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gyarság műveltségéhez. A „nyelvészeti palaeontologia" pedig különleges alkalmazása az összehasonlító
nyelvtudománynak: bizonyos szavak vagy szócsoportok eredetének
a tisztázásával fényt deríthet arra,
hogy a velük jelzett tárgyak vagy
fogalmak honnan, milyen népek
műveltségéből származnak, vagy a
különböző műveltségi rétegek hogyan, milyen időrendben sorakoznak egymás fölé. Így gazdag és
megkapó képsorozatban kerekednek
elénk: a honfoglaláskori halászat és
vadászat, állattenyésztés és földmivelés, házimunka, ipar és kereskedés, hadakozás, lakás, fémek, család, kormányzás, vallás.
Szinnyei termékeny kezdeménye
méltó folytatásra és kibővítésre talált gróf Zichy Istvánnak „A magyarság őstörténete és műveltsége
a honfoglalásig" című művében,
melyet folyóiratunk mult júniusi
füzetében részletesen ismertettünk.
Pais Dezső.
Byron-évforduló.
Néhány
nap
mulva, április 19-én lesz száz esztendeje, hogy Byron György Gordon, a görög szabadságharc lelkes
támogatója, Missolunghi mocsaras
vidékén áldozatul esett egy lázas
kórnak és ezzel kimúlt nemcsak az
angol, hanem a világirodalomnak
is egyik legérdekesebb költői egyénisége.
Byron, ki 1788-ban született, abban a korban élte gyermek- és ifjúkorát, midőn a francia forradalom
eszméi a politikai és társadalmi
élet alapjait az egész világon megmozgatták. A hivatalos Anglia évszázados
parlamentárizmusával
ugyan védve volt a forradalomtól,
William Pitt megszervezte ugyan
a nagy koalíciót, mely hivatva
volt gátat vetni a forradalmi eszmék terjedésének: mindazonáltal e
világtörténelmi események Angliában is éreztették hatásukat, átalakították az emberek gondolkodásmódját, átjárták egész idegzetét.
Byront előkelő származása gőgössé, rideggé, tanulmányai viszont
liberális
gondolkodású
emberbaráttá tették. Míg egyrészt büszke
öntudattal tekintett pairi méltóságára — másrészt bátran felemelte
szavát a londoni nyomorgó munkásság érdekében is. Benne tehát a
konzervativ feudális érzék a leg-

méltányosabb szociális érzéssel párosul. Kedélyéletének színpompája
páratlan! jóság s gonoszság, gyengédség és gőg, nemes altruizmus és
határtalan önzés, tobzódó öröm és
sötét kétségbeesés egyesülnek benne. Alaptónusa azonban egy elhibázott élet fölötti kesergés és kiábrándulás.
Apját, ki ledér könnyelműségében családját teljesen elhanyagolta,
korán elvesztette. Anyja szorult
anyagi viszonyok közé került; gyermeke nevelése nagy gondot okozott
neki, különösen miután 1799-ben az
ötödik Byron lord halála után a
pairi méltóság a kis György Gordonra szállott. Különben beteges
idegzetű hölgy, ki heves természetével sok keserű órát szerzett fiának. Az ifjúnak Miss Chaworth
iránt táplált szenvedélyes szerelme
szintén csalódásban végződött. Első
irodalmi kísérletei: A tétlenség órái
(Hours of Jdleness) nem jártak azzal a sikerrel, mint azt a végtelenül
önérzetes ifjú szerette volna az
„Angol bárdok és skót kritikusok"
(English Bards and Scotch Reviewers) c. művével pedig, minthogy
ebben korának irodalmi s politikai
törekvéseit ostorozza, magára vonta a társadalom konzervativ rétegeinek gyűlöletét.
E csalódások végre megérlelték
benne azt az elhatározást, hogy búcsút mondjon hazájának. Keservesen panaszkodik Dallashoz írt levelében: „Nem hiszem, hogy bárki is
törődnék azzal, hogy mi lesz velem,
Téged s családodat és esetleg anyámat kivéve." A külföldön azután
újra felébred hazájához való vonzalma. Fájlalja anyja távollétét,
hazája iránti szeretetének pedig felejthetetlen szép sorokban ad kifejezést a Childe Harold első énekében. Bolyongásai közben bejárja
Portugáliát, Spanyolországot, Maltát, Albániát,
Konstantinápolyt,
Smyrnát, Athént.
