete v o lt ; ha ezen a világon kereste 
volna jutalmát, ugyancsak pórul járt volna. Nem 
akarom védelmembe venni Knoxot. Neki ugyan 
nagyon mindegy, hogy kétszázötven év után mit 
mondanak róla az emberek. De nekünk, akik tú l 
vagyunk az ó küzdelmének mindama sok nehéz
ségén s diadala gyümölcseit békességben élvez
zük, önnönmagunkért illő, hogy az embert környé
kező hlrleléseken és pletykákon keresztül magába 
az emberbe vessünk egy pillantást.

Meg akarom jegyezni, hogy a nemzeti próféta- 
ságot nem kereste ; Knox 40 éven át teljes homály
ban élt, mielőtt ismeretessé vált. Szegény szülők 
gyermeke v o lt; kollégiumi nevelésben részesült; 
pap l e t t ; a reformációhoz szegődött, s úgy lát
szott, hogy szívesen engedi magát általa vezet
tetni, eszeágában se volt föltolni magát arra a 
szerepre, hogy ő vezessen másokat. Nemesi csalá
dokban élt mint nevelő, prédikálva, ha bárki 
hallani akarta : eltökélten az igazság útján haladni, 
kimondani az igazságot, amint erre alkalom n y ílt; 
egyéb becsvágya nem v o lt; többre nem is tar
totta magát képesnek, hivatottnak. Ebben a tel
jesen szűk körben élt negyvenéves koráig, azok
nak a reformátusoknak kötelékében, akik, cse
kély számban, a Szent András kastélyban ostro
mot állottak ki, amidőn egy napon, kápolnájuk
ban, a lelkész, befejezve az elveszett őrség harco
saihoz tarto tt beszédét, hirtelen azt mondta, hogy 
másoknak is kell beszélni, hogy minden embernek 
beszélni kell, akiben megvan a prédikátori szív és
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tehetség, s hogy ebben a gyülekezetben van egy 
Knox János nevű ember, akiben megvan ez a szív 
és tehetség. »Nincs-e Így? — mondá a lelkész, hivat
kozva az egész gyülekezetre, — mi tehát az ő köte
lessége ?« A nép helyeslést zúgo tt; bűnös meg
szegése volna kötelességének, ha egy ilyen ember 
magába zárná a szót. Szegény Knox kénytelen 
volt fölállani, megkísérelte a beszédet s egy szót 
se tudott kiejteni; könnyzáporba tört Iá és lá- 
rohant. Érdemes visszaemlékezni erre a jelenetre. 
Több napon át nagyfokú nyugtalanság vett rajta 
erőt. Érezte, hogy ilyen nagy feladatra milyen 
csekély tehetséggel rendelkezett. Érezte, hogy 
milyen keresztelés kell ahhoz, hogy igazán meg 
legyen keresztelve. >>Könnyekbe tört ki.«

A Hősnek az az első jellemvonása, hogy 
őszinte, Knoxnál is kifejezetten jelentkezik. Senki se 
vonhatja kétségbe, hogy bárminők legyenek is jó 
tulajdonságai vagy hibái, az igaz emberek közt 
foglal helyet. Sajátságos ösztönnel ragaszkodik 
az igazsághoz és a tényékhez ; egyedül az igaz
ság létezik számára, minden egyéb hiú árny és 
csalóka semmiség. Bármily gyöngének, bármily 
erőtlennek látszik is a valóság, erre és csak erre 
támaszkodhatik. A Loire-folyó gályáin, ahova, 
a Szent András kastély bevétele után, Knoxot 
és társait mint gályarabokat helyezték el, egy 
tiszt vagy pap a Szűzanya képét tartotta elébük 
s felszólította az istenkáromló eretnekeket, hogy 
imádják. »Anya ? az Isten anyja ?« —• mondá 
Knox, amikor a sor rá került — >>ez nem az Isten 
anyja, ez egy >>befestett deszkadarab<«, mondom 
nektek, egy fadarab, ami be van mázolva !« >>Azt 
gondolom, inkább úszásra való, mint arra, hogy 
imádás tárgya legyen«, tette hozzá Knox és behají-

14*
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tó ttá  a folyóba. Nem olcsó éle volt az akkor: de 
jöjjön, aminek jönni kell, ez volt Knoxnak a 
tiszta való: festett deszkadarab, imádni nem 
volt hajlandó.

Ebben a legsötétebb időben bátorságot öntött 
fogolytársaiba, ügyük igaz volt, annak kell lenni, 
s diadalra fog ju tn i: az egész világ se nyomhatja 
el. A valóság Isten alkotása ; egyedül ez erős. 
Mennyi festett léc, ami mind azzal a követeléssel 
lép föl, hogy valódi, inkább úszni jó, mint imá- 
dásra ! Ez a Knox csak a tények révén tud é ln i: 
úgy belekapaszkodik a valóságba, mint a hajó
törött a sziklacsúcsba. Bizonyság arra, hogy egy 
ember csupán az őszinteség erejénél fogva hősiessé 
válik : ez az a nagy adomány, ami az övé. Knox- 
ban egy jó, tisztességes, értelmi erőt találunk, nem 
transzcendentálisát: szűk látkörű, jelentéktelen 
ember, összehasonlítva Lutherrel; de az igazság
hoz való törhetetlen, ösztönszerű ragaszkodás
ban, amint mondottam, az őszinteségben senki se 
múlja felü l; sőt méltán lehet azt kérdezni: ki 
hozzá hasonló? Szive egy igazi próféta szíve. 
Gróf Morton Így szólt sírjánál: »Itt nyugszik, 
aki emberi arctól sohase félt.« Senki sincs a moder
nek közt, aki inkább hasonlítana egy ó-héber 
prófétához. Ugyanaz a hajthatatlanság, türelmet
lenség, merev, szűk látkörű ragaszkodás Isten 
igazához, szigorú kárhoztatása mindazoknak, akik 
Isten igazától eltérnek : ó-héber próféta egy tizen
hatodik századi edinburghi lelkész mezében. Ilyen
nek kell őt tartanunk ; nem is kívánhatjuk, hogy 
más legyen.

Sok szóbeszéd folyt Knox magaviseletéről 
Mária királynővel szemben, a kemény, kárhoztató 
leckékről, amiket saját palotájában adott. Ekkora
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kegyetlenség, ilyen durvaság megbotránkozást kelt 
bennünk. Olvasva azonban, hogy tényleg Knox 
mit mondott és gondolt, azt kell megjegyeznem, 
hogy tragikus érzésünk lelohad. Nem olyan rette
netesek azok a beszédek: körülbelül olyan fino
mak azok, amennyire a körülmények csak engedik. 
Nem azért volt ott Knox, hogy adja az udvaron
cot ; más feladata volt neki. Aki olvassa ezeket a 
beszélgetéseket a királynővel, s azt gondolja, 
hogy ezek egy plebejus pap közönséges Ízetlen
ségei egy finom, magasállású úriasszonnyal szem
ben, félreismeri azok tartalmát és lényegét. Szeren
csétlenségre, lehetetlen volt udvariasnak lenni a 
skót királynéval szemben, anélkül hogy a skót 
nemzeti ügy iránt hűtelen ne legyen. Aki nem 
akarta, hogy szülőföldje a becsvágyó Guisek 
ármánykodásainak legyen tág tere, s az Isten 
ügye lábbal tapodtassák a csalárdságok, formulák 
és ördögi műveletek súlya alatt, az nem kellem- 
kedhetett. »Jobb, ha az asszonyok sírnak, —• 
mondá Morton, — mint ha a szakállas férfiak kény
telenek sírni.« Knox a skót alkotmányos ellenzék
nek volt h íve: a nemesek, akik pedig állásuknál 
fogva hivatva lettek volna arra, hogy oda tartoz
zanak, nem voltak lá thatók ; de ha valakinek, 
úgy Knoxnak ott kellett lennie. A szerencsétlen 
királynő; — de a még szerencsétlenebb ország, 
ha ő boldog is lett volna ! Mária se volt ment a 
nyerseségtől, többi rossz tulajdonságai között: 
»Ki vagy te, — mondá egy alkalommal, — hogy a 
fejedbe vetted leckéztetni az ország nemeseit és 
uralkodóját ?<< — »Madame, egy olyan alattvaló, 
aki itt született^ felelte ő. Észszerű válasz. Ha az 
alattvalónak feladata: kimondani az igazságot, 
az alattvaló jogos téren mozog.
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Korholjuk Knoxot türelmetlensége miatt. 
Helyesen, bizonyára jó, ha mindnyájan a lehető
ségig türelmesek vagyunk. De, alapjában véve, 
mindazok után, amiket erről a tárgyról mondanak 
és mondottak, mi a türelmesség ? Türelmesség az, 
amikor a lényegtelent tűrjük s jól megnézzük, 
mi az. Legyen a türelmesség nemes, mérsékelt, 
igazságos, még a fölgerjedésben is, ha már tovább 
tűrni nem lehet. De utóvégre nem azért vagyunk 
itt, hogy tű rjü n k ! Azért vagyunk, hogy ellen
álljunk, ellenőrizzünk és diadalmaskodjunk. Nem 
tűrhetjük a hanyagságokat, tolvajságokat, igaz- 
talanságokat, amik ránk nehezednek ; azt mond
juk : hazug vagy, tűrhetetlen vagy. Azért va
gyunk, hogy kiirtsuk a hazugságokat s valami 
helyes úton-módon véget vessünk nek ik! Nem 
akarok sokat vitatkozni a mód fölött, csakhogy 
meglegyen, ez a fó. Ebben az értelemben Knox 
bizonyára türelmetlen volt.

Egy, francia gályarabságra és sok egyébre 
azért kárhoztatott ember, mert szülőföldjén az 
igazságot hirdette, bizony nem lehet mindig sze
líd kedélyű avagy jókedvű! Nem akarom azt 
mondani, hogy Knoxnak szelíd természete volt, 
azt se tudom, hogy olyan volt-e, akit mi rossz 
természetűnek nevezünk. Gonosz indulatú bizo
nyára nem volt. Becsületes, nemes érzések lakoz
tak  ebben a sokat kiállott, nehéz küzdelmek közt 
élt, folyton harcoló emberben. Hogy ő királyné
kat volt képes rendreutasitani, súllyal bírt azok 
közt a büszke, lázadó nemesek közt, akik ugyan
csak büszkék voltak, ha egyebek nem is, és ebben 
a vad országban utolsó lehelletéig egy bizonyos 
szellemi fenhatóságot volt képes gyakorolni, ő, 
aki nern volt egyéb, mint egy >>ugyanott született
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alattvalói: ez, magában véve, azt bizonyítja, 
hogy a hozzá közel állók benne nem egy kiállha- 
tatlan, hanem egy életteljes, erős, szívós embert 
láttak. Csak ilyen tudott fölényt gyakorolni. Sze
mére vetették, hogy székesegyházakat rombolt le 
és így tovább, mintha kapcáskodó, lázongó dema
góg lett volna: tényleg éppen az ellenkezője áll, 
ami a székesegyházakat és egyebeket illeti, ha 
megvizsgáljuk a dolgot ! Knox nem akart köz
épületeket lerombolni; ő az emberek életéből 
akarta kivetni a söpredéket és sötétséget. A zavar
gás nem az ó eleme v o lt: életének tragikus vonása 
éppen az volt, hogy kénytelen volt oly soká abban 
élni. Minden ilyen ember született ellensége a 
rendetlenségnek; gyűlöli az abban léteit, de mit 
csináljon ? Síma hazugság nem ren d ; ez a fog
lalatja minden rendetlenségnek. Rend az Igazság,— 
minden dolog álljon azon az alapon, ahova tarto
zik : rend és hazugság nem férnek össze.

Egészen váratlanul, ebben a Knoxban a paj- 
kosságnak adománya is megvan, amit, kapcso
latban egyéb tulajdonságaival, nagyon szeretek. 
Eles szeme van a nevetséges iránt. A skót refor
mációról írt története, durva komolysága mellett, 
tanúságot tesz erről. Amikor a glasgowi székes- 
egyházba belépő két prelátus afölött veszekszik, 
hogy kit illet meg az elsőbbség; siettetik léptei
ket, egyik a másik elé akar vágni, megráncigálják 
miseingük szélét, végre pásztorbotjaikat harci 
bárdként emelintik : mindez neki pompás látvány 
lehetett ! Nemcsak gúny, harag, keserűség szól 
belőle, bár ebben sincs hiány. De igaz, szeretet
teljes, egészséges nevetés deríti föl a komoly a rco t; 
nem harsogó kacaj, hanem inkább a szemekben 
fölcsillanó mosoly. Becsületes, testvéries érzésű
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ember ; a magas állásban levőknek és az alacsony 
sorsúnknak egyaránt testvére; rokonszenvében 
mindenkivel szemben őszinte. Régi, edinburghi 
házában neki is megvolt a maga bordeaux-i bora ; 
azok iránt, akik őt szerették, vidám, társaság
kedvelő ember ! Nagyon tévednek azok, akik azt 
hiszik, hogy Knox komor, rideg, eszeveszett fana
tikus. Éppen nem : ő egyike a legszolidabb embe
reknek. Gyakorlati, óvatos, tele reménységgel, 
türelmes ; nagyon eszélyes, elmélkedő, nyugodtan 
szemlélődő ember. Tényleg típusa volt a most élő 
skótoknak; egy bizonyos szardonikus hallgatag- 
ság van benne ; elég belátás és bátrabb szív, 
mint amiről önmagának is sejtelme van. Megvan 
az ereje hozzá, hogy olyan dolgokkal, amik reá 
voltakép nem tartoznak, nem törődik. »Hát ez 
ugyan mire való ?« De arról azután, ami szorosan 
reá tartozik, arról ugyancsak akar beszélni, és pedig 
olyan hangon, hogy az egész világ meghallja, 
annál nyomatékosabban, minél tovább tarto tt 
hallgatása.

A skótoknak ez a prófétája előttem nem 
gyűlöletes ! — Egész élete keserű küzdelem v o lt: 
pápákkal és fejedelmekkel viaskodott, bukás, élet
halálharc lépten-nyomon, mint gályarab evezett s 
számkivetésben bolyongott.

Nehéz küzdelme volt, de győzedelmeskedett. 
»Van-e reményed ?« kérdezték őt utolsó pillanatá
ban, amikor már beszélni se tudott. Fölemelte 
ujját, fölfelé mutatott és úgy halt meg. Tisztelet 
n ek i! Müvei nem haltak meg ! Munkájának betűje, 
mint minden emberé, meghal, de szelleme soha.

Még egy szót éppen erről a betűről, Knox mun
káját illetőleg. Az a sérelem, amit neki meg nem 
bocsátanak, abban állt, hogy ő a papokat a kirá
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lyok fölé akarta helyezni. Más szóval, Skócia kor
mányát teokráoiává akarta változtatni. Valóság
gal hibáinak ez a foglalatja, főbenjáró bűn, amit 
nem lehet neki megbocsátani. Igaz, öntudatosan 
vagy öntudatlanul, ó a teokráciát, az Isten ural
mát, akarta megalapítani. Azt akarta, hogy kirá
lyok és miniszterelnökök, minden néven nevezendő 
ember, köz- és magánügyben, a diplomácia terén 
és minden téren, a Krisztus szellemének megfele
lően járjanak el, s értsék meg azt, hogy ez az ő 
törvényük, ez minden törvény fölött áll. Azt 
remélte, hogy ezt a dolgot egykoron megvalósulni 
fogja látni, s a könyörgés: oJőjjön el a te orszá
godé, nem lesz többé üres szó. Fájt neki azt látni, 
hogy kapzsi bárók az egyház javait maguknak 
kaparították e l ; amikor előterjesztést tett, hogy 
az nem világi, hanem egyházi vagyon volt, s iga
zán egyházi célokra, nevelésre, iskolákra, isten- 
tiszteletre fordítandó, Murray, a régens, vállát 
vonva, azt felelte . »Hiú ábránd !<< Ez volt Knox 
felfogása a jogról és igazságról; ezt akarta teljes 
buzgalommal megvalósítani. Ha azt gondoljuk, 
hogy felfogása túl-korlátolt, nem volt helyes, 
akkor csak örüljünk, hogy nem tudta megvalósí
tani, hogy két század erőfeszítése után is meg
valósítatlan maradt, s még ma is »hiú ábrándé. 
De hogyan korholjuk őt azért, mert küzdött 
annak megvalósulásáért ? Teokrácia, Isten uralma, 
éppen az, amiért harcolni kell ! Minden próféta, 
minden buzgó pap ezt tűzi ki célul. Hildebrand 
teokráciát k íván; Cromwell is ezt óhajtott, ezért 
küzdö tt; Mahomet el is érte. Nem ez-e az, amit 
minden buzgó ember, legyen az pap, próféta, 
vagy nevezzék másként, főleg kíván és kívánnia 
kell ? Jog és igazság vagy Isten törvénye, az em*
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berek között a legfőbb uralom, ez az égi eszmény 
(amint helyesen nevezték >>az Isten kinyilatkoz
tato tt akaratának « Knox idejében, s minden idő
ben így is kell nevezni), ami felé minden reformá
tor tör s amit mindinkább megközelíteni akar. 
Minden igazi reformátor természeténél fogva pap s 
a teokráciáért küzd.

Minő messzi távolban vihetők be ilyen eszmé
nyek a gyakorlati életbe, s a meg nem valósítással 
járó türelmességünk m i n ő  ponton tör k i : mindig 
kérdés. Azt gondolom, bízvást azt lehet mondani, 
hogy lehetőleg érvényre kell azokat emelni. Ha az 
embereknek ez a valódi hitük, minden embernek 
többé-kevésbé türelmetlennek kell lennie mind
addig, míg az eszmények meg nem valósulnak. 
Nem lesznek híjával a régens Murray-knek, akik 
vállaikat vonogatják és azt m ondják. »Hiú 
ábránd!« Mi pedig magasztaljuk a Hős-papot, 
aki mindent elkövet, hogy érvényt szerezzen az 
eszményeknek, aki véres verejtékkel, rágalom és 
ellenmondás közepette, nemes életet él, hogy meg
valósítsa Isten országát e földön. A föld pedig 
sohase lesz eléggé isten i!



ÖTÖDIK FKLOLVASÁS.

A hős, mint író. — Johnson, Rousseau, Bürüs.
(1840. máj. 19.)

Hős-Istenek, próféták, költők, papok a hősies
ség oly formái, amelyek a régi korszakokhoz tar
toznak, a legtávolibb időkben jelentkeznek, közü
lük nem egy régee-régen lehetetlenné vált s többé 
nem mutatkozik e világon. A hős, mint író, viszont, 
akiről most fogunk beszélni, az új korszaknak 
alkotása, s amíg az írás csodás mestersége vagy a 
gyorsírás, amit nyomtatásnak nevezünk, fönmarad, 
azt lehet várni, hogy a jövendő idők hősiességé
nek egyik főformája is fönn fog maradni. Sok 
tekintetben egészen sajátlagos jelenség.

Azt mondom, hogy új jelenség; alig egy 
század óta él. Száz év előtt még alig volt látható 
a nagy léleknek az a nyilvánulása, amely a ren
destől elütő módon él, nyomtatott könyvek révén 
közli azt az ihletet, amely benne lobog, s abban 
talál helyet és érvényesülési módot, amit a világ 
neki kijelölni jónak lát. Sok portékát adtak-vet
tek s azután a piacon sorsára bízták ; de egy hő
sies lélek ihletett tudományával ilyen hlmezetlen 
alakban ez mindeddig nem történt meg. ö , az írÓ- 
művéez, tulajdonjogának birtoklásával vagy bitor-
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lásával,* szegényes padlásszobájában, foltos kabát
jában, uralkodva (mert hiszen ezt teszi) sírjából, 
halála után, egész nemzetek és nemzedékek fölött, 
amelyek, amíg élt, csak éppen hogy kenyeret adtak 
neki, vagy még azt se, — igazán különös egy lát
vány !

A hősiességnek kevés alakja van, amely várat
lanabbá lép előtérbe.

A Hős, régtől fogva, kénytelen különleges 
furcsa alakot ölteni: a világ nem igen tudja, 
hogy voltaképpen mit is csináljon vele, olyan 
idegenszerű a kinézése ! Képtelenségnek látszott 
nekünk, hogy emberek, az ő durva ámulatukban, 
egynéhány bölcs, nagy Odint istennek tartottak 
s ilyenül im ádtak; egynémely bölcs, nagy Malio- 
metet istentől ihletettnek, s áhítattal követték 
törvényét tizenkét századon keresztül; de hogy 
egy bölcs és nagy Johnsont, egy Burnst, egy 
Rousseaut valamelyes hiú, meg nem határozható 
hiábavalóság gyanánt vettek, arra valónak tar
tottak, hogy mulattassa a semmittevőket, s egy- 
pár rongyos pénzdarabot dobtak nekik és tapssal 
jutalmazták őket, hogy ezekből tengessék nyomo
rult életüket: ez talán, mint fentebb érintettem, 
egykoron még képtelenebb dolognak fog föltűnni. 
Ezenközben, minthogy mindig a szellem az, ami 
az anyagot irányítja, ugyanez az író-hős a leg
nevezetesebb modern személyiségnek tekintendő. 
Az a mód, amint vele a világ elbánik, korunk 
állapotának legjelentősebb vonása. Jól megnézve 
életfolyamatát, a lehetőségig mély bepillantást 
nyerünk ama különös századokba, amelyek őt

* A »With his copy-rights and copy-wrongsa lefor
díthatatlan szójátékot ekként törekedtem visszaadni.

F o r d .  j e g y z .
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létrehozták, amelyben mi magunk is élünk és 
dolgozunk.

Bármilyen legyen is, 6 a lelke az egésznek. 
Vannak valódi és nem valódi írók, amint minden 
fajtában van valódi és ál. Ha a hős a valódiak 
közé tartozik, akkor azt mondom, a hős, mint Író, 
mindnyájunk javára oly tisztet végez, amely 
mindig tiszteletreméltó, mindig a legmagaszto- 
sabb s egykor ilyennek is tartato tt. Ihletett lelkét 
úgy önti ki, amint módjában van. Ez, minden 
körülmény között, az, amit az ember tehet. Azt 
mondom: ih le te tt; mert amit mi >>eredetiség- 
nek<v>őszinteségnek«,»géniusznak« nevezünk, mind
ez hősies tulajdonság, amire nincs igazi jó elneve
zésünk. A Hős az, aki a dolgok benső körében él, 
az igazban, isteniben, és örökben, amely mindig 
létezik, legtöbbnyire láthatatlanul az időleges 
és köznapi m ögött; ebben van létalapja ; ezt 
nyilvánítja tettel vagy szóval, amint jön, ön
magát juttatva kifejezésre. Amint fentebb mon
dottuk, az író élete a természet szívének örök 
dobbanása ; minden ember élete ilyen, de a gyön
gék nem ismerik a tényt, legtöbbször hűtelenek 
hozzá; az erősek, akik pedig kevesen vannak, 
azért hősiesek, örökéitűek, mert ő előttük az nem 
marad rejtve. Az író, mint minden hős, úgy hir
deti, ahogy csak bírja. Lényegileg ugyanaz a 
funkció ez, aminek teljesítése alkalmából a régi 
nemzedékek egy embert prófétának, papnak, 
istenségnek neveztek, s aminek a teljesítésére, 
szóval vagy tettel, minden néven nevezendő hős 
a világba küldetett.

Fichte, a német bölcsész, mintegy negyven 
évvel ezelőtt, egy nagyon figyelemreméltó kurzust 
tarto tt erről a tárgyról: otlber das Wesen des
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Gelehrten<s (a tudós lényéről). Fichte, a transz
cendentális filozófiával kapcsolatban, aminek ő 
kiváló tanítója volt, így szól: Minden, amit 
látunk ezen a földön, amit dolgozunk, különösen 
mi magunk, minden egyén egy bizonyos hüvely 
vagy érzékelhető jelenség, mindezek mögött pedig, 
mint mindannyinak voltaképpi lényege, az van, 
amit ő >>a világ isteni eszméjének« nevez, ez az a 
valóság, ami m inden jelenségnek alapját képezi«. 
Az emberek tömege ezt az isteni eszmét föl nem 
ösmeri; csak a fölületes, a mindennapi, a látszó
lagos hatása alatt élnek, mondja Fichte, nem is 
álmodva, hogy valami isteni lappang mindezek 
alatt. De az író éppen azért van ideküldve, hogy ezt 
az isteni eszmét kihámozza, fölismerje s közölje 
velünk: minden új nemzedéknek új nyelvformá
ban nyilatkoztatja ki és éppen ebben áll az ő hiva
tása. Ilyen módon fejezi ki magát Fichte, s nem 
szükséges vele vitába bocsátkoznunk. Az ő módja 
szerint igyekszem az ő gondolatát itt, más szavak
kal, bár tökéletlenül kifejezni, amire most nincs 
is megfelelő elnevezésem; a kimondhatatlan 
isteni jelentőség ez, tele ragyogással, csodával és 
iszonyattal, ami minden embernek és dolognak 
lényében benne van, az Isten jelenléte, aki alkot 
minden embert s minden dolgot. Ezt tanította 
Mahomet a maga módja szerint; ugyanezt tette 
Odin ; ez az, amit minden gondolkodó szív tanít, 
egy vagy más módon.

Ezért nevezi Fichte az írót prófétának vagy, 
amint jobban szereti magát kifejezni, papnak, 
aki az istenit szakadatlanul magyarázza az embe
reknek : az írók, nemzedékről-nemzedékre, egy 
láncolatos papi rendet alkotnak, azt tanítva, 
hogy az Isten egész életükben jelen van, hogy
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minden jelenség, amit a világon látunk, csupán 
hüvelye »a világ isteni eszméjének^, annak, s>ami 
a jelenségnek létalapját alkotja«. Imigyen az igazi 
íróban, eíösmerve a világ által vagy anélkül, min
dig van bizonyos megszenteltség: ó a világ őr
tüze, vezető papja, egy megszentelt lángoszlop, 
az Idők végtelenén keresztül való sötét zarándok
lóéban. Fichte éleselméjűleg különbözteti meg a 
valódi írót, akit mi itt hős-írónak nevezünk, a 
hamisak, a nem-hősök tömegétől. Bárki, ha nem 
egészen ebben az isteni eszmében él, vagy részle
gesen abban élve, nem igyekszik teljesen abban élni, 
mint az egyetlen jóban, éljen bár kénye-kedve 
szerint, pompában és jólétben, az ilyen nem író, 
az ilyen nem egyéb kontárnál, »Stümper«, mint 
Fichte mondja. Vagy a legjobb esetben, ha a 
próza terén mozog, »mesterember« lehet, pláne 
Fichte egy helyütt »non-entitas«-rak nevezi, s egy
szerűen irgalmatlan iránta, nem kívánja, hogy 
boldog életet folytasson közöttünk ! Ez a Fichte 
felfogása az íróról. A maga módja szerint éppen ezt 
fejezi ki a mi gondolatunk is.

Ebből a szempontból azt hiszem, hogy az 
utolsó száz év alatt az összes írók között a legkivá
lóbb Fichte honfitársa, Goethe. Ennek az ember
nek is csodamódon volt osztályrésze az, amit a 
világ isteni eszméjében eltöltött életnek, a benső, 
isteni rejtély víziójának nevezünk, s könyveiből 
a világ sajátos módon emelkedik ki, mint isteni 
alkotás, az Isten műremeke és temploma. Minden 
ragyog, de nem lángoló, tisztátalan tűzoszlopban, 
mint Mahometnél, hanem szelíd, égi fényben ; való
ságos jövendőmondás ebben az éppen nem prófé
tai időben ; az én felfogásom szerint a legnagyobb- 
szerű, de egyszersmind a legnyugodtabb jelenség,
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ami a korunkban mutatkozó nagy dolgok között 
fölmerült. Az frók között szemenszedett hős 
lehetne ez a Goethe. S csupa élvezet lenne nekem, 
ha az ő hős voltáról beszélhetnék ehelyütt, mert 
őt igazi hősnek tartom, hősiesnek mindabban, 

. amit mondott és tett, s talán még inkább abban, 
amit nem mondott és nem t e t t ; remek látom ány: 
nagy, hősies, antik ember, aki úgy beszél és úgy 
hallgat, mint egy ókori hős, a legmodernebb, 
magasröptű, nagy műveltségű író mezében ! Száz
ötven év óta nem volt ember, aki ehhez fogható 
képet nyújtott volna.

De most, amidőn mindenki ajkán a Goethe 
neve hangzik, róla beszélni: hiú, céltalan kísér
let volna. Beszélhetnék én teljes erőmből Goethé
ről, önök közül a legnagyobb részre kétes és bizony
talan hatást tennék és csak hamis képet alkotnék. 
Máskorra kell őt tartogatnunk. Johnson, Burns, 
Rousseau, három nagy, de sokkal kisebb alak a 
korábbi időkből, jobban illik ide. Három ember 
a tizennyolcadik századból; életföltételeik az 
Angliában most is érvényben levőkhöz sokkal 
inkább hasonlítanak, mint amilyenek közt Goethe 
élt Németországban. Sajnos, hogy ezek nem úgy 
hódítottak, mint ő ; derekasan harcoltak és el
estek. Nem hősökként hozták, hanem hősökként 
keresték a világosságot. Nyomasztó körülmények 
között éltek, az akadályok egész tömegével küz
döttek, nem tudtak kibontakozni a homályból, 
nem tudták tisztára kifejteni tehetségüket, az 
»isteni eszme« diadalmas értelmezéséig. Volta
képpen három irodalmi hős sírhalmára kell mutat
nom. Monumentális sírdombok ezek, amelyek 
alatt három szellemi óriás pihen eltemetve. Zordo- 
nak, de nagyszerűek s mindnyájunk száméra
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jelentőségteljesek. Állapodjunk meg náluk egy 
ideig.

Sűrűn merülnek fel panaszok a mi időnkben 
a társadalom bomlásnak indult állapotáról: mi
lyen rosszul működnek a társadalom szervezett 
e rő i; mennyi hatalmas erő dolgozik szertefutó, 
zűrzavaros, merőben rendszertelen módon. Amint 
mindnyája,n tudjuk, a panasz nagyon is jogosult. 
De ha nézzük ezeket a könyveket s ezeknek a 
könyveknek az íróit, úgy találjuk, hogy minden 
más rendezetlenség összefoglalása ezekben rejlik, 
egy neme ez a szívműködés szabálytalanságának, 
ahonnan és ahova lüktet minden zűrzavar széles 
e világon. Szemügyre véve azt, amit a könyvírók 
véghezvisznek s ahogy a világ bánik a könyv
írókkal, azt kell mondanom, hogy ez a világon a 
legfélszegebb dolog. Feneketlen mélyre kellene a 
tengerbe hatolnunk, ha meg akarnók kísérelni, 
hogy róla alaposan számot ad junk : de legalább 
egy pillantást kell rá vetnünk, hogy tárgyunkat 
megvilágítsuk. Ennek a három irodalmi hősnek 
életében a legrosszabb éppen az volt, hogy munká
juk és helyzetük ilyen káosz volt. Já rt úton tű r
hető a menés, de keserves munka olyan ösvényen 
haladni, amelyen még senkise járt, és sok ember 
bele is pusztul !

A mi ájtatos őseink érezték, hogy mily nagy 
jelentősége van annak, ha ember szól emberhez, 
s templomokat építettek, alapítványokat te tte k : 
az egész civilizált világban van szószék, a tartozé
kok és javadalmak mindennemű fokozatával el
látva, avégból, hogy onnan az ember élőszóval 
fordulhasson embertársaihoz, hogy a legszebb 
eredményeket vívja ki. Érezték, hogy ez a leg
fontosabb dolog, hogy enélkül semmit se lehet

15CÜTlyU : Bfisökrfil.
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elérni. Igazán ájtatos, szép munka ez. De most az 
írás művészete, a nyomtatás, gyökeres változást 
idézett elő. Nem prédikátor-e a könyvíró, aki 
nem ennek vagy annak a gyülekezetnek prédikál, 
ezen vagy azon a napon, hanem mindenkinek, 
minden időben és helyen ? Bizonyára nagyon 
fontos, hogy munkáját jól végezze, ha bárki más 
rosszul is végzi, hogy a szem ne csaljon, mert 
különben a többi tagok eltévelyednek ! De hogy 
miként végzi el dolgát, jól-e vagy rosszul', vagy 
egyáltalában nem : oly kérdés, amelyről senki 6e 
tartotta érdemesnek gondolkodni .Szerencsére azon
ban mégis van egy ember, akire nézve fontosság
gal bír ez a kérdés s ez a könyvárus, aki könyvei
vel egypár garast akar szerezni; senki más nem 
törődik vele. Nem kérdi senki: honnan jött, 
hova törekszik, milyen úton ér célt, mi lehet 
előnyére pályafutásában, ő  egy véletlenség a tá r
sadalomban. Mint egy vad izmaelita vándorol 
végig a világon, amelynek ő a szellemi fénye, 
vezetője vagy félrevezetője !

