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А/ A byroni. hős
Az, angol. romantika másadik nemzedékének egyik 

legnagyobb költője és a közönség köreiben sokáig leg
népszerűbb alkotója Byron volt.

Byron, New,stead lordja, a gazdag arisztokrata, 

aki mégis lázad annak a főúri körnek a „morálja” ellen, 

amelynek maga is tagja; aki lázad mindenféle elnyomás 

ellen, s ifjú korában a ludditák védelmében szólal fel 
a Lordok Házában; akiben határtalan szabadságvágy él,de 

a szabadságot, nemcsak a maga számára kivánja kivivni, 

hanem, másokkal is meg akarja oaztani., Megveti a zsarno
kokat és gyűlöli a zsarnokságot,, s ezt a gyűlöletét nem
csak szavakkal fejezi ki, -hanem tetteivel is bizonylt
ja: támogatja a carbonarik mozgalmát, majd maga is har
col a görög nép szabadságáért. Szép férfi, de nyomorék, 
s ennek tudata állandóan kínozza; a nők és a társaság, 
kedvence, sokáig a legnépszerűbb emberek egyike Angliá
ban - majd a közönség ellene fordul, s el kell hagynia 

hazáját.

Nagy népszerűségét Byron nemcsak ezekkel a tu
lajdonságaival vivta ki, hanem költészetével is, amely 

azonban teljes egyéniségét is elénk varázsolja. E költé
szetnek igen sok olyan összetevője van, amelynek segít
ségével Byron az óriási sikert és az utókorra tett nagy 

hatását elérte. Ilyen többek között: a nagyszerű leírá
sok, az, egzotikus tájak rajza, a regényes kalandok, 
nagy szenvedélyek stb.. Ezek közül az összetevők közül az 

egyik leglényegesebb maga a byroni hős, azaz az egyes 

müvek főszereplője, ennek sorsa, jelleme.

Természetes, hogy a byroni hőstípus nem volt 

társadalmi és irodalmi előzmények nélkül való.

Byron az, angol, romantika második nemzedékének 

tagja, költői fellépése a napóleoni háborúk utáni idő— .

a
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szakra esik- Ekkor* jelenik meg; tehát az európai iroda-* 

lom szinpadán a byroni hős, akinek sikerét, mint Szobot- 

ka Tibor Írja, i(az a visszhang magyarázza, amelyet a re
ménytelenség és csalódás költészete a napóleoni dicsőség 

bukását követő időkben kelthetett”, /ir. j » 56., 382,1./

Ez. a kor ugyanis a legtöbb fiatal nemes és pol
gár számára a kiúttalanság, a távlattalanság időszakává 

lett, s éppen ez az életérzés az, amit a Childe Harold 

alkotója kifejezett. Megerősíti ezt az állítást a. XIX. 
század nagy francia Írója, Musset is, aki A század gyer
mekének vallomása./Вр. 1975*/ cimü müvében elmondja:

a Napóleon után. következő ko.r két legnagyobb 

lángelméje /ti. Goethe és Byron / arra szentelte életét, 

hogy összegyűjtse az egész világon szétszóródott gyötrő
dést és fájdalmat 

/ 14. 1. /

A Childe Haroldban megénekelt céltalan lázongás, 
a megcsömörlés a világtól, a világfájdalom ily módon egy 

valóságosan létező társadalmi réteg, életérzésének megje
lenítője volt,, s Byron nyomában más alkotók is bemutatták 

ezt a magatartásmódot /Chateaubriand, Puskin, Musset stb./.

• • •

• • •

Azt. az uj romantikus hullámot, azonban, amelynek 

az angol költő is képviselője, egyre inkább „a szentszö
vetségi állapotokkal, való határozott szembefordulás»nem
egyszer a nyílt lázadás jellemzi" - írja Horváth Káraiy 

A romantika cimü kötetében, /ir.j.. 42 30. 1./ Byron mű
vészetének is csupán, egyik ágazata a Childe Harold-i vi—

•»

lágfájdalom, költői útja más irányba visz.