Két évi távollét után 1811 júliusában visszatér Londonba, hol csakhamar új csalódások várnak reá. A
Childe Harold I. és II. éneke, mely
európai útját tartalmazza, nagy sikerrel járt, hasonlóképen első parlamenti szereplése is, midőn a munkásnép nyomorának enyhítése mellet foglalt állást. De már Lamb Carolinával való barátsága újra maga
ellen ingerelte az angol közvéle-
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ményt. Közben egymásután jelennek meg munkái: A gyaur, Az abydosi ara (The Bride of Abydos), a
Kalóz (Corsair), Lara. 1815 január
2-án oltárhoz vezeti Milbanke Anna
Izabellát, Lamb Carolina egy rokonát. Házassága nem lett boldog.
Féltékeny természetű felesége az
ő állhatatlansága miatt nem találta meg a házasélet boldogságát.
1815 dec. 15-én született leánygyermekük egy időre még feledtette a
bajokat, de már alig egy fél évvel
később mindketten aláírták a válópör okmányait.
Byron most másodszor hagyja el
Angliát, hova többé vissza nem
tért. Széttépett minden köteléket
mely őt Angliához fűzte. Költői géniusza csak akkor szabadult fel teljesen, ezután alkotta legnagyszerűbb műveit. Először Genfben telepedik le. A gyönyörű vidéken, részben Shelleyvel kötött benső barátságának hatása alatt, természetimádó
pantheista lesz. Itt írja meg a
„Chilloni fogoly"-t,
itt fog hozzá
„Manfréd"
megírásához. Svájcból
Velencébe költözködik, hol három
évig él a legszélsőségesebb kicsapongások közt, mintha csak dacolni
akarna a világgal. Ebből az erkölcsi
posványból Guicceoli grófnővel való
ismeretsége ragadja ki, ki őt Ravenna városához kapcsolja. Beppo,
Mazeppa, Don Juan, Cain ezen
korszak legfontosabb irodalmi alkotásai. Résztvesz a Carbonari-féle
összeesküvésben s élesen ostorozza
az Olaszországot leigázó Ausztriát.
Az olasz mozgalmakkal egyidőben
már a görögök is mozgolódni kezdtek. Byron, ki minden függetlenségi
eszmét felkarolt, a görög szabadságharcért annál inkább lelkesedett, mert telve volt bámulattal a
görögök őseinek hőstettei, de különösen művészete iránt; ezért szánta
rá magát görögországi végzetes útjára. Igaz, hogy ezt akkor tette,
midőn már olaszországi élete is
kezdett terhessé válni reá, mely
körülmény elhatározását könnyebbé
tette és tettének értékét etikai
szempontból egy kissé alább szállítja. Egyelőre Kephaloniába, Argostoliba ment s onnan szemlélte az
eseményeket. A görögök pártoskodása meglehetős keserűséggel töltötte el. 1823 decemberében Maurokordatos herceg hívására Missolunghiba költözött, hol határtalan

lelkesedéssel fogadták. A Lepanto
elleni hadműveletek vezetőjévé volt
kiszemelve, de e feladatát már nem
valósíthatta meg. A vidék mocsaras
levegője ágyba döntötte s 1824 április 19-én, húsvéthétfőjén meghalt.
Emlékezetére a görögök huszonegynapos országos gyászt rendeltek el.
Holttestét Angliába szállították s
New-Stead-Abbey közelében temették el.
Örömben s bánatban, sikerben s
balsikerben egyaránt gazdag volt
élete. Nyugtalan, heves vérmérséklete s határtalan ambiciója hajtották szüntelen újabb s újabb ideálok
felé. Nagy önbizalma volt. Nem
olyan, melyet folytonos sikerek érlelnek meg az emberiben, s amely az
első sikertelenség után elbátortalanodik, hanem önbizalom, mely a
rendkívüli tehetség
öntudatában
gyökerezik.
Mint művész teljességgel egyéni.