Bizonyára az írás művészete az emberi talál
mányok között a legcsodásabb. Odin rúnái vol
tak a hős munkájának legelső formája ; a köny
vek, az írott betűk még csodaszerűbb rúnák, ez 
az utolsó forma ! A könyvekben van lerakva az 
egész múlt lelke : a múltnak tagolt, hallható szava, 
hangja, amikor teste, anyagi része már régen el
tűnt, mint egy álom. Hatalmas hajórajok, had
seregek, kikötők és arzenálok, rengeteg városok, 
tele templomokkal, műkincsekkel, mind nagyon 
becsesek, de mivé válnak? Agamemnon, egy sereg 
Agamemnon, Perikiesek és Görögországuk : mind, 
mind rommá, törmelékké, néma, gyászos romhal
mazzá lettek r de Görögország könyvei! Ezekben
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él még mindig Görögország, minden gondolkodó 
előtt, s újra életre kelthető. Nincs az a varázslatos 
rúna, amely csodaszerűbb volna, mint a könyv. 
Minden, amit az emberiség véghezvitt, elért, 
szóval, ami v o lt: mintegy varázzsal van lekötve 
a könyvek lapjain. Az embereknek drágalátos 
kincse.

Nem mívelnek-e csodákat a könyvek, mint 
ahogy ezt a rúnákról mesélik? Meggyőzik, rá
beszélik az embereket. A legsilányabb kölcsön- 
könyvtári regény, amit az Isten háta megetti fal
vakban pajzán leányok forgatnak és könyv nél
kül tanulnak, ezeknek a pajzán leányoknak a férj- 
hezmenetelét, háztartását szabályozza bizonyos 
fokig. így érzett >>Celia«, így te tt »Clifford«: ezekre 
a fiatal kedélyekre gyakorolt benyomás, a dévaj 
világnézet egykoron életelvvé válik. Gondoljuk 
csak meg, hogy gyakorolt-e a mitologista legféktele
nebb képzeletében fölmerült rima oly csodát, 
aminőt egynéhány könyv keltett mai napság ? Mi 
építette meg Szent Pál székesegyházát ? Nézzünk 
a dolog mélyére s azt találjuk, hogy az az isteni 
héber könyv, az a szó hozta létre, amely Mózesből, 
a kitaszítottból, a 4000 évvel ezelőtt midianita 
nyáját őrzőből, került ki Sinai vadonában ! A leg
különösebb valami, de semmi sincs, ami igazabb 
volna. Az írás művészetével, aminek a nyomtatás 
egyszerű, kikerülhetetlen s aránylag jelentéktelen 
kiegészítése, folyománya, a csodák igazi uralma 
kezdődött meg az emberiség számára. Bámulatos 
új érintkezéssel és állandó közelséggel kapcsolja 
össze a múltat és távolit a jelennel, időben és tér
ben : minden időt és minden helyet a tényleges 
mával és hellyel. Minden körülmény megválto
zott az emberre nézve, minden neme a fontos

16*
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tényezőknek: a tanítás, a prédikálás, a kormány
zás és minden egyéb.

Vegyük például a tanítást. Az egyetemek a 
modem korszakoknak nevezetes és tiszteletre
méltó alkotásai. A könyvek létrejötte az ő létüket 
is gyökeresen megváltoztatta. Az egyetemek akkor 
keletkeztek, amikor könyvek még nem voltak 
kaphatók; amikor egyetlenegy könyvért egy 
nagy darab földet kellett adni. Ilyen körülmények 
között, amidőn valaki közölni akarta ismereteit, 
maga köré kellett gyűjtenie a tanulókat, színról- 
színre kellett őket látnia. Ha tudni akartad azt, 
amit Abelard tudott, föl kellett keresned Abelard-t 
és hallgatnod őt. Ezeren meg ezeren, egész 30.000-ig, 
özönlöttek, hogy hallgassák Abelard metafizikus 
teológiáját. És most egy másik tanító részére, 
akinek szintén volt mondani, közleni valója, ked
vező alkalom n y ílt: ott, ahol annyi ezer tudni 
vágyó összegyűlt, minden hely között ez volt rá 
nézve a legalkalmatosabb. Egy harmadik tanító 
számára még jobb v o lt; s mennél több tanító 
sereglett össze, annál jobb volt. Csak az kellett, 
hogy a király vegyen tudomást erről az új jelen
ségről ; a különböző iskolákat egyesítette és őssze- 
olvasztotta ; épületeket, előjogokat, egyéb segít
séget is adott, elnevezte Universitas-mk, vagyis 
az összes tudományok iskolájának: íme, főbb 
vonásaiban, a párizsi egyetem, mintaképe minden, 
utána következő egyetemnek, amelyek hat század 
óta napjainkig alapultak. Ilyen volt, az én fel
fogásom szerint, az egyetemnek eredete.

Azonban világos, hogy annál az egy körül
ménynél fogva, hogy a könyvek könnyen hozzá
férhetőkké váltak, az összes alapföltételek töviről- 
hegyire megváltoztak. Amint a könyvnyomtatást
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feltalálták, minden egyetem részint átalakult, 
részint fölöslegessé v á l t ! A tanítónak nem volt 
szüksége arra, hogy személyesen maga köré gyűjtse 
az embereket, hogy elbeszélje, élőszóval előadja 
nekik azt, amit tu d o tt: csak egy könyvben kellett 
kinyomatnia, s minden tanuló, távol és közel, 
potom áron megszerezhette, saját tűzhelyénél 
behatóbban tanulmányozhatta ! Kétségkívül az 
élőszónak még mindig megvan a maga különös 
hatása : bizonyos körülmények között maguk a 
könyvírók célszerűnek találják az élőszót, — 
bizonyság rá mostani összejövetelünk ! Azt lehet 
mondani, hogy amíg az embernek nyelve -van, 
külön tere van az élőszónak, az írásnak és a nyom
tatásnak. Minden dologra nézve s tekintettel az 
egyetemekre, ezt mindig szem előtt kell tartani. 
De a két terület határvonalai még sehol sincsenek 
megállapítva, még kevésbé gyakorlatilag alkal
mazva ; az az egyetem, amely ezt a nagy, új tényt, 
a nyomtatott könyvek létezését, teljes mértékben 
megértené, s tiszta megvilágításban, úgy állana 
a 19. században, mint a párizsi egyetem állt a 
13. században, — ilyen egyetem még nincsen. 
Ha utána gondolunk, azt találjuk, hogy min
den, amit az egyetem vagy a legtökéletesebb fő
iskola érettünk képes tenni, még mindig ugyanaz, 
amit az első iskola megkezdett: arra tanítani 
meg, hogy miként olvassunk. Megtanulunk olvasni 
különböző nyelveken, különböző tudományokból; 
megtanuljuk egy rakás könyvnek az ábécéjét és 
betűit.

De a hely, ahonnan az ismeretet, magát 
az elméleti ismeretet is, megszerezzük, maga a 
könyv. Az, hogy mit olvasunk, azután attól függ, 
hogy a tanárok mindent megtettek-e, amire csak
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képesek voltak. A voltaképpi egyetem, mai napság, 
egy könyvtár.

De magában az egyházban is, amint már 
jeleztem, a prédikálásban, egész működésében, a 
könyvek megjelenése folytán minden megváltozott. 
Az egyház nem egyéb, mint papjainak vagy pró
fétáinak elösmerten munkálkodó egyesülése, olya
noké, akik bölcs tanítás által vezérlik az emberek 
lelkeit. Amíg nem volt írás, amíg nem volt gyors
írás vagy nyomtatás, az élőszóval való prédikálás 
volt az egyedüli, természetes módszer erre a célra. 
De most a könyvekkel ? — Az, aki egy igazi jó 
könyvet tud írni, olyat, amely képes meggyőzni, 
elragadni egész Angliát, nem püspöke, érseke, 
prímása-e egész Angliának ? Gyakran mondom, 
hogy a hírlapírók, a pamfletisták, a költők, a 
könyvírók együttvéve alkotják a valódi, munkás, 
voltaképpi egyházat egy modern országban. S nem
csak prédikálásunk, hanem egész istentisztele
tünk nem a nyomtatott könyvek útján megy-e 
végbe ? Az a nemes érzés, amit egy tehetséggel 
megáldott nagy szellem dallamos szavakba önt, 
ami szíveinkben dallamot kelt, lényegileg, ha jól 
megértjük, nem istentisztelet-jellegű-e ? Ebben a 
zavaros időben, minden országban sokan vannak, 
akik az istentisztelet tekintetében más módszer
rel nem rendelkeznek. Az, aki bármiképpen jobban 
megmagyarázza nekünk, mint annakelőtte tudtuk, 
hogy a mezők lilioma szép, nem úgy mutatja-e 
be azt, mint minden szépség forrásának kibuggya- 
nását, mint a világegyetem nagy alkotójának 
abban látható kezeírását? Egy szent zsoltárnak 
versecskéjét énekelte el nekünk, énekeltette el 
velünk. így van ez a szó igaz értelmében. Mennyi
vel inkább teszi ezt az, aki egy embertársunknak
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nemes tetteit, érzéseit, vállalkozását és szenvedé
seit énekli meg, beszéli el s valami módon szívünk
höz közelebb hozza ! Mintegy az oltárról vett 
eleven szénnel érintette meg szívünket. Talán 
nincs is valódibb istentisztelet.

Az irodalom, amennyiben valóban az, »a 
természet apoka]ipszise«, »a nyilt titoké feltárása. 
Fichte stílusában szólva, ez az isteninek 'folyto
nos megnyilatkozásáé a földiben és a közönséges
ben. Az isteni, a maga valóságában, mindig meg
marad ; most ebben a dialektusban, majd amab
ban nyilatkozik meg a világosság különböző 
fokain: minden igazi tehetséggel megáldott dal
nok vagy szónok öntudatosan vagy öntudatlanul 
így cselekszik. Egy Byronnak sötét, zivataros 
méltatlankodása, bármily szeszélyes és féktelen, 
ebből m erít; éppen így egy francia szkeptikusnak 
fonnyadt mosolyú gúnyolódása, — a hamisnak 
kigúnyolása: az igaznak szeretete és imádata. 
Mennyivel inkább egy Shakspearenek, egy Goethé
nek égi harmóniája, egy Miltonnak székesegyházi 
zenéje ! Burnsnek szerény, természetes pacsirta
hangja is valami, a mezei pacsirta, amely az alanti 
barázdából a kék ég felé emelkedik s ott énekel 
nekünk olyan édesen! Mert minden igazi dal 
istentisztelet-jellegű, aminthogy minden igazi 
munka ilyen természetű, aminek az ilyen ének 
csak emléke, dallamos megnyilatkozása. Egy valódi 
»egyházi liturgiánaké és ohomiliák gyüjteményé- 
neké töredékei találhatók föl, a közönséges szem 
elől különösképpen elrejtetten, a nyomtatott be
szédnek abban a tajtékzó óceánjában, amit mi, 
kevéssé szabatosan, irodalomnak nevezünk. A köny
vek is a mi egyházunk.

Forduljunk most már az emberek kormány
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zásához. Witenagemote,* a régi parlament, nagy 
dolog volt. A nemzet ügyei felől ott tanácskoztak 
és határoztak, hogy mit kell tennie a nemzet
nek. De ma, habár a >>parliament<! elnevezés fenn
áll, nem támad-e föl a parlamenti vita, mindenütt 
és mindenkoron, sokkal behatóbb módon, a parla
menten kívül is ? Bürke azt mondta, hogy három 
rend van a parlamentben ; de az újságírók kar
zatán ott ül a negyedik rend, jelentékenyebb, 
mint a másik három együttvéve. Nem képletes 
kifejezés ez, vagy élces mondás, tény ez szó sze
rint, — nagyon fontos a mi időnkben. Parlament 
nekünk az irodalom is. Gyakran mondom, a nyom
tatás, amely szükségszerűleg következik az írás 
után, egyenértékű a demokráciával; fedezd föl 
az írás mesterségét, s a demokrácia kikerülhetet
len. Az írás magával hozza a nyom tatást; az álta
lános, a gyors napi sajtót, amint ma már színról- 
színre látjuk. Bárki, ha tud beszélni, amint most 
egy egész nemzethez szól, hatalommá, a kormány
zat egyik ágává növi ki magát, elidegeníthetetlen 
súllyal a törvényalkotásban, a hatalom minden 
tényében. Nem tartozik a dologra, hogy milyen 
a rangja, mennyi a jövedelme, milyen a berende
zése : a fődolog az, hogy olyan a nyelve, amire 
mások visszafojtott lélekzettel hallgatnak; ez a 
lényeges és semmi egyéb. A nemzetet mindazok 
kormányozzák, akiknek nyelvük van : ebben van 
a demokrácia veleje. Tegyük hozzá: minden 
létező hatalom fokról-fokra arra törekszik, hogy 
szerveződjék; működve titkon, lekötve és el
nyomva, akadályokkal eltorlaszolva, nem nyug-

* A »bölcsek gyülekezetének* nevezett nemzetgyűlés 
a régi angolszászoknál. Ford. jeg yz.
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szik addig, amíg működését szabadon, akadály
talanul, mindenki szeme láttára nem gyakorol
hatja. A csak eszményileg létező demokrácia 
makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy kézzelfoghatóan 
is létezzék.

Szükségképpen, minden vonalon, arra a vég
eredményre kell jutnunk, hogy mindama dolgok 
között, amiket az ember itt alant tenni képes, 
a legrendkívülibb, a legcsodálatosabb, a legérté
kesebb dolgok azok, amiket könyveknek neve
zünk ! Kezdve az újságtól, föl a szent héber 
könyvig, mi mindent véghez nem vittek s véghez 
nem visznek azok a nyomorúságos, fekete tintával 
bekent papirfoszlányok ! Valóban, bármi legyen 
a külső formája a dolognak (amint mondók: 
papirfoszlány és fekete tinta), valójában nem az 
emberi tehetség legmagasabb megnyilatkozása 
hozza-e létre a könyvet ? Az ember Gondolata 
az az igazi bűverő, amivel mindent megalkot. 
Minden, amit tesz, véghezvisz, a gondolatnak 
köntöse. Ez a London, házaival, palotáival, gőz
gépeivel, székesegyházaival, roppant forgalmával, 
zakatolásával, mi egyéb, mint egy Gondolat, 
milliók gondolata eggyé olvadva, egy gondolat
nak roppant, megmérhetetlen szelleme, megteste
sítve téglában, vasban, füstben, porban, paloták
ban, parlamentekben, bérkocsikban, Katalin-dok- 
kokban és így tovább ! Egy tégla nem jö tt létre 
anélkül, hogy egy ember ne törte volna fejét a 
téglacsináláson. Az, amit mi »tintafoltokkal meg
rakott papirfoszlányoknak« nevezünk, a lehető 
legtisztább megtestesülése az emberi gondolatnak. 
Nem csoda tehát, ha minden tekintetben a leg
hatékonyabb és a legnemesebb is.

Mindez, az írónak a modem társadalomban
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való fontossága és inindenekfölött való fontossága, 
hogyan szárnyalja túl a sajtó a szószéket, a taná
csot, az egyetemi tanácsot és sok más egyebet : 
mindez már réges-régen hangsúlyoztatok, s az 
utóbbi időkben az a diadal és csodálat bizonyos 
érzelgős rajongásával elégszer elösmertetett. Ügy 
tetszik nekem, hogy az érzelgősség lassan-lassan 
helyet kénytelen adni a gyakorlati felfogásnak. 
Ha az írók csakugyan olyan kiszámíthatatlanul 
befolyásosak, ha korszakról-korszakra, sőt napról- 
napra tényleg ilyen változásokat képesek elő
idézni, akkor, azt gondolom, arra a következte
tésre kell jutnunk, hogy az írók nem mindig úgy 
fognak járni-kelni köztünk, mint el nem ösmert, 
züllött izmaeliták. Amint fentebb mondottam, 
minden, amiben, bár észrevétlenül, tényleg erő 
és hatalom van, egyszer csak ledobja burkát, 
hüvelyét, kötelékeit, s kézzelfogható, általánosan 
elösmert hatalommal lép előtérbe. Hogy valaki 
egyenruhát, jelvényeket viseljen, fizetést is húz
zon olyan hivatal után, amelyet egy egészen más 
valaki tölt b e : ebből haszon nem származhatik, 
ebben nincs igazság, ez igaztalanság. Es mégis ezt 
juttatni jogos érvényre, milyen nagy munka, ami 
jövendő időkre van föntartva ! Annyi bizonyos, 
hogy az, amit az irodalmi céh szervezetének neve
zünk, a messzi távolban dereng s mindenféle 
szövevényes akadályba ütközik. Ha azt kérdeznék 
önök tőlem, melyik hát az írók részére a lehető 
legjobb szervezet a modern társadalomban, amely 
helyzetükre s a világ helyzetére való tekintettel, 
a tényekre támaszkodva, a legteljesebb haladást, 
a legjobb rendet idézné elő, azt felelném, hogy a 
probléma meghaladja tehetségemet. Nem egy, 
hanem több embernek egymásra következő kor
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szakokban kemény fejtörése, komoly munkája 
képes csak megközelítőleg helyes megoldásra 
vinni. Melyik lenne a legjobb berendezés, senki 
közülünk megmondani nem tudja. De ha azt kér
dik önök, melyik a legrosszabb ? ezt felelem : ez 
a mostani a legrosszabb, amelyben a zűrzavar 
viseli a választott bírói tisztet. A legjobbhoz vagy 
csak aránylag jóhoz még hosszú az út.

Egy megjegyzést nem hallgathatok el, s ez 
az, hogy nem a királyi vagy parlamenti pénz
adomány a fódolog, nem erre van legnagyobb 
szükség. Javadalmakat adni az íróknak, pénz
áldozatokkal s más ilyesfélékkel támogatni őket: 
mindez keveset lendít a dolgon. Utóvégre is az 
ember torkig van a pénz mindenhatóságáról hal
lott beszédekkel. Inkább azt merem mondani, 
hogy egy igazán jóra való embernek nem baj a 
szegénység; csak hadd legyenek szegények az 
írók, hogy megmutassák: valódiak-e vagy sem ! 
A keresztény egyház egyik intézménye a kolduló 
szerzetesek rendje, jó emberek testületé, akik 
arra vannak kárhoztatva, hogy kérjenek, könyö
rögjenek ; ez a keresztény szellemnek egészen 
természetes és szükséges fejleménye. Maga is 
szegénységen, szenvedésen, ellenszegülésen, ke- 
resztrefeszítésen, mindenféle világi nyomorúságon 
és megaláztatáson alapult. Azt merjük mondani, 
hogy az, aki ezeket a dolgokat nem ösmerte s 
nem tanult ezekből a megbecsülhetetlen leckék
ből, az nélkülözte a legjobb iskolát. Koldulni, 
mezítláb járni, durva gyapjúcsuhában csatan
golni, kötéllel a derékon, s lenézve lenni mindenki 
á lta l: nem valami szép dolog volt s mindaddig nem 
volt megtisztelő, amíg azok nemessége nem tette 
azzá, akik hivatásszerűleg jártak-keltek imigyen.
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A koldulás nem vág bele korunk keretébe ; 
egyébként kérdjük : nem volt-e talán jobb John- 
sonra nézve a szegénység ? Szükséges rá nézve 
mindenkor tudnia, hogy külső előny, bármi siker 
nem cél, ami után törekednie kell. Büszkeség, 
hiúság, minden néven nevezendő rosszindulatú 
önzés az ő szívében is fölébredt, mint minden 
szívben; mindenekelőtt ezeket kell kiirtani, még 
kínok árán is kiszakítni a szívből, mint haszon
talan dolgokat. A gazdagnak és nemesnek szüle
te tt Byron még rosszabbul járt, mint a szegény 
és plebejus Burns. Ki tudja, vajjon abban a távol
fekvő í>1 ehető legjobb szervezetiben nem fog-e 
ar szegénység még mindig lényeges elemként sze
repelni? Vajjon íróink, akik a szellemi hősök 
szerepére tartanak igényt, még akkor is nem az 
önkéntelen szerzetes«-rendnek egy nemét fogják-e 
alkotni, mint ma, hozzákötve ahhoz a rú t sze
génységhez, míg ki nem próbálták, hogy mi rej
lik abban, míg meg nem tanulták azt is javukra 
fordítani. Kétségkívül pénzzel sokat el lehet 
érni, de nem mindent. Tudnunk kell a határát 
és arra kell szorítanunk, s ha ezen túl akar ter
jeszkedni, vissza kell szorítanunk.

S ha a pénzzel való támogatás, annak fölhasz
nálására a kellő idő, a kiosztásra a megfelelő 
közeg, minden szépen el is van rendezve, — hogyan, 
miképpen találjuk meg azt a Burast, aki mindezt 
megérdemli ? Istenítéletet kell kiállania, hogy be
bizonyítsa rátermettségét. Ez az ordáiia, ez a 
vad káosztömkeleg, amit irodalmi életnek neve
zünk : ez is egy neme az istenítéletnek ! Tiszta 
igazság van abban a gondolatban, hogy a társa
dalom alsóbb osztályainak erőfeszítése a felsőbb 
körök és jutalmazóbb állások felé folytonos és
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örökkétartó! Erős emberek születnek köztük, 
akiknek másutt a helyük, mint ott alant. Ezek
nek az embereknek a változatos, kifürkészhetet
lenül szövevényes, egyetemes erőfeszítése alkotja 
és kell hogy alkossa azt, amit társadalmi hala
dásnak nevezünk. írók és másfajta emberek 
részére egyaránt. Hogyan kell szabályozni ezt az 
erőfeszítést ? Ez a kérdés lényege. Ügy hagyni, 
amint van, a vak véletlen kedve-kényére, szét
húzó, egymást tönkretevő atomok forgatagaként, 
ezer közül egy jusson célhoz, a többi kilencszáz- 
kilencvenkilene pedig pusztuljon e l ; királyi John
son tétlenül heverjen padlásszobában vagy Cave 
nyomdász jármában nyögjön ; egy Bums, meg
tört szívvel, mint »finánc« haljon m eg; egy 
Rousseau, őrült elkeseredettségbe hajtva, para- 
doxonaival francia forradalmakat gyújtson lángra : 
amint mondottuk, világos, hogy ez a legrosszabb 
szabályozás. Sajnos, a legjobb még nagyon 
messze van.

S mégse lehet kétség aziránt, hogy be fog 
következni; közeledik felénk, bár burkolva még 
a századok méhében ; olyan jóslás ez, amit bát
ran megkockáztathatunk. Mert mihelyest az embe
rek észreveszik egy dolognak a jelentőségét, fon
tosságát, okvetlenül nekifognak, nekigyürkőz- 
nek, hogy azt szabályozzák, könnyítsék, elősegít
sék, s nem nyugosznak addig, amíg megközelítő
leg be nem fejezik. Mondom, papság, arisztokrá
cia, a világon jelenleg létező uralkodó osztályok 
között jelentőségre nézve, egy se hasonlítható 
össze a könyvírók papságával. Olyan tény ez, 
amit minden uccasarkon olvasni lehet s miből 
mindenki levonhatja a következtetést. »Az iroda
lom gondoskodik magáról«, válaszolta Pitt, ami
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kor sürgették, hogy segítsen Burnsön. »Igen, — 
jegyezte meg Southey, — gondoskodni fog magá
ról s hegyibe önökről is, ha nem vigyáznak ma
gukra.«

Nem az egyes írók sorsa a döntő ; ez pusz
tán egyéni, a nagy testnek nagyon csekély töre
déke ; kiizködhetnek, tengethetik életüket vagy 
meghalhatnak, amint eddig történt. De mélyen 
érinti az egész társadalmat, hogy a világosságot 
magasan helyezze el, s annak körében járjon 
vagy lábbal tapossa, mindenfelé pusztitólag szórja 
szét (amiből aztán tűzvész is keletkezik), amint 
eddig történt. Világosság az egyetlen dolog, amire 
a világnak szüksége van. Ha tudás van a világ 
fejében, diadalmasan küzdi ki csatáját, s a lehető 
legjobb világ lesz belőle. A szervezetlen irodalmi 
osztálynak ezt az anomáliáját minden más ano
mália gyökerének, okának és okozatának neve
zem ; ennek valamelyes célszerű rendezése egy
szersmind egy új életrendnek, mindnyájunk szá
mára az igazságos, helyes szabályozásnak a punc- 
tum saliens-e. Egynémely európai államban, Fran
ciaországban és Poroszországban, már vannak 
némi nyomai az Írói osztály szervezetének, jeléül 
annak, hogy a szervezés fokozatosan keresztül
vihető. Én hiszem, hogy ez lehetséges, kivihető lesz.

A legérdekesebb tény, amit a kínaiakról 
hallok, az, ami iránt nem egykönnyen jutunk 
tisztába, de ami derengő állapotában is rendkívül 
figyelemreméltó: t .  i. hogy megkísérlik íróikat 
kormányzóikká tenni. Idő előtti volna kijelenteni, 
hogy könnyen érthető, miként történhetik ez, 
vagy mily sikerrel ju tott érvényre. Minden ilyen 
dolog nagyon sikertelen ; de a sikernek csekély 
foka magában is becses, maga a kísérlet is az.
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Egész Kínában többé-kevésbé lázas kutatás foly 
a fiatal nemzedékben mutatkozó tehetséges embe
rek fölfedezése céljából. Mindenki számára meg 
vannak nyitva az iskolák: a nevelésnek furcsa 
módja, de mégis egy módja. Akik az alsóbb isko
lákban kitüntetik magukat, előnyös állásokat nyer
nek a magasabbakban, hogy még jobban kitüntes
sék magukat, — feljebb, mindig feljebb, s úgy 
látszik, hogy a hivatalos személyek, a leendő 
kormányzók ezekből kerülnek ki. Ezeket teszik 
próbára először, hogy vajjon tudnak-e kormá
nyozni vagy sem. S bizonyára a legjobb sikerrel, 
mert ők azok, akik már jelét adták értelmi képes
ségüknek. Kíséreljétek csak m eg; még eddig nem 
kormányoztak, nem igazgattak ; talán nem képe
sek rá ; de vem értelmiségük, ami nélkül nincs 
rátermettség. Nem is eszköz az ész, amint hinni 
szeretjük. »Kéz az, amely minden eszközzel bánni 
tud.« Tegyetek kísérletet ezekkel az emberekkel; 
mindenek közül ők a legérdemesebbek a kísér
letre. — Nem ismerem a kormányzásnak, alkot
mánynak, forradalomnak, társadalmi szervezke
désnek vagy szervezetnek olyan fajtáját, amely
nek tudományos kutatása oly eredménnyel kecseg
tetne, mint éppen ezé. Az eszes ember az ügyek 
élén ; ez minden alkotmánynak és forradalomnak 
a végcélja, ha ugyan egyáltalán van valami vég
céljuk. Mert az igazán eszes ember, amint váltig 
állítom és hiszem, nemesszívű, igaz, igazságos, 
emberséges és bátor. Ültessétek őt kormányra, 
s mindent megnyertetek; mulasszátok el, legyen 
bár alkotmányotok olyan bővében, mint a gomba,*

* Az angol »blackberry« (szeder) helyett a magyar 
szólásmódhoz közelebb fekvő képet használtam.

Ford. jegyz.
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8 parlamentetek akár minden faluban: semmit se 
értek el !

Ez persze furcsán hangzik s közönséges elmél
kedéseink körén kívül esik. De mi különös időket 
élünk; ezeken a dolgokon gondolkoznunk kell, 
meg kell ezeket valósítanunk, valami úton-módon 
bele kell vinnünk a gyakorlati életbe. Ezeket és 
sok egyebet. Mindenfelől rebesgetik s hallható is 
eléggé, hogy a Routine ősi birodalma végét járja, 
hogy azért, mert valami régtől fogvást tart, nem 
ok arra, hogy tovább is tartson. Ami volt, az el
pusztult, veszendőbe m en t; az emberiség nagy 
tömegei, Európa minden társadalmában, nem 
képesek többé abból megélni, amiből eddig ten
gődtek. Amidőn milliók a legnagyobb erőfeszítés 
mellett sem bírják többé megszerezni minden
napi kenyerüket, s >>minden harmadik ember egy 
évben harminchat héten át egy harmad adag 
burgonyára van szorítva*: oly tények, amelyek, 
kikerülhetetlenné teszik a változást! Az írók 
szervezete kérdésének most már búcsút mondunk.

A baj, amely íróinkra a legsúlyosabban nehe
zedett, nem az írók szervezetének hiányában, ha
nem sokkal mélyebben feküd t; amelyből, mint 
egy forrásból, annyi fonákság származott, nem
csak az írók, hanem más emberek rovására is. 
Hogy hősünk, mint író, úttalan utakon, társ nél
kül, szervezetlen zűrzavaron kénytelen vándorolni, 
és saját életét kockáztatja, tehetségét veti zálogba 
azért, hogy új ösvényt törjön : ezt még úgy tekint
hette, mint a hősök közös sorsát, ha egyszersmind 
önnön tehetsége nem lett volna szárnyaszegett 
és bénult. Végzetes nyomorúsága, szellemi hű- 
dése — joggal nevezhetjük így — volt annak a 
kornak, amelyben élt, amelyben az ő élete is meg



241

bénult, akármit is csinált légyen. A 18. század 
szkeptikus volt, s ebben a röpke szóban a nyomo
rúságoknak egész Pandora-szelencéje foglaltatik. 
Szkepticizmus nemcsak értelmi, hanem erkölcsi 
kételkedést is jelent, a hitetlenségnek, az őszinte
ség hiányának, a szellemi hűdésnek minden nemét. 
Talán a világ kezdete óta kevés olyan század 
volt, amelyben a hősies élet több nehézséggel 
járt. Nem a hitnek, nem a hősöknek korszaka 
volt ez ! A hősiességnek még a lehetőségét is merő
ben kétségbevonták. A hősiesség kipusztult; koz
na piasság, formulizmus, közhelyek léptek elő
térbe. A »csodák kora<< elmúlt vagy talán nem is 
v o l t ; tényleg nem létezett többé. Kiélt világ, 
amelyben csoda, nagyság, istenség nem lakoz
tak ; — egy szóval világ — Isten nélkül.

Milyen törpe, kicsinyes ennek a kornak gon
dolkodásmódja, összehasonlítva nem is a keresz
tény Shakspeare-ekkel és Miltonokkal, hanem csak 
a régi pogány skaldokkal, a hívők bármely fajá
val. Igdrasil, az élő fa, világraszóló, zengzetes, 
profétikus ágaival, oly mélyre bocsátva alá gyö
kereit, mint aminő mély Hela, zakatoló Világ
gépben aszott el. »Fa« és »Gép«: állítsuk szembe 
ezt a két dolgot. Magam részéről kijelentem, hogy 
a világ nem g ép ! Azt mondom, hogy nem forgó 
kerék, rúgószerű »indltékok<<, önérdekek, csekkek 
meg mérlegek útján halad ; valami egészen más 
van benne, mint a fonóorsók és a parlamenti 
többségek berregése, — egészben, egyáltalában 
nem g é p ! A régi északi pogányoknak helyesebb 
fogalmuk volt Isten világáról, mint ezeknek a 
gép-szkeptikusoknak: a régi pogányok őszinte 
emberek voltak. De ezekben a szegény szkeptiku
sokban nem volt semmi őszinteség, semmi igaz

16Carlyle : H ísBkiöl. i
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ságérzet. Féligazságot és mende-mondát egész 
igazságnak vettek. A legtöbb ember szemében az 
igazság: a megszerezhető szavazatok útján mér
legelendő közönséges valószínűségi számítás. Az 
őszinteség lehetőségének még az elemi ismerete 
is kiveszett belőlük, fogalmuk se volt arról, hogy 
mi fán terem az őszinteség. Hány >>valószínűségi 
számításon tengődő* kérdi ártatlan megütközéssel 
s a megsértett erény önérzetes hangján: »Mit ! 
nem vagyok-e én őszinte ?<< Amint mondom, szel
lemi bénultság, semmi egyéb, mint gépies élet volt 
ennek a századnak a jellemvonása. A közönséges 
ember, habár, szerencsére, alatta állt századának, 
s egy korábbihoz tartozott, sem hivő, sem hős 
nem lehetett; a lélekölő befolyások alatt eltemetve 
feküdt, öntudatlanul. A legerősebb embernek 
csak véghetetlen erőfeszítéssel és zűrzavarral lehe
te tt magát félig-meddig fölszabadítania, s mintegy 
elvarázsolt alakban, tragikus módon, szellemi 
tetszhalál-életet élnie s félhőssé válnia,

Szkepticizmus az a név, amivel mindezt meg
jelöljük, mint mindezen dolgoknak főkórjelét, 
voltaképpi forrását. Nagyon sokat lehetne erről 
beszélni. Egy csomó előadás s nem egy előadás 
kicsiny részlete volna szükséges annak megmagya
rázásához, hogy mit kell érteni a 18. század és 
annak iránya alatt. Valóban ez és ezzel kapcsola
tosan mindaz, amit szkepticizmusnak nevezünk, 
éppen az a gyilkos betegség és halálos ellenség, 
ami ellen irányult az emberi élet kezdete óta min
den tanítás és beszéd : a hit küzdelme a hitetlen
ség ellen, soha meg nem szűnő harcban. Nem óhaj
tanánk a vádaskodás terére lépni. Ebben a század
ban a szkeptioizmust olybá vesszük, mint a régi 
hit kipusztulását, mint előkészületet új, jobb,
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messzebb vezető utak és módok felé, mint kikerül
hetetlen dolgot. Nem akarjuk kárhoztatni ezért 
az embereket; csak sajnálkozunk nehéz sorsuk 
miatt. Ügy értjük, hogy a formák széttörése nem 
egyszersmind az örökké tartó lényeg széttörése, 
hogy a szkepticizmus, bármilyen elszomorító és 
gyűlöletes is, nem befejezés, hanem csak kezdet.