A „keleti történetek” már nemcsak az újfajta, a 

lírai elemekkel telitett elbeszélő költemény műfajával, 

az. egzotikus színhellyel, s a - bár kisebb mértékben,mint 
a Childe Haroldb§n - még mindig, meglévő világfájdalom ré
vén hatnak a világ, irodalmára,, hanem hőseik szabadságvá-
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gyávái., zsarnokság elleni harcával is.

Ez az- éra, a fonradalmak leverésének és 

Szantszövetségnek a kara, mint- Horváth Károly Írja, 

"különösen alkalmas idő volt, arra, hogy a kiváló, a ha
ladás igényeit fel nem adó egyén úgy érezze: örök vég
zet súlya alatt vergődik." /ir.j. 42.,. 56.. 1./

a

Az ilyen nagy egyéniség, úgy érzi, úgy tudja, 

harca hiábavaló, s mégsem tud lemondani a küzdelemről, 

képtelen a megalkuvásra. így jön létra ennek a „titán! 

küzdelemnek" a megjelenitése Byron művészetében /Manf-
.{réd, Káin/, amely küzdelem hősei „a romantikus ti taniz
mus" /ir.j.42 56. 1../ első képviselői.• >

A végső nagy mü, a Don Juan, halhatatlan ver
ses regénye. Ez az alkotás is mélyen gyökerezik a kora
beli angol társadalomban, „a polgári korszak epikus 

szükségletét" /ir.j. 41., 119. 1./ elégíti ki. Az. egy
szerre romantikus és realista alkotás a Ghilde Harcid
hoz hasonlóan óriási népszerűséget vívott ki magának a 

világ irodalmában, egyik legméltóbb párja Puskin Anye
ginje.

A XVII-XIX. század irodalmának hőstípusait, 

ezek előzményét, leglényegesebb vonásait, átalakulása.- 

it kitünően elemzi Thorslev The Byronic Hero-., Types and 

Prototypes / A byroni hős. Tipusok és proto.tipusok/ ci- 

mü müvében, igy ezekre a kérdésekre dolgozatomban nem 

térek ki részletesebben. Thorslev egyebek között a 

vetkőzőket Írja tanulmánykötetében a byrani hős megjele
nésének előzményeiről:

kö-

The Romantic Age was our last great age of 

heroes., It was the era of political and military hero.es 

о-f revolution from Washington to. Kosciuszko., celebrated 

by most o.f the Romantic poets; o.r popular military hero.es 

like Wellington, von Blücher, or Lord Nelson; and of 

course, above all, Napoleon, who left his shadow across

•> • •
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Europe not only in his lifetime, hut through the entire
these men were all admired, evennineteenth century, 

loved, and...they became legends and myths while they 

were stilt living. The same preoccupation with heroes 

hhows up in the arts of the period 

Berlichingen. ..Werther and Faust- 

prepared the way for the Byronic Hero, himself 

/ir. j. 59., i.. m. 16-17.1./

Götz von 

.Gothic Villains.
• • •

• ■ • • •
1• • • *

A feladat most már az, hogy vizsgáljuk meg
Byron, legjelentősebb epikus és drámai alkotásait, s
próbáljuk megállapítani a főhősök leglényegesebb jellem
vonásait.

1. A romantika kora az utolsó nagy, hősökkel te
li korunk.. Politikai és katonai hősök kora volt ez,: a 

forradalom hőseié Washingtontól Kasciuszkoig, akiket a 

legtöbb romantikus költő ünnepelt; vagy népszerű katonai
hősöké, mint Wellington, von Blücher vagy Lord Nelson; 
és természetesen mindenek fölött Napóleoné, aki egész, 
Európát hatása alatt tartotta nemcsak életében, hanem 

az, egész, XIX. század fotyamán... ezeket az embereket cso
dálták, sőt, szerették, és 

váltam még életükben. A korszak művészetei ugyanigy szí
vesen foglalkoznak hősökkel 
Werther és Faust

legendákká és mitoszoická• • • *:•

.Götz, von Berlichingen 

a rémregények gonosztevői készítették• • •

elő az utat a byroni hős számára • • •>
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I./ Childe Harold zarándokút ja

A Childe Harald zarándokútja cimü elbeszélő köl
temény négy énekből áll, ebből az, első és a második 1§12- 

ben, a harmadik 1316-ban, a negyedik pedig. 1818-ban jelent 

meg.
Byron számára az igazi népszerűséget és a sikert 

ez, a munkája hozta meg, a közönségnek nagyon tetszett az 

ifjú Harold alakja és vándorlásai.