A különböző irodalmi hatások átszűrődnek hatalmas egyéniségén és
sajátszerűen színeződnek. Műveltsége klasszikus, de heves vérmérséklete minduntalan romantikus kilengésekbe hajtja. Klasszikus műveltségének alapjait a harrow-i iskolában rakta le. Itt nyerte az első
impulzusokat, melyeket később, értelmi fejlettségének magasabb fokán helyes érzékkel és tapintattal
önmaga fejlesztett tovább.
Cambridgei
egyetemi tanulmányai alatt leveleiben gyakran panaszkodik, hogy ott senki sem olvas sem klasszikus, sem modern
auktorokat. „A múzsákat, szegény
ördögöket, teljesen elhanyagolják,
egy pár penészes alakot kivéve, kik
lehetnek ugyan kellemesek Minervának, de merő ellentétei a gráciáknak." Néhány hónappal később
azt írja anyjának, hogy legjobb
volna elhagyni Cambridget s Németországban folytatni
tanulmányait. Tény az, hogy a nagyobb
igényekkel föllépő arisztokratikus
ifjút a cambridgei egyetem a maga
tanulmányi rendjével nem elégítette ki. Amivel azonban tanárai
adósok maradtak, azt ügyes autodidakta módjára maga
megszerezte. A legnagyobb szeretettel és
hódolattal forgatta John Dryden és
Alexander Pope könyveit, kiknek
tiszta klasszikus műveltsége, különösen fordításaik révén nagy hatással volt a fogékony ifjúra. Pope
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fordításából ismerte meg a homeroszi költeményeket. Annyi bizonyos, hogy azok a versei, melyek
antik inspirációból fakadtak, mind
az őszinte lelkesedés erejével hatnak. A görög-római kultúra pusztulásán gyakran elmereng s ádáz elkeseredéssel támadja azokat, kik az
athéni
szentélyeket
tönkretették.
Nem kíméli Elgin lordot sem, ki a
Parthenon metopáit Londonba szállíttatta. Őszinte lelkesedéssel üdvözli Görögországot, mely „halhatatlan, bár nem létezik többé, nagy,
bár romokban hever: Fair Greece:
sad relic of departed worth, immortal, though no more, though fallen,
great."
Hasonló hódolattal viseltetik Rómával szemben is. A Childe Harold
IV. éneke Róma nagyságának valóságos dicshimnusza. Ezt az éneket
John Hobhouse-nak ajánlva, többek
között azt írja, hogy bármily tökéletlen is műve, ...mégis kifejezi a
tiszteletet az iránt, ami tiszteletre
méltó és dicsőséges, s reá nézve ez a
munka gyönyörűség forrásává lett.
A „Haldokló gladiátor-ról írt versei klasszikusan egyszerű és tiszta
szemléletből fakadtak. De nemcsak
hódolattal szemléli a görög-római
ókort, hanem nem tudván hatása
alól szabadulni, sokban utánozza is.
Az Angol bárdok és skót szemleírók
szatirái sok tekintetben emlékeztetnek Horatiusra. Könnyedség, elegancia, szellem jellemzi e műveket,
melyek a közvetlen előadási mód
természetes bájával úgy hatnak,
akárcsak Horatius szatirikus „sermones"-ei. A Horatius intelmei pedig (Hints from Horace) az „Ars
poeticá-nak egy utánzata. Müvei
telve vannak klasszikus vonatkozásokkal. Sokszor úgy érezzük, hogy
klasszikus eszmekörben él. Ha bort
iszik, falernumit iszik, nem beszél,
hanem filippikázik, mikor pedig átúszta a Hellespontust, Leander jut
eszébe, de nem mulasztja el egy
szellemes tréfával hozzáfűzni, hogy
az ő „vállalkozásánál nem szerepelt
oly csábító motívum, mint antik
elődjénél".
A görög-római ókor e szeretete —mint fentebb említettem — erudició
eredménye, intellektuális ismeretekben gyökerezik. Szilárd alapokkal
bír, s józan komolyság jellemzi.