Minap, amidőn, minden előzetes célzat nél
kül, Benthamnek az embert és az emberi életet 
érintő elméletéről beszéltem, azt találtam mon
dani, hogy az nyomorúságosabb, mint a Maho- 
meté. Ha már kimondottam, most kénytelen va
gyok megjegyezni, hogy ez jól megfontolt, hatá
rozott véleményem. Nem mintha ezzel Bentham 
Jeremiást és azokat akarnám megsérteni, akik őt 
tisztelik, becsülik és hisznek benne. Maga Bentham 
és hitvallása úgy tűnik föl nekem, mint amely, 
összehasonlítva másokkal, dicséretet érdemel. Hatá
rozott kifejezése ez annak, ami felé hajlik boldog
boldogtalan, gyáva, félig-meddig settenkedő úton- 
módon. Essünk át a válságon : vagy a halál, vagy 
a fölgyógyulás lesz osztályrészünk. Ez a durva, 
gőzgépies utilitarizmus közeledés az új hithez. 
Az álnokoskodás álarcának levetése ez, beszélge
tés önnönmagával: »Jól van tehát, ez a világ egy 
vasszerkezetű gép, istene a nehézkedés törvénye 
és az önzés éhessége ; lássuk, mit lehet belőle 
csinálni az ellensúlyozás s a fogak és kerekek he
lyes alkalmazása által !« A benthamizmusban van 
valami teljes, férfias, rettenthetetlen odaadás az- 
iránt, amit valaki igaznak t a r t ; nevezhetitek 
akár hősiesnek is, bár ez nem egyéb vakon tapoga- 
tódzó hősiességnél. Tetőpontja, félelmet nem ismerő 
hadizenete ez mindannak, ami a fél-embert jelenti, 
de, abban a 18. században, áthatotta az ember

16*
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egész léteiét. Nekem úgy tetszik, hogy minden 
istentagadó és olyan, aki csak ajkán hordja Isten 
nevét, kénytelen benthamista lenni, ha van bátor
sága és becsülete. A benthamizmus : szemétől 
megfosztott hősiesség; az emberi faj, mint egy 
boldogtalan, megvakult Sámson, a filiszteus-ma- 
lomban taposva, kétségbeesetten rázza meg mal
mának oszlopait, irtózatos összeomlást idéz elő, de 
egyszersmind végleges megszabadulást is. Bentha- 
met pedig bántani nem szándékom.

Azt azonban kijelentem, s azt óhajtanám, 
hogy minden ember tudja és szívére vegye, hogy 
az, aki a világegyetemben nem lát egyebet gépe
zetnél, a legvégzetesebb módon félreösmeri a 
Világegyetem titkát. Ügy tetszik nekem, hogy a 
legdurvább tévedés, amibe az ember beleeshet, 
kiküszöbölni minden istenséget a Világegyetem
ről alkotott felfogásból, — nem akarom a pogány
ságot azzal bélyegezni meg, hogy pogány tévedés
nek nevezzem, amibe az emberek beleestek. Ez 
nem igaz: ez, alapjában véve, hamis felfogás. 
Aki így gondolkozik, az rosszul fog föl mindent a 
világon; ez az eredendő bűn megmételyezi min
den következtetését. Minden elvakulás között ez 
a legsajnálatraméltóbb, nem véve ki még a boszor
kányhitet se. A boszorkányhit legalább egy élő 
ördögöt imád *, de ez egy holt vasördögöt; nem 
Istent, de még egy ördögöt se ! — Mindaz, ami 
nemes, isteni, ihletett, kihull, kiesik az életből. 
Csupa undok caput mortuum marad meg mindem 
nütt, a gépies hüvely, amiből hiányzik az élet. 
Hogyan viselhetné magát hősiesen az ember ? 
Az ^indítékok elmélete« azt tanítja neki, hogy 
több-kevesebb leplezgetés mellett nincs egyéb, 
mint elvetemült élvhajhászat, a fájdalomtól való
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félelem, hogy a tapsra, pénzre s egyéb habzsolásra 
vágyó Éhség a végcél az emberi életben. Egyszó
val az ateizmus, amely, természetesen, rettenetes 
módon bűnhődik. Amint mondom, az ember szel
lemileg bénult lesz, az isteni Világegyetem bolt, 
mechanikus gőzgép, amely csupa rúgó, ellensúly, 
egyensúly, s mit tudom én mi minden által van 
mozgásban tartva, amelyben, mintegy maga
csinálta Pbalaris-bika undok bendőjében, ő, a sze
gény Phalaris, nyomorúságosán vonaglik.

A hitet úgy fogom föl, mint az emberi érte
lem egészséges életelemét. Rejtélyes, kimagyaráz- 
hatatlan folyamat a hitnek ez az ébredése ; ki- 
magyarázhatatlan, mint minden életműködés. 
A nekünk adott ész nem arra való, hogy okoskod
jék és vitatkozzék, hanem hogy valamibe bele
lásson, tiszta bitet és felfogást szerezzen arról, 
ami után cselekedeteinket irányíthatjuk. A kétel
kedés maga voltakép nem bűn. Nem esünk neki 
az első dolognak, amelyre rábukkanunk, nem ragad- 
juk meg és nem hiszünk benne ! A kételynek 
minden neme, kutatás, oxiipiq, amint nevezzük, 
mindenféle tárgyról, minden értelmes agyvelőben 
benne él. Az értelemnek rejtelmes munkája ez azon 
a tárgyon, amit meg akar ismerni, s amiben hinni 
óhajt. Ügy tör felszínre a bit mindebből, mint a 
fa, rejtett gyökereiből. S ha most azt vesszük 
észre, hogy az ember még a közönséges dolgok 
felől támadt kételyeit is elhallgatja, s nem beszél 
róluk addig, amíg azok bizonyos fokig állítássá 
vagy tagadássá nem érlelődnek, mennjavéi inkább 
ez az eset a legmagasztosabb dolgoknál, amelyeket 
szavakban kifejezni egyáltalán lehetetlen ! Hogy 
az ember piacra vigye kételyét s elképzelje, hogy 
a vitatkozás és a logika (amelyek a legjobb eset
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ben csupán gondolatainknak, hitünknek vagy hitet
lenségünknek kifejezési módjai) volnának az érte
lem diadala és igazi munkája ; ez éppen olyan, 
mintha a fát felfordítanók, s zöld rügyei, levelei 
és gyümölcsei helyett az ég felé meredő, rútul 
összegabalyodott gyökereit mutogatnék, — nem 
a növés, hanem a halál és a nyomorúság volna 
lá th a tó !

Mert a szkepticizmus, amint mondottuk, 
nemcsak értelmi, hanem erkölcsi tényező is : a 
léleknek krónikus sorvadása és betegsége. Az 
ember azáltal él, hogy hisz valamiben, s nem 
azáltal, hogy sok dolog fölött vitatkozik és veszek
szik. Nincs rendén a szénája, amikor hite arra 
szorítkozik, amit zsebre vághat s egyik vagy má
sik szervével fölhabzsolhat és megemészthet ! 
Lejjebb már nem is sülyedhet. Azokat a korszako
kat, amelyekben ily mélyre sülyed, a legszomorúb
baknak, a legbetegebbeknek és a legközönségeseb
beknek nevezzük. A világ szíve bénult, beteg : 
hogy lehet akkor bármely tagja ép? A világ 
munkájának terén megszűnik az életerős tevékeny
ség, kezdődik a csalafintás ügyeskedés. A világ 
zsoldját zsebrevágják s a munkáját nem végezték 
el. A hősök kipusztultak; jönnek a kuruzslók. 
A római birodalom bukása óta, amely szintén a 
szkepticizmusnak, a látszatoknak, az egyetemes 
sülyedésnek korszaka volt, melyik század volt 
annyira telítve kuruzsl ókkal, mint a 18. század? 
Nézzétek őket, az erény és az emberszeretet felől 
kalandozó érzelgős, émelygős fecsegéseikkel, — 
az elvetemült kuruzsl óhadat, élükön Cagliostró- 
v a l ! Kevés ember volt híjával a kuruzslásnak; 
úgy tekintették, mint az igazsághoz tartozó szük
séges alkatelemet. Ghatham maga, a mi derék
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Chathamünk, bekötözve, bepólyázva megy az alsó
házba, »nagy testi szenvedések közepette mászott 
ki az ágyból« és így tovább, de elfelejti (beszéli 
Walpole), hogy neki a beteg embert kell játszania, 
a vita hevében karja kiszabadul a kötésből, s 
szónoki taglejtésekkel hadonáz jobbra-balra ! Maga 
Chatham is a legfurcsább színészéletet éli, félig 
hős, félig kuruzsló, egész életén á t. Mert a világ 
tele van balekekkel, s neked a világ szavazatát 
kell megszerezned. Hogyan végzik el ily esetben 
a világ teendőit, a tévedéseknek mily tömege hal
mozódik egybe az élet minden ágában, pedig hogy 
ez csupa csalódást, csupa bánatot, csupa nyomorú
ságot jelent némelyeknek vagy sokaknak, nem is 
kell kifejtenünk.

Ügy tetszik nekem, ujjaitokkal a világ beteg
ségeinek a gyökereit tapintjátok, amikor azt 
szkeptikus világnak nevezitek, őszinteség hiányá
ban szenvedő, istentelen igazságtalanságban tes- 
pedő világ ! Amint én felfogom, ebből támadt a 
társadalmi nyomorúságoknak egész sorozata, a 
francia forradalmak, a chartizmusok és sok minden 
egyéb, — ebből eredt létjogosultságuk. Ennek 
meg kell változnia. Amíg ez meg nem változik, 
addig semmi jelentékeny változás be nem állhat. 
Egyetlen reménységem, ha a világ nyomorúságát 
látom, rendíthetetlen vigasztalásom, hogy ez meg 
fog változni. Imitt-amott találkozik egy ember, 
aki tudja, hogy ez a világ igazság s nem látszat 
és hazugság, hogy él, nem halott vagy hűdött, 
élet-eleven, istenséggel van telítve, szép és rette
netes, mint kezdettől fogva volt. Amint ezt egy 
ember tudja, egynéhányan, mindnyájan felösmerik, 
lassanként minden ember rájön. Tisztán, világo
san áll bárki előtt, aki leteszi a szemüveget, s becsű-
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letesen látni, tudni akar ! Ilyen embernek a hitet
len század, áldatlan alkotásaival, már elmúlt, s 
egy új század van keletkezőben. A régi, áldatlan 
alkotások és tények, bármily szilárdaknak is lát
szanak, puszta árnyképek, arra valók, hogy gyor
san eltűnjenek. Ehhez és ahhoz a lármás, nagy
képű látszathoz, ha mégúgy ujjong is neki az 
egész világ, nyugodtan mellé állva, így szólhat: 
»Nem vagy igaz, nem vagy való, csak látszat, 
menj a magad útján !« — Igen, az üres formuliz- 
mus, a durva benthamizmus s egyéb nem-hősies, 
ateista alakoskodás szemlátomást, rohamosan 
pusztulófélben van. Egy olyan hitetlen század, 
mint a 18-ik, csak kivétel, ami ritkán fordul elő. 
Megjósolom, hogy a világ ismét őszinte lesz, hivő, 
sok hőssel hősies világ ! Akkor lesz diadalmas, 
előbb nem.

Voltakép hogy is állunk a világgal és diadalai
val ? Az emberek túlsókat beszélnek a világról. 
Hadd haladjon a világ a maga útján, legyen dia
dalmas vagy nem diadalmas, hiszen mindnyájunk
nak megvan a magunk külön élete, amit folytat
nunk kell. Egy é le t; röpke láng két örökkévaló
ság között, s számunkra többé soha vissza nem 
térő ! Jó volna, ha nem úgy élnők át, mint bolon
dok és árnyképek, hanem mint bölcsek és valósá
gok. A világ megmenekülése nem ment meg min
ket ; sem a világ pusztulása nem vonja maga 
után a mi enyészetünket. Vigyázzunk magunkra, 
nagy érdem >>híven kitartani otthon«. S mindent 
összevéve, az igazat megvallva, sohase hallottam 
oly >>világokról«, amelyek másként lettek volna 
»megmentve«. A világboldogítás rögeszméje egyik 
alapvonása a 18. századnak, a maga vizenyős 
érzelgősségével egyetemben. Ne menjünk nagyon
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tetében bízva-bízom a világ Alkotójában, s egy 
kissé a magam megmentésére gondolok, amire 
illetékesebb is vagyok ! — Egy szóval, a világ és 
a magunk érdekében örüljünk, hogy a szkepticiz
mus, az alakoskodás, a gépies ateizmus mérgező 
derével együtt pusztulóban van, s úgyszólva, már 
el is pusztult.

Ilyen körülmények között kellett Johnson 
idejében íróinknak élniök. Olyan korban, amely
ben voltakép nem volt élet-igazság. A régi igazsá
gok csaknem elnémultak; az újak még rejtve 
lappangtak s meg se kísérelték a megnyilatko
zást. Hogy az ember élete i tt  alant őszinteség és 
valóság, s örökre ilyennek kell lennie, erről a világ
nak ama félhomályában még semmi fénysugár 
se derengett. Semmi j e l ; még a francia forrada
lom se volt az, amely ugyan igazság volt, de pokoli 
tűzbe m ártott igazság ! Milyen más volt Luther 
zarándokút ja, az ő határozott céljával, mint 
Johnsoné, amely tele volt ma már hihetetlen, 
érthetetlen hagyományokkal és föltevésekkel! Ma- 
homet formulái >>beviaszkolt, beolajozott fából<< 
készültek s elégetve, az útból elseperhetők vol
tak ; a Johnsonéit sokkal nehezebben lehetett 
elégetni. Az erős ember mindig talál munkát, 
ami, erejéhez mérten, nehézséget, erőfeszítést 
jelent. De szegény író-hősünknek ilyen körülmé
nyek között aratni diadalt, talán nehezebb volt, 
mint bármikor. Nemcsak a külső akadályok, 
szervezetlenség, Osborne, a könyvárus, a napon
kénti hatodfél garas álltak útjába, hanem saját 
lelkének fénye is meg volt tőle vonva. Útjelző 
nélkül a földön, s ami még szomorúbb, vezér
csillag nélkül az égen ! Nem szükséges csodálkoz-
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nunk, hogy ma a három ember közül egy se ara
to tt diadalt. Legnagyobb érdemük, hogy dereka
san harcoltak. A legmélyebb részvéttel nézzük — 
nem a három élő, diadalmas hőst, hanem a három 
elesett hősnek a sírját. Érettünk is estek el ők, 
egyengetve nekünk az utat. Ott vannak a hegyek, 
amelyekkel az óriási küzdelemben ide-oda dobá
lóztak s amelyek alatt, erőfeszítésük és életük 
árán, most már eltemetve nyugosznak.

Erről a három irodalmi hősről külön vagy 
alkalmilag már írtam ;* amit róluk tartok, ösme- 
retes önök előtt s nem szükséges ismételnem. 
Annyiban érdekelnek bennünket itt, mint egy 
különleges kornak különleges prófétái, mert ilye
nek ők voltaképpen, s az a látvány, amit ők és 
világuk nyújtanak, ebből a szempontból tömérdek 
reflexiót ébreszt bennünk. Többé-kevésbé mind 
a hármat valódi embernek tartom ; derekasan, 
legtöbbször öntudatlanul küzdenek, hogy valódiak 
legyenek s az örök igazság álláspontjára helyez
kednek. S ezt olyan mértékben teszik, amely élesen 
különbözteti meg őket kortársaik szegényes, mes
terkélt tömegétől s méltóvá teszi őket arra, hogy 
az örök igazság szószólóinak s koruk prófétáinak 
tekintessenek. Maga a természet szabta rájuk a 
fölemelő kényszerűséget, hogy ilyenek legyenek. 
Akkora emberek, hogy nem élhettek valótlansá
gokból — felhő, hullám s minden hiábavalóság

* Bousseauról a » Francia forradalom« című művében, 
fordította Baráth Ferenc (a M. Tud. Akadémia könyv- 
kiadó vállalata kiadásában, 1875). Burnsről és Johnson- 
ról a »Miscellanies« 1. és 3. kötetében. A Burnsről 1828- 
ban írt tanulmányát Lévay József fordította le (lásd az 
Olcsó Könyvtár 833—834. sz. füzetét).

F o r d .  j e g y z .
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szétfoszlott a la ttuk : csak a szilárd földön vetet
ték meg lábukat: se nyugvópont, se biztos járás 
nem kínálkozott számukra, ha nem arra támasz
kodtak. Bizonyos értelemben a Természet fiai 
voltak a mesterkéltség korszakában, vagyis eredeti 
emberek.

Ami Johnsont illeti, mindig úgy tekintettem 
őt, mint természeténél fogva a nagy angol szelle
mek egyikét. Erős és nemes lélek, oly sok minden 
mindvégig fejletlen maradt benne ; kedvezőbb 
körülmények között mi minden lehetett volna 
belőle, — költő, pap, szuverén uralkodó ! Egyéb
iránt senki se panaszkodjék »környezete«, »kora« 
s egyéb ily körülmény m ia tt; hiábavaló dolog 
az ilyen panaszkodás. Kora rossz: hiszen azért 
van ő itt, hogy jobbá tegye ! — Johnson ifjúsága 
szegény, reménytelen, nagyon nyomorúságos. Való
ban, nem látszott lehetségesnek, hogy a legkedve
zőbb külső körülmények között Johnson élete 
egyébbé válhatott volna, mint fáradságossá. 
A világ várhatott tőle többé-kevésbé terméke
nyítő munkát, de az ő erőfeszítése a világ műkö
dése ellen sohase lehetett volna könnyű. A termé
szet, szemben az ő nemeslelkűségével, így szólt 
hozzá: élj a keserű bánat elemében. Talán a 
bánat és a nemeslelkűség bensőleg és elválaszt
hatatlanul össze voltak kapcsolva. Mindenesetre 
a szegény Johnson folytonos képzelt betegségnek, 
testi és lelki gyötrelmeknek volt martaléka. Mint 
Herkules, az égő Nessus-inggel testén, amely 
gyógyíthatatlan bajt okozott: az ő Nessus-ingét 
nem vethette le, mert a saját természetes bőre 
volt. Ilyen módon kellett élnie. Képzeljük őt ott, 
gümőkóros bajaival, nagy, sovár szívével s gondo
latainak kimondhatatlan káoszával ; szomorúan
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vánszorogva, mint idegen a földön ; mohón falva, 
ami szellemi táplálékot csak elő talált: iskola
könyveket és nyelvtani dolgozatokat, ha egyéb 
nem volt kéznél ! A legszélesebb látkörű szellem 
egész Angliában, ötödfél garas napidíjjal. És mégis 
óriás, legyőzhetetlen lélek, egy igazi ember lelke. 
Mindig az oxfordi cipők története jut az ember 
eszébe : a faragatlan, himlőhelyes, sovány, szegény 
iskolaszolga, télvíz idején lyukas cipőkkel kalim
pálva ; egy könyörületes úrfi-tanuló titokban egy 
pár új cipőt rak ajtajához ; a sovány szolga lóbál- 
gatja, nézegeti jó közelről, meredt szemekkel, 
kusza gondolatokkal, — s kihajítja az ablakon ! 
Nedves lábat, sarat, hideget, éhséget, mindent 
eltűrünk, de koldulást nem ! Durva, makacs ön
segély ; a cédaságnak, durvaságnak, szertelen 
nyomorúságnak és nélkülözésnek, de egyszersmind 
a nemességnek és férfiasságnak egész világa. 
A cipőknek ez a kihajítása az ember egész életé
nek tipikus vonása. Eredeti, nem másodkézből 
való, kölcsönző, kolduló ember. Álljon kiki a 
saját lábán ! Olyan cipőben, amit maga bír meg
szerezni. Sárba-fagyba, ha meg kell élnie, de be
csülettel, — a valóságból, a lényegből, amit a 
természet ad nekünk, nem a látszatból,. abból, 
amit másnak ju tta to t t !

S mégis, a férfiasságnak, az önsegélynek mind
eme nyers büszkesége mellett volt-e valaha gyön
gédében szerető lélek, aki híven meghajtotta 
fejét mindenki előtt, aki valósággal magasabban 
állt fölötte ? Nagy lelkek mindig híven engedel
mesek, tiszteletteljesek fölebbvalóik irá n t ; csak 
a kicsiny lelkek cselekesznek másként. Nem talál
hatnék jobb példát arra, amit más alkalommal 
mondottam, hogy az őszinte ember, már tenné-
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szeténél fogva, engedelmes, hogy csak a hősök 
körében létezik a hű engedelmesség a hősies iránt.
Az eredetiség lényege nem az, hogy új legyen; 
Johnson testestül-lelkestül h itt a régiben; azt 
találta, hogy a régi nézetek neki valók s igazi 
hősies módon élt uralmuk alatt. Ugyancsak méltó 
arra, hogy ebből a szempontból vegyük őt szem- 
ügyre. Mert azt mondjuk, hogy Johnsorybem a 
szavak és formulák, hanem az igazságok és tények 
embere. Helytállt a régi formulák m ellett; sze
rencse volt rá nézve, hogy ragaszkodhatott hozzá
juk, de amikhez tartotta magát, azokban szükség
képpen megvolt a benső lényeg. Különös, hogy 
abban a szegényes, terméketlen, mesterkélt, pedan
tériával, mende-mondával elborított papir-kor- 
szakban a Világegyetem nagy ténye oly csodála
tosan, oly kétségbevonhatatlanul, oly kimond
hatatlanul, oly isteni, pokoli módon ezt az embert 
is beragyogta ! Érdemes megszemlélni, hogyan 
hozta összhangba formuláit vele, hogyan tudott 
eligazodni mindezek közt a körülmények közt. 
Tisztelettel, szánalommal, rettegéssel kell ezt a 
dolgot megtekinteni. A St-Clemens Danes-i temp
lom, ahol Johnson Voltaire korában imádkozni , /  
volt kepes^lielcemTíszteletreméíto hely. *

őszintesége erejénél és annálfogva volt pró
féta Johnson, mert a természet szive mélyéből 
beszélt, bár a szokásos mesterkélt dialektusban. 
Nem >>mesterkélt«-e minden dialektus ? Nem min
den mesterkélt dolog ham is; a természetnek 
minden alkotása csalhatatlanul önmagának ad 
a lako t; azt merjük mondani, hogy minden mes
terkélt dolog kezdetben igaz. Az, amit »formulá«- 
nak nevezünk, eredetileg nem rossz, sőt kétség
telenül jó. A formula : módszer, szokás ; mindenütt
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föltalálható, ahol ember van. A formulák úgy 
alakulnak, mint az ösvények, kitaposott hegyi 
utak, amelyek megszentelt tárgyhoz vezetnek, s 
amerre sok ember törekszik. Lássuk csak. Tele 
komoly, szívből eredő törekvéssel, valaki kifundál 
egy eljárási módot, — akár azért, hogy kifejezze 
lelke buzgóságát a Mindenható iránt, akár azért, 
hogy embertársát megfelelő módon, annak rendje- 
módja szerint üdvözölje. Fölfedezóre, költőre volt 
szükség ; ő adott kifejezést a benne és annyi más
ban homályosan derengő, küzködő gondolatnak. 
Ez az ő cselekvési módszere ; ezek az ő lábnyo
mai, egy >)ösvény« kezdete. S most nézzük csak. 
A második ember természetesen előde nyomdo
kain halad : ez a könnyebb módszer. Előde nyom
dokában, de javításokkal, változtatásokkal, ami
ket éppen jónak lá to t t ; mindenesetre kiszélesítés
sel, az ösvény mindinkább tágul, amint többen 
mennek rajta : míg végtére széles országút támad, 
amin az egész világ jöhet-mehet, vándorolhat. 
Amíg csak a távol ködében egy város vagy templom 
vagy oly valóság marad, ahova be lehet térni, 
az országút ugyancsak jól fog. Ha pedig a város 
eltűnik a láthatárról, az országutat is cserben- 
hagyjuk. Ilyen módon létesül minden intézmény, 
gyakorlat, rendezett viszony, s ilyen módon pusz
tul is el. Kezdetben minden formula tele van 
tartalomm al; nevezhetitek azokat egy már létező 
valóság hüvelyének, formába, tagokba, bőrbe öltöz
ködésének : másként nem is volna létjogosultsá
guk. Amint mondottam, a bálványok csak akkor 
lesznek kiál Ihatatla nokká, amikor kétségessé, a 
buzgó szív számára üressé válnak. Bármennyit 
szónokoljunk is a formulák ellen, remélem, senki 
sincs közülünk, aki föl nem fogná az igazi formu-
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Iák jelentőségét, nem tudná, hogy azok világi éle
tünknek legnélkülözhetetlenebb fölszerelései vol
tak  mindig, s azok is maradnak.

Jegyezzük meg azt is, hogy Johnson milyen 
kevéssé kérkedik az ő őszinteségével. Fogalma 
sincs lényének őszinte voltáról, sem arról, hogy 
őbenne valami különleges lakozik. Keservesen 
küzködő, lelkileg fáradt ember, >xliák-ember«, 
amint magát nevezi, aki véres verejtékkel igyek
szik, hogy becsületesen megkeresse kenyerét, 
hogy éhen ne vesszen, megéljen anélkül, hogy 
lopnia kelljen. Nemes öntudatlanság van benne. 
Nem a pecsétnyomójára véseti az igazságot, ha
nem helytáll az igazság mellett, szóval, tettel, 
egész életén át. így van ez mindig. Gondoljunk 
erre mi is. Akit a Természet arra teremtett, hogy 
nagy dolgokat vigyen véghez, azzal a nyíltsággal 
ruházza fel, amely képtelenné teszi őt arra, hogy 
ne őszinte legyen. Az ő tágra nyílt, mélyen érző 
szive előtt a Természet té n y ; minden mende
monda : mende-monda ; az élet rejtélyének ki
mondhatatlan nagysága, akár ismerje el azt, akár 
nem, felejtse el bár látszólag, vagy tagadja, állan
dóan szeme előtt lebeg, a maga félelmetes és cso
dálatos voltában, minden vonalon, őszinteségé
nek megvolt az alapja, föl nem ösmert alapja, 
mert soha kétségbe nem lett vonva, soha kérdés 
alá se került. Mirabeau, Mahomet, Cromwell, 
Napóleon, minden nagy ember, akiről valaha 
hallottam, ezt az ósanyagot hordta magában. 
Megszámlálhatatlan köznapi ember vitatkozik, 
fecsegi könnyű tantételeit, amiket a logika, az 
emlékezet révén, másodkézből eltanulgatott: ama 
másik fajta ember előtt minden semmi. Neki kell 
igazságának lenni, annak, amit ő érez igaznak.
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Hogy is lenne kdpes másként helytállni? Egész 
lelke azt súgja minden pillanatban, minden hang
nemben, hogy másként helyt nem állhat. Nemes 
kényszerűség súlya alatt kénytelen igaznak lenni. 
Johnsonnak a világ felől alkotott felfogása nem az 
enyém, époly kevéssé, mint a Mahometé v o lt ; 
de felösmerem mind a kettőben a szfv őszinteségé
nek örök elemét, s örömmel látom, hogy egyik se 
vész el hatástalanul. Egyik se kiszórt polyva ; 
mind a kettőben van valami, ami a barázdában 
nőni fog.

Johnson népének prófétája volt, evangéliu
mot hirdetett nekik, mint minden hozzá hasonló 
mindig így tesz. A legmagasztosabb evangéliu
mot, amit hirdetett, az erkölcsi eszélyesség egy 
nemének nevezhetjük: »egy olyan világban, ahol 
sok a tennivaló, s kevés, amit tudunk«, arra 
tekints, hogy miként cselekedjél I Olyan dolog, 
amit érdemes hirdetni. >>Az a világ, ahol annyi 
a tennivaló és olyan kevés, amit tudunk«: ne 
merüljetek a kételynek, az istenkáromló gonosz 
hitetlenségnek határtalan, mérhetetlen örvényébe, 
mert ekkor aztán nyomorultak, tehetetlenek, őrül
tek lesztek: hogyan volnátok képesek egyáltalán 
valamit tenni, dolgozni ? Ilyen Evangéliumot 
hirdetett és tanított Johnson ; betetőzve elméleti
leg és gyakorlatilag ezzel a másik nagy jelmondat
tal : »Tisztítsátok meg elméteket a nyegleségtől«. 
Szóba ne álljatok a nyegleséggel: álljatok a fagyos 
idő hideg sarában, s hozzá a magatok rongyos 
cipőjében, »ez inkább fog javatokra válni«, mondja 
Mahomet. Ezt a két dolgot, egybekapcsolva, a 
Nagy Evangéliumnak nevezem, talán a legnagyobb
nak, ami abban a korban lehetséges volt.

Johnson iratait, amelyek egykor keresettek



257

és olvasottak voltak, mintha a mai nemzedék nem 
méltányolná érdemük szerint. Nem is csoda; 
Johnson nézetei csaknem elavultak; de szeretem 
remélni, hogy gondolkodásmódja és életfelfogása 
sohasem avul el. Johnson könyveiben a nagy érte
lemnek és a nagy szívnek kétségtelen nyomait 
találom ; bármily nehéz körülmények és viszontag
ságok között becses tulajdonságok. Szavai őszin
ték ; alattuk dolgok értendők. Csodálatosan merev 
stíl, a legjobb, amit akkoriban össze bírt hozni; 
mérsékelten pompázó nyelvezet, ünnepélyesen gör
dülékeny, vagyis inkább feszesen lépegető, ma már 
e lavu lt; a mondatkötésnek a tartalommal arány
ban nem álló, felfújt terjengőssége : mindezt le 
kell nyelni a többivel együtt. Frazeológiájában, 
legyen az bármily terjengős és dagályos, mindig 
van valami tartalom. Annyi szép stílben, annyi 
szép könyvben nincs a világon semmi, — aki így 
ír, az nem egyéb, mint semmirekellő. Ezt a fajtát 
kerülni kell ! Ha Johnson semmi egyebet nem hagy 
is hátra, mint szótárát, már abban is föltalálhat
tuk  volna a nagy észnek, a valódi embernek a 
nyomait. Meghatározásainak tisztasága, megbíz
hatósága, becsületessége, mély bepillantása, sike
res rendszere révén az összes szótárak közt a leg
jobbnak mondható. Egy neme az építészeti nemes
ségnek nyilvánul benne ; úgy áll ott, mint egy 
nagy, szolid, faragott kövekből emelt épület, be
fejezett, széparányosan tökéletes ; látható, hogy 
igazi építőmester alkotta.

Csak úgy sebtében, egypár szóval, meg kell 
emlékeznünk a szegény Bozzyró].* Közönséges,

* Becéző elnevezése Boswellnek, Johnson élet
írójának. F ord. jegyz.

17Carlyle : HSsökrOl.
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felfuvalkodott, falánk fickónak tartják széliében 
és sok tekintetben az is volt. De az a tény, hogy 
hódolattal viseltetett Johnson iránt, örökké emlé
kezetessé teszi ót. A bolondos, bamba skót kurta- 
nemes, korának legsületlenebb embere, amint 
áhitatos félelemmel, mély meghajlással közeledett 
a nagy, porlepte, ingerlékeny pedagógushoz, abban 
a silány padlásszobában: ez valódi hódolat a 
kiválóság iránt, hós-imádás olyan időben, amikor 
a jelszó az volt, hogy se hős, se imádás nem létez
nek. Ebből is az látszik, hogy hősök mindig van
nak, s valamelyes imádásuk is létezik. Szabadsá
got veszünk tehát magunknak kétségbevonni az 
élces franciának azt a mondását, hogy komor
nyikja előtt senki se hős. Vagy ha így van, ez nem 
a hősnek, hanem a komornyiknak a hibája ; az 
ő lelke ugyanis közönséges szolgalélek. Azt várja- 
lesi, hogy hőse királyi dfszöltönyben, ^ruganyos 
léptekkel** lépdeljen, hátul uszályhordozókkal, 
előtte harsogó trombitákkal. Inkább úgy áll a 
dolog, hogy senkise lehet komornyikja előtt »grand 
Monarque«. Vetkeztessétek ki XIV. Lajostokat 
királyi öltönyéből, s nem találtok egyebet, mint 
egy nyomorúságos, fantasztikusan kihegyezett fej
jel bóbiskoló, villa-alakú re tk e t: nincs az a komor
nyik, aki megbámulná ! A komornyik nem ösmeri 
föl a Hőst, ha látja ! Oh, nem : ahhoz Hős k e ll; 
s egyike a világ szükségleteinek, ebben vagy más 
értelemben, éppen abban nyilvánul, hogy ilyenekre 
égető szükség van.