A költemény vázát lényegében aznk az utazások al
kotják, amelyek során Childe Harold bejárja karának Euró
páját: Luzitániát, Spanyolországot, Albániát, Itáliát,Gö
rögországot, a Rajna-vidéket, Franciaországot.

Az, első két énekben még világosan „elkülönül11 egy
mástól Byronnak és Childe Haroldnak az alakja; legalábbis 

Byron szándéka az volt, hogy valamiképpen alhatárolja ma^ 

gát hősétől. 0 maga irja müve előszavában:

A fictitious character is introduced for the 

sake of giving some connexion to the piece 

the childe of imagination for the sake I have stated

• • •

Harold is• * *.
2

/ir.j.l., 1. m. 101. 1./

Byron az. előszóhoz kiegészítést is fűz, amelyben 

maga kivánja megvilágítani, hogy milyen jellemet akar be
mutatni, mi vele a célja:

Bemutatok egy kitalált jellemet azért, hogy ez 

valami összetartó erőt adjon a darabnak...Harold a képze
let gyermeke annak a célnak az érdekében, amit elhatároz
tam

2 «• •> •

• •> »
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it had been more agre§ab.l§, and certainly more • 
easy to, have drawn an, amiable character. It had been, 
easy txx varnish over his faults, to make him do; more 

and express less, but he never was intended as an exampler 

further than to. show, that early perversion of mind and 

morals leads to satiety of past pleasures and 

disappointment in new ones, and that even the beauties 

of nature and the stimulus of travel /except ambition, 

the most powerful of all excitements / are lost on a soul 
so. constituted, or rather misdirected

i. m. 10 2.. 1./

Ennek megfelelően Childe НагоДЛ alapérzése a cső— 

mör: számára már semmi sem jelent örömet, céltalanul, ál
landóan lázong. A csömör érzete olyannyira felhalmozódik 

benne, annyira eluralkodik rajta, hogy végül rászánja ma
gát arra, hogy elhagyja hazáját:

3• • •

/ ir., j. 1 *»

Sokkal kellemesebb és bizonyára sokkal könnyebb 

lett volna egy szeretetre méltó jellemet megrajzolni. 

Könnyű lett volna takargatni a hibáit, többet cseleked- 

tetni és kevesebbet kifejeztetni, de azt a hőst annak 

példájául szándékoztam bemutatni, hogy a szellem és az 

erkölcs korai eltévelyedése oda vezet, hogy az ember meg
csömörlik az. elmúlt örömöktől és kiábrándul az újakból, 

és még a természet szépségei és az. utazás ösztönzése /ki
véve a becsvágyat, amely valamennyi szenvedély között a. 
leghatalmasabb/ is hatástalanok egy ilyen lelki alkatú 

vagy inkább félrevezetett emberre.

3
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He felt the fulness of satiety:
Ehen, loathed he in his native land to dwell, 

Which seem’d to, Him mare lone than 

Eremite’s sad cell 
Hogy mi volt ez a sok bűn, arrül. nem beszél Byron 

éppúgy, mint sok későbbi müvében sem /pl., A gyaur, A kalóz, 

Lara/, aho.1 a Hős múltját, kitaszítottságának okát nem is
merjük., Nem az ok tehát a fontas, hanem maga a tény, hogy 

bűnt követett el a hős,, s hogy emiatt — többnyire - lelki— 

ismeretfurdalás gyötri.
Ezreknek a régebben elkövetett bűnöknek a következ.- 

ménye, hogy néha különös fájdalmak gyötrik Childe Haraldo.t:

Eor he throngh Sin’ s long labyrinth had run 

oft times in his maddest mirthful mood 

Strange pangs wonld flash along Childe Harold’s 

brow,
As if the memory of some deadly feud

5Or disappointed passion lurk’d below...
/ir..j„ 1., 1. m. 103- 1./

Childe Harold egész, életében magányos volt, nem 

voltak soha barátai, akikkel megoszthatta volna gondjait, 

gyötrelmeit; nem is vágyott arra, hogy gondolatait felfed
je. Anyjával sem volt semmiféle kapcsolata, el sem búcsú
zott, tőle, mikor elhatározta, hogy útnak indul.