Ezzel szemben egyéb költeményeiben — talán munkássága legnagyobb részében —, olyan elemekre

akadunk, melyek az itt vázolt képpel ellentétben állanak. A „Gyaur",,
az „Abydosi menyasszony" regényes
történetek, melyek a színpompás
Kelet napsütötte tájain, a mirtuszok és ciprusok hazájában játszanak, ahol „minden isteni, csak az
ember nem az". Buja történetek pazar miliőben. A keresztény megszökteti Hasszán háreméből a szépséges cserkeszleányt, Leilát, ki ezért
halállal lakol. A gyaur bosszút áll,
majd kolostorba megy vezekelni az
általa felidézett gyász miatt. „Az
abydosi ara" a testvérként fölnevelt
unokatestvéreknek, Selimnek és Zulejkának tragikus szerelmi története, melyhez a Kelet tündéri pompája nyujtja a hátteret.
Á kalóz, a titokzatos magány embere s Lara csupa misztikum. Sötét
sejtelmek árnya nehezedik reájuk.
Derű helyett köd az életük, melyen
alig hatol át napsugár. Egyikről
sem tudjuk, kicsodák. Megjelennek,
leélik rövid szerelmi életüket, s újra
eltűnnek a végtelenbe.
Corynth ostromának hőse a renegát Alp, ki a törökökkel küzd a Corynthust megszállva tartó velenceiek ellen, hogy bosszút álljon üldöztetéseért s a
várparancsnok
leányáért, Francescáért, kinek kezét tőle megtagadták. A Parisina,
apa s fiú tragikus kimenetelű vetélkedése Parisina kegyeiért; Tasso
panasza: a nagy költő bebörtönözése, amiért a fejedelem nővérére,
Estei Leonorára, merészelt szemet
vetni; Mazeppa: a nagy ukrán hetman életének néhány izgalmas mozzanata. Valamennyiben a szenvedélyek hatalmas hullámverését bámuljuk. Ellenük küzdeni hiábavaló!
Az
emberekkel
meghasonlott
Manfréd és az Istennel meghasonlott Cain az emberi lét tragikus
árnyoldalait mutatják be: azokat a
minden életenergiát
kíméletlenül
felőrlő lelki szenvedéseket, melyek
elsősorban a mélyen gondolkodó s
finoman érző embert sujtják. Mily
messze van a klasszikus világnézet
derűje a modern korok bonyolult
lelkivilágú s beteges idegzetű embereinek e nyugtalan életfilozófiájától.
Hova lett a görög élet harmóniája
a modern korok viharaiban!? Manfréd és Cain az életből kiábrándult
Byron legszebb alkotásai közé tartoznak.
De mintha megint feltalálná elveszített lelki egyensúlyát. Amivel
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élte adós maradt, azt megteremti a
csapongó képzelet. A költő új világot alkot magának, fölékesíti képzeletének játszi kedve szerint. Jól
érzi magát benne s onnan irányítgatja mérgezett nyilait a való élet
tökéletlenségeire, melyek mint egy
rossz álom, még oda is elkísérik. Ez
„Don Juan" igéző világa, Byronnak
legnagyobb alkotása.
Byron ezekben a műveiben — éppen líraiságával, vagyis szubjektív
egyéniségének előtérbe helyezésével,
továbbá tárgyainak megválasztásával, melyekben a szenvedély játssza
a főszerepet, végül a feldolgozás
módjával, melyben minden törvény
vagy szabály mellőzésével tisztán
egyéni szeszélye szerint jár el — teljesen romantikus.
A romantikus költő nyugtalan, ingerlékeny,
rendkívüli
dolgokat
szomjuhozó; sehogysem érzi jól magát a közönséges, a mindennapi
életben. Örökös vágyban hevül egy
szebb élet után. Ezért keresi föl a
Kelet exotikus tájait, vagy a délszaki pompában viruló Spanyolországot, Itáliát, Maltát. Vagy pedig visszaszáll a középkorba, mely
a maga misztikumával szintén alkalmas rendkívüli benyomások fölkeltésére. Byron is szívesen elszállt
a Kelet pompázó képei közé s vissza
a messze középkorba is. Egy-egy
régi
templomnak,
klastromnak
vagy kastélynak leírásánál szívesen
időzik, elmereng. A Don Juanban
pompás rajzát adja Norman Abbeynek, mely Newstead-Abbey mása kíván lenni, hol gyermekkorát töltötte. Feudális szelleme, rendi érzéke, büszkesége pairi méltóságára,
családjának régi származására, melyet Hódító Vilmosig vezetett viszsza, mind egy-egy bizonyítéka annak a szimpátiának, mellyel a középkor iránt viseltetett. Röviden
szólva: neki exotikum kellett, mely
őt a közönséges halandótól elválasztotta és föléje emelte.