Egészben nem mondhatjuk-e, hogy Boswell 
csodálata helyénvaló volt, hogy egész Angliában 
nem talált olyan lelket, amely méltóbb lett volna 
arra, hogy előtte leboruljon ? Mondjuk-e, hogy ez 
a nagy, zordon Johnson is bölcsen rendezte be
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nehéz, bonyolódott pályafutását, jól vezette, 
amint egy igazán bátor emberhez illett? Ama 
sivár zűrzavarában az írói pályának, amely nem 
volt egyéb iparágnál, a vallás és politika, élet- 
felfogás és gyakorlati élet körül kifejlődött szkep
szis ama rengeteg káoszában; szegénységében, 
szurtosságában, beteg testével és foltos kabátjá
val : egy derék emberhez méltóan igazodott el. 
Nem volt az Örökkévalóságban égó vezércsillag 
nélkül; neki is megvolt a magáé, amint szükség
képpen meg kell lennie minden derék embernek : 
erre függesztve szemét, az idő tengerének ebben 
a zűrzavaros hullámzásában semmi szín alatt nem 
változtatta kitűzött irányát. »Dacolni éhséggel 
és halállal, semmi módon nem volt hajlandó zász
laját a Hazugságok szelleme előtt meghajtani.<< 
Derék öreg Samu bátyánk: ultimm Romanorum!

Rousseauról és hősiességéről ennyit nem mond
hatok. Nem olyan ő, akit erős embernek nevezek. 
Beteges, ingerlékeny, görcsökben szenvedő ember ; 
a legjobb esetben inkább szenvedélyes, mint erős. 
Nem volt meg benne a »hallgatás tehetségei, meg
becsülhetetlen tehetség, amiben kevés francia 
tünteti ki magát, s valóban a mai korban e tekin
tetben az emberek nem tündökölnek. Valósággal 
az lenne jó, hogy a szenvedő ember »maga nyelje 
le saját füstjét«; nincsen abban semmi virtus, 
hogy kieresszük a füstöt, még mielőtt tüzet rak
tunk ; képletes értelemben, minden füst tűzzé 
válhatik. Rousseauban nincs mélység és terje
delem, nyugodt eró a nehézségekkel szemben: 
az igazi nagyság első ismérve. Alapos tévedés a 
hevességet és merevséget erőnek tartani. Nem 
erős az, akinek görcsrohama van, habár hat ember 
se bír vele. Az az erős, aki a legnehezebb súly

17*
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alatt képes járni-kelni anélkül, hogy meginogjon. 
Kivált zajos napjainkban szükséges erre emlékez
nünk. Aki nem tud békében maradni, míg a beszéd
nek és cselekvésnek ideje elérkezik, nem igazi férfi.

Szegény Rousseau arca kifejezi az ő egész 
egyéniségét. Nagyfokú, de szűkkörű intenzivitás 
van benne; kidülledt homlokcsontok; mély, 
meredt szemek, amelyekben vad tűz lobog, egy 
hiúz ádáz tekintete. Arc, tele nyomorúsággal, s 
hozzá nemtelen nyomorúsággal, viszont az ellene 
küzdő undorral i s ; közönséges, plebejusi arc, 
csupán a bensőség által megnemesltve, szóval egy 
fanatikusnak arca, rútul összezsugorodott Hős ! 
Azért iktatjuk őt ide, mert hátrányai mellett is — 
s ez van benne bőven — megvan benne a Hősnek 
első és főkelléke : szíve fenekéig komoly. Ha volt 
valaha komoly ember, úgy ő volt az, aminő egy 
se a francia bölcsészek között. Azt lehet mondani, 
hogy komolysága túlságosan nagyfokú volt az ő, 
egyébként érzékeny és inkább gyönge természeté
hez mérten, s ami őt utóbb is a legkülönösebb 
végletekbe, eszelősségekbe kergette. Utoljára is 
egy neme az őrültségnek tört ki ra j ta : eszméi 
démonokként tartották karmaik között, űzték- 
hajtották tüskön-bokron, meredélyeken keresztül !

Rousseau hibáját és nyomorúságát egy szóval 
jelölhetjük meg, s ez az önzés, ami valósággal 
forrása és foglalata minden hibának és nyo
morúságnak. A puszta élvvágy fölött nem igyeke
zett diadalmaskodni, sok tekintetben közönséges 
éhesség volt a fóindíték, amely őt hajtotta. Tar
tok tőle, hogy nagyon hiú ember v o lt; az embe
rek dicsőítését szomjuhozta. Bizonyára emlékez
nek önök Genlis asszonnyal való kalandjára. 
Magával vitte Jean Jacques-ot a színházba: ez
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azonban szigorú inkognitót kötött ki. Nem akarta, 
hogy ott lássák, nem, a világ minden kincséért se.

Mindazonáltal úgy fordult, hogy a páholy 
függönye kissé félrecsúszott: a földszint észre
vette Jean Jacques-ot, de nem vette nagyon 
számba, ö  meg keserű méltatlankodásba tört ki, 
egész teste dohogott, csupa kesernyés szavakba 
tört ki. A hamis grófné meg volt győződve, hogy 
nem azért bosszankodott, mert meglátták, hanem 
azért, hogy amikor észrevették, nem tapsoltak 
neki. Mennyire meg volt mérgezve ennek az ember
nek természete ; csupa gyámkodás, zárkózottság, 
ingerült, szeszélyes életmód ! Nem bírt megférni 
senkivel. Egy előkelő ember a vidékről, aki őt 
gyakran meglátogatta s nagy tisztelettel és szere
tettel viseltetett iránta, egy napon beállít hozzá, 
s Jean Jacques-ot megmagyarázhatatlanul levert 
hangulatban találja. »Üram ! — mondja Rousseau 
villogó szemekkel, — tudom, miért jön ide. ön 
azért jön ide, hogy lássa, milyen szegényes életet 
folytatok, milyen kevés holmi van rotyogó faze
kamban. Jól van, nézzen bele a fazékba 1 Fél 
font hús, egy darab sárgarépa és három hagyma 
van benne, ez az egész : menjen, uram, és hirdesse 
az egész világnak, ha ebben kedvét leli !<< — Az 
ilyen fajta emberrel rosszul áll a dolog. Az egész 
világ a szájára vette, kacagtató anekdoták kering
tek széliében, bizonyos színpadi érdekkel, a sze
gény Jean Jacques furcsaságai és botlásai felől. 
Bizony neki szegénynek nem voltak mulatságo
sak vagy színpadiasak, őrá nézve ugyancsak 
valódiak. Egy haldokló gladiátor vonaglásai; a 
zsúfolt amfiteátrum mulat a látványosságon; de 
a gladiátor hörög és haldoklik.

És mégis ez a Rousseau, szenvedélyes szózatai-
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val az anyákhoz, a Természetnek s a természeti 
vad állapotnak magasztalásával, Contrat-soeial- 
jával a valóságra mutatott rá, a valóság felé tört, 
kora prófétájának funkcióját teljesítette. Ameny- 
nyire csak bírta, s amennyire kora bírta ! Mind
ama sülyedésen, aljasságon és tébolyon keresztül 
a szegény Rousseau szíve bensejében a valódi 
égi tűznek egy szikrája ég. Annak a fonnyadt 
mosollyal élcelő álbölcsészetnek, szkepticizmus
nak és gúnyolódásnak elemeiből újra és újra az a 
kipusztíthatatlan érzés és tudat emelkedett ki 
ebben az emberben, hogy életünk való-igaz, nem 
szkepticizmus, teoréma és gúnyolódás, hanem 
tény, félelmetes valóság. A Természet tette ezt a 
kinyilatkoztatást; ó parancsolta neki, hogy mondj a 
ezt ki kereken. És ő kimondotta kereken ; ha nem 
is jól és világosan, hát rosszul és homályosan, — 
de úgy, ahogy csak tőle telt. Ugyan mi egyebek 
azok a tévedések és elvetemültségek, meg azok a 
szalag-elcsenések, céltalan, zagyva nyomorúsá
gok és csatangol ások, ha enyhén ítéljük meg, 
mint ide-oda támolygása, bamba bódultsága egy 
olyan embernek, aki gyönge a neki szánt külde
tésre, tapogatódzása egy oly ösvényen, melyet 
nem bír eltalálni ? Különös utakon vezeti a sors 
az embereket. Türelemmel kell lenni irántuk, 
reménységet kell irántuk táplálni, magukra kell 
őket hagyni: kíséreljék meg, mire képesek. Míg 
az élet tart, a reménység is ta rt mindenkire nézve.

Rousseaunak honfitársai által ma is nagyra 
tarto tt irodalmi tehetségéről nem akarok sokat 
beszélni. Könyvei, úgy mint ő maga, olyanok, 
amiket én egészségteleneknek nevezek ; nem a jó 
fajtából valók. Érzékiség van Rousseauban.A benne 
rejlő értelmi tehetség erejénél fogva bizonyos
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vonzó pompával ékeskedő festményeket állít elő, 
amelyek azonban nem igazán költőiek. Nem tiszta 
napfény, valami operaszerű; egy neme a rózsa
színű, mesterkélt cicomának. Az ó kora óta gya
kori, vagyis inkább általánosan elterjedt szokás a 
franciáknál. Madame de Staélben, Saint-Pierre-ben, 
s a mostani, bámulatot keltő, idegrázó ^kétségbe
esés irodalmában*:*, mindenütt bőven feltalálható 
ez a vonás. Az a rózsaszín azonban nem az igazi 
szín. Nézzük csak Shakspeare-t, Goethét vagy akár 
Walter Scottot is ! Aki ebbe egyszer beletekin
tett, meglátta a különbséget az igaz és a látszó
lagos igaz között, s később mindig meg tudja tenni 
a helyes megkülönböztetést.

Volt alkalmunk Johnsont illetőleg megjegyezni, 
hogy kedvezőtlen és zilált viszonyok között is 
mennyi üdvöst képes egy próféta cselekedni. 
Ellenben Rousseaunál látjuk, hogy a jót, a zilált 
körülmények hatása alatt, milyen félelmetes tö
mege a rossznak kíséri. Történeti szempontból 
Rousseau élete erősen kidomborodó látvány. Párizsi 
padlásszobákra, saját gondolatainak és szükség
leteinek komor társaságára kárhoztatva ; küszöb
ről küszöbre űzve-hajtva; addig izgatva, kese
rítve, amíg az őrültségbe csapott át, mélyen érezte, 
hogy sem a világ, sem a világ törvénye neki ugyan 
nem barátja. Azon kellett volna lenni, hogy egy 
ily ember valamikép össze ne tűzzön a világgal. 
Begyömöszölhették padlásszobákba, kikacaghat
ták, mint eszelőst, hagyhatták sínylődni, mint egy 
vadállatot ketrecében; de nem akadályozhatták 
meg, hogy a világot lángra ne lobbantsa. A fran
cia forradalom Rousseauban találta meg aposto
lát. Félig eszelős elméletei a polgáriasult élet 
nyomorúságairól, a vad állapotnak a polgáriasodás
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fölött való előnyéről és így tovább, nagy mérték
ben elősegítették, hogy egész Franciaországban ki
törjön a delírium. Azt mondhatják önök, jól van, 
de mit tehet a világ, mit tehetnek a világ kor
mányzói az ilyen emberrel ? Nehéz megmondani, 
hogy a világ kormányzói mit tegyenek vele ! Mit 
tehetett ó velük, szerencsétlenségre, eléggé vilá
gos : egy rakást belőlük guillotine alá á llítan i! 
Rousseauról immár elég.

Sajátságos jelenség volt abban a megvénhedt, 
hitetlen, másodrangú 18. században egy Hősnek 
föllépése a mesterkélt alakok és léha teremtések 
közepette, Burns Róbert mezében. Mint egy üde 
forrás a sziklás sivatagban, olyan, mint a menny
országnak hirtelen való fölragyogása a mester
kélt Vauxhallban. Az emberek nem tudták, mi
hez fogjanak vele. A vauxhalli tűzi játék egy darab
jának tartották ő t ; sajnos, engedte magát ilyen
nek tartani, bár küzdött ellene, közel a megvaku- 
láshoz, keserű haláltusában. Talán senki se volt, 
akit embertársai oly balul ítéltek volna meg. 
Ismét egy becses élet semmisült meg időnap 
előtt.

Burns élettragédiája ösmeretes. Bízvást mond
hatjuk, hogy ha volt valaha aránytalanság elfog
lalt és megérdemelt helyzet között, ami az emberre 
nézve a sors kegyetlenségét jelenti, úgy Burns 
sorsa valóban kegyetlen volt. A 18. századnak 
másodkézből eredt ugrándozó figurái, leginkább 
paprikajancsijai között egy óriás, egy eredeti 
ember, egyike azoknak, akik lenyúlnak az örökös 
mélységekig, akik egy rangban vannak a hősök
kel : és ő egy szegény ayrshirei kunyhóban szüle
te tt. A brit birodalomlegnagyobb lelke egy kemény
kezű skót paraszt alakjában jelent meg köztünk.
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Atyja, szegény, elkényszeredett ember, sok 
mindenfélét próbált, semmiben se ért el sikert, 
folytonos nehézségekkel küzködött. Az ispán, vagy 
amint a skótok nevezik, a factor, fenyegető leve
leket szokott küldözgetni, amelyek — mondja 
Burns — »mindnyáj unkát könnyekre fakasztot
t a d .  A derék, nehéz munkában görnyedő, sokat 
szenvedett atya, a derék anya, valódi hősnő, s 
azok a gyerekek, akiknek egyike Róbert v o lt! 
Széles e világon nincs számukra fedél. A levelek 
»mindnyáj unkát könnyekre fak asz to ttad : gon
doljunk erre. Mindig azt mondom, a derék atya 
egy hallgató hős és költő, aki nélkül fia sohase 
lett volna beszédes. Burns iskolamestere később 
Londonba ment, s megtanulta, hogy mi a jó tár
saság ; de kijelenti, hogy nem volt oly gyülekezet, 
amelyben jobb társalgást talált, mint ennek a 
parasztnak a tűzhelyénél. De se »hét hold földje«, 
se nyomorúságos majorja, se semmi, amihez fogott, 
nem sikerült; napról-napra kemény harcot kellett 
vívnia. De bátran megállta a s a ra t; bölcs, hívsé- 
ges, megzabolázhatatlan ember ; mennyi emésztő 
bánatot nyelt el naponta, néma megadással; 
küzdve úgy, mint egy ismeretlen hős ; nemességé
ről senki sem ír cikkeket az újságokba ; kitünte
tésekben nem részesült. Mindazonáltal nem pusz
tu lt e l : semmi se pusztul el. I t t  van Róbert, 
az ő sarjadéka s egész nemzedékek kimagasló 
alakja.

Ez a Burns a legkedvezőtlenebb körülmények 
között jelent m eg; tanulatlan, szegény, pusztán 
kézi munkára született s amikor hozzájutott, 
parasztos, különös szójárás szerint írt, amit az 
országnak csak egy kis része ismert. Ha azt, amit 
írt, az Angliában általánosan elfogadott nyelven
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írta volna meg, nem kételkedem, közelösmerésben 
részesül, mint egyike a legnagyobb embereknek, 
vagy legalább is olyan, aki azzá válhatott volna. 
Maga az az egy körülmény, hogy sok embert arra 
csábított, hogy keresztültörje magát a szójárás 
durva kérgén, bizonyíték arra, hogy a közönséges
től valami elütő lappang benne. Bizonyos elösme- 
résben tényleg részesült, amely az egész saxon 
világra kitérj edőleg nőttön-nő: ahol csak beszé
lik a saxon szójárást, lábra kezd kapni az a meg
győződés, egyik-másiknak személyes tapasztala
tai alapján, hogy a 18. század egyik legjelenté
kenyebb saxon embere egy Burns Róbert nevű 
ayrshirei paraszt volt. Igen, azt mondom, igazi 
saxon anyagból való vo lt: erős, mint az érc-hegy, 
a világ mélységeiben gyökeredzve : szikla, de az 
olvadó élet forrásaival bensejében ! A szenvedély
nek és a tehetségnek vad, féktelen forgószele 
szunnyadt benne békében ; mennyei dallam élt 
szivében. Nemes, durva természetesség; házias, 
parasztos, becsületes ; az erőnek igazi egyszerű
sége ; gyújtó tüzével, lágyan harmatozó szánako
zásával, hasonlóan a régi, északi Thorhoz, a paraszt
istenhez.

Burns testvére, Gilbert, sok józan ésszel meg
áldott, érdemes ember, beszélte nekem, hogy 
Róbert, fiatalabb éveiben, dacára fáradságos éle
tének, rendszerint a legvidámabb beszélgetésbe 
elegyedett; végtelenül eleven, nevetésre kész, 
értelmes és kedélyes fiú v o lt; sokkal tréfásabb- 
nak ismerte akkor, amikor az ingoványos talajon 
tőzeget vágott vagy egyéb mezei munkát vég
zett, mint később. Könnyen elhiszem neki. Jó
kedvének ez az alapja (»íond gaillard«, mint az 
öreg Mirabeau márki nevezi), őseleme a nap
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sugárnak és a vidámságnak, párosulva egyéb mély 
és komoly tulajdonságaival, Bums jellemének 
egyik legvonzóbb vonása. Nagy adag remény
ség él benne ; tragikus sorsában sem szomorkodó 
ember. Könnyűszerrel rázza le bánatát s diadal
masan tör előre. Olyan, mint az oroszlán, amely 
»harmatcsöppeket ráz ki sörényéből«, mint az 
ágaskodó paripa, amely a lándsavillogtatásra 
nyerít. — A Burnsben élő remény, jókedv volta- 
kép nem a melegen érző, nemes léleknek nyilvánu- 
lása-e, amivel kezdődik minden ?

Különösnek fogják találni, ha Burnst százada 
legtehetségesebb angol szellemének nevezem, de 
azt hiszem, eljön az idő, amikor ezt minden vesze
delem nélkül ki lehet mondani. Iratai és mindaz, 
amit annyi akadály mellett is végzett, csak szegé
nyes töredékei az ő egyéniségének ! Igen helyesen 
jegyezte meg Stewart tanár, ami áll jóformán 
minden költőre nézve, hogy költészete nem volt 
valami különleges tehetség, hanem, egy természe
ténél fogva erőteljes, eredeti szellemnek ezen az 
úton kifejezésre jutott megnyilatkozása. Burns- 
nek a társalgásban kifejezésre ju tott adományairól 
beszélt mindenki, aki csak hallotta őt. Az adomá
nyoknak minden fajtája : az udvariasság legbájo- 
sabb nyilatkozataitól kezdve, föl a szenvedélyes 
szónoklat lobogó tüzéig ; a jókedvnek zuhogó 
áradata, a szeretet gyöngéd, panaszos hangja, 
kevésszavú, nyomatékos beszéd, tiszta, átható 
bepillantás: mindez megvolt benne. Szellemes 
hercegnők úgy ünnepük őt, mint akinek beszéde 
»kiemeli őket cipeli óikból«. Ez mind szép, de még 
szebb, amit Lockhart jegyzett föl róla, s amire 
én is céloztam nem egyszer, hogy a csaposlegények 
és pincérek kikászolódtak ágyaikból s összeverőd
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tek, hogy hallgassák ennek az embernek a beszé
dét. Csaposlegények és pincérek: ők is emberek, 
akik emberükre találtak. Sokat hallottam az ó 
beszédjéről, de egyike a legjobbaknak, amit egy, 
vele barátságos lábon álló, tiszteletreméltó úri
embertől tavaly hallottam, az, hogy abban, amit 
mondott, mindig volt valami. ^Inkább keveset 
beszélt, mint sokat, — beszélte nekem ez az öreg 
úr, — inkább csendesen ült, mintha a társaságban 
levő személyeket maga fölött állóknak tartotta 
volna, s ha beszélt, a tárgyat mindig új meg új 
világításban m utatta be.«* Nem tudom, miért 
kellene bárkinek is másként beszélnie ! De ha 
nézzük lelki erejét általában, egészségtől duzzadó 
erejét, különösen nyers egyenességét, átható éles
látását, nemes bátorságát és férfiasságát, kérdjük, 
hol találunk hozzá fogható tehetséges embert ?

Ha szemlét tartok a 18. század nagy embe
rei fölött, néha úgy érzem, hogy Burns még leg
inkább Mirabeauhoz hasonlít. Külsőleg tetemes 
a különbség; de nézzük csak őket benső mivol
tukban. Testre és lélekre nézve ugyanaz a hajtha
tatlan, nyakas erő ; — mindkettőben az van meg, 
amit az öreg márki »fond gaillard«-nak nevez. 
Természeténél, származásánál, sőt nemzetiségénél 
fogva Mirabeau inkább száj hős ; lármás, kard
csörtető, nyughatatlan ember. De Mirabeaunak 
is az igazmondás és józan ész, az igazi éleslátás 
ereje, a látnoki fensőség a jellemvonásai. Minden, 
amit mond, érdemes, hogy eszünkben tartsuk. 
Egyik vagy másik tárgyba való átható bepillantá
suknak villáma cikázik: így beszélnek mind a 
ketten. Ugyanazok a sorvasztó szenvedélyek: 
arra is képesek, hogy a leggyöngédebb nemes von
zalomban nyilvánuljanak. Ele, vad kacaj, erély,
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közvetlenség, őszinteség van mindkettőben. A két 
ember típusa nem elütő. Burns is képes lett volna 
uralkodni, nemzetgyűléseken vitatkozni; úgy poli
tizált, mint kevesen. Kétségtelen, Hogy Solway 
Frith-ben, a csempészek nyakoncsípésében* s 
annyi minden fölötti hallgatásban nyilvánuló bátor
ság — mivel a beszéd nem volt tanácsos s csupán 
a tehetetlen düh volt megengedhető — képes lett 
volna leteremteni a de Brézé-féle udvarmestere
ket és társait s ország-világ előtt híressé tenni 
magát, királyságok vezetése és nagy, örökké emlé
kezetes korszakok megteremtése á l ta l ! De fölebb- 
valói dorgálólag ezt írták nek i: oönnek a feladata 
dolgozni és nem gondolkozni. Az ön gondolkodási 
képességére, legyen az bár a legnagyobb ebben az 
országban, semmi szükségünk ; szedje be a sör
adót ; erre az egyre való ön.« Nagyon figyelemre- 
és emlékezetreméltó kijelentés ! bár tudjuk, hogy 
mi volt a mondás, s mi volt a válasz. Mintha a 
gondolat, a gondolkodás hatalma nem volna éppen 
az, amire minden időben és helyen, minden körül
mények között, a legnagyobb szükség van. Nem 
az a veszedelmes ember-e mindig, aki nem gondol
kozik, aki nem képes gondolkozni és látni, csak 
tapogatódzik, révedez s a dolognak, amiben mun
kál, természetét félreérti, lényegét meg se látja ? 
Félreérti, meg se látja, m ondjuk; ennek meg 
ennek tartja, pedig nem az, egyéb — s cserben- 
hagyja, mint értéktelen semmiséget. Az ilyen a 
veszedelmes ember, kiszámíthatatlanul az akkor, 
ha magas állásokba jut. — >>Ugyan minek panasz
kodjunk emiatt ? — mondják némelyek — régi

* Burns fogyasztási adóhivatalnok volt s ilyen 
minőségben kénytelen volt politikai nézeteit magába 
zárni, elnyomni. F ord. jeg yz.
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igazság, hogy a tehetségnek teret az érvényesülésre 
nem adnak.« Kétségkívül — és annál rosszabb a 
térre nézve, válaszolom én. A panasz keveset hasz
nál, az igazság kiderítése talán többet. Hogy 
Európa, éppen akkor kitörőiéiben levő francia forra
dalmával, egy Bumst nem használ föl egyébre, 
mint söradó beszedésére, — olyasvalami ez, amin 
bizony semmi okom sincs örvendezni !

Ismételve azt mondom, hogy Burns fóismérve 
az őszinteség. Költészetében és életében egyaránt. 
A dal, amit dalol, nem a képzelgések országából 
való, hanem átérzett, valóságos; fő érdeme, 
amint benne mindennek s általában egész életé
nek, az igazság. Burns élete az, amit mi egy nagy 
tragikus őszinteségnek nevezünk. Egy neme a 
vad őszinteségnek, — nem kegyetlen, ettől távol 
á l l ; de vad, meztelenül harcolva a dolgok igaz
ságával. Ebben az értelemben minden nagy ember
ben van valami a vadságból.

Hős-imádás, — Odin, Burns ? Nos hát, igen ; 
ezek az írók se nélkülözték a hós-imádásnak egy 
bizonyos nem ét: de milyen különös állapotba 
jutott ez most ! A skót kocsmák csaposlegényei 
és pincérei, amint az ajtó körül ólálkodtak s min
den szóra lestek, ami Burns ajkiról elröppent, 
öntudatlanul hódoltak a hősiesnek. Johnsonnak 
megvolt a maga Boswellje. Rousseaunak egy sereg 
hódolója v o lt; hercegek keresték föl nyomorult 
padlásszobájában ; a nagyok, a szépek, a szegény, 
holdkóros ember lábainál, ő rá nézve a legnagyobb 
ellenmondás ; élte két végszakát összhangba se 
lehet hozni. A nagyok asztalánál ül s hangjegyeket 
másol, hogy tengethesse életét. Még másolást se 
kap eleget. >>Az ebédekre szóló meghívások követ
keztében — mondja ő ,— kiteszem magam annak,
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hogy otthon éhen pusztulok el.« Tisztelői részéről 
is nagyon kérdéses eljárás. Ha a hős-imádásnak 
jól vagy rosszul végzése próbaköve akar lenni egy 
nemzedék jól vagy rosszul létének, mondhatjuk-e, 
hogy ezek a nemzedékek elsőrangúak ? — És mégis, 
a mi íróművészeink tanítanak, kormányoznak, kirá
lyok, papok vagy nevezzétek bárhogy: lényegi
leg nincs mód ezt megakadályozni. A világ enge
delmeskedni tartozik annak, aki gondolkozik és 
lát. A világ megmásíthatja a m ódját; kaphatja 
úgy, mint áldott, egyenletes nyári verőfényt, vagy 
úgy, mint áldatlan, fekete vihart és forgószelet, — 
a haszon tekintetében kimondhatatlan a különb
ség a világra nézve ! Módja lehet nagyon külön
böző ; de a tényt magát az isten ege alatt semmi 
hatalom nem változtathatja meg. Világosság, vagy 
ennek híján villám : a világ választhat. Nem azon 
fordul meg, hogy mi Odint istennek, prófétának, 
papnak vagy bárminek nevezzük, hanem azon, 
hogy hiszünk-e abban a szózatban, amit ó kiejt. 
Ha igaz szó, úgy hinnünk kell benne ; ha hiszünk 
benne, annak értelmében kell cselekednünk. Hogy 
milyen nevet adunk neki vagy milyen fogadtatás
ban részesítj ük, ez az, ami minket elsősorban érde
kel. Az, az új Igazság, ennek a világegyetemnek 
új, mélyebb fölfedése, valósággal a magasból nyert 
küldetés természetével bír, s mint ilyen, engedel
mességet parancsol.

Utolsó megjegyzésem Burns történetének leg
jelentősebb borszakát illeti, vagyis edinburghi 
kirándulását. Gyakran ju t eszembe, hogy ottani 
magatartása legjobb bizonyság arra nézve, hogy 
a benső értéknek és igazi férfiasságnak mekkora 
kincsesbányája rejlett benne. Gondoljuk csak meg, 
hogy kevés olyan súlyos teher nehezedett vala
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kire, ami inkább próbára tette volna egy ember 
erejét. Olyan váratlanul j ö t t ; mindama közön
séges >>arszlánkodás«, ami annyi és annyi embert 
tönkretesz, ehhez képest semmi se volt. Mintha 
csak Napóleon király lett volna, nem fokozatosan, 
hanem egyszerre, La Fére-ezredbeli tüzérhadnagy
ból. Burns, bár még csak huszonhét éves, többé 
már nem szántó-vető; azon a ponton van, hogy 
Kelet-Indiába szökik, kikerülendő a kegyvesztett
séget és a börtönt. Ebben a hónapban tönkre jutott 
föl dmívelő lett, évi jövedelme 7 font (körülbelül 
160 korona) s ettől is elesett; a következő hónap
ban a rang és szépség ragyogása veszi körül, ék
szerektől csillogó hercegnőket vezet karján az 
ebédekhez : minden szem rajta csüng ! A nyomo
rúság sokszor súlyosan nehezedik az emberre ; de 
olyan emberrel szemben, aki helyt tud állani a 
jólét közepette, száz olyan találkozik, aki képes 
elviselni a nyomorúságot. Talán senki se volt 
oly nehéz megpróbáltatásoknak kitéve, aki amel
lett oly kevéssé feledkezett meg emberi méltóságá
ról. Nyugodt, semmi se ejti ámulatba ; se nem 
szemérmes, se nem elbizakodott; elfogultságtól 
és pöSeszkedéstől egyaránt m en t: érzi, hogy ó 
itt  Burns Róbert; >>a rang csupán az arany bélyege«, 
hogy a hírnév csupán gyertyafény, amely meg
mutatja : milyen az ember, de jobbá, mássá ugyan 
nem teszi ! Bizony, könnyen megeshetik, ha nem 
vigyáz, hogy rosszabbá teszi, nyomorúságos fel
fújt széllabdává, amely addig fuvalkodik, míg 
szétpattan s lesz belőle »döglött oroszlány akire 
nézve, amint valaki megjegyezte, nincs föltáma
dás, hitványabb egy élő kutyánál ! Burns ekkor 
volt csodálatraméltó.

Sajnos, amint másutt megjegyeztem, mégis
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ezek az arszlán-vadászok okozták Burns romlását 
és vesztét, ök  tették lehetetlenné, hogy éljen. 
Körülötte nyüzsögtek majorjában ; megakadályoz
ták  szorgos m unkáját; nem volt hely, amely elég 
távoli lett volna nekik. Nem tudta felejteni az 
arszlánkodást, bármennyire is igyekezett. Mogorva, 
elégedetlen lett, nyomorba, hibákba sülyedt, a 
világ mindinkább üressé válik nek i; egészség, 
jellem, lelki béke mind-mind pusztulófélben v a n ; 
ugyancsak magára marad. Szomorú még rá gon
dolni is ! Ezek az emberek csak azért jöttek, 
hogy őt lássák; nem az iránta érzett rokonszenv 
vezette őket, de az ellene való gyűlölet se. Egy kis 
mulatság kedvéért jö ttek : szórakozásuk sikerült — 
és a hős élete ráment.

Richter beszéli, hogy Sumatra szigetén van 
egy fajta »fénybogár«, nagy, tüzes legyek, amiket 
az emberek nyársra húznak s ezekkel világítják 
éjjel az utakat. Rangbeli emberek kellemes fény 
mellett utazhatnak így és azt meg is bámulják. 
Nagy megtiszteltetés a fénybogarakra nézve! 
De — ! —

C arlyle: Hösfikről. 18



HATODIK FELOLVASÁS.

A hős, mint király. — Cromwell, Napóleon: modern 
forradalmi szellem.

(1840. május 22.)

A hősiesség utolsó formájához értünk, ahhoz, 
amelyet királyságnak nevezünk. Az emberek 
parancsnoka, akinek akarata irányadó mindnyá
junk fölött, akinek híven alárendeljük magunkat 
s így cselekedve találjuk meg üdvünket, a nagy 
emberek legjelentősebbjének tekinthető. Gyakor
latilag ő a hősiesség változatos alakjainak az össz- 
foglalata : pap, tanító, a földi vagy a lelki méltó
ságnak bárminő kifejezését képzeljük is egy em
berben, benne ölt testet, hogy parancsoljon nekünk, 
hogy állandó, gyakorlati tanácsokkal lásson el, 
hogy napról-napra, óráról-órára megtanítson arra, 
amit tennünk kell. Rex, Regulator, Roi a neve ; 
az angol elnevezés még jobb : Ring (király), 
Könning, ami annyit jelent, hogy képes, tehetsé
ges ember.*

Egész sereg, kifürkészhetetlen mélységekben

* Ez etimológia helytelen. King a szanszkrit ja n a k a -  
nak felel meg, mely annyit jelent, mint atya, családatya, 
nemzetségfó. Lásd Max Müller fejtegetéseit. Űjabb föl
olvasásai a nyelvtudományról, ford. dr. Simonyi Zsig- 
mond. Budapest, 1876, 251. lapon. H egedűs Is tv á n  jeg yz.
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elvesző kérdés tolul föl előttünk, melyek közül a 
legtöbbel most foglalkozni egyáltalán nem kívá
nunk. Bürke mondta, bogy a kormányzat lelke 
talán egy megbízható esküdtszék, s hogy minden 
törvényalkotás, közigazgatás, parlamenti vita s 
ami ezzel jár, mind azon fordul meg, hogy »össze- 
hozható-e tizenkét pártatlan ember az esküdtszéki 
padokon«, — éppen így, még alaposabb okból, azt 
merem mondani, hogy egy képes ember kiszeme
lése b fölszerelése a képesség jelképeivel, méltó
sággal, imádattal, királysággal vagy mindazzal, 
amit ilyennek nevezünk, úgy, hogy tényleg meg
legyen a képességéhez mért hatásköre a vezetésre : 
ez a világon minden társadalmi rendszabálynak 
jól vagy rosszul be végzett feladata. Választási 
szónoklatok, parlamenti indítványok, reformjavas
latok, francia forradalmak, alapjában, mind erre 
irányulnak, vagy különben semmit se érnek. Ki
keresni minden országban a legrátermettebb em
bert, aki ott ta lá lható ; fölemelni őt a legmaga
sabb polcra és híven hódolni előtte : annyit tesz, 
mint abban az országban a tökéletes kormányzatot 
életbeléptetni: választási urna, parlamenti ékes
szólás, szavazás, alkotmány-csinálás vagy egyéb, 
bármi néven nevezendő gépezet mind nem hasz
nál. Tökéletes állapot, eszményi ország az ilyen. 
A legképesebb ember alatt a legigazabbat, a leg
igazságosabbat, a legnemesebbet is értj ü k : amire 
ő azt mondja, hogy meg kell tenni, az a legbölcsebb, 
a legmegfelelőbb, amit bárhol és bármi módon 
tanulhatunk, az, amit igazi hű odaadással meg kell 
tennünk, nem kételkedve semmi irányban. így 
tevékenységünk, egész életünk, amennyire csak 
kormány irányítani képeB, jól meg van szabva; 
ez volna az alkotmányok eszménye. •

18*
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Sajnos, nagyon jól tudjuk, hogy az eszmé
nyek sohase valósíthatók meg a maguk teljessé
gében. Az eszményeknek örökkön-örökké hosszú 
időkön át megvalósítatlanul kell heverniök, s be 
kell érnünk azzal, hogy csak tűrhetőleg bírjuk 
őket megközelíteni! Amint Schiller mondja, ne 
mérlegelje senki ebben a mi szegény világunkban 
a tökéletesség mértékével a valóság vézna szüle
ményét. Nem vesszük őt bölcs ember-számba, ha
nem beteges, elégületlen, hóbortos embernek ta rt
juk. De más oldalról sohase szabad elfelejteni, 
hogy az eszmények léteznek, s ha egyáltalában 
meg se közelíttetnénelr, az egész lényeg pusztu
lásnak indul ! Csalhatatlanul. Nincs az a kőműves, 
aki tökéletesen függőleges falat képes volna épí
teni, matematikailag ez lehetetlen ; a függőleges- 
ségnek egy bizonyos foka elégséges n e k i; és ő, 
jó kőműves létére, mint akinek el kell készülnie 
munkájával, beéri vele. De ha túlságosan eltér 
a függőleges vonaltól, mindenekfelett ha egészen 
eldobja a mérőónt, s téglát céltalanul rak téglára, 
csak éppen úgy, ahogy keze ügyébe esik! azt hiszem, 
az ilyen kőműves rossz úton jár. Megfeledkezett 
önmagáról; de a nehézkedég törvénye nem feled
kezett meg arról, hogy hasson reá, s fala alak
talan romhalmazba omlik össze.