• • •

4

•» • • « • »

A tultömöttség, martaléka lett,
Undorral tölté el saját hazája, 

ügy érzé, ridegebb, mint. remeték tanyája 

/ir.j. 23

Megszokván, hogy a bűn utján halad 

Szilaj kedvében ritkán ugyan 

Bus aggódásnak csapta meg szele,
Ellenség mintha lesné színtelen,
Vagy hűtlenségből szive vérzene 

/ir.j. 23„,, 1. m. 8—9. 1./

4 • • •

!_• m• Э 1 * /• 9

5 • • •

•> »
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Egyetlen Lény vált, akit, szeretett, de „that 

loved one, alas! Canid never be his 

/lr .4» 1„, L., m. ЮЗ* I-/

így aztán, mikor búcsút int Anglia partjainak,az 

a legrettenetesebb, hagy nincs kitől elköszönnie, nincse
nek barátai, szerelme; anyjának és nővérének sem mondja 

el, hogy hosszú útra kel* Ez.ekben a sorokban látszik leg- 

világosabban, mennyire egyedül van:

» •

Eor pleasures past. I do. not grieve, 

i\lo,r perils gathering near.
My greatest grief is that I leave 

ha thing that claims a tear

/ir. j * 1., i. m. 104.. 1»/

Ezzel. az. érzéssel indul el Childe HaroéLd vándorút— 

jára. Azért kel útra, hogy elfeledhesse egész, múltját,el
űzne életundorát, unalmát, s megújulva térhessen vissza.

Bolyongásai során azonban hamarosan rájön: minden 

hiába, sohasem tudja ezt megvalósítani. Az Inezhez cimzett 

dalbetétben mintegy sűrítve állnak előttünk Childe Harold 

érzelmeinek, világfájdalmas hangulatának jellemzői az o.kkal 
és az. uj felismeréssel együtt: arra Ítéltetett, hogy igy 

élje le az. életét:

7•> • *

6 S kiért epedt, so.sem birá a lányt 

/ir.. j. 23

hem búsulok öröm hiján,
Mem rettentnek bajok,
Hogy semmim sincs, - az fáj csupán - 

Mit megsirathatok
/ir.,j. 23., i. m. 13. 1*/

* • • •• *

I. m.. 8., 1. /• >

7 • • •>

• • ••

2 SZECEB ■' ;
J

13.
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what secret, wo.e
I bear corroding joy and yauth?

It is not love, it is not, hate,
Nor low Ambition’s honour lost,

That, bids me loathe my present state,
And fly from, all I prize the mast:

It is that weariness which springs 

Prom, all I.meet, or hear, or see:
To me no pleasure Beauty brings;

Thine eyes have scarce a charm for me.
It is that settled, ceaseless gloom 

The fabled Hebrew Wanderer bare

/ ir. j. 1., 1. m. 112.. 1./
A harmadik ének négy év múlva jelent meg. Itt még 

mindig fel- feltűnik Childe Harold alakja. Történt, azonban 

valami változás: Childe Harold is és Byron is idősebb lett 

néhány évvel s érettebb is. Mig az előző két énekben a 

Childe Harold-i fájdalom, életundor sokszor mesterkéltnek 

tűnik, de legalábbis túlzottnak, itt, a harmadik énekben

• • •

• ♦ •

•» • •

8
«о*»

Kérded, mi bánt, mi keserit 

S mindent elöl, mi bennem édes? 

Nem szeretet, nem gyűlölet,
Nem elvesztése becsületnek,
Mik űzve, hajtva lelkemet, 

Szeretteimtől messze vetnek.

