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bukott angyal, a ki szembeszáll az Úrral s ha Mephistopheles az 
ember alteregója, Lucifer Isten mása. Lucifer, mint Manfréd és 
Kain, a megtestesült egyéniség, ellenben Mephistopheles mint Faust, 
nem egyén, vagyis míg Goethe a mindenség költője, Byron az 
egyén költője. .-

Madách Ádámja szintén nem egyén, hanem az ember-ideg kép
viselője, mint Faust; de mig Goethe egyetlen emberben sűrítette 
össze az egész emberiséget: Madách az emberiség képviselőjót több 
emberre szétosztotta. Faust optimistikus, Az ember tragédiája pessi-
mistikus költemény. Goethének nincs érzéke a történelem iránt, ezért 
egy ember életpályáját rajzolja, Madáchuak nincs érzéke a való élet 
rajzolása iránt, ezért az ember szerepét történeti képekben festi. 
Goethe a reális élet emberét, Madách a történelem emberét nyújtja. 
A Goethe embere vér ós húsból való, a Madáchó vér ós hús nélküli 
lény, inkább abstractió. Mig Goethe Mephistopholese tagadó szellem, 
a Madách Luciferje az Ur ellenlábasa, a hideg számító ész kép
viselője s így inkább a Byron Luciferjéhez, mint a Goethe ördögé
hez hasonlít, de épen azárt, mint Ádám, ő is inkább allegória. Még 
nagyobb az eltérés Madách ós Goethe közt a nő felfogására nézve. 
Madách a nőt az emberiség leghatalmasabb mozgató erejének tartja ; 
a férfi sorsa, hogy az élet harczában sebeket kapjon; a nőé, hogy 
e sebeket begyógyítsa. Goethénél nyoma sincs e nemes felfogás
nak ; ő a nőről csak azt az agy vonást tudja följegyezni, hogy 
szeret ós elbukik s e fájdalmas benyomást csak költeményének 2 
utolsó sora 

Das Ewig-Woibliche 
Ziet uns hinan 

enyhíti némileg. 
Az tagadhatatlan, hogy a Faust erős hatást gyakorolt Byronra, 

ő azt egészen felszívta magába, do abból csak az ő czóljainak meg
felelő motívumokat vette át s azokat is teljesen átformálta, úgy, hogy 
azok nem a régiek többé; e hatás mellett még a költő személyes élmé
nyei s a nagyszerű svájczi hegyvidék benyomásai is ható tényezők 
voltak Manfrédja megírásánál. Kain-ja viszont Goetlióre gyakorolt 
nagy hatást, a Faust II. részére ; e hatás a Walpurgis-éji jeleneten 
világosan érezhető. Madách költeményének egyes jelenetei szintén 
elárulják a Faust hatását, de e hatást nem szabad túloznunk, inkább 
Csak az eszmék összotalálkozásáról beszélhetünk. Mindkét költemény 
a lét problémáját tárgyalja ; e tekintetben Az ember tragédiája épp 
oly közel áll Manfrédhez ós Káinhoz, mint Fausthoz és pedig az 
eszmefejlődés a két előbbihez, a megoldás az utóbbihoz viszi köze
lebb. Fölszínes vizsgálat sok hasonlóságot talál a Faust és Az ember 
tragédiája egyes jelenetei közt, de ily hasonlóságok a Goethe és 
Marlow Mephistophelese közt is fennállanak, holott a valóságban 