Ez a története minden fölkelésnek, francia 
forradalmaknak, az ó- és újvilágban támadt min
den társadalmi robbanásnak. Fölötte képtelen 
embert állítottatok az ügyek élére ! Nagyon is 
nemtelen, bátortalan, elfogult embert. Elfelejtet
tétek, hogy szabály van rá, természetes szükség, 
hogy képes ember való ilyen feladatra. Simuljon 
a tégla a téglához, amint csak lehet és kell. Kép
telen álarca a képességnek, egyszóval, a kuruzsló
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az emberi dolgok mindennemű kezelésében kuruzs- 
lásokkal kénytelen beérni, s az emberi dolgok 
rendezetlenül, a ferdeségek, nyomorúságok mér
hetetlen forrongásában, hevernek halomra ; kül
sőleg és belsőleg nyomorult milliók nyújtják k. 
esdőleg kezüket segítségért, és az nincs seholi 
A »nehézkedés törvényei érvényesül; a természet 
törvényei nem szűnnek meg hatni. A nyomorult 
milliók szankülottizmusba s az őrületnek más 
fajtájába törnek k i : kövek és kőművesek végze
tes káoszba dőlnek ! i

Egypár századdal előbb vagy még régebben 
>>a királyok isteni jogáról« összeírt szomorú anyag- 
gyűjtemény olvasatlanul penészedik ennek az 
országnak közkönyvtáraiban. Távol legyen tőlünk 
megzavarni azt a békés folyamatot, amely a könyv
polcokon észrevétlenül végbemegy. Ugyanakkor, 
az irtóztató robajjal történt összeomlás nem múlt 
el anélkül, hogy leikéből valamit ne hagyott 
volna maga után, azt akarom mondani, hogy volt 
valami értelme, volt benne valami igaz, ami mind
nyájunk számára fontos, hogy eszünkben tartsuk. 
Egy kerek ércdarabra rábiggyeszteni egy arcképet, 
azt elnevezni királynak s azt állítani, hogy egy 
találomra választott emberben (bármily módon 
történt légyen is a kiválasztás) isteni erény lako
zik, úgy, hogy az istennek egy válfajává lett, 
olyan ihletett istenség, amelynek tehetsége és 
joga van fölöttetek az idők végéig uralkodni: 
ezzel az állítással ugyan mit tehetünk egyebet, 
mint hogy hagyjuk porladozni a közkönyvtárak
ban ? De egyszersmind azt is mondom, amit ezek 
az isteni jogot védő emberek is igaznak tartottak, 
hogy a királyokban és minden emberi tekintély
ben és viszonyban, aminőket az isten-teremtette
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emberek létrehozni képesek voltak, valósággal 
megvan vagy az isteni jog, vagy az ördögi rossz ; 
a kettő közül az egyik. Mert egyáltalán hamis 
tan az, amit az utóbbi szkeptikus század tanított 
nekünk, hogy ez a világ gőzgép. Isten van ebben 
a világban s az Istennek szentesítése vagy meg
sértése tűnik ki az embereknek minden parancsá
ból és engedelmességéből, minden erkölcsi tényé- 
ből. Nincs erkölcsibb tény az emberek között, 
mint az uralkodás és engedelmesség ténye. Jaj 
annak, aki engedelmességet követel, amikor arra 
jogos igénye nincs; jaj annak is, aki azt meg
tagadja, amikor azzal tartozik. Azt mondom, az 
Isten törvénye van abban, bárhogy hangozzanak 
is a pergamenes törvények; isteni jog vagy 
ördögi gonoszság rejlik minden igény fenekén, 
amit égjük ember a másik irányában támaszt.

Nem fog ártani senkinek, ha erről gondolko
zik ; minden életviszonyban, de főként a király 
iránti hódolat és hűség tekintetében. Azt a mo
dern tévedést, hogy mindennek rugója az önérdek, 
s kölcsönös kijátszásoknak kölcsönös ellensúlyo
zása mozgat mindent, egy szóval, hogy az emberek 
közös életében nincs semmi isteni, szánalmasabb 
tévelygésnek tartom, bármily természetesnek is 
látszik egy hitetlen században, mint azoknak 
Msteni joga«, kiket a nép királyoknak nevez. Azt 
mondom én, találjátok meg nekem az igazi királyt, 
a képes, tehetséges embert s fölöttem megvan neki 
az isteni joga. Hogy valamelyes tűrhető módon 
megleljük a módját, amelynél fogva megtaláljuk 
őt, s ha megtaláltuk, minden ember kész legyen 
elösmerni isteni jo g á t: ez éppen a gyógyír, ami 
után kutat korunkban mindenütt ez a beteg világ. 
Az igazi királyban, mint a gyakorlati élet vezető
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jében, mindig van valami á főpapból, a lelkiekben 
való vezetőből, amiben gyökeredzik minden gya
korlati felfogás. Abban is sok igaz van, hogy a 
király az egyház feje. De a holt századnak pole
mikus anyagát hagyjuk porladozni a könyves
polcokon.

Bizonyára szörnyű feladat: keresni a képes 
embert s nem tudni, hogy milyen úton-módon 
fogjunk hozzá a dologhoz. Korunkban a világ
nak ez a nagy baja. Forradalmi idők ezek s rég
től fogva ilyenek. A kőműves az ő köveivel, amint 
nem törődik a mérőónnal és a nehézkedés törvényé
vel, lebukik, alágurul, minden fölfordul, amint 
színről-szfnre látjuk ! De a kezdete nem a fran
cia forradalom volt, hanem inkább a befejezése, 
reméljük legalább. Talán inkább azt mondhatjuk, 
három századdal korábban kezdődött, Luther 
reformációjával. Hogy az, ami még keresztény 
egyháznak nevezte magát, hazugság lett s vak
merőén hirdette, hogy az emberek bűneit csengő 
ércpénzért meg lehet bocsátani s még sok más 
egyébre is vállalkozott, amit a természet örök 
igazsága szerint többé már nem te h e t: ehben rej
lik a halálos betegség. Megromolván a belső, a 
külső körülmények is mind rosszabbra fordultak. 
Kihalt a h i t ; kétely és hitetlenség lett minden. 
Az építő eldobta mérőónját és így szó lt: »Mi a 
nehézkedés törvénye ? Kő lapul a kőhöz !<< Fájda
lom, még mindig nem furcsán hangzik-e sokunk 
előtt az az állítás, hogy igenis van isteni igazság 
az isten-teremtette emberek dolgában, hogy min
den nem arcjátékból, expediensekből, diplomati- 
zálásból s a jó ég tudja, mi mindenből all ?

Luthernek amaz első, a szükség által paran
csolt állításától kezdve: >>Te, magad-nevezte
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Pápa, te éppen nem vagy atyám az Űrban, te csak 
agyrém vagy, akit tisztességes nyelven megnevezni 
se birok«, addig a másik kiáltásig, amely a Palais 
Royalban Camille Desmoulins ajkáról röppent 
e l : »Aux armes !« (ofegyverre !<<), s midőn a nép 
minden néven nevezendő agyrém ellen tört ki, — 
azt találom, hogy megvan a természetes történeti 
folyamat. Ez a kiáltás, a maga rettenetességében 
és félig pokoli mivoltában, nagy dolog volt. Ismét 
és ismét a felébredt nemzetek hangja volt ez, — 
zavarosan törve ki nehéz nyomás alól, halálos 
álomból, homályos sejtelemként zúgva, hogy az 
élet valóság, hogy Isten világa nem expediensek 
gyülevész-hada és diplomatizálás ! Pokoli, mert 
égi vagy földi nem lehetett. Pusztulni kell az 
ürességnek, az őszinteség hiányának; az őszinte
ségnek vagy valami ehhez hasonlónak kell követ
keznie. Kerüljön bármibe, rémuralomba, a francia 
forradalom szörnyűségeibe, vissza kell térnünk 
az igazsághoz. I t t  van az igazság, amint mondtam : 
a pokol tüzébe mártott igazság, minthogy másként 
megszerezhető nem volt.

Anglia jelentékeny pártjainak kiváló férfiai 
között, de másutt is általánosan elfogadott véle
mény volt, hogy a francia nemzetet, ezekben a 
napokban, az őrület szállta meg, hogy a francia 
forradalom az őrültségnek volt ténykedése, egész 
Franciaországnak és a világ egy igen nagy részé
nek időleges bevonulása volt ez Bedlambe.* Az 
esemény támadt és pusztított, de őrültség és kép
telenség v o lt; ma már szerencsére az álmok és 
festői háttér távlatába vonult. — Ilyen kényelmes 
bölcsészek szemében 1830 júliusának három napja

* Bedlam: tébolyda Londonban. A  ford . jeg y z .
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meglepő jelenségnek tűnt fel szükségképpen. A 
francia nemzet ekkor ismét föllázadt, puskatűzben 
és halálküzdelemben lövöldözve és lövetve, hogy 
ugyanazt az őrületes francia forradalmat jóvá- 
tegye ! Ügy látszik, hogy azoknak az embereknek 
fiai és unokái makacsul ragaszkodnak a vállalat
hoz : nem akarnak tágítani, jóvá akarják tenni, 
inkább agyonlövetik magukat, mintsem hogy el
engedjék a helyrehozást. Azok előtt a bölcsészek 
előtt, akik egész életrendszerüket arra alapították, 
hogy ez az »őrültség<< befejezést nyert, nem volt 
jelenség, amely nyugtalanítóbb lett volna. Amint 
beszélik, szegény Niebuhrnak, a porosz tanárnak 
és történetírónak, ennek következtében szakadt 
meg a szive ; az a három nap beteggé tette, s ha 
hinni lehet, ebbe halt bele ! Bizonyára nem valami 
hősies halál,— de mégis tűrhetőbb,mint a Racine-é, 
aki abba halt bele, hogy egyszer XIV. Lajos 
fagyosan nézett reá. A világ, annak idején, nem 
egy kemény rázkódást k iá llt; remélni lehet, 
hogy túléli a három napot is és forogni fog ezután 
is a maga tengelye körül. A három nap minden 
halandónak azt hirdeti, hogy a francia forrada
lom, bármily őrületes színben tűn t is föl, nem át
meneti, bedlami dühöngés, hanem ennek a föld
nek, amelyen élünk, természetes terméke, hogy 
valósággal tény volt, s a világ általában jól teszi, 
ha azt ilyennek tekinti.

Valóban el se képzelhető, hogy korunk, a 
francia forradalom nélkül, mire ment volna. Ügy 
üdvözöljük a francia forradalmat, mint a hajó
törött tengerészek a legridegebb kősziklát, amely 
körül különben csupán a feneketlen tenger him
bálja hullámait. Valóságos Apocalypsis, ha rette
netes is, ebben a hamis, elsatnyult, mesterkélt
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korban; újra és újra bizonyságot téve arról, 
hogy a természet természetfölötti; ha nem isteni, 
akkor ördögi; hogy a látszat nem valóság, hogy 
valósággá kell válnia, mert különben a világ láng
tengerben úszik és megsemmisül. Vége a látszat
nak, az üres formáknak, sok mindennek vége. 
Mint a végzet harsonája szól ez mindenkinek. 
Azok a legnőiesebbek, akik ezt minél előbb meg
tanulják. A tévelygő nemzedékek egész sora tá 
mad, amíg megtanulják; addig pedig a béke 
lehetetlen ! A komoly ember, övezze bár az ellen
mondások egész világa, türelmesen várhat, türel
mesen végezheti munkáját, mindennek közepette. 
A halálos ítélet ki van mondva az égben, a halálos 
ítélet ki van hirdetve immár a földön, a saját 
szemével láthatja mindenki. Az érem másik oldalát 
nézve: milyen rendkívüli nehézségek merülnek 
föl, minden országban milyen kérlelhetetlen, rette
netesen heves a követelődzés a megoldás iránt, 
valóban könnyen találhatunk más foglalkozást, 
semhogy mai napság a szankülottokkal egy gyé
kényen áruljunk !

Nekem pedig, az adott viszonyok között, 
>>a hősök tisztelete« kimondhatatlanul becses, a 
legvigasztalóbb tény, amit ma a világban látunk. 
Egy soha ki nem alvó reményt támaszt a világ 
vezetése tekintetében. Omoljon bár össze minden 
hagyomány, rendezés, hit, társadalom, amit az 
emberek valaha alkottak, ez megmarad. Az a bi
zonyosság, hogy számunkra hősök teremnek, az 
a szükségesség s az a bennünk rejlő tehetség, 
hogy előttük meghódolunk: sarkcsillagként ragyog 
a füstfellegeken, a porfelhőkön, a sokféle omladé- 
kokon és tűzvészen át.

A hős-imádás igen különösen hangzott a fran-
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cia forradalom résztvevői és fegyverforgatói fülé
ben. Nincs semmi hódolat a nagy emberek irá n t ; 
nincs semmi remény, hit, avagy csak óhaj is, arra 
nézve, hogy a nagy emberek ismét megjelenjenek 
a világon. Mintha a >>géppé« átidomított természet 
kimerült volna, nem bírna többé nagy embereket 
létrehozni: azt mondhatnám, akkor adja be a 
kulcsot; semmire se megyünk nagy emberek 
nélkül ! — De nem akarok vitába bocsátkozni »a 
szabadsággal és egyenlőséggel«, azzal a hittel, 
hogy a bölcs, nagy emberek lehetetlenekké válván, 
a balga, kis emberek megszámlálhatatlan tömege 
pótolja őket. Akkor és ott ez a hit természetes 
volt. >> Szabadság és egyenlősége nincs szükség 
többé tekintélyre. Hős-imádás, hódolat az ilyen 
tekintélyek előtt hamisnak bizonyult, önmaga 
nem egyéb, mint hamis t a n ; el vele ! Voltak 
már ilyen >)csinálmányaink«, most már nem bízunk 
semmiben. Annyi rosszveretű pénz került forga
lomba, hogy általánossá vált az a fölfogás, hogy 
arany nincs is többé, hogy éppenséggel el is 
lehetünk arany nélkül ! A szabadság és egyenlő
ség jelszavait hangoztató kiáltásokban egyebek 
közt erre bukkantam rá, s amint az ügyek akkor 
állottak, egészen természetesnek is tartom.

És mégis, ez bizonyára nem egyéb, mint á t
menet a hamistól az igazhoz. Mint egész igazsá
got véve szemügyre, ez a felfogás is hamis : a 
merőben szkeptikus vakság szüleménye, amely csak 
éppen hogy erőlködik látni. Nemcsak lojalitás, ha- 
nema hősök tisztelete is létezik mindig és mindenütt; 
kiterjed az isteni imádástól, le az élet legalsó, 
gyakorlati köréig. >>A meghajlás az emberek előtti, 
ha nem puszta arcfintor, amitől jobb szabadulni, 
mint azt gyakorolni, nem egyéb, mint hős-imádás,
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vagyis annak felösmerése, hogy testvérünk lényé
ben van valami isteni, hogy minden Isten-terem- 
tette ember, mint Novalis mondotta, $>a húsban 
való megnyilatkozásé. Költők voltak azok is, akik 
kieszelték az udvariasságnak mindama bájos rész
leteit, amelyek az életet megnemesítik. Az udva
riasság nem hamisság vagy képm utatás; nem 
szükséges, hogy azzá legyen. És a lojalitás, a vallá
sos szertartás még mindig lehetséges, sót kikerül
hetetlen.

Nem kell-e azt mondanunk, bár legutóbbi 
hőseink forradalmi emberekként működtek, hogy 
mindazonáltal minden nagy, minden valódi nagy 
ember, már természeténél fogva, a rendnek és nem 
a rendetlenségnek fia ? Az igazi ember tragikus 
helyzetbe jut, amikor forradalmakban vesz részt. 
Anarchistának látszik ; valójában az anarchiának 
sajnálatos eleme tapad minden lépéséhez, — hozzá, 
aki egész leikéből gyűlöli az anarchiát. Hivatása 
a rend ; minden emberé az. Azért van itt, hogy a 
rendezetlen, kaotikus dolgot rendezetté, rendsze
ressé tegye. A rend misszionáriusa ő. Az embernek 
minden munkája e világon nem rendcsinálás-e ? 
Az ács durva fákat le l ; meggyalulja, kényszeríti 
azokat, hogy bizonyos célra szolgáljanak, hasznot 
hajtsanak. Mi mind született ellenségei vagyunk 
a rendetlenségnek; tragikus sorsa mindnyájunk
nak, hogy képrombolásba keveredünk; a nagy 
embernek, aki több ember, mint mi, kétszeresen 
tragikus.

így minden emberi dolog, a legőrületesebb 
francia szankülottizmus is, a rend felé tör, arra 
kell törnie. Azt mondom, nincs az az ember, ha 
mégúgy hadonáz is az őrültség kórságában, aki 
minden percben ne a rend felé lenne hajtva, so



285

dorva. Egész élete ezt hozza m agával; rendetlen
ség annyi, mint szétmállás, halál. Nincs az a 
káosz, amely ne keresné a maga központját, ami 
körül forogjon. Amíg az ember ember marad, 
egy-egy Cromwell vagy Napóleon szükségképpeni 
befejezése a szankülottizmusnak. — Különös: 
éppen azokban a napokban, amelyekben a hős- 
imádás leginkább úgy tűnik föl mindenkinek, 
mint valami hihetetlen dolog, hogyan áll elő 
mégis, hogyan érvényesül gyakorlatilag, — olyan 
módon, hogy mindenkinek hinnie kell benne! 
A nagy stílusban értett isteni jog egyszersmind 
isteni hatalommá válik ! Amíg a régi, hamis for
mulák avultságukban romba dőlnek, új, lényeget 
tartalmazó dolgok váratlanul és elpusztíthatat- 
lanul bontakoznak ki. Lázadó korszakokban, ami
kor a királyság maga eltöröltnek és halottnak 
látszik, Cromwell és Napóleon ismét mint kirá
lyok lépnek elő. Ennek a két embernek a történe
té t kell most szemügyre vennünk, mint a hősies
ség utolsó fázisát. Visszatértek a régi idők ; az 
a mód, amelynél fogva királyok támadtak s a 
királyság először lépett előtérbe, ennek a kettőnek 
történetében ismét érvényesült.

Sok polgárháborúnk volt Angliában ; a fehér 
rózsa s a piros rózsa, Simon de Montfort harcai, 
egy csomó olyan küzdelem,amely említésre se méltó. 
De a puritánok hadjáratának olyan jelentősége 
van, amelyet a többi teljesen nélkülöz. Bízva az 
önök méltányosságában, amely a másik oldalon azt 
tünteti föl, aminek elmondására most nincs terem, 
az igazi világtörténelmet alkotó, nagy, egyetemes 
háború egy jelentékeny részletének nevezem ezt 
a hadjáratot, — a H it háborújának a Hitetlenség 
ellen. A dolgok valódi lényegét áhító emberek küz.
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delme ez a dolgok látszatához és formáihoz tapadó 
emberek ellen. Sokan vad képtördelőknek, a for
mák bősz szétrombolóinak tartják a puritánokat; 
de igazságosabb volna őket a valótlan formák 
gyűlölőinek nevezni. Remélem, tudjuk, hogyan 
kell tiszteletben tartani Laud-ot és királyát, éppen 
úgy, mint őket. Ügy tűnik föl nekem az a szegény 
Laud, mint aki inkább gyönge és tájékozatlan, 
mint becstelen; inkább szerencsétlen pedáns, 
mint gonosz. »Álmai<< és babonái, amiken annyit 
nevetnek, vonzók és a szeretetreméltóság jellegét 
hordják magukon. Olyan, mint egy rektor, akinek 
egész világa: a formák, az iskolai szabályok, aki
nek az a felfogása, hogy ezekben rejlik a világ 
élete és biztonsága. Ezzel a rendíthetetlen, de sze
rencsétlen felfogással nem egy egyetemnek, hanem 
egy nemzetnek élére áll nagy hirtelen, hogy az 
embereknek mélyen fekvő, legbonyolultabb érde
keit szabályozza. Azt gondolja, hogy a régi, tiszte
letreméltó »szabványok« szerint kell eljárni, s az 
üdv ezeknek kiterjesztésében és szigorításában lel
hető föl. Amint a gyönge ember szokta, ideges 
hevességgel tör célja felé ; görcsösen kapaszkodik 
belé, ügyet se vetve az okosság szavára s a szána
lom kiáltására, azt akarja, hogy gimnazistái enge
delmeskedjenek az iskolai szabályoknak, ezt első
sorban, egyebet semmit. Szerencsétlen pedáns, 
amint mondám. Elképzelte, hogy a világ egy ilyen 
gimnázium és a világ nem volt az. Nem elég szo
morú volt-e az ó sorsa ? Nem bosszulta-e meg 
magát rajta rettenetesen mindaz, ami rosszat el
követett ?

Érdemes a formákat nyomatékkai kiemel
nünk ; vallás és minden egyéb természetszerűleg 
öltözködik formákba. Mindenütt csak a kiformált
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világ lakható. Nem a puritanizmus meztelen for- 
mátlansága az, amit a puritánokban magasztalok ; 
ezt éppenséggel szánom s csak a szellemet magasz
talom, amely ezt kikerülhetetlenné tette ! Minden 
lényeg formát ölt magára ; de vannak megfelelő, 
igazi, s viszont nem megfelelő, hamis formák. 
A legrövidebben úgy lehetne meghatározni, hogy 
azok a formák, amelyek a lényeg körül nőnek, 
ha megértjük, valódi természetének és jelentőségé
nek megfelelnek s ehhez képest igazak és jók; 
ellenben azok a formák, amelyek tudatosan van
nak a lényeghez aggatva, rosszak. Felszólítom 
önöket, hogy gondolkozzanak efölött. Az igaz 
a hamistól a szertartásos formában különbözik, a 
komoly ünnepélyesség a léha pompától, minden 
emberi dologban.

Valószerűségnek, természetes közvetlenségnek 
kell lenni a formákban. Vajjon nem sértés-e, ha 
valaki az emberek legközönségesebb gyülekezeté
ben olyan beszédet darál el, amit ^bemagolt be- 
szédnek<< nevezünk ? Ha a fogadószobában olyan 
udvariaskodások folynak, amik nem egyebek kép
mutatásnál, s nincs bennük semmi őszinte igazság, 
ezek olyan dolgok, amiktől az ember menekülni 
óhajt. De tegyük föl, hogy egy életbevágó, valami 
magasabb világba tartozó tárgyról van szó (ami
lyen az istentisztelet), amelynél az érzés túlára- 
dozásánál fogva elnémult lelkünk nem képes egy
általán formát találni és előbbre becsüli a formát
lan némaságot bármely lehető kifejezési módnál, 
ugyan mit szólnánk az olyan emberhez, aki föl- 
cicomázott dagályossággal akarná ezt feltüntetni 
és kifejezni ? Az ilyen ember csak hordja el magát 
iziben, ha kedves az élete. Elvesztetted egyetlen 
fiadat; lesújtott, néma vagy, könnyeid kiapad
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tak, egy alkalmatlan ember tolakodóan ajánlgatja 
magát, hogy, a görögök módjára, ünnepi játé
kokkal ül halotti tort. Ilyen pompázgatás nem
csak hogy elfogadhatatlan, hanem egyenesen gyű
löletes, elviselhetetlen. Olyan az, mint amit a régi 
próféta »bálványimádás«-nak nevez, üres mutat
ványok imádásának, amit minden komoly ember
nek a sutba kell dobnia. Csak részben tudjuk 
megérteni, hogy mi volt a szándékuk ezeknek a 
szegény puritánoknak. A Szent Katalin templo
mát abban az értelemben felavató Laud, amint 
leírtuk, sokoldalú szertartásos hajlongásokka], kéz
mozdulatokkal, fölkiáltásokkal: bizonyára in
kább a rideg formalisztikus pedáns, aki kollégiumi 
szabályaihoz tapad, mintsem a dolog lényegébe 
belemélyedő komoly próféta !

A puritanizmus az ilyen formákat elviselhe
tetleneknek találta ; rágázolt az ilyen formákra ; 
mentségére szolgál, amikor kimondotta, hogy 
inkább semmi forma, mint az ilyen ! Prédikálva 
állt a csupasz szószéken, semmi egyéb nem volt 
a kezében, mint a Biblia. Nos, egy ember, aki 
komoly lélekkel prédikál komoly lelkeknek: nem 
ez-e a lényege minden egyháznak ? Azt mondom, 
a legmeztelenebb, a legvadabb valóság különb bár
minemű látszatnál, ha mégúgy föl is van az ma
gasztalva. Ezenkívül, ha csakugyan való, lassan- 
lassan a megfelelő külső magától megjő. Nem kell 
félteni, egyáltalán nem kell félteni. Csak az élő 
ember legyen meg, ruha majd akad neki va ló ; 
megtalálja a ruhát ő maga. De az olyan ruházat, 
amelyik azt pretendálja, hogy ő mind a k e ttő : 
ruha és ember eg y ü tt! Nem küzdhetünk a fran
ciák ellen háromszázezer vörös egyenruhával; 
embereknek kell azokban lenn i! Azt állítom,
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hogy a külsőnek nem szabad ellentétben lenni a 
valósággal. S ha ez mégis megtörténik, akadni 
kell embereknek, akik föllázadnak a látszat ellen, 
mert abból hazugság lett. A Laud és a puritánok 
közt kitört küzdelem csaknem oly régi, mint a 
világ. Ebben a korban egész Angliában ádáz harc 
támad s a zavaros ellentétekből, mindnyájunk 
javára, nem csekély eredmény került ki.

A puritánokét közvetlenül követő korszak
ban ügyük, valamint önmaguk kevéssé igazságos 
méltánylásban részesültek. II. Károly és Roches- 
terei nem olyan fajta emberek voltak, akik bírói 
széket ülhettek volna ilyen emberek értéke és 
jelentősége fölött. Ezek a szegény Rochesterek 
elfelejtették, s elfelejtette az a kor is, amelyben 
éltek, hogy egy ember életében fordulhat elő hit 
vagy igazság. A puritanizmus pellengérre állítta
tott, mint a puritán vezérek csontjai. Mindazon
által munkájuk kezdett teljesedésbe menni. Aggas
sák bár pellengérre a szerzőt, igazi munkájának 
fenn kell maradni, befejezést kell nyernie. Meg
van Habeas Corpus-unk, szabad népképvisele
tünk, annak tudata világszerte, hogy az emberek 
szabadok, vagy előbb-utóbb azzá kell lenniük s 
azzá is lesznek, — hogy az életnek valóságon és 
igazságon, nem pedig igazságtalan hagyományon 
és agyrémen kell alapulnia ! Ez, részben, a puri
tanizmus műve volt, s ezenfölül még sok egyéb !

S amint ezek a dolgok fokozatosan nyilván
valókká lettek, a puritánok jelleme kezdett ki
domborodni. Emléküket, egyiket a másik után, 
leszedték a bitófáról; sőt egy bizonyos részük 
ma már szintúgy kanonizálva van. Eliot, Hamp- 
den, Pym, még Ludlow, Hutchinson, Vane is a 
hősök egy neméhez soroztattak, politikai Patres

19Carlyle : Hősükről.
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conscripti-nek, akiknek nem csekély mértékben 
tulajdonítható mindaz, ami szabaddá tette szá
mukra Angliát: nem volna tanácsos tehát, hogy 
ma bárki is elvetemülteknek nevezze őket. Kevés 
valamirevaló puritán van, aki ne találna védel
mezőre s ne részesülne komoly emberek részéről 
bizonyos fokú tiszteletben. Csupán egy puritán 
függ még a bitófán, a mi szegény Cromwellünk, és 
sehol se akad igazi védelmezője. Se szent, se bűnös 
nem vállalkozik arra, hogy föloldja bűnei alól. 
Ügyes, rendkívüli tehetségű, bátor ember és így 
tovább : de elárulta az ügyet, önző becsvágy, 
becstelenség, kétkulacsosság; ádáz, durva, ala- 
koskodó Tartuffe ; az alkotmányos szabadságért 
folytatott nemes küzdelmet, a maga előnyére, 
nyomorúságos bohózattá alacsonyította le : ilyen 
jelleműnek s még rosszabbnak tüntetik föl Crom- 
wellt. Jönnek aztán az összehasonlítások Washing- 
ton-nal és másokkal, főleg a nemes Pymokkal és 
Hampdenekkel, akiknek nemes munkáját a maga 
számára csente el, s lealacsonyította, elferdítette.

Ügy tetszik nekem, hogy ez a nézet Cromwell- 
ről természetes produktuma egy olyan század
nak, aminő a tizennyolcadik. Amit a komornyik
ról mondottunk, ugyanaz áll a szkeptikusra : nem 
ösmeri fölaHőst, ha színről-színre látja is. A komor
nyik bíbor palástot, arany jogart, testőröket és 
trombitaharsogást v á r t ; a 18. század szkep
tikusa tiszteletreméltó formulák, »elvek« vagy 
mi az Isten csudája után szimatol; a beszédnek 
és a magaviseletnek oly stíljét, a ❖ tiszteletre
méltóságának oly színezetét negélyezi, amely 
csinos, takaros modorában tetszetős, és egy fel
világosodott, szkeptikus századnak, aminő a 18., 
szavazatát képes megnyerni. Alapjában véve, a
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komornyik is, ő is, ugyanegy dologra le s : vala
mely elösmert királyság cafrangjaira, amit azután 
ők is sietnek elösmerni. Az a király, aki durva, 
formátlan állapotban jelenik meg előttük, az ő 
szemükben nem király.

Ami engem illet, távol legyen tőlem, olyan 
jellemeket, aminő Hampden, Eliot, Pym, csak 
egy rossz szóval is illetni, akikről elhiszem, hogy 
értékes, hasznos emberek. A mi könyv és okirat 
róluk szólt s kezem ügyébe akadt, azt én hűsége
sen mind elolvastam; a leghőbb óhajtásom az 
volt, hogy bámuljam, szeressem, tiszteljem őket, 
mint Hősöket; de kénytelen vagyok kijelenteni, 
ha már meg kell mondani az igazat, hogy az ered
mény nem kielégítő. Utóvégre is azt találtam, 
hogy nem lehet erőltetni a dolgot. Igen jeles 
emberek ; sorjában vonulnak föl ünnepélyes mó
don, mérsékelt eufemizmusukkal, filozófiájukkal, 
parlamenti ékesszólásukkal, hajó-pénzeikkel, »Mo- 
narchy of Man«-jeikkel,* a lehető legalkotmányo
sabb, feddhetetlenebb, méltóságteljes emberek. De 
a szívet hidegen hagyják; csupán a képzelet 
iparkodik bennük fölfedezni valami imádásramél- 
tót. Valóban, kinek a szíve dobogna hangosabban 
vagy gyúlna testvéri lángra ilyen emberekért ? 
Rettenetesen unalmas emberekké váltak ő k ! 
Gyakran beleszédül az ember a jeles Pymok alkot
mányos ékesszólásába, »a hetedszer és utoljára<<- 
féle szólamok hatása alatt. Bízvást úgy találha
tod, hogy ez a legcsodálatraméltóbb dolog széles 
e világon, de nehézkes, nehéz, mint az ólom, kiet
len, mint a téglaföld, egy szóval: számunkra

* »Az ember monarchiája* a címe annak a munká
nak, amit John Eliot irt fogságában. N . f. jeg yz.