8 ♦ • • •

• ’ •-

• •• •

Az. undor az, mely ott terem,
S nem hágy el, bárhol járok, állok, 

A szépben sincs már örömem*
Gyönyört még benned sem találok.

A rettegés az s borzalom,
A mondái bolygó mit érzett 

/ir. j. 23., i- m., 38. 1./
• •>
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valódibb, mélyebb értelmek töltik el a hőst.

Childe Haroldot is megváltoztatta az idő, mast 
megpróbál-kapcsolatot, teremteni az emberekkel. Hiába!Ar
ra a felismerésre ju_t, amire korábban: képtelen, rá, mert 
annyira más a természete, mint, a többi embernek:

But soon, he knew himself moot unfit•' • •

Of men ta herd with Man; with wham he held 

Little in common 

/ir. j., I., 1. m. 124.. 1./
Még miután, igy kudarcot vallott, ekkor sem adja

9
• • *■

fel büszkeségét:

Proud though in desolation, which eould find 

A life within itself, to breathe without 

mankind
/ir„ j.. 1.i. m. 124. 1. /

Az emberek helyett Childe Harold igazi társai,ba
rátai a fák, sziklák, hegyek lesznek, a természetben érzi 
magát igazán otthon, úgy véli, ezekkel beszólnék ők közös 

nyelvet. Gyönyörködik a nagyszerű, fenséges nyugalomban, 
ami az ember nem lakta szép tájakat betölti:

» • •*

10• * •»

Le csakhamar érzé, a társaságnak, 
Mely sose vonzá, tagja nem lehet...
/i£. j ., 23., i. m. 81.. 1./

Daccal vértezett.
Kikkel szüntelen folytatott hadat,
A szellemeknek nem hajtott fejet, 

Magában állt igy 

/ir. j., 23.,, i. m. 81.. 1./

9 • • •

10 * • •«

• #
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Where rose the mountains, ther© to him 

were friends;
Where roll’d the ocean, the3?eon was 

his home
The desert., forest, cavern, breaker’s foam, 
Were unta him companionship; they spake 

A mutual language 

/ ir. j ., 1*> i* m* 124. 1./
Azt a jó érzést, ami a természetben eltölti,rög

tön. elvesziti, ha emberek köze kerül., közöttük újra fá
radt. és nyugtalan lesz.; teljesen reménytelenül igy kény- 

szerül tehát újabb vándorlásra, bár a reménytelenség 

okozta fájdalmon enyhit valamit az a tudat, hogy a termé
szet. némi vigaszt nyújthat, neki:

But in Man’s dwellings he became a thing 

Restless and worn, and stern, and wearisome, 
Droop’d as a wild-born falcon with dipt wing 

Self-exiled Harold wenders forth again
12With naught of Impe left, but less of gloom 

/ ir. j* 1„, 1. m. 124. 1./ 

passed along,
Yet not insensible to all which here

• •» •

• »

11•* •» •

» • •>

• • •

Нагой d• - • •»

Hol bérc. meredt, ott rojkanra,. lelt,
Hol tenger zugo/tt, oda vonta őt 

Habzaj, vadon, barlang, erdői zöld 

Volt társasága, nyelvök hallgató 

A néki, mint vélte, érthetőt 

/ ir., j., 23

De emberek közt forogva, lelke 

Komor, mogorva volt, merő szeszély,
S unott, lankadt, mint csonka szárnyú lepke, 

Harold magát megint száműzte hát,
Kevésbé busán £ár, reménytelen 

/ ir„ j., 2 3

11 » • •

• • •

•> •• »

i., m., 82. 1./* t

12 * •> •

•

i» m» 82 *> 1. /• >
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Awake the jocund 'birds to early song 

In g)_ens which might have made even exile dear 

/ ir. j. 1

13• » •

i. m. 127- 1./* >

A negyedik énekben Ohilde Harold jószerével meg
akisem jelenik már, teljesen átadta a helyet Byronnak, 

a következőképpen indokolja meg ezt a változást:
IEhe fact is, that had become weary of dra.- 

wing a line which every one seemed determined not to, per- 

cieve: like the Chinese in Goldsmith’s „Citizen of the 

World", wham nobody would believe to be a Chinese, it was 

in vain that I asserted, and imagined that I had drawn, a 

distinction between the author and the pilgrim; and the 

very anxiety to preserve this difference, and disappoint
ment at finding it unavailing, so far crushed my effo.rts 

in the composition, that I abandon it altogether
To John H0bhouse, 1818. I.m.135.1./