Képzeletének gyönyörű játéka illuzióba ringatta. Csupa rendkívüli
kalandok, exaltált érzések. A romantikusok képzeleti világukban
gyakran megfeledkeztek a gyakorlati életről, a képzelet szárnya
messze ragadta őket a valóságtól.
Maga Byron azonban annyira soha
sem ragadtatta el magát, hogy reális érzékét elveszítette volna. S ez
egy újabb fontos sajátsága! Képzeletének legféktelenebb csapongása

közben is megjelenik gyakran egyegy józan, realisztikus ízű megjegyzés, vagy leírás, mely a fantáziával
szemben az ész mérsékelő befolyását dokumentálja.
Romantikus álmodozásokkal karöltve jár a kiábrándulás, az élettel
való meghasonlás, az emberektől
való gőgös elkülönülés, a halál utáni
vágyódás. Manfréd — hogy egyéb
példákat mellőzzek — jellegzetes
példája ennek a lelki konstrukciónak.
Az a kérdés, mi okozta e korban
az érzelmi túltengést, a szinte beteges hajlamú képzelgést? A francia
forradalom elsöpörte a régi társadalmat s a társadalommal együtt
azokat a művészi ideálokat is, melyekért az lelkesedett. E társadalom
romjain heves
megrázkódtatások
közepett, nagy történelmi események rendkívüli hatása alatt nő fel
az új nemzedék, mely már nem tudott lelkesedni a X V I I I . század kulturájáért. A rokokó szelid bája,
mely éppen a szélsőségeket s megrázkódtatásokat kerülte, már nem
elégítette ki. Bouchert felváltja Delacroix, Gluckot Berlioz. Az a művészet, mely kecsességével oly boldogan elandalította a régi nemzedéket, most színtelennek, unalmasnak
tűnt fel. Az új nemzedéknek izgatóbb anyag kellett, mely nemcsak a
szemet gyönyörködteti, hanem a
képzeletet is megragadja, a vért is
felforralja. Az irodalom, mely mindig
hű képe volt egy korszak etikájának,
most is lépést tartott a fejlődő korral. Mindenütt tombol a szenvedély,
győzedelmeskedik a szerelem! Don
Juan a kor hőse, mindenki az ő élete
után áhítozik. Ha ez az exaltált lelkiállapot állandósul, idegbetegséggé
lesz. A mal du siècle nem más, mint
a romantikusok e neuraszténiája,
Byron pedig e világfájdalom egyik
megtestesítője.
Az állandóan ideges hullámzásban levő kedélyéletnek éppen olyan
ideges kifejezési mód felelt meg. A
romantikának megvan a maga specialis retorikája, melyet erőszakosság, szeszély, túlzás jellemez. Bvron
előadásában is van valami rapszodikus. Nyelve visszhangozza a lelki
indulatok ezernyi árnyalatát, kezdve a legszelidebb humortól a legádázabb gyűlöletig s elkeseredésig.
Keresi az élettől duzzadó, mozgalmas jeleneteket. A Cadixban lefolyó
bikaviadalnak
(Childe
Harold).
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vagy Don Juan hajótörésének leírásában pompás szemléltető képesség érvényesül. Csupa erő, mozgás,
nyugtalanság szemben a klasszikus
stílus nyugalmával s nemes mozdulatlanságával.
Viszont
teljesen
hiányzik belőle az a tisztelet, melylyel a klasszikus iskola a formaszépség, a szerkesztés, a tiszta körvonalak iránt viseltetik. Bvron
mindezekkel vajmi keveset törődik.
Pillanatnyi hangulata adja meg az
elbeszélés
kereteit.
Kompoziciója
sokszor tökéletlen, előadása hézagos.