19*
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kevés élvezhető vagy éppen semmi se marad fönn ! 
Mindezeket a Fenségeket szépen pihenni hagyjuk 
a díszfülkékben; a faragatlan, megvetett Crom- 
well az egyedüli, akiben még emberi anyag talál
ható. A nagy, a vad »Berzenkedó« nem volt képes 
szépen gördülő >>Monarchy of Man«-eket gyártani; 
nem beszélt és nem dolgozott síma rendszeres
séggel ; nem pécézett ki olyan történeteket, ame
lyeknek központja ő maga lett volna. Meztelenül 
állt, nem eufemisztikus szóárba burkoltan ; szem- 
től-szembe, kard ki kard, úgy verekedett, mint 
egy óriás, a dolgok meztelen igazságával. Utó
végre is ez a mi emberünk. Megvallom bűnömet, 
hogy az ilyen embert minden mások fölé helyezem. 
Kikent, kifent tiszteletreméltóságokat találunk 
nem egyet, de ezekkel ugyan sokra nem megyünk. 
Nem nagy köszönet van az olyan emberben, aki 
tisztán tartja kezét s csak keztyűs kézzel nyúl 
hozzá a dologhoz.

Egészben véve, a 18. század alkotmányos 
türelmessége se használ sokat a többi, szerencsé
sebb puritánnak. Azt lehet mondani, hogy ez is 
csak egy neme a formalizmusnak és a szkepticiz
musnak. Azt beszélik, szomorú dolog, hogy az 
angol szabadság megalapítása >>babonaság«-nak 
tulajdonítható. Ezek a puritánok kalvinisztikus, 
képtelen hitelvekkel, antilaudizmussal, westmin- 
ster-hitvallásokkal hozakodtak e lő ; mindenek- 
fölött azzal a követeléssel, hogy ők a maguk 
módja szerint akarják imádni az Istent. Az ön
megadóztatás szabadsága : ezt kellett volna nekik 
követelniök ! Babonaság, fanatizmus, az alkot
mányos bölcsészetnek rettenetes félreösmerése 
v o lt: a másikra helyezni súlyt. Az önmegadózta
tás szabadsága ? A pénzt csak okkal-móddal adni
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ki a zsebből ? Kiaszott századnak kell lenni az 
olyannak, amely ezt tartja a legelső emberi jog
nak ! Ellenkezőleg, azt merném mondani, hogy 
egy jóra való ember, mielőtt kormánya ellen való 
föllázadásra határozná el magát, más, különb ürü
gyet találhat, mint a pénzt, bármily alakban jus
son is az kifejezésre. Ami világunk nagyon bonyo
lult ; ebben a jó ember örül, ha akármilyen kor
mány áll fönn, csak a helyzet ne legyen éppen 
elviselhetetlen, és itt, Angliában, ebben az órában, 
azt gondolom, hogy ha egy csomó olyan adót, 
amelyeknek helyes értelmét nem is fogja föl, kész
ségesen nem fizet meg, ugyancsak pórul j á r ! 
Igyekeznie kell más hazát keresnie ! Adószedő ? - 
Pénz ? Ezt fogja mondani: »Vedd el a pénze
met, ha bírod s ha annyira rávágyol, vedd el, 
aztán hordd el magad s hagyj békében dolgozni. 
Még itt vagyok, dolgozni is tudok, ha minden 
pénzemet el is harácsoltad !<< De ha hozzád jönnek 
s így szólnak : »Ismerd el, hogy hazudtál; mondd, 
hogy imádod az Istent, amikor nem teszed a z t ; 
ne higgy abban, amit igaznak tartasz, hanem 
abban, amiről én állítom, hogy igaz«, — ezt fogja 
válaszolni: »Nem, Istenemre, n em ! Elveheted 
erszényemet, de nem tűrhetem, hogy erkölcsi 
Énem megsemmisüljön. Az erszény akármelyik 
útszéli rablóé lehet, aki töltött pisztollyal rám 
támad, de az egyéniség az enyém és Uram Istenemé, 
nem a t ie d ; mindhalálig ellenállok, fellázadok 
ellened s védelmében a végletek, vádaskodások és 
bosszantások minden fajtájával szembeszállók !«

Valóban, úgy tetszik nekem, hogy ez az egy 
ok is igazolja a puritánok lázadását. Ez volt a 
lelke az emberek összes jogosult lázadásainak. 
Nem egyedül az Éhség idézte elő a francia fórra-
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dalm at; nem, de az elviselhetetlen, mindent meg
mételyező Hazugságok érzete, amely az Éhség
ben öltött formát, egyetemes anyagi nyomorú
ságban és semmiségben testesült meg s mindenki 
szemében elvitázhatatlanul hamisnak bizonyult ! 
Mentire hagyjuk a 18. századot az ő »önmeg- 
adóztatási szabadságával«. Nem is csodálkozunk, 
hogy olyan emberek felfogása, mint a puritánoké, 
előtte érthetetlen volt. Olyan emberek előtt, akik 
egyáltalában nem hisznek a valóságban, hogyan 
is volna megérthető egy valódi emberi lélek, min
den valóság közt a legbensóbb, amely a világ 
Alkotójának hangjaként szól mihozzánk? Ami 
nem szorítható bele az adózásra vonatkozó alkot
mányos vagy más, durva, kézzelfogható, anyagi 
érdeket érintő elméletekbe, azt az ilyen század 
elveti, mint hitvány cafrangot. A Hampdenek, 
Pymok s a hajópénz sok alkotmányos, lángoló 
ékesszólásnak lehetnek tárgyai, amik recsegnek- 
ropognak, nem mint a tűz, hanem mint a jég, 6 
a zabolátlan Cromwell az >>őrültségnek«, az »ala- 
koskodásnak<< s több ilyenfélének zagyva tömege
ként tüntethető föl.

Megvallom, ez a Cromwell álnokságáról fel
állított elmélet előttem régtől fogvást hihetetlen 
volt. Egy nagy emberről se vagyok képes ilyet 
elhinni. Egy sereg nagy ember úgy szerepel a tör
ténelemben, mint ál nők, önző ember; de ha jól 
szem ügyre vesszük őket, csak bábok ők, érthetet
len árnyalakok; nem is úgy tekintj ük őket, 
mintha léteztek volna igazában. Csak egy olyan 
fölületes, hitetlen nemzedék alkothat magának 
ilyen nézeteket, amelynek csak a dolgok külseje 
és látszata iránt van érzéke. Lehetséges-e nagy 
lélek lelkiösmeret nélkül, ami a valódi lelkek
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lényege, legyenek azok nagyok vagy kicsinyek ? — 
Nem, nem vagyok képes Cromwellt úgy képzelni, 
mint a Hazugság és Nyegleség megtestesülését; 
minél tovább tanulmányozom, annál kevésbé 
hiszem. Miért képzeljük ilyennek? Nincs rá tám
pont. Nem különös-e, hogy annyi rágalom után, 
amit erre az emberre szórtak, amikor a hazugok 
fejedelmének tették meg, aki soha nem mondott 
igazat, vagy legalább is elvétve, nagyritkán, 
hanem inkább az igazságnak csupán álnokul ki
gondolt mázát mímelte, nem találkozott egyetlen- 
egy olyan hazugság se, amit kétségtelenül rá lehet 
sütni ? A hazugok fejedelme, akinek száján egy 
hazug szó nem szaladt ki. Egyetlenegy se, aminek 
nyomára bírtam volna jönni. Ügy vagyunk vele, 
mint amikor Pococke azt kérdezte Grotiustól, hogy 
hol a bizonyítéka Mahomet galambjára ? Sehol. — 
Hagyjuk ezeket a rágalmazó agyrémeket, amint 
minden agyrémet sutba kell dobni. Nem arc
képek ezek, hanem torzképek, a gyűlöletnek és a 
sötétségnek Egyesített képzetei.

Ha saját szemeinkkel nézzük ennek az ember
nek életét, úgy tetszik nekem, hogy egészen más 
vélemény kerül ki. Ami keveset korábbi, homá
lyos éveiből tudunk, amint azok elferdítve jutottak 
el mihozzánk, nem vall-e mindaz egy komoly, 
szeretetteljes, őszinte emberre ? Ideges, mélabús 
természete inkább túlmély komolyságot árul el. 
Amolyan kísérteties történetekre, a fényes nappal 
megjelenő fehér kísérteire, amelyik megjövendölte, 
hogy Anglia királya lesz, nem sokat adunk ; époly 
keveset, mint a fekete kísérteire, az ördögre, aki
nek, egy tiszt tanúsága szerint, a worcesteri ütkö
zet előtt eladta magát. De Olivér komor, túl- 
érzékeny, képzelődő természete fiatal éveiben
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egyébként kétségtelenül ismeretes. A huntingdoni 
orvos beszélte magának Warwick Fülöpnek, hogy 
gyakran küldtek érte éjnek idején; Cromwell 
tele volt beteges képzetemmel, közeli halálát érezte, 
s >>a város keresztjével vesződött«, Ezek a dolgok 
jellemzők. Ilyen ingerlékeny, mély érzés, abban 
a durva, faragatlan, erőteljes testben, nem a 
hazugság jele ; ez valami egészen mást jelent és 
más hitet ébreszt !

Az ifjú Olivért elküldték, hogy tanuljon 
jogot; rövid időre fiatalos kicsapongásokba keve
redik, legalább ezt mondják róla ; de ha Így is 
volt, hamarosan megbánja s abbahagyja: alig 
múlt húsz éves és megházasodott s mint komoly 
és nyugodt ember viselkedett. »Azzal a pénzzel 
fizet vissza, amit a játékon nyert«, így szól róla a 
monda ; — eszibe sincs, hogy a nyereség valóban 
az övé. Nagyon érdekes, nagyon természetes ez az 
ő »megtérése <<, amint helyesen nevezik; ez a föl
ébredése egy nagy, igaz léleknek a világiasság 
posványából, hogy beletekintsen a dolgok rette
netes igazságába, — lássa, hogy az idő és képzetei 
mind az örökkévalóságban gyökereznek s ez 
a mi szegény földünk vagy az égnek, vagy a pokol
nak a tornáca. Nem egy igaz, ájtatos ember élete-e 
Olivéré Szent íves-ben és Ely-ben, ahol egy taka
rékos, szorgalmas gazdához illően munkálkodik? 
Lemondott a világról és örömeiről; nem ezek azok, 
amik őt gazdaggá tehetnék. Földjét szántja s 
Bibliáját olvassa ; naponta maga köré gyűjti szol
gáit, hogy együtt imádják az Istent. Támogatja 
az üldözött lelkészeket, előszeretettel viseltetik 
a prédikátorok irá n t; maga is prédikál, buzdítja 
szomszédait, hogy legyenek okosak, becsüljék 
meg az időt. Mi ebben a >>hipokrizis«, a »becsvágy«,
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az »álnokoskodás« vagy egyéb hazugság ? Azt 
hiszem, hogy ennek az embernek reményei egy 
másik, fensőbb világon csüngöttek; célja az volt, 
hogy odajusson, ebben a világban becsületesen 
futva meg a neki szánt szerény pályát. Nem keresi 
a feltűnést: mire lenne jó neki a feltűnés ? >>min- 
dig az ő nagy Atyamestere színe előtt«.

Jellemző mégis, hogy miként kerül a nagy- 
közönség szeme elé, minthogy senki sem akar 
síkraszállni, közérdekű ügyben fejtve ki ellen
állást. Értem a bedfordi földek ügyét. Senkisem 
akar az uraság ellen törvény elé menni, tehát 
elmegy ő. Amint aztán ezt nyélbe ütötte, ismét 
visszavonul a homályba, Bibliájához és ekéjéhez. 
^Befolyást szerezni ?« Az ő befolyása a lehető 
legjogosultabb; az ő egyéniségében gyökeredzik, 
mint aki igazságos, vallásos, értelmes és határozott 
jellemű ember. Ilyen módon érte el negyvenedik 
esztendejét; az öreg kor nyílt meg előtte, a Halál 
és az Örökkévalóság komoly kapujával; akkor 
lett egyszerre >>becsvágyó«! Nem így értelmezem 
én parlamenti h ivatását!

Parlamenti, harci sikerei egy derék ember 
becsületes sikerei, akinek szívében több az el
tökéltség, akinek fejében több a világosság, mint 
másokéban. Imái az Istenhez, a Győzelem Istené
hez intézett hálafohászai, aki épségben megőrizte, 
aki a sarkából kifordult világ szörnyű forgatagán, 
a dunbari * vészes, bizonytalan kimenetelű bonyo
dalmakon, annyi ütközet haláltusáján keresztül 
előre vitte ; kegyelemre kegyelem, míglen a wor-

* Dunbarnál folyt le 1650 szept. 3.-án a véres ütkö
zet a Cromwell vezetése alatt álló parlamenti és a királyi 
sereg közt. Gyönyörű leírását 1. Carlyle i>0. Cromwell’s 
letters and speeches. 3. edition. ü l .  38—50. F ord. jeg yz.
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cesteri * csata megkoronázó kegyelme« követ
kezett : mindez megfelelt a mély érzésű kálvinista 
Cromwell lelki világának. Csak a hitetlen lovagok 
szemében, akik nem az Istent imádták, hanem 
saját becses hajfürteiket:** a frivolitást és a forma
litásokat, távol tartották magukat az Istentől s 
nélküle éltek a világban, csak ezek szemében tűn
hetett föl ez képmutatásnak.

A király halálában való részesedése miatt se 
akarjuk őt elítélni. Egy királynak a meggyilkolása 
komoly dolog ! De ha háborúba keveredtek, ez 
vele j á r ; vele jár sok egyéb is. Ha kitör a harc, 
a mérlegen ez á l l : vagy ő hal meg, vagy ti. A ki
békülés kétes: lehetséges, hogy létrejön, de sok
kal valószínűbb, hogy nem jön létre. Ma már 
általánosan elfogadott nézet, hogy a parlament, 
amely legyőzte I. Károlyt, nem bírt volna vele 
tartós egyességre lépni. A nagy presbiteri párt, 
amely iránt az independensek bizalmatlanok való
nak, nagyon szerette volna létrehozni, saját létele 
forogván kockán, de nem tehette. A szerencsétlen 
Károly, a hampton-courti végleges alkudozások
ban merőben képtelen embernek bizonyult. Olyan
nak, aki egyáltalán nem tudta vagy nem akarta 
megérteni a helyzetet, akinek semmi módon nem 
ment a fejébe a valódi tényállás, és ami még rosz- 
szabb: akinek szava nem fejezte ki gondolatát.

* Cromwell utolsó csatája, amelyben a királyi 
seregnek és a pretendens ügyének nyakát szegte. A parla
menthez intézett jelentésében ezt a diadalt »crowning 
mercy«-nek nevezte, amely, Isten kegyelméből, minden 
győzelmére a koronát tette föl. Ez a csata is szept. 3.-án 
(1651) ment végbe, s ezt nevezi Cromwell az ő szerencsés 
napjának, s ezen a napon is halt meg. N . j .

** Á  lovagok által nagy gonddal ápolt göndör fürtök, 
szemben a puritánoknak rövidre nyírott hajéval. N . j.
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Nem a kegyetlenség, sót inkább a mély szánako
zás mondatja ezt róla : így áll ez kétségbevonha- 
tatlanul. Megfosztva mindentől, kivéve a királyi 
nevet, viszont azt találva, hogy vele bizonyos 
külső tisztelettel bánnak, elképzelte, hogy egyik 
pártot kijátszhatja a másik ellen, megcsalja mind 
a kettőt, s szépen beleül ismét régi hatalmába. 
Csakhogy mindkét párt rájött, hogy be akarja 
csapni. Egy olyan ember, akinek a szava nem 
nyújt biztosítékot arra nézve, amit mondani vagy 
tenni akar, nem az az ember, akivel alkudozásba 
lehet bocsátkozni. Ki kell térni előle, vagy el kell 
taszítani. A presbiteriánusok, kétségbeesésükben, 
még mindig hittek Károlyban, bár ismét és ismét 
rájöttek, hogy álnok, hogy szavában bízni nem 
lehet. Nem így Cromwell r >>Annyi és annyi harc
nak ára — mondja ó — egy darab papirrongy 
legyen ?« Nem !

Tényleg minden vonalon látjuk ennek az 
embernek határozottan gyakorlott szem ét; csak 
azt keresi, ami gyakorlati, kivihető; mély be
látást tanúsít a tények iránt. Azt tartom, ilyen 
értelmi tehetség nem lakozhat álnok emberben ; 
az álnok ember árnyképeket, valószínűségeket, ki
segítő utakat l á t : az igazi ember kiérzi a gyakor
lati igazságot. Cromwell felfogása a parlament 
hadseregéről, hogy el kell csapni a városi handa- 
bandázókat, ezt a nyughatatlan lázongó fajzatot, 
s j óravaló falusi fickókat kell toborzani, akiknek 
helyén van a szívük, — ez a tanács, amely fölött 
eleinte annyit vitatkoztak, olyan embertől szár
mazott, aki látott. A tény megadja a választ, 
ha belenéztek a ténybe ! Cromwell >>vasemberei« 
az ő mély belátásának megtestesülése voltak: 
istenfélő és semmi mástól nem félő emberek; Se
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Anglia, se más ország földjét nem taposta dere
kabb hadsereg.

Nem is korholjuk valami nagyon Cromwellt 
azért a szóért, amiért annyira m egrótták: »Ha 
találkoznám a háborúban a királlyal, megölném«. 
Miért ne ? Ezeket a szavakat olyan embereknek 
mondotta, akik Magasabb előtt állottak, mint 
királyok előtt. Életüknél is többet kockáztattak. 
A parlament, a maga hivatalos nyelvén, mond
hatta, hogy ez harc volt »a királyért«, de mi, a 
magunk részéről, ezt megérteni nem tudjuk. Ne
künk ez nem műkedvelő előadás, nem sírna hiva
talos eljárás, hanem merőben durva halál és 
komoly dolog, ők  idézték elő a háborút; a rette
netes öldöklő küzdelmet, amelyben ember ember 
ellen ádáz dühvei harcolt, felköltötték az ember
ben a pokoli elemet, hogy kísérletet tegyenek vele ! 
Hát tedd meg, ha ez az, amit meg kell tenni I 
Cromwell sikerei egészen természeteseknek tűnnek 
föl az én szememben. Amint nem esett el a harc
mezőn, kikerülhetetlenül bekövetkeztek. Hogy 
egy ilyen embernek, látó szemeivel s bátor szívé
vel, fokról-fokra, diadalról-diadalra előre kell 
mennie, amíg a huntingdoni farmerből, bárhogy 
nevezzétek is, Angliának elösmerten legerősebb 
emberévé, lényegileg Anglia királyává lesz : ennek 
a magyarázata semmi bűbájosságot nem igényel.

Népre és egyes emberre egyaránt szomorú 
dolog, szkepticizmusba, dilettantizmusba, őszinte
ség hiányába esni, nem ösmemi föl az őszintesé
get, amikor az színről-színre látható. Ezen és a 
másvilágon hol van ehhez fogható átok ? Ha 
meghalt a szív, a szem nem képes látni. Ami 
értelem megmarad, az csak olyan róka-ész. Nem 
sokat használ, hogy egy igazi király nyert külde
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té s t : egyszerűen nem ösmerik föl. Megvetőleg 
mondják, hogy hát ez a ti  királytok? A Hős 
összes tehetségét a méltatlanok hiábavaló ellen
zése mellett fecsérli el s kevés eredményre jut. 
Hősies életet él, ami sok, ami rá nézve minden, 
de a világra nézve aránylag semmit se visz vég
hez. A vad, durva, egyenesen a Természettől szár
mazó őszinteség nem arra való, hogy a tanúk 
padjáról feleselgessen; a ti kicsinyes tárgyalási 
termeitekben csalónak van kikiáltva. A ravasz- 
kodó értelem »leleplezi« őt. Azért, hogy Knox 
és Cromwell egymagukban fölértek ezer meg ezer 
emberrel, az a köszönet, hogy két századon keresz
tü l azt hajtogatják-feszegetik, vajjon egyáltalán 
emberek voltak-e. Istennek legbecsesebb adomá
nyát gúnykacajjal dobják el, mint egy darab 
rongyot. A csodatevő talizmán silány vert pénzzé 
válik, arra se jó, hogy a boltokban közönséges 
aranypénz gyanánt szerepeljen.

Szomorú dolog ! Azt mondom én, hogy ezen 
segíteni, változtatni kell. Amíg ezen nem segí
tünk, addig semmire se megyünk. »Leleplezni 
kuruzslókat ?« Helyes. Isten nevében csak leplez
zétek le, de ismerjétek meg azokat az embereket, 
akikben bízhattok. Amíg ezt nem ösmeritek, mit 
ér összes tudományotok; ugyan mit érünk el a 
leleplezésekkel ? A ravasz éleseszűség, amely azt 
tartja magáról, hogy ő a tudás s ilyen módon áll 
elő leleplezéseivel, alaposan téved. A megcsalatot
tak  nagy számban vannak, de minden megcsala
to tt közül egy sincs oly fatális helyzetben, mint 
az, aki folyton-folyvást attól retteg, hogy minden 
percben megcsalatásnak van kitéve. A világ léte
zik ; igazság van benne, különben nem léteznék. 
Előbb föl kell ösmernünk, hogy mi az igaz, s azután
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meg tudjuk Ítélni, ini a hamis, — voltakép előbb 
erre képesek se vagyunk.

>>Megösmerni azokat az embereket, akikben 
bíznunk lehet«: sajnos, még a mi időnkben ettől 
igen távol állunk. Csak az őszinte ember képes 
felösmerni az őszinteséget. Nemcsak Hősre van 
szükség, de a világnak is rátermettnek kell lenni, 
nem inasok világának; különben a Hős nyilván 
hiába jön napvilágra ! Igen, az idő még messze 
van, de be fog következni; Istennek hála, már 
érkezőben is van. És addig ugyan mink van ? 
Választási urnáink, választói jogunk, francia for
radalmaink ; ha nem vagyunk egyebek komor
nyikoknál, s akkor se ösmerjük fel a Hőst, ha 
szemtól-szembe látjuk, ugyan mi hasznunk van 
mindebből ? Jön egy hősies Cromwell, eltelik vagy 
százötven esztendő, s nem bír tőlünk egy rongyos 
szavazatot kiérdemelni. Miért, hogy az őszinteség 
hiányában leledző, hitetlen világ a kuruzslónak 
s a kuruzslók és kuruzslások atyjának természe
tes tulajdona ! Nyomorúság, összevisszaság, valót
lanság uralkodnak egyedül. A választási urnák 
által változtatjuk kuruzslónknak az a lak já t; de 
lényege megmarad. A komornyik-világot a látszó
lagos Hős, és a királyi köntösbe bujtatott király 
kormányozza. Az övé a világ s ő a világé. Egy 
szóval, egy a kettő közül: vagy meg kell tanulni 
felösmerni a Hőst, az igazi kormányzót és parancs
nokot, valami jobbat, ha látjuk ót, vagy bele
nyugodunk, hogy a nem-hősies uralkodjék örökre. 
Lehetnek akár minden uccasarkon fölállítva vá
lasztási urnák, ezekkel ugyan semmire se megyünk.

Szegény Cromwell, — nagy Cromwell! Hang
talan próféta, aki nem tudott beszélni. Nyers, 
zavarodott, erőlködik, hogy kifejezze gondolatait,
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az ő zordon mélységével, vad őszinteségével; 
olyan furcsán nézett ki az elegáns szóművészek, 
kecses Falklandok, didaktikus Chillingworthok, 
diplomatikus Clarendon-ek között ! Tekintsetek 
reá. A kaotikus zavarodottság külső burka, ördög- 
látományok, ideges álmok, félőrület: s mégis 
a férfias munkának tisztán, határozottan meg
nyilatkozó tettereje. Egy neme a kaotikus ember
nek. Tiszta csillagfény és tűzsugár, amely határ
talan beteg képzelgés alaktalan koromsötét mély
ségéből tör elő ! És mégis ugyan mi diadalmas
kodhatott volna a hipochondriának ebben az 
özönében, ha nem az emberi nagyság? Vad érzé
seinek mélysége és gyöngédsége; a dolgok iránt 
való fogékonyságának, a dolgok lényegébe hatoló 
belátásának roppantsága, az a mesteri felfogás, 
amivel az ügyeket kezelte : ez volt az ő képzel
gése, hipochondriája. Nyomorúsága nagyságából 
származott, amint ez velejár minden emberrel. 
Johnson Sámuel is ilyenféle ember. Búbánatos, 
kedélybeteg; a zordon feketeség végtelen eleme 
környékezi, határtalan, mint a világ. Próféta
jellem, olyan ember, aki egész leikével néz, s látás 
után eseng.

Ezen az alapon bírom magamnak megmagya
rázni Cromwellnek felpanaszoltan zavarodott be
szédmódját. Neki magának napnál világosabb 
volt a dolgok belső értelme ; de az anyag, amivel 
s amiben kifejezésre kelle juttatnia, nem állt ren
delkezésére. Hallgatagon é l t ; a gondolatok mér
hetetlen tengere zúgta körül minden napját, de 
élete folyásában kevés jutott kifejezésre. Nem 
kételkedem, hogy az ő éles, hatalmas látóképes
ségével, rendíthetetlen tetterejével képes lett 
volna megtanulni a könyvírás mesterségét is, —
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de ő keményebb dolgokat vitt véghez a könyv
írásnál. Éppenséggel az az ember, aki rátermett 
arra, hogy minden neki jutott dolgot férfiasán 
elvégezzen. Az értelem nem a szóbeszédben és 
logikus szőrszálhasogatásban, hanem a látásban 
és a biztos tudásban áll. A virtus, férfiasság, 
hősiesség nem a kifogástalanul rendszeres szép- 
szavúságban nyilvánul, hanem abban, amit a 
német >>Tugend«-nek (Taugend, rátermettség) ne
vez, bátorságban, tetterőben, tettre való képes
ségben. A dolognak ez a veleje volt meg Crom- 
wellben.

Érthető tehát, hogy ha nem is tudott beszélni 
a parlamentben, de tudott prédikálni, rapszódikus 
prédikációt mondani, s mindenekfölött nagy lehe
te tt az ima-rögtönzésben. Szabad kiömlése, ki
csordulása volt ez annak, ami szívében meg
gyűlt : rendszert ne keressünk benne; egyéb 
nem szükséges ahhoz, mint melegség, mélység, 
őszinteség. Jellemző az a mód, ahogy imádkozott. 
Minden nagy vállalkpzása imával kezdődött. Le
győzhetett ennek látszó nehézségek alkalmával tiszt
jei össze szoktak gyülekezni s váltakozva, órákon, 
napokon át, imádkoznak, amíg csak valami vég
leges határozat nem jön létre, amíg, amint ők 
nevezték, »a reménység kapuja« föl nem tárul 
előttük. Vegyük szemügyre ezt. Könnyek, a nagy 
Istenhez fölszálló esdeklések és buzgó imák köze
pette, hogy legyen irgalommal irántuk és az ő 
világossága fényeskedjék nekik, ők, Krisztus 
fegyveres katonái, amilyenekül érezték magukat, 
a keresztény testvérek kisded csoportja, amely 
kardját egy nagy, fekete, nem-keresztény, mam- 
mon, ördögi világ ellen forgatta, szorultságában, 
végső szükségében az Istenhez kiáltott, hogy ne
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hagyja el azt az ügyet, amely az övé. Hogyan 
tudta volna egy emberi lélek azt a világosságot, 
amely fölöttük ragyogott, bármi módon jobban 
ragyogtatni ? Az Így képződött cél nem a legjobb, 
a legbölcsebb volt-e, amit habozás nélkül követni 
kellett ? Olyan volt az nekik, mint a menny
országnak ragyogó pompája, a mélységesen tátongó 
sötétségben ; tűzoszlop a sötét éjszakában, amely 
hivatva volt őket vezetni, komor, veszedelmes 
útjukon. Nem ilyen volt-e ? Képes-e az emberi 
lélek ma is más módszer szerint tenni szert veze
tésre, mint bensőségteljesen, ájtatosan leborulni 
a Legmagasabb, a minden fény Adója e lő tt; 
beszédesnek, tagoltnak kell-e az ilyen imának 
lenni vagy hangtalannak, tagolatlannak? Nincs 
más módszer. »Képmutatás ?<< Kezd az ember 
belefáradni az ilyen ellenvetésekbe. Azoknak, akik 
ezt az elnevezést használják, nincs joguk ilyen 
dolgokról beszélni. Nem tűztek ki célt maguk eléj 
amit célnak lehet nevezni. Kivezető utak, való
színűségek közt imbolyogva révedeznek ; szava
zatokat gyűjtve, tanácsokat kérve ; sohase vol
tak az igazsággal szemtől-szemben egyedül. — 
Cromwell imái »ékesszólók<< voltak s még ennél 
is sokkal többre tarthattak igényt. Egy olyan 
embernek szíve volt az övé, amely tudott imád
kozni.

Azt tartom különben, hogy alkalmi beszédei 
nem voltak híjával az ékesszólásnak, nem oly 
pongyolák, aminőknek kinéznek. Azt találjuk, 
hogy hatásos szónok volt a parlamentben, aminóvé 
törekszik lenni minden szónok; olyan, akinek 
kezdettől fogvást megvolt a maga súlya. Olyan
nak ismerték, mint akinek megvolt a maga saját 
véleménye, azt nyers, szenvedélyes hangon fejezte

20Carlyle : H6s3kr«l.
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ki, s az emberek óhajtották tudni, mi volt az ér
telme beszédének. Nem sokba vette az ékesszólást, 
sőt lenézte, megvetette ; előre nem gondolta ki, 
hogy milyen szavakat fog használni. Ügy látszik, 
abban az időben a tudósítók, reporterek is különös
képpen gyermetegek voltak, s éppen csak azt adták 
nyomdába, amit saját jegyzeteikben megírva 
találtak. S ugyancsak különös bizonyíté_k arra 
nézve, hogy Cromwell előre megfontolt szándék
kal dolgozó, mindig számító képmutató volt s a 
világ előtt színdarabot játszott, az a körülmény, 
hogy mindvégig sohase törődött beszédeivel ! 
Miképpen történt, hogy egy cseppet se hányta- 
vetette meg a szavakat, mielőtt azokat közre
bocsátotta ? Ha azok igaz szavak valának, bíz
vást szabadjukra lehetett bocsátani őket.

Ami Cromwell >>hazudozását« illeti, csak egy 
megjegyzésem van. Ügy képzelem, hogy ez követ
kezőleg tö rtén t: minden párt csalódott benne ; 
minden párt azt akarta, hogy ilyen meg ilyen 
legyen a véleménye, úgy is értelmezte, s kisült, 
hogy bizony nem az volt. Azt kiabálták, hogy ő 
a hazugok királya. De voltaképpen nem kikerül
hetetlen sorsa-e ez, ilyen időkben, nem minden 
álnok, hanem egyszerűen, minden kiváló ember
nek ? Minden ilyen embernek szükségképpen meg
vannak a maga hátsó gondolatai. Ha tenyerén 
hordozza a szivét, úgy, hogy minden csóka kénye- 
kedve szerint csíphet egyet rajta, utazása ugyan
csak hamar véget ér. Senkinek se volna tanácsos 
olyan házban ütnie föl tanyáját, amely csupa 
üvegből van. Mindenki maga ítéli meg, hogy gon
dolataiból mit és mennyit mutasson meg mások
nak, 8 éppen azoknak, akikkel hivatva van együtt 
működni. Tolakodó kérdezősködésekre tartsd sza-
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bályként azt, bogy a kérdezősködő maradjon 
homályban a lényeg felől, sőt, ha lehetséges, 
vezesd hamis nyomra, hogy éppen olyan sötétség
ben tapogatódzzék, mint annakelőtte. Ez az, ha a 
találó választ meg lehet rá találni, amit elérendő 
célul kell ily esetben a bölcs és hivséges embernek 
maga elé tűzni.

Semmi kétség, Cromwell gyakran beszélt alá
rendelt kis pártok nyelvén ; gondolatának egy 
részét közölte velük. Minden egyes töredék azt 
képzelte, hogy kizárólag az ó emberük. Innen 
ered fölháborodásuk, amikor azt találják, hogy 
egyik párthoz se tartozik, csak a saját magáéhoz, 
vajjon megrovást érdemel-e ezért ? Pályafutása 
minden egyes szakában éreznie kellett, hogy ha 
ilyen népség közepette kifejti mélyebb gondola
tát, vagy megrettenve visszahőkölnek, vagy ha 
hisznek benne, a saját csekélyke tiszta vélelmük 
merőben összeomlik. Többé nem voltak képesek 
az ő körében működni; sőt talán még a saját 
hatáskörükben se bírtak eredménnyel dolgozni. 
Kikerülhetetlen sorsa ez a nagy embernek a kis 
emberek között. Mindenütt látunk igen tevékeny, 
hasznos, apró embereket, akiknek egész tevékeny
ségük olyan meggyőződéstől függ, amely a mi sze
münkben egyenesen korlátolt, tökéletlen, amit mi 
tévedésnek nevezünk. De vajjon szolgálatot ten
nénk-e mindenkor, kötelességet teljesítenénk-e 
mindig, vagy legalább gyakran, ha őket ebben 
megzavarnék ? Igen sok ember, aki derekas mun
kát végez, a hagyománynak és a konvencionali- 
tásnak csak egy gyönge szálán csüng, ami az ő 
szemébefn kétségbevonhatatlan, nektek azonban 
hihetetlen: szakítsuk el azt a gyönge szálat s ő 
feneketlen mélységbe zuhan. >>Kezem tele lehetne

20’
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igazsággal, — mondá Fontenelle, — de csak a kis 
ujjamat nyitom ki.«

S ha ez tényleg így van az elmélet terén, 
mennyivel inkább áll a gyakorlat mezején ! Aki 
nem tudja magába rejteni gondolatát, semmi 
figyelemreméltót nem képes dűlőre vinni. S mi 
mindezt >>ámítás«-nak nevezzük? Vajjon egy had
sereg főparancsnokát álnoknak nevezzük-e azért, 
mert a haditervet nem köti minden káplár és 
közlegény orrára, akik kérdésekkel állanak elő, 
hogy ugyan mi a célja ezzel meg azzal ? Inkább 
azt mondanám, hogy Cromwell mindezt olyan 
módon kezelte, hogy tökéletes eljárása bámula
tunkat vívja ki. Ilyen kérdezősködő káplároknak 
egy végtelen raja gomolygott körülte egész pályá
ján, akiknek válaszolgatott. Nagy, éleslátású em
bernek kellett lennie annak, aki ezekkel így tudott 
elbánni. Amint mondtam, senkise tudta rábizo- 
nyítni a csalást, senki 1 Kiről lehet csak ennyit 
is mondani, akinek az volt a feladata, hogy ilyen 
tömkelegen küzdje magát keresztül ?

De tényleg két uralkodó tévedéssel kell tisz
tába jönnünk, amelyek a Cromwellhez hasonló 
emberek felől alkotott ítéletünk alapját érintik, 
nevezetesen becsvágyukkal« és csalárdságukkal«. 
Az első az, hogy pályájuk végcélját, úgyszólván, 
összetévesztik annak kezdetével és folyamatával. 
Egy Cromwell köznapi történetírója azt képzeli, 
hogy Cromwell már akkor eltökélte, hogy belőle 
Anglia Protektora lesz, amikor még a cambridge- 
shirei földeket szántotta. Egész pályája ki volt 
pécézve: az egész dráma programja ki volt 
tűzve, amit aztán ő lépésről-lépésre, tehetsége és 
ármányos dramaturgiája mindenféle fajta fogásá
val, megvalósított, — ő, az üresfejű, alakoskodó.
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'TnoxQiTijg, komédiás ! Ez az általánosan elterjedt 
és ilyen esetekben merőben téves felfogás. Gon
dolkozzunk csak egy pillanatig afölött, hogy 
mennyire más maga a tény ! Ugyan mit és meny
nyit vagyunk képesek előre látni életünk folyásá
ból? Egy arasznyi ösvényen kívül minden söté
ten tátong előttünk ; a lehetőségeknek, aggodal
maknak, valószínűségeknek, gyéren pislogó remény
ségeknek kusza útvesztője. Ennek a Cromwellnek 
az élete nem folyt le olyan programszerűleg, 
hogy kifürkészhetetlen ravaszsággal drámailag 
jelenetről-jelenetre kelljen lejátszania. Nem így. 
Mi úgy látjuk,de őneki éppen nem így ment .Mennyi 
képtelenség elesett volna önmagától, ha a törté
nelem becsületesen szem előtt tartja ezt a tagad
hatatlan tényt. A történészek ugyan azt állítják, 
hogy ők szem előtt tartják, de nézzük csak, tény
leg így történt-e ? A közönséges történelem szem 
elől téveszti, amint ezt Cromwell esete mutatja ; 
csak a legkiválóbb történetírók vetnek erre itt-ott 
gyér világot. Eitka, csaknem elérhetetlen tehet
ség kívántatik ahhoz, hogy valaki szigorúan a 
tényhez ragaszkodjék. A Shakspeare-éhez hasonló 
tehetség vagy még ennél is több szükséges ahhoz, 
hogy egy embertárs életrajzába bele tudja magát 
élni, hogy annak a szemével lássa meg ugyanazo
kat a dolgokat, miket az tényleg látott, szóval: 
felismerje egész pályafutását s őt magát, amire 
kevés történész képes. Csaknem egészen elenyész
nek azok a durván mázolt torzképek, amelyek 
Cromwellt eléktelenítik, ha megkíséreljük becsü
letesen így szemünk elé állítani, vagyis olyannak, 
aminő valósággal volt, nem pedig abban az idom- 
talanságban, amelyben elénk tárják.

A második tévedés, amibe a legtöbben bele
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esnek, magára a >>nagyravágyásra<< vonatkozik. 
Túlozzuk a nagy emberek nagyravágyását; félre
értjük annak a természetét. Ebben az értelemben 
a nagy emberek nem nagyravágyók: nyomorú
ságos kicsi ember az, aki ilyen módon nagyra
vágyó. Vizsgáljuk csak azt az embert, aki azért 
tartja magát nyomorultnak, mert nem bír más 
emberek fölé emelkedni; aki tele aggodalommal 
tehetsége és igényei felől, szakadatlanul azon töri 
a fejét, hogy miként produkálja magát, valóság
gal ostromol mindenkit, mintha könyörögni akarna, 
hogy, az Isten szerelméért, ösmerjék el őt nagy 
embernek s tegyék fölébe minden más halandó
nak ! Az ilyen teremtése az Istennek a legnyomo
rúságosabb valami a nap alatt. Nagy ember ? 
Nyomorék, érzékenykedő, csenevész, üres ember, 
aki inkább való egy kórházba, mint trónra az 
emberek közé. Tanácsolom, hogy térjetek ki útjá- 
ból. Csendes ösvényen nem bír haladni; nem bír 
élni se anélkül, hogy meg ne bámulják, meg ne 
csodálják, az újságokban meg ne énekeljék. Ez az 
üressége az embernek, nem a nagysága. Mivel
hogy éppen semmi sincs benne, az epeszti, hogy ti 
találjatok benne valamicskét. Jó lélekkel állítom, 
hogy soha egy nagy ember, de még egy termé
szetes, a valódi nagyság bármi mértékével meg
áldott ember sem gyötrődött soha ilyen módon.

Ugyan mi haszna lehet a ti Cromwellteknek 
abból, hogy a lármás néptömeg »tudomást vesz 
ró]a«? Isten, az ő alkotója, már tudomást vett 
róla. Ö már Cromwell v o lt; nincs az a fölfedezés, 
amely őt mássá tehetné, mint amilyen volt. Haja 
már őszülni kezdett, élete lejtőjére jutott, szűk 
határok közé volt szorítva, s nem a végtelenség, 
sőt nagyon is a végesség útján haladt s ugyan
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csak meg lehetett mérni, mit futott be és ő beérte 
azzal, hogy szántotta földjét s olvasta Bibliáját. 
S öreg napjaira' kellett volna odajutnia, hogy eladja 
magát a csalárdságnak, fényes kocsiban hajtasson 
Whitehallba, titkárok hajszolják papircsomagok- 
k a l : »Határozd ezt, határozd azt«, amit pedig 
alaposan elbírálni szíve vére árán se képes ! Mit 
használhattak ennek az embernek a fényes kocsik ? 
Nem volt-e életében, régtől fogvást, olyan mély
sége a sejtelemnek, olyan árja a ragyogásnak és 
rettenetességnek, aminő maga a Mennyország ? 
Egész léte fölmentette őt a megaranyozás szüksé
gességétől . Halál, ítélet, Örökkévalóság: ezek 
szolgáltak mindannak a hátteréül, amit gondolt 
vagy te tt. Kimondhatatlan gondolatok mérhe
tetlen óceánja övezte egész életét, amit halandó 
kifej ezni. képes nem vala. Az Isten szava, amint 
annak a kornak puritán prófétái értették : ez 
volt a nagy, minden egyéb ehhez képest csekély
ség. Ilyen embert nevezni »nagyravágyódnak, 
úgy tüntetni föl őt, mint kapaszkodó, érzékeny
kedő szélhámost: rú t visszaélés a szavakkal. 
Ilyen ember ezt mondja : >>Yigyétek a pokolba 
aranyos kocsijaitokat, ujjongó néptömegeiteket, 
vöröstaláros titkáraitokat, befolyásos emberei
tekkel és fontoskodásaitokkal egyetemben. Hagy
jatok békében, hagyjatok magamra ; máris tú l
árad az élet bennem.<< Az öreg Johnson Sámuel, 
a legnagyobb lélek akkortájt egész Angliában, 
nem volt nagyravágyó. Corsica Boswell * kalapját 
tarka pántlikákkal díszítve, mutogatta magát

* Boswell, egy nagyon hiú ember, beutazta Corsieát 
s úti leírását kiadta, amikor ez a sziget föllázadt Génua 
ellen. Sokat tartott könyvére, mindig arról beszélt, s ezért 
nevezték ismerősei »Corsioa Boswell«-nek. A ford.jegyz.
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nyilvános helyeken; de a nagy, öreg Sámuel 
szépen megült otthon. A világraszóló lélek gondo
lataiba mélyedt, fájdalmába sülyedt; ünnepé
lyek és lengő pántlikák neki ugyan mire valók 
lettek volna ?

öh  igen, ismét és ismét mondom: a nagy 
hallgatag emberek ! Végignézvén a világ lármás 
hiábavalóságán, a kevés értelmű szavakon s a 
kevés értékű tetteken, szívesen fordul az ember 
a hallgatás birodalmához. A nemes, nagy embe
rek itt is, ott is, elszórva, mindenik a maga biro
dalmában csendesen gondolkodva, csendesen dol
gozva, akiket nem emleget egy hírlap se ! ők  a 
sava-borsa a földnek. Az az ország, amelyikben 
nincs ilyen ember vagy csak kevés, rossz úton 
van. Olyan, mint az erdő, amelynek nincsenek 
gyökerei, csupa levélből és ágból áll, csakhamar 
kipusztul s nem lesz többé erdő. Jaj nekünk, ha 
nincs egyebünk, mint az, amit megmutathatunk 
s amiről fecseghetünk.

Hallgatás, a hallgatásnak nagy birodalma, 
magasabb, mint a csillagok, mélyebb, mint a 
Halál országa ! Egyedül ez nagy ; minden egyéb 
csekély. Remélem, mi, angolok, soká megőrizzük 
a hallgatni tudás nagy tehetségét.* Hadd űzzék 
mások kizárólag a szóbeszédet, akik meg se tud
nak moccanni, hogy hordó tetejére ne álljanak, 
ne szavaljanak, hogy őket lássa az egész piac, 
így lesznek ők gyökér nélküli zöld erdővé ! Sala
mon azt mondja, hogy megvan a maga ideje a 
beszédnek, de megvan egyszersmind a hallgatás
nak is. Egynémely nagy hallgató Sámueltől, akit

* Napóleon emelte ki az angoloknak ezt a saját
ságát : »Ces Anglais ont un grand talent pour le silence.*

N .  j .
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nem sürget úgy az írás, mint az öreg Johnsont, 
akit semmi egyéb nem ösztökélt az írásra, csak 
az, hogy pénze elfogyott, meg lehetne kérdezni: 
»Miért nem kelsz föl és beszélsz, miért nem fej
ted ki rendszeredet s miért nem szerzel híveket ?<< 
>>Igazában, — válaszolja ő — gondolatom szűz ; 
szerencsére, még eddig képes voltam magamba 
zárn i; nem volt hatalom, amely arra bírt volna, 
hogy kifejezésre juttassam. >>Rendszerem« minde
nekelőtt nem arra való, hogy nyilvánosságra jus
son *, arra jó, hogy nekem szolgáljon zsinórmérté
kül. Főleg ez a rendeltetése. És a »tisztelet« ? öh, 
igen, de amint Cato m ondta: Mennyi szobor 
fórumotokon, de nem volna-e jobb, ha azt kér
deznék, hol van Cato szobra ?«

De a hallgatás ellensúlyaként ki kell emel
nem, hogy a nagyravágyásnak két neme v a n : 
az egyik merőben kárhoztatandó, a másik dicsé
retes és kikerülhetetlen. A Természet gondosko
dott róla, hogy a nagy hallgatag Sámuel túlsoká 
ne maradjon hallgatag. Az önző vágy: mások 
fölött kitűnni, mindig nyomorúságos egy dolog. 
»És te kívánsz magadnak nagyokat ? Ne kívánj ...<<* 
Ez nagyon is igaz. És mégis azt mondom, minden 
emberben megvan az ellenállhatatlan vágy: ki
fejteni erejét, ahhoz mérten, amennyi tehetséget 
a Természet belé o lto tt; kifejezni, kidolgozni 
mindazt, amit a Természet beléhelyezett. Ez he
lyén van, kikerülhetetlen; sőt kötelesség, az 
embernek legfőbb kötelessége. Az életmód, amit 
e földön folytatni kell, a következőkben foglal
ható össze: érvényre juttatni egyéniségteket,

* Jeremiás XLV. 5. (Szent Biblia. Károli Gáspár 
ford. 3, kiadás. Bázel. 1770. 734. lap.) F ord. jeg yz.
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dolgozni azon a téren, amire tehetségetek van. 
Ez szükségszerűség, ez létünk első törvénye. Szé
pen mondja Coleridge, hogy a gyermek ennél a 
szükségszerűségnél fogva tanulja meg kimondani 
azt, amit érez. Ezért azt m ondjuk: arra nézve, 
hogy a becsvágy rossz-e vagy sem, kettőt kell 
szem előtt tartanunk. Nem az állásra való törek
vés, de az állásra való rátermettség: ez itt a 
kérdés. Talán az állás az övé v o lt; talán termé
szetes joga, sőt kötelessége volt, hogy azt keresse. 
Mirabeau becsvágya, hogy miniszterelnök legyen, 
kárhoztatandó-e, ha >>ő az egyetlen egész Francia- 
országban, aki képes lett volna azon a helyen jót 
tenni«? Talán szebb reményekre lett volna jogo
sult, ha nem olyan tisztán érzi, hogy mi mindenre 
képes ő ! De a szegény Neckert, aki semmi jót 
tenni képes nem volt, ezt át is érezte s mégis ott 
ült megtört szívvel, csak azért, mert odabiggyesz
tették, ezt a Neckert Gibbon méltán sajnálhatta. 
A Természet bőségesen gondoskodott arról, hogy 
a csöndes, nagy ember szóhoz jusson, azt lehet 
mondani, túlságosan is gondoskodott!

Például, ha a jó öreg Johnson Sámuelnek, az 
ő nyomorúságos állapotában, annak a lehetőségét 
tártátok volna föl, hogy ő, hazája s az egész világ 
javára megbecsülhetetlen, isteni munkát visz vég
hez ! Hogy a Mennyország tökéletes törvénye 
fog uralkodni e földön, hogy a naponkénti ima : 
»Jöjj ön el a te országod « már régen teljesedésbe 
m en t! Ha meggyőzhettétek volna őt afelől, hogy 
ez lehetséges, kivihető, hogy a zordon, hallgatag 
Sámuel hivatva van mindebben résztvenni! En
nek az embernek egész lelke nem lobogott volna-e 
föl isteni tisztaságban nemes elhatározásra, te tt
erőre, elűzve magától minden búját-bánatát,
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semmibe se véve keserveit s az elébe tornyosuló 
akadályokat, léte egész sötét eleme a fény és vil
lám vakító ragyogásába csapva át ? Az ilyen 
nagyra vágyás jogosult volna ! S gondoljuk meg, 
hogy történt ez Cromwellel ? Isten egyházának 
szenvedései, az igazságnak igazi, buzgó apostolai 
börtönökbe dobva, pellengérre állítva, füleik le
vágva, Isten Evangéliuma méltatlanok által láb
bal tiporva: mindez régtől fogva és súlyosan 
nehezedett lelkére. Hosszú éveken át nézte ő mind
ezt, némán, imába merülve ; nem talált segítsé
get e földön, erősen bízva abban, hogy a segítség 
Isten könyörületességéből el fog következni, hogy 
ez a dolog igazságtalan és örökké nem tarthat. 
S most kezd derengeni; tizenkét évi hosszú, 
néma várakozás után egész Anglia megmozdul; 
a parlament ismét megnyílik, a Jog megszólal: 
kimondhatatlan jó reménység száll ismét a földre 
le. Nem volt-e érdemes egy ilyen parlamentnek 
tagja lenni ? Cromwell félredobta ekéit s oda
sietett.

Beszélt, a komolyságnak, a maga-látta igaz
ságnak nyers kitörésével, aminek mi csak a deren
gését látjuk. Dolgozott, küzdött, öklelt, mint egy 
erős, igazi óriás, ágyudörgés és az ezzel járó harci
zaj közepette, szakadatlanul, míg az ügy diadal
maskodott s egykoron oly félelmetes ellenségei 
mind elsöpörtettek, s a reménysugárból a győze
lemnek és bizonyosságnak tiszta fénye lett. Hogy 
úgy állt ott, mint Anglia legerősebb lelke, egész 
Angliának elvitázhatatlan Hőse, — mit érdekli 
ez ő t?  Lehetővé vált, hogy Isten Evangéliumá
nak törvénye ezen a földön immár érvényre jus
son ! Azt a teokráciát, amiről Knox János a szó
széken úgy álmodozott, mint >>a kegyes lélek
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ábrándjáéról, ez a tetterős, a legnyersebb gyakor
lat tömkelegében magát kiismerő, tapasztalt em
ber, úgy merte tekinteni, mint ami megvalósít
ható. Akik legmagasabban állanak Krisztus egy
házában, a legájtatosabbak, a legbölcsebbek vol
nának hivatva uralkodni az országban: okkal- 
móddal, így kellene ennek lenni. Isten igaza nem 
volt-e igaz ? S ha az volt, nem kellett-e teljesí
teni ? A legerősebb gyakorlati ész Angliának azt 
merte felelni: igen ! Ezt nevezem én nemes, igaz 
célnak; a maga nyelvén szólva, nem ez-e a leg
nemesebb, ami egy államférfi szivét elfoglalhatta ? 
Hogy egy Knox melengette ezt az eszmét, már az 
is sok volt, de azt hiszem, a történelem nem mutat 
föl még egy második olyan példát, mint azt, amely
ben egy Cromwell dolgozott, az ő erős józanságá
val és bő tapasztalatával. Ezt tartom én a protes
tantizmus tetőpontjának, a leghősiesebb kornak, 
amely arra volt hivatva, hogy a Bibliába vetett 
hitet itt alant érvényre juttassa. Képzeljük csak 
el, hogy valamelyikünk előtt nyilvánvaló lesz, 
hogyan ült diadalt a Jog a Gonoszság fö lö tt; 
ami után mindannyian sóvárogtunk és amiért 
imádkoztunk, mint Anglia és minden ország szá
mára elérhető legfőbb jóért, ténnyé válik !

Ki kell jelentenem, hogy a furfangos ész, a 
maga agyafúrtságával, ügyeskedésével és élelmes
ségével, >>midőn csupa képmutatót igyekszik föl
fedezne, nyomorúságos dolognak tűnik föl előt
tem. Nekünk csak egyetlenegy ilyen államférfiúnk 
volt Angliában, csak egy, aki szívében hordozta 
a nagy célt. Tizenöt század leforgása után egy 
ember s ez volt az »isten hozo tt!« Pártfelei vol
tak  százan vagy tizen, ellenzői milliókra rúgtak. 
Ha egész Anglia köréje sorakozik, lehetett volna
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belőle keresztény ország ! Tgy azonban a ravasz- 
kodó agyafúrtság rajta ül a reménytelen felada
ton : >>A semmirekellők világából, azok együtt
működésével hogyan lehet a becsületességet ki- 
teremteni«, s hogy milyen kényes egy feladat, 
meggyőződhetünk a törvényszéki tárgyalásokból 
és sok egyéb dologból ! Végre is, az Ég jogos 
haragja, de egyszersmind nagy kegyelme erejénél 
fogva az egész anyag elposványosodik s a prob
léma kézzelfoghatólag reménytelenné válik.

De Cromwellt és céljait illetőleg Hume és 
egy sereg követője megengedi, hogy Cromwell 
őszinte volt eleinte, őszinte >>fanatikus« és csak 
fokozatosan lett »képmutatóvá«, ahhoz képest, 
amint a dolgok fejlődtek. Ez a Hume elmélete a 
>>vakbuzgó képmutatóról«, amely azóta Maho- 
metre és másokra is kiterjesztetett. Ha komo
lyan gondolkozunk efelől, valami elfogadhatót 
találunk benne, de nem sokat, egészben éppen nem 
sokat, őszinte, hős szívek nem merülnek bele 
ilyen nyomorúságos dologba. A nap tisztátlan- 
ságokat lövel, foltokkal van telítve, de maga nem 
alszik ki, nem tagadja meg nap-voltát, nem válik 
a sötétség tömegévé ! Merem állítani, hogy ilyesmi 
sohase esett meg a nagy, mélységes Cromwellel; 
azt gondolom, soha. A természetnek oroszlánszívű 
fia ó ; Antaeushoz hasonlóan erejét az anyaföld 
érintésétől nyeri. Szakítsátok el a földtől, dobjá
tok bele a képmutatásba, a semmiségbe s erejének 
vége van. Nem akarjuk azt állítni, hogy Cromwell 
mocsoktalan ember volt, hogy nem esett hibába 
s imitt-amott nem vett erőt rajta az őszinteség 
hiánya. Nem volt ő a »tökéletességeknek« és a 
^kifogástalan magaviseleteknek« műkedvelő tanára. 
Faragatlan Orsón volt, aki kemény, igazi munká
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nem egy kudarc érte. Naponta, óránkint fordult 
elő nála őszinteség hiánya, hiba, egy sereg hiba : 
nagyon jól tudta ő ezt, Isten előtt és őelötte 
mindez nagyon is tudva v o lt! Sokszor elsötétült 
a n a p ; de maga a nap nem vált sötétséggé. Crom- 
well utosó szavai, amikor várta halálát, méltók 
egy keresztény hőshöz. Töredezett imák az Isten
hez, hogy ítélkezzen fölötte és ügye fölött. Mint
hogy az emberek úgyse képesek rá, ítéljen ö  igaz
ságosan, de méltányosan. Nagyon megható sza
vak. Kilehelte vad, nagy lelkét, erőfeszítései és 
bűnei egyaránt véget értek ily módon, Alkotója 
jelenlétében.

S én, a magam részéről, mégse nevezem ezt 
az embert képmutatónak ! Képmutató, komédiás, 
élete színpadiasság; üres terméketlen kuruzsló, 
a tömeg tapsaira éhes ? Hiszen ez az ember egé
szen jól érezte magát az elvonultságban, amíg haja 
megőszült, s most, mikor ott állt elösmerten, ki
fogás alá nem esőleg, Anglia tényleges királya 
volt. Nem lehet-e valaki király, kocsik és pipere 
nélkül ? Olyan határtalan boldogság-e : titkárok
kal körülrajongva lenni, akik piros szegélyű papir- 
csomagokkal pepecselnek? Ihocletian egyszerűen 
többre becsüli a káposzta ü lte tést; egy Washing
ton György, aki nem valami mérhetetlen ember, 
ugyanezt cselekszi. Azt lehet mondani, minden 
jóravaló ember ezt cselekszi, ha teheti. Abban a 
percben, amelyben voltaképpeni munkája a király
ság révén befejezést nyer, el vele !

Eközben legyen szabad megjegyeznem, hogy 
az emberek minden ténykedésében mindenütt 
milyen nélkülözhetetlen egy király. Éppen ebben 
a háborúban is feltűnő módon nyilvánvaló lesz,
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hogy mi lesz azokból az emberekből, akik nem 
tudnak szert tenni egy vezérre s viszont ellensé
geik találnak ilyet. A skót nemzet csaknem egy
hangúlag elfogadta a puritanizmust; olyan buzgó, 
olyan egyértelmű vala, aminő ritkán a sziget- 
országnak ebben a részében. De nem támadt köz
tük  nagy Cromwell; szegény, ingadozó, habozó, 
diplomatizáló Argyleok és effélék; egynek se 
volt helyén a szive, egy se mert szíwel-lélekkel 
szemébe nézni az igazságnak. Nem volt vezérük; 
a szétbomlott lovagpártnak v o lt: Montrose, a 
lovagok legnemesebbike ; egy kifogástalan, elő
kelő, bőkezű ember, akit méltán lehet hős lovag
nak nevezni. Jól van, lássuk csak : az egyik olda
lon alattvalók király nélkül. A király nélkül való 
alattvalók nem mennek semmire; az alattvaló
kat nélkülöző király képes valamire. Ez a Montrose, 
egy maroknyi ir és felvidéki vad paraszttal, akik 
közül soknak puskája se volt, szélvészként rohanja 
meg a fegyelmezett puritán hadsereget, elsöpri 
nem egyszer, ötször egymásután s űzi-hajtja maga 
előtt. Egy alkalommal, rövid időre, ura lett egész 
Skóciának. Egy ember, de ez aztán ember volt a 
ta lp á n : egy millió buzgó ember, de e nélkül az 
egy nélkül — ő ellenében erőtlenek voltak ! Ebben 
a puritán harcban, az elsőtől az utolsóig, talán 
egyetlenegy ember volt nélkülözhetetlen és ez 
Cíomwell volt. Látni, merni,' dönteni; a bizony
talanságnak abban a forgatagában egy szilárd 
oszlop, köztük egy király, nevezték légyen így 
vagy másként.

Éppen itt  volt a bökkenő Cromwellre nézve. 
Minden más eljárása védelmezőre talált s általá
ban véve igazolva lett, csak a csonka parlament 
szétugrasztása és a protektorság elfogadása az,



320

amit senki se képes megbocsátani neki. Becsület
tel nőtte ki magát királlyá Angliában, a győztes 
párt vezérévé: de, úgy látszik, ezt a királyi palást 
nélkül nem tehette, s amint erre vágyott, saját 
vesztére tört. Lássuk csak, hogy történt ez.

Anglia, Skócia, Irland, mind a puritán parla
ment lábánál feküdt s az a gyakorlati kérdés me
rü lt fö l: mi történjék vele most ? Hogyan kormá
nyozod ezeket a nemzeteket, amelyeket a Gond
viselés olyan csodálatos módon bocsátott rendel
kezésedre? Világos, hogy a hosszú parlamentnek 
még életben maradt száz tagja, akik a legfőbb 
hatóságot képviselve ültének ott, örökké nem 
ülhetnek vala ott. Mi a teendő? Olyan kérdés, 
amelyre elméleti alkotmánygyártók könnyen meg
találják a választ, de Cromwell előtt, aki a valódi, 
gyakorlati tényeket tartotta szem előtt, annál 
bonyolultabb volt. Megkérdezte a parlamenttől, 
hogy minő határozatra képesek. A parlamenten 
volt a sor, hogy feleljen. Csakhogy — bármily 
formula-ellenesnek tetszett is — azok a katonák 
is hozzá akartak szólni a dolgokhoz, akik vérük
kel vívták ki a d iada lt! >>Annyi küzdés után nem 
érjük be egy darabka rongypapírral.* Azt akar
juk, hogy Isten Evangéliumának törvénye ver
jen gyökeret vagy legalább meg kell ezt kísérlem ; 
az a törvény, amelyet mi vittünk diadalra ebben 
az országban.

Három éven át zsongott-bongott ez a kérdés 
a parlament fülében, mondja Cromwell. Nem 
tudtak válaszolni ; csak mindig beszélni, beszélni. 
Talán a parlamenti testületek természetében fek
szik ez ; talán egy parlament se képes ilyen eset
ben válaszolni,csak éppen beszélni, folyvást beszélni. 
Mindazonáltal a kérdésre válaszolni kell. Ti hat-
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vanan, akik éppenséggel gyűlöletesekké, megve
tésre méltókká váltatok az egész nemzet előtt, 
akiket a nemzet máris csonka parlamentnek nevez, 
nem kuncsoroghattok ott örökkön-örökké: kit 
vagy mit kell tehát követni ? >>Szabad parla
menti, választási jog, ilyen vagy amolyan alkot
mányos formulák, a dolog éhes tény gyanánt 
közéig felénk, amire vagy válaszolni kell, vagy el
nyel bennünket! S kik vagytok ti, akik alkot
mányos formulákról, parlamenti jogokról fecseg
tek ? A ti feladatotok v o lt: megölni a királyt, 
megcsinálni a Pride-féle söprést, az erősebb jogá
nál fogva kikergetni, száműzni mindenkit, aki 
útjában állt ügyetek előmenetelének; csak ötve- 
nen vagy hatvanan vagytok, akik ott maradtatok 
vitatkozni. Mondjátok meg, mi a teendő, nem a 
formula, hanem a gyakorlati tény alakjában !

Máig homályban vagyunk aziránt, hogy végre 
is milyen választ adtak. A szorgalmatos Godwin 
maga elösmeri, hogy nem bírta kisütni. A leg
valószínűbb az, hogy ez a szegény parlament 
csakugyan nem bírt feloszlani, széjjelmenni; ami
kor arra került a sor, hogy tényleg szétmenjen, 
ők tizedszer vagy huszadszor elnapolták magu
kat — s Cromwell türelmének fonala megszakadt. 
De elfogadjuk a legkedvezőbb vélelmet, amelyet 
a parlament részére fölállítottak, bár azt hiszem, 
nem ez a leghelyesebb, hanem túlságosan kedvező.

E vélemény értelmében a válság tetőpontján, 
amidőn Cromwell és tisztjei az egyik részen áll
tak, az ötven-hatvan tagból álló csonka csoport 
a másik oldalon, egyszerre csak azt beszélték 
Cromwellnek, hogy végső kétségbeesésében a 
csonka parlament nagyon különös módon adott 
választ, hogy epés, irigykedő kétségbeesésében,

21Oarlyle : Httsökröl.
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abból a célból, hogy a hadsereg kizárassék, heve
nyében valami reformbill-félét szavaztak m eg: 
a parlamentet válassza egész Anglia, az ország 
egyforma választókerületekbe osztatik be, sza
bad választói jog és a tö b b i! Nagyon kérdéses, 
vagyis rájuk nézve nem is kérdéses vállalkozás. 
Reformbill, szabad választói jog minden angol 
részére ? A némaságra kárhoztatott, de ki nem 
irtott rojalisták talán számszerűleg erősebbek, 
mint m i; Angliának számszerinti nagy többsége 
mindig közönyösen viselkedett ügyünk iránt, 
inkább csak úgy nézte ímmel-ámmal s hagyta 
mentire. Nem a fej számnál fogva, hanem súlyban 
és erőben vagyunk mi többségben ! És most a 
ti formuláitokkal és reformbilleitekkel a kardjaink
kal nehezen kivívott egész dolog ismét a tenger 
hullámainak legyen kitéve, puszta reménységgé, 
merő látszólagossággá, sovány valószínűséggé vál
jék ? De amit mi Isten segedelmével és karjaink 
erejénél fogva vívtunk ki, az nem valószínűség, 
hanem bizonyosság, amit markunkban tartunk 
íme itt. Cromwell a rakoncátlan képviselők közé 
m en t; reformbilljük hevenyészett tárgyalását 
megszakította, megparancsolta, hogy oszoljanak 
széjjel s ne fecsegjenek többet. — Nem bocsát- 
hatunk-e meg neki ? Nem tudjuk-e megérteni 
őt ? Milton János, aki közelről szemlélte, tapsolt 
neki. A valóság elsöpörte a formulákat. Azt kép
zelem, hogy akik Angliában számot tettek, belát
ták ennek a szükségét.

így keltette föl az erős, merész ember maga 
ellen a formuláknak és a fölületességeknek egész 
özönét; hivatkozni mert egész Angliának valódi 
helyzetére, hogy akarják-e őt támogatni vagy 
sem ? Különös látomány, mennyire igyekszik
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valami úton-módon alkotmányosan kormányozni, 
olyan parlamentet találni, amely őt támogassa ; 
de hiába. Első parlamentje, amelyet Barebones- 
parlamentnek neveznek, úgyszólva, a >>Notable-ek 
gyülekezete«. Anglia minden vidékéről a vezér
szerepet vivő lelkészek és puritán előkelőségek 
kiválogatják mindazokat, akik vallásos hírnév, 
befolyás és az igaz ügyhöz való ragaszkodás által 
tüntették ki m agukat: ezek azért gyűltek össze, 
hogy tervet dolgozzanak ki. Szentesítették a múl
ta t s előkészítették, amennyire tőlük telt, a jövőt. 
Gunyorosan »Barebones’s Parliament«-nek nevez
ték ő k e t: voltakép nem >>Barebones«, hanem 
»Barbone« =  egészen helyre legény. Nem tréfa- 
ság volt az ő munkájuk, hanem a legkomolyabb 
valóság, a puritán Notable-ek kísérlete arra nézve, 
hogy Krisztus törvénye Anglia törvénye legyen. 
Volt köztük értelmes, értékes ember, de azt hiszem, 
mindnyája mélyen vallásos volt. De úgy látszik, 
akadályokba ütköztek és letörtek, amidőn a »Court 
of Chancery<< (lordkancellári bíróság)* reformjához 
nyúltak. Feloszlatták önmagukat mint illeték
teleneket, hatalmukat ismét a Lord General

. * » Anglia jogi} a közönséges (szoros) jogból (Com- 
mon law) s a méltányosságból (Equity) van összetéve. 
Az elsőnek kiszolgáltatására volt hivatva a Westminster
ben, London egyik negyedének régi palotájában, ülésező 
három bíróság, úgymint: a )  a főleg büntető perek (Court 
of King’s bench), b) a polg. perek (Court of Common 
Pleas), c) a kincstári, adó-, illeték- stb. perek (Court of 
Exchequer) kúriája. A közönséges jog e három bíróságá
nak jellemző vonása, hogy a ténykérdésekre nézve esküd
tek közreműködését használja; a méltányosság érvénye
sítése ellenben csak a lordkancellári bíróság (Court of 
Chanoery) előtt volt lehetséges, mely esküdtszék nélkül 
ítél.« (L. Concha Győző: Újkori alkotmányok. Bp. 1888. 
II. kt. 417. lap.) F ord. jeg yz.