Kedvenc jeleneteinél aránytalanul
elidőzik. Különösen szereti az érzelmi kilengéseket, keleti
tájak
színdús leírásait. Különben mindig
szellemes, szórakoztató,
előadásának koloritja gyönyörködtető.
A klasszikus és romantikus elemeket költői fejlődésének egy-egy
korszakához fűzni azonban lehetetlen dolog. Kizárólag inspirációjától függ, hogy melyik hatás kerekedik benne felül. Egy és ugyanazon művében megvan a féktelenül
csapongó
fantázia
romantikája
együtt a tiszta klasszikus szemlélet
nyugalmával. Csak a Childe Harold-ra utalok ennek bizonyítására.
Fejlődés csupán abban állapítható
meg költészetében, hogy egyénisége
egyre tudatosabban lén előtérbe,
költői géniusza egyre jobban izmosodik a szubjektiv egyéniség
bélyegét nyomva minden alkotására.
Byron természetesen nem maradhatott hatás nélkül a külföldi népek irodalmára sem. Szellemben
és ízlésben Puskin, Lermontov,
Musset, Leopardi állanak hozzá
legközelebb. Még az életben is utánozni kívánták őt! Életük örökös
karneválban csapongó élet annak
minden gyönyörével s kiábrándulásával!
Hatása a mi irodalmunkban is
jelentékeny volt. Nálunk, mint e
hatással
foglalkozó tanulmányok
megállapították, megvoltak speciális feltételei az ő eszméi befogadásának. A magyar függetlenség harcosai — akár szóval, akár tollal szálltak síkra a magyar függetlenségi
eszme mellett — szívesen meghallgatták Byron lázongó titltakozását
minden
elnyomatással
szemben:
meghallgatták azt a Byront, ki
arisztokrata létére maró gúnyjával

kíméletlenül hadat üzent a hatalomnak, ki az osztrák despotizmust
éppen úgy gyűlölte mint mi. s ki
meghalt a görög szabadságért. A
X I X . század magyar íróiban korán
jelentkezik a pesszimizmus. Vörösmarty, Kölcsey, Kemény, Eötvös,
Széchenyi melanchóliája rokon Byron alaphangulatával. Ez a melanchólia olyan, mint ahogy Dürer értelmezte: azaz nem a kétségbeesett
ember tanácstalansága, mely teremtő munkára nem képes, hanem
az az egészséges embereknél is
gyakran fellépő lelki depresszió,
mely emberi létünk sok tökéletlenségének láttára időnként reánk nehezedik s gondolkozásra késztet. Ez
nemcsak nem gátolja az aktivitást,
hanem növeli azt: tehát produktiv
melanchólia. Miként Byron pesszimizmusa, úgy a magyar íróké is
produktiv, mert harcot hirdettek a
szabadság és emberi jogok védelmére.
Esztétikai szempontból Bvron hatása különösen két jelenségben vehető észre: egyik a regényes költői
elbeszélés felkarolása, a másik az
előadási mód líraisága. Vörösmarty
regényes szerelmi történetei: Eger.
Délsziget, Két szomszéd vár sok
byroni hangulati és érzelmi elemet
tartalmaznak, nemkülönben a költészetében gyakori természeti leírások, színpompás tájképek is Bvron
tanulmányozására
vallanak.
Petőfi
Apostolának
forradalmi
hangja a Chilloni fogolyt, a Csárda
romjai Childe Haroldot juttatják
eszünkbe, amint elmereng az antik
világ pusztulásán. Arany János
Bolond Istókja, Elveszett alkotmánya, — Gyulai Pál Romhányi-ja,—
Arany Lászó Délibábok hőse minduntalan Don Juanra emlékeztetnek.
Vajda Péter, Vachott Sándor, Vajda
János, Reviczky Gyula mind éreztetik Byron hatását.
Ami az előadás módját illeti, mindenütt — még az elbeszélő költeményekben is — a legtisztább lírai
hang uralkodik. A X I X . század
második felében az elbeszélő költeményeknek
egyik
legsajátosabb
jellege: a folytonos lírai kitérések,
szatirikus, vagy humoros közbeszólások, szellemes, sziporkázó ötletek,
filozófiai elmélkedések mind Byron
hatására vezethetők vissza.
Németh Sándor.