21*
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Cromwellre ruházták, hogy tegye azt, amit 
jónak lát.

Ugyan mit fog ő kezdeni? A Lord General, 
»az összes haderőknek, a meglevőknek és a még 
ezután támasztandóknak főparancsnoka«, úgy te
kinti önmagát, ebben a példátlan állapotban, 
mint az egyetlen tekintélyt, amely Angliában 
még fönmaradt; Anglia és a teljes anarchia között 
semmi más nem volt, csak ő egyedül. Akkor ez a 
kétségbevonhatatlan tény az ő és Anglia helyze
tét illetőleg. Mit fog tenni ? Érett megfontolás 
után azt határozza, hogy elfogadja; formális, 
nyilvános ünnepélyesség kíséretében megmondja, 
Isten és ember előtt fogadalmat tesz, hogy: »Igen, 
ez a valóság, s megteszem, ami tőlem telik.<< Pro- 
tektorság, kormányzati szabályzat, — mindezek 
a dolgok külső formái, amelyeket a körülmények
hez képest a bírák, a vezérszerepet vivő hivatalos 
személyek, >>a tisztek és a nemzet érdekeit istápoló 
egyének<< dolgoztak ki és szentesítettek, s ami 
magát a dolgot illeti, kétségtelen, hogy úgy, 
amint a dolgok állottak, nem volt más választás, 
mint a fejetlenség vagy ez. A puritán Angliának 
el kellett fogadnia vagy nem ; de a puritán Angliát 
valósággal ez mentette meg az öngyilkosságtól! — 
Azt hiszem, a puritán nép, ha dadogva, mormogva 
is, de mégis egészben hálás érzéssel és természetes 
úton-módon fogadta Olivérnek ezt a rendkívüli 
eljárását, —■ utóbb is vállvetve jól végeztek s 
körömszakadtáig mindig jobban dolgoztak. De 
parlamentáris, tagolt nyelven kifejezni, amit akar
tak, nehezen ment, és sohase voltak egészen tisztá
ban azzal, hogy mit is mondjanak voltaképpen.

Olivér második, tulajdonképpen első rendszeres 
parlamentje, amely a kormányzati szabályzatban
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foglalt módon választatott, összegyűlt és dolgo
zott ; — de csakhamar a Protektor jogát, a b ito r
lást« érintő s egyéb, véget nem érő kérdésekbe 
bonyolódott s az első törvényes határnapon föl 
kellett oszlatni. Cromwellnek ezekhez az emberek
hez intézett záróbeszéde jelentős. Valamint az is, 
amit harmadik parlamentjének tartott, amidőn 
megrótta pedantériájukat és makacsságukat. 
Ugyancsak durvák, kaotikusak voltak ezek a be
szédek, de mély benyomást keltők. Azt mondhat
nátok, hogy őszinte, ügyefogyott ember, aki nem 
volt szokva ahhoz, hogy nagy, tagolatlan gondo
latát szavakba öntse, hanem inkább ahhoz, hogy 
tettekben fejezze k i ! Az eszme túláradó bősége 
mellett a kifejezés ügyefogyottsága. Sokat beszél 
a >>Gondviselés szüleményeiről <<: mindezek a vál
tozások, annyi diadal és esemény, nem előre ki
csinált tervek és színpadi fogások, amelyek tőlem 
vagy másoktól erednek; vak istentagadók, akik 
makacsul így nevezik ezeket a dolgokat. G maga 
nehézkes, zordon nyomatékkai ezt hangsúlyozza. 
Mintha abban a sötét, merész játszmában az egész 
világot romokba döntötte, mindent előre látott s 
úgy játszotta volna az egész játszmát, mint egy 
dróton járó bábszínházát! Azt mondja, hogy 
ezeket a dolgokat senki előre nem látta, senki se 
tudta megmondani, hogy mit hoz a kelő n a p ; a 
»Gondviselés szüleményei« voltak azok, Isten ujja 
vezetett bennünket s így jutottunk a győzelem 
tiszta fensíkjára, Isten ügye diadalmaskodott ezek
ben a nemzetekben; így ülhetett össze a parla
ment s mondhatta meg, hogy mindez miként 
volna szervezhető, miként volna az emberi dol
gok észszerű berendezése keresztülvihető. Bölcs 
tanácsaitokkal lendíthettek a dolgon. »Olyan
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alkalom kínálkozik, aminőhöz foghatót Angliá
ban parlament még nem ta lá lt.«

Krisztus törvénye, Jog és igazság sok tekin
tetben országos törvény erejére voltak emelendők. 
Ehelyett léha pedantériákba, alkotmányos szőr- 
szálhasogatásokba, végnélküli szóharcokba és v itat
kozásokba bocsátkoztatok arra nézve, hogy írott- 
törvények mennyiben igazolják ittlétemet, s az 
egész dolgot ismét zűrzavarba akarjátok dönteni, 
mert nincs hitelesített pergamenem, csak harci 
riadóból kikerült isteni küldetésem arra, hogy köz
ietek elnök legyek ! Ez az alkalom immár elmúlt, 
s nem tudjuk, hogy mikor tér ismét vissza. Meg
volt alkotmányos logikátok ; s még mindig Mam- 
mon törvénye uralkodik ebben az országban, nem 
Krisztusé. »Isten ítéljen köztetek és köztem !« 
Befejező szavai így hangzanak: >>Vegyétek alkot
mányos formuláitokat kezeitekbe, én pedig for- 
mulázatjan küzdelmeimet, céljaimat, valóságai
mat, tetteimet az enyémbe és »Isten ítéljen közte
tek és köztem !«

Fentebb már mondottuk, hogy Cromwell 
nyomtatott beszédei milyen formátlanok, kaotikus 
dolgokat tartalmazók. Szántszándékosan kétértel
műek, érthetetlenek, mondják legtöbben: egy 
képmutató, aki zavaros, jezsuita zsargonba bonyo
lítja m agát! Nekem nem ilyenek. Inkább azt 
mondanám, ezek az első csillámok, amelyeknek 
segítségével hatoltam be Cromwell valódi mivol
tába, amelyek lehetővé tették megértését. Kísérel
jétek meg hinni, hogy neki valami célja van, 
fürkésszétek szeretetteljesen, hogy mi a z : azt 
fogjátok találni, hogy valódi szózat lappang be
börtönözve ezekben a tört,, durva, kuszáit kifeje
zésekben, mély értelem ennek a hangtalan ember
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nek a nagy szivében ! Először is azt fogjátok 
találni, hogy férfi volt, nem rejtélyes, megmagya
rázhatatlan, érthetetlen agyrém. Erről a Cromwell- 
ról írt történelmi és életrajzi művek, léha, szkep
tikus nemzedékek által frottak, amelyeknek fogal
muk se volt egy mélyen járó hitben élő emberről, 
sokkal homályosabbak, mint Cromwell beszédei. 
Azokon a műveken keresztül csak a sötétség és 
üresség mérhetetlen bizonytalanságába tekintünk. 
»Forrongások és féltékenykedések«, mondja maga 
lord Clarendon, >>forrongások és féltékenykedé- 
sek«, merőben csapongó szeszélyek, elméletek 
vezették a meggondolt, nyugodt angolokat, ami
kor lerakták ekéiket, abbahagyták munkáikat és 
a legkedvezőbb helyzetben levő király ellen kel
tek hosszú, véres harcra ! Kíséreljétek meg, ha 
tudjátok, elhinni, hogy ez igaz. A hitről Írogató 
szkepticizmusnak lehetnek kitűnő tulajdonságai, 
de voltaképpen olyan vállalatba bocsátkozott, ami 
erejét meghaladja. Mintha a vakság akarná meg
állapítani az optika törvényeit.

Cromwell harmadik parlamentje ugyanazon 
a szirten tört meg, amin a második szenvedett 
hajótörést. Mindig és mindig az alkotmányos for
mula : hogyan kerültél ide ? Mutass nekünk 
valami hiteles pecsétet ! Elvakult pedánsok! 
»Hiszen ugyanaz a hatalom te tt engem Protek- 
torrá, amelynek erejénél fogva született meg a 
parlament, — ugyanaz és még valami egyéb is !« 
Ha az én Protektorságom semmi, ugyan mi az Isten 
csodája a ti parlamenteskedéstek, amannak a 
visszfénye és teremtménye ?

Balul ütvén ki a parlamentarizmus, nem ma
radt más hátra, mint a deszpotizmus. Katonai 
diktátorok, mindenik a maga körében, arra van



328

nak hivatva, hogy ráncbaszedjék a rojalistákat 
és egyéb lázadókat, kormányozzák őket, ha nem 
is parlamentáris határozat alapján, de karddal. 
Ne kerekedjék fölül a formula, míg a valóság itt 
van ! Őrködni fogok az elnyomott protestánsok 
fölött, igazságos bírákat alkalmazok, bölcs hiva
talnokokat, az Evangélium igaz hirdetőit támoga
tom, megteszem, ami tőlem telik, hogy Anglia 
keresztény Angliává legyen, nagyobbá, mint a 
régi Kóma, a protestáns kereszténység királynő
jévé. Én egymagám, ha ti nem segítetek, míg Isten 
é lte t! »Miért nem állt félre, miért nem vonult 
vissza ismét a homályba, ha a Törvény nem akarta 
elösmerni ?« kiáltják sokan. S ebben rejlik tévedé
sük. Nem volt szabad félreállnia ! Miniszterelnö
kök kormányoztak országokat, Pitt, Pombal, 
Choiseul; s szavuk törvény volt, amíg hatalmuk 
ta r to t t ; de ez a miniszterelnök olyan volt, akinek 
nem volt szabad lemondania. Ha lemond, abban 
a pillanatban ott teremnek a Stuartok s a lova
gok, hogy megöljék őt, megöljék az ügyet és őt. 
Amint hajóra szállt, nem volt sem visszavonulás, 
sem visszatérés. Ez a miniszterelnök nem vonul
hatott vissza máshova, csak a sírba.

Sajnálni lehet Cromwellt öreg napjaira. Pa
nasza állandó a súlyos teher miatt, amit a Gond
viselés rakott vállaira. Súlyos teher, amit holta 
napjáig kell hordoznia. Az öreg Hutchinson ezre
des, amint neje elbeszéli, Hutchinson, öreg katona- 
bajtársa, kedve ellenére, valami sürgős dologban 
fölkeresvén őt, Cromwell >>az ajtóig kíséri«, test
véries, szívélyes, engesztelő modorban kérleli, 
hogy béküljön ki vele, régi fegyvertársával, sze
mébe mondja, hogy mennyire fáj neki, hogy hű és 
szívének oly kedves katonabajtársai félreértették
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s elszakadtak tő le : a rideg és republikánus formu
lájába gombolkozott Hutchinson makacsul megy a 
maga útján. — S haja megfehéredik ; erős karja, 
a munkában kifáradva, erőtlenül csüng. Mindig 
eszembe ju t szegény anyja is, aki már nagyon 
öreg s aki vele lakik a palotában; becsületes, 
istenfélő háztartásban éltek eg y ü tt; igazi derék 
asszony, aki, amint egy puskalövést hallott, min- 
gyárt azt gondolta, hogy az ő fiát . őték agyon. 
Naponta legalább egyszer meg k 'llett látogatnia 
az öreg asszonyt, hogy saját szemeivel lássa : élet
ben van-e még ? Szegény öreg anyó * — Ugyan 
mi előnye volt ennek az embernek ? Csupa nehéz 
küzdelem és munka volt egész élete, utolsó lehelle- 
téig. Hírnév, becsvágy, hely a történelemben ? 
Holttestét bilincsekbe verték, >>helyet a történe- 
lemben« becstelenités, vádaskodás, befeketítés és 
gyalázkodás nyomán kapott, s ki tudja, hogy 
itt, ezen a napon, nem vakmerőség-e tőlem az 
elsők közé állani, akik azt állítják, hogy ő nem 
volt semmirekellő és hazug, hanem valósággal 
becsületes ember ? Béke vele. Mindennek dacára 
nem vitt-e sokat véghez a mi javunkra ? Mi 
könnyűszerrel járunk-kelünk az ő nagy, durva, 
hősies élete fö lö tt; tapossuk sírbadőlt testét. 
Nem szükséges megszentségtelenítenünk, amikor 
rátaposunk ! Hagyjátok pihenni a Hőst. Nem az 
emberek ítélete volt az, amire ő hivatkozott, s az 
emberek nem is ítéltek felőle helyesen.

Éppen százegy évre rá, hogy ez a puritaniz
mus tűrhető megoldásra ju to tt s eredményei 
1688-ban békés kiegyenlítésre vezettek, tört ki 
egy sokkal mélyebb robbanás, sokkal nehezebben 
kiegyenlíthető, minden halandó előtt a francia 
forradalom néven ösmeretes s még soká lesz e
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elmen ösmert. Szorosan véve, ez a protestantiz
musnak harmadik és utolsó felvonása ; az emberi
ségnek robbanó, zavaros visszatérte a valósághoz 
és a tényékhez, amikor a látszat és a szégyen 
már-már vesztét okozták. A mi angol puritanizmu
sunkat a második felvonásnak nevezzük: »Jól 
van tehát, a Biblia igaz ; tartsuk magunkat a 
Bibliához!« »Az egyházban«, mondja Luther. 
»Egyházban és államban«, mondja Cromwell, 
»tartsuk magunkat ahhoz, ami tényleg Isten igaza.« 
Az embereknek vissza kell térniük a Valósághoz ; 
nem élhetnek a látszatból. A francia forradal
mat, a harmadik felvonást,, méltán nevezhetjük 
utolsónak, mert lejjebb, mint a vad szankülottiz- 
mus, az emberek má nem mehetnek. Ott állanak 
a legmeztelenebb, rideg tényen, amely minden 
időkben és minden körülmények között eltagad- 
hatatlan, s megkezdhetik, meg kell kezdeniük 
bizalomteljesen az újraépítést. A francia forrada
lom is, éppen úgy, mint az angol, megkapta a maga 
királyát, aki hitelesített pergament előmutatni 
nem tudott. Futó tekintetet kell még Napóleonra 
vetnünk, a mi második modem királyunkra.

Az én szememben Napóleon semmiesetre sem 
olyan nagy ember, mint Cromwell. Egész Euró
pára kiterjedő roppant diadalai, amíg Cromwell 
a mi kis Angliánkra volt utalva, csak magas fa
lábak, amiken állani lá tju k ; az embernek magá
nak alakja ezáltal változást nem szenved. Nem 
találok benne olyanfajta őszinteséget, mint Crom- 
wellben ; sokkal alsóbbrendű az, ami benne lakik. 
Nyoma sincs annak az éveken át tartó hallgatag 
vándorlásnak a Világegyetem magasztos Meg- 
nevezhetetlenjével, »az Istennel való vándorlás
nak^ amint ő nevezi; az egyedül benne vetett
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hitnek és erőnek ; a lappangó gondolatnak és bátor
ságnak, amely beéri azzal, hogy egy darabig rejtve 
van és azután a Mennyország vakító villámaként 
tör elő ! Napóleon olyan korban élt, amikor nem 
hittek többé az Istenben ; a hallgatásnak, rejtett- 
ségnek értelmét és jelentőségét semmibe se vet
ték ; nem a puritán Bibliából merített, hanem a 
nyomorúságos, szkeptikus Enciklopédiákból. Ez 
volt a legtöbb, amire vitte. Abban állt érdeme, 
hogy annyira is vitte. Tömör, gyors elhatározásra 
kész, mindig kifejezésre jutó jelleme, magában 
véve, talán kisszerű a mi nagy, kaotikus, tagolat
lan Cromwellünkéhez mérten. »A beszéddel küzdő, 
néma próféta« helyett a kuruzslónak egy veszedel
mes válfajával van dolgunk. Hume elmélete a 
fanatikus álszenteskedőről, amennyiben valami 
igazságot tartalmaz, sokkal inkább alkalmazható 
Napóleonra, mint Cromwellre, Mahometre vagy 
ezekhez hasonlókra, amiben, szigorúan véve, való
ban semmi igazság sincs. Elejétől fogva kárhozatos 
becsvágy elemei mutatkoztak ebben az emberben, 
végre is diadalt ül rajta s romba dönti őt és mű
vét egyaránt.

»Hamis, mint egy hivatalos jelentés« — szálló
igévé vált Napóleon idejében. Mentegeti magát, 
ahogy csak b írja : hogy szükséges volt félre
vezetni az ellenséget, föntartani a saját emberei
nek a bátorságát és így tovább. Egészben véve 
ez nem mentség. Hazudni semmi körülmények 
között se szabad. Mindent összevéve, jobb lett 
volna Napóleonra nézve is, ha nem teszi. Tényleg, 
ha valaki egy olyan célt tűz ki, amelynek elérése 
nem órához s nem is naphoz van kötve, hanem a 
legközelebbi napon valósítandó meg, ugyan mi 
jóra vezethet a hazugságok hangoztatása ? A hazug
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ságok kisülnek, a rettentő büntetés ki nem marad
hat. Már a legközelebbi alkalommal senki se hisz 
a hazugnak, még akkor se, ha igazat mond, éppen 
akkor nem, amikor a legnagyobb szükség volna 
arra, hogy higgyenek neki. A régi mese a farkas- 
ordításról ! A hazugság semmi; a semmiből 
pedig misem lesz ; utóvégre semmit se csináltok s 
hegyibe kárba vész a fáradságtok.

Napóleonban is volt azonban őszinteség; 
különbséget kell tennünk aközött, ami felszínes 
és aközött, ami alapvető az őszinteség hiányában. 
El kell ösmernünk, hogy külsőleges fogásai és 
szemfényvesztései mögött, amelyek nagy számban 
jelentkeznek s ugyancsak kárhoztatandók, ebben 
az emberben bizonyos ösztönszerű, kiolthatatlan 
érzék volt a valóság iránt s tényekre támaszko
dott, amíg egyáltalán volt valami alapja. Termé
szetes ösztöne erősebb volt, mint műveltsége. 
Bourrienne beszéli, hogy tudósai, egyiptomi útjuk
ban, egy szép este azt akarták mindenáron bebizo
nyítani, hogy nincs Isten. A logika minden mester
fogását igénybevették s nagy megelégedésükre 
ütött ki a bizonyítás. Napóleon fölnézett a csilla
gokra s így szó lt: »Az urak nagyon szellemdúsak, 
de ki alkotta mindezeket ?« Az ateisztikus logika 
úgy lecsurgott róla, mint a víz ; a nagy Tény 
reá mered: »Ki alkotta mindezeket ?« Ilyen volt 
ténykedésében i s ; mint mindenki, aki naggyá 
bír lenni, diadalt képes aratni ezen a világon, 
minden zűrzavaron át ő is belelát a dolog gyakor
lati értékébe ; egészen erre irányozza figyelmét. 
Amidőn a Tuileriák felügyelője mutogatta az új 
berendezést s bizonygatta, hogy az milyen remek 
s amellett milyen olcsó, Napóleon nem sok szót 
vesztegetett, hanem ollót kért, az ablakfüggönyök-
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bői egy bojtot levágott, zsebre tette s tovább 
ment. Egypár napra rá, a kellő pillanatban, bútor- 
szállítója ámulatára előmutatta : nem arany volt, 
hanem csillám, ösmeretes, hogy Szent Ilona szige
tén, utolsó napjáig, mennyire súlyt fektet a gyakor
lati, valódi dolgokra. »Minek a beszéd, a panasz ; 
főleg minek a veszekedés ? Nincs abból semmi 
haszon ; ha cselekedni nem tudunk, semmi ered
ményt nem érünk el. Ne beszéljetek, ha tenni 
nem tudtok !« Gyakran beszélt Így szegény, elé- 
gületlen társainak ; a hallgatag erőnek egy darabja 
ő, betegesen zsémbes környezetében.

S ehhez képest nem volt-e meg benne az, amit 
mi hitnek nevezünk, amennyire tőle telt ? Hogy 
ez az új, roppant demokrácia, amely a francia 
forradalomban érvényesült, olyan kétségbevonha
tatlan tény, amit, összes régi erejével és intéz
ményeivel, az egész világ nem bír leszorítani: ez 
az ő részéről helyes felfogás, hit volt, amely lelki- 
ösmeretét és lelkesedését magával ragadta. S nem 
jól értelmezte-e annak homályos értelmét ? »La 
carriére ouverte aux talents« (a tehetségek előtt 
megnyílt pálya) jó eszköz annak, aki bánni tud 
vele : ez most az igazság, és pedig a teljes igazság ; 
magába foglalja mindazt, amit a francia forrada
lom vagy bármely más forradalom jelent. Pályája 
első részében Napóleon igazi demokrata volt. De 
természeténél fogva, hozzávéve még katonai mes
terségét is, tudta, hogy a demokrácia, ha egyálta
lán van benne igazság, nem lehet anarchia : ez 
az ember lelke mélyéből gyűlölte az anarchiát. 
Ama bizonyos június 20.-án (1792) Bourrienne és 
ő egy kávéházban ültek, amikor a tömeg előttük 
hömpölygött: Napóleon a legmélyebb megvetéssel 
beszélt a hatóságokról, amelyek nem tudták meg
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zabolázni ezt a szemét népet. Augusztus 10.-én 
csodálkozik, hogy senki sincs, aki vezesse azokat 
a szegény svájciakat; győznének, ha volna valaki, 
aki parancsolni tudna nekik. Hite a demokráciá
ban, de gyűlölete az anarchia iránt vezeti Napó
leont minden nagy alkotásában. Azt lehet mondani, 
hogy ragyogó olasz hadjáratain keresztül a leobeni 
békéig ez inspirálja: >>Diadal a francia forrada
lomnak, ennek erősítése szemben az osztrák 
Simulacrum-mal (árnykép), amely viszont amazt 
nevezi Simulacrumnak!« Egyúttal érzi, joga van 
azt éreznie, hogy milyen szükséges az erős tekin
tély, hogy enélkül a forradalom se tarthatja ma
gát és nem virágozhat. Féken tartani ezt a nagy, 
pusztító, önnönmagát marcangoló francia forradal
mat ; úgy megfékezni, hogy benső célja meg
valósítható legyen, hogy szerveződjék, s képes 
legyen más szervezetek és kiformált dolgok között 
élni, nem csupán romboló elem gyanánt: nem 
ez-e az, ami után igazi életcéljaként törekedett, 
amit tényleg megvalósítani akart ? A Wagramo- 
kon és Austerlitzeken keresztül, győzelemről- 
győzelemre imígy diadalmaskodott. Szem volt 
ebben az emberben, amely látott, lélek, amely 
mert és te tt. Természetszerűleg emelkedett a 
királyi trónra. Mindenki látta, hogy erre szüle
tett, ilyen volt, erre volt teremtve. A közkatonák 
menetközben ezt mondogatták: »Az a sok fecsegő 
ügyvéd, ott Párisban, csak beszél s nem dolgozik ! 
Csoda-e, ha minden rosszul megy? Nekünk kell 
odamennünk s >>Petit Caporai «-unkat nyakukra 
ü lte tnünk!« Oda is mentek s oda is ü lte tték ; 
ők és velük egész Franciaország. Konzulság, csá
szárság, legyőzése Európának, míg a »La Fére- 
ezred« szegény hadnagya egészen természetes
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módon maga is azt képzelhette, hogy ő a leg- 
nagyobb ember, aki hosszú idők óta világot látott.

Azt gondolom, a végzetes nyegleség eleme 
ennél a fordulópontnál kerekedett fölül. Cserben 
hagyta a tényékbe vetett régi hitét s kezdett 
a látszatra építeni, azon erőlködött, hogy össze
köttetésbe kerüljön osztrák dinasztiákkal, pápa
ságokkal, régi, hamis feudalitásokkal, amelyekről 
előbb világosan látta, hogy azok semmitmon
dók ; — a >>saját dinasztiáján akarta megalapí
tani és így tovább. Mintha az a roppant francia 
forradalom csak ezt jelentette volna ! Abba a 
szörnyű tévedésbe esett, hogy neki hazugságba 
kell esnie, — félelmes, de kikerülhetetlen végzet. 
Nem bírt különbséget tenni a valódi és a hamis 
között; még akkor se, ha színről-színre látta is, — 
a legrettenetesebb büntetés azért, mert szívét az 
igazságtalanságnak tárta  ki. Énje és hamis becs
vágya lett az istene: amint egyszer az önámítás 
hálójába került, minden más ámítás természet
szerűleg egymás után következett. A színpadi 
papír jelmezeknek, díszleteknek és komédiázások- 
nak micsoda sületlen fércmunkájával vette körül 
a saját nagy valóságát, abban a hiszemben, hogy 
ezzel még valóbbá tesz i! Üres pápai konkordá
tuma, amellyel vissza akarta állítani a katoliciz
must, voltakép pedig önmagában érezte, hogy ez 
gyökeres megsemmisítésének módja, »la vaccine de 
la religiom  (a vallás ojtóanyaga), koronázási szer
tartásai a Notre-Dame-templomban, a régi olasz 
agyrém nyomán, ^amelyeknél a teljes pompához 
semmi se hiányzott, — amint Augereau mondá, — 
semmi, csak az a félmillió ember, akik azért ontot
ták  vérüket, hogy mindennek a komédiának véget 
vessenek !« Cromwell beiktatása karddal és Bibiiá



336

val tö rté n t; amiben megvolt a valódi, benső 
igazság. Kardot és Bibliát hordoztak ő előtte, 
minden hókusz-pókusz nélkül, nem ezek voltak-e 
a puritanizmusnak igazi jelképei: igazi dísze és 
jelvényei ? Mind a kettőt derekasan használta és 
tudtul adta mindenkinek, hogy ezek mellett akar 
megmaradni ! De ez a szegény Napóleon tévedett: 
túlságosan hitt az emberes: megcsalhatóságában, 
nem tekintett mélyebben az emberbe s nem látott 
benne egyebet az éhségnél. Tévedett. Hasonló 
volt ahhoz, aki felhőre é p íte tt; háza és ő maga 
lezuhant a mélységbe s eltűntek a föld színéről.

Sajnos, a nyegleségnek ez az eleme megvan 
mindnyájunkban s ki is fejlődhetik, ha erős a 
kísértés. »Ne vígy minket kísértet be !«De, mondom, 
végzetes, ha kifejlődik. Mindaz, amibe észrevehető 
alkatrész gyanánt beleveszi magát, gyors pusztu
lásra van kárhoztatva, s bármilyen hatalmasnak 
látszik is, önmagában véve kicsiny. Ehhez képest 
mi volt Napóleon műve ahhoz a lármához mér
ten, amit csapott ? Szerterobbanó lőpornak a 
lángja; a száraz rőzsének recsegve ropogó, hir
telen kialvó tüze. Ügy látszik, mintha egy órára 
az egész Világegyetem füstbe és lángba borulna ; 
de csak egy órára. A tűz-láng kialszik s a Világ- 
egyetem, vén hegyeivel és folyamaival, fent a 
csillagokkal és lent a jóságos anyafölddel, még 
mindig itt van.

A weimari herceg mindig azt mondta barátai
nak, hogy csak bátorság, ez a napoleonizmus 
igazságtalan, hazugság s nem tarthat sokáig. 
Igaza volt. Minél keményebben taposott ez a Na
póleon a világ nyakára, minél zsarnokibb módon 
igázta le, annál hevesebb módon nyilvánult egy 
napon a világ gyűlölete ellene. Az igazságtalanság
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rettenetes módon, kamatok kamatjával kénytelen 
visszatéríteni a fizetett összeget. Nem tudom, nem 
lett volna-e jobb elvesztenie legkitűnőbb ágyu- 
ütegét vagy a tengerbe sülyesztenie legremekebb 
ezredét, mint agyonlövetnie azt a szegény német 
könyvkereskedőt, Palm ot! Égbekiáltó, zsarnoki, 
gyilkos igazságtalanság volt az, amit ujjnyi vas
tag tintával se tudott volna eltüntetni. Ez és az 
ehhez hasonló dolog mélyen bevésődött az embe
rek szivébe, az elfojtott tűz föllobogott az embe
rek szemében, amikor erre gondoltak, — várva- 
lesve, hogy az ő napjuk elérkezzék. És ez a nap 
elérkezett: Németország, körülötte, föltámadt. 
Amit Napóleon helyesen és igazságosan tett, az 
fönn fog maradni az idők folyam án; azt a Ter
mészet, a maga törvényeivel, szentesíteni fogja. 
Abban a mértékben, amennyi valóság volt benne ; 
annyiban és semmi többen. Minden egyéb füst és 
hamu. »La carriére ouverte aux talents.« Ezt az 
igazán nagy izenetet, amely mindenütt még csak 
az érvényesülés legelején van, ugyancsak tagolat
lan állapotban hagyta hátra, ö  egy nagy »ébauche« 
volt, durva, faragatlan, soha be nem fejezett 
tervezet; amint valójában melyik nagy ember 
egyéb ? Sajnos, túlságosan durva állapotban ma
radt félbe !

A világról alkotott fogalmai, amint azokat 
Szent Ilona szigetén kifejezésre juttatja, csak
nem tragikusaknak mondhatók. A legteljesebb 
mértékben meg van lepetve, el van ámulva, hogy 
minden úgy történt, ahogy történt, hogy ő erre 
a sziklára került, s a világ mégis forog tengelye 
körül. Franciaország nagy, mindenekfelett nagy, 
s alapjában véve Franciaország:- ő. Azt mondja, 
hogy maga Anglia, a Természet rendelésénél fogva

22Carlyle : Hősükről.
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nem egyéb, mint Franciaország tartozéka, »egy 
másik Oleron-sziget, Franciaország számára*. így 
alkotta meg a Természet, már mint a Napoleon- 
természet; de nézzétek, hogyan volt tényleg, — 
itt vagyok Én ! Nem bírja megérteni, megfogha
tatlan őelőtte, hogy a valóság nem alkalmazko
dott az ó programjához, hogy Franciaország 
nem lett mindenekfelett naggyá, s hogy ó nem 
volt Franciaország. Alapos tévedés, hogy ó azt 
hitte valónak, ami nem az ! Tömör, tisztán látó, 
határozott, erős, valódi olasz természete, amely- 
lyel egykoron rendelkezett, a francia >>fanfaron- 
nade<< (nyegleség) zavaros légkörében félig-meddig 
átalakult, átszűródött, felszívódott. A világ utó
végre se volt hajlandó tűrni, hogy lábbal tapod- 
ják, hogy tömegekbe gyúrják, amint ó szerette, 
csak azért, hogy talapzatul szolgáljon Francia- 
országnak és n ek i: a világnak egészen más céljai 
vo ltak! Napóleon csodálkozása rendkívüli. De 
mit használ az most neki ? Ment a maga útján, 
s a Természet is ment a maga útján. Amint egy
szer elszakadt a valóságtól, gyámoltalanul hull 
alá az űrbe ; számára nincs mentség. Nem igen 
volt ember, akinek oly szomorú sülyedés ju to tt 
volna osztályrészül; szívének meg kelle szakad
nia és ennek a szegény Napóleonnak meg kelle 
halnia: túlkorán megbomlott nagyszerű szerke
zet, míglen hasznavehetetlenné v á l t : utolsó nagy 
emberünk !

Kettős értelemben utolsó ! Mert annyi kor
szakon és helyen keresztül a hősök fölkeresése 
és tanulmányozása érdekében folytatott kutatá
saink immár véget érnek. Szomorúság fog e l : 
ha'sok bajjal-gonddal járt is, de gyönyörűségem , 
telt ennek a tárgynak kidolgozásában. Nagy
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komoly, széleskörű tárgy ez, amit azért neveztem 
hős-imádásnak, hogy túlkomollyá ne váljak. Azt 
gondolom, mélyen belenyúlik az emberiség útjai
nak és legéletbevágóbb érdekeinek titkába, s na
gyon méltó mai napság az alapos kidolgozásra. 
Hat nap helyett hat hónap alatt jobban elvégez
tük  volna. Megígértem, hogy úttörő leszek ; nem 
tudom, hogy akár csak ezt a célt is elértem-e ? 
A legdurvább módon kellett hozzányúlnom, hogy 
közelébe férkőzhessem. Ezekkel a szaggatott, el
szigetelten odadobott, ki nem fejtett, hézagos és 
töredékes fejtegetésekkel gyakran tettem próbára 
az önök türelmét. Türelmüket, elnéző méltányos
ságukat, mindent váró jóindulatukat, amiről most 
beszélni nem akarok. Durva szavaimat figyelem
mel hallgatta egy díszes, szép, okos közönség, 
aminőhöz fogható alig van egész Angliában. Túl
áradó érzéssel, szívből mondok önöknek köszöne
tét, s minden jót kívánok mindnyájuknak!

\ ‘ M ' J
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