Jóllehet ebben az. énekben már semmi újat nem tu
dunk meg Childe Haroldról, az első három ének alapján mé
gis kibontakozik előttünk egy olyan hős, akinek nem az 

egész, személyiségét mutatja be Byron, hanem néhány leg
jellemzőbb tulajdonságát emeli csak ki.

• •- *

14» •
/ ír. j. 1 *»

Foglaljuk össze még egyszer Childe Harold leglé
nyegesebb tulajdonságait, hogy könnyebb legyen majd az ösz- 

szehasonlitás a többi Byron-mü főhősével.

így elmélkedve járt utján Harold, 
Bár őt sem hagyta érzéketlenül 
Miért uj kedvvel a madár dalolt 

Tájon, melynek száműzött is örül

13. * +

9> * #■

i • m. 84 . 1 • // ir. j. 23 *»
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Childe Harold magányos, ifjú korában megveti az 

embereket, illetve — később — nem tud velük kapcsolatot 

teremteni; titkos bűn nyomja a lelkét; nagy, szerencsét
len szerelme volt; büszke, alapérzése a „világfajdalom" 

és a csömör.

*A Helyzet az-, hogy belefáradtam megvonni a ha
tárt magam és Childe Harold között, amelyről - úgy tűnik — 

mindenki elhatározta, hogy nem veszi észre:
Goldsmith A világ polgára c. müvében a kinai esetében, 
akiről senki sem hinné el, hogy kinai; hiábavaló volt, 

hogy azt bizonygattam és azt képzeltem, hogy különbséget 
tettem, a szerző és a zarándok között; és éppen ez. az ag
godalom, hogy megőrizzem ezt a különbséget és a kiábrán
dultság, amikor kiderült, hogy mindez hiábavaló, mindez
idáig szétzúzták a kompozícióval kapcsolatos erőfeszíté
seimet - ezért a különbségtételt végképp abbahagyom*

14

mint
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II*/ A keleti és egyéb történetek

A Childe Harold zarándokútja után a „keleti és 

egyéb történeteket" vizsgáljuk meg. A Byron—irodalom a 

következő müveket tartja e csoportba tartozónak: a gyaur, 

Az abydosi menyasszony, A kalóz., Lara, Korinthosz ostro
ma; Leslie A. Marchand: Byron’s Poetry. A Critical Int
roduction c. müvében az. „Orientál and Other Tales" / ke
leti és egyéb történetek/ témakörben elemzi a Parisina 

cimü müvet is* Ugyancsak ebben a csoportban vizsgálom A 

sziget cimü elbeszélő költeményt is, a téma és a környe
zet hasonlósága miatt.

A „keleti történetek" sorát A gyaur nyitja meg, 
amelyet Byron 1813—ban irt.

A gyaur történetét egy halász meséli el, aki szem
tanú volt, amikor a gyaur szerelmét, Leilát a tengerbe 

dobták, azért, mert Leila megcsalta urát, Hasszánt. A má
sodik részben magától a gyaurtól halljuk a történetet,aki 
halála órájában vall nagy szerelméről, fájdalmáról és vé
res bosszújáról.

így a szerelem történetét két különböző nézőpont
ból ismerhetjük meg, s a gyaur jellemére is részben a ha
lász. elbeszélése, részben önvallomása alapján következtet
hetünk*

A halász elmondja, milyen a gyaur külseje: sápadt, 
fakó arc, gondoktól gyötört, ráncos homlok, nyugtalan, 

mélytüzü szem, amely szinte megbénítja azt, aki belenéz 

- ez a külső azonban nemcsak a gyaurra, hanem a „keleti 
történetek" legtöbb hősére is jellemző.

A halász, átkozza a gyaurt, aki két ember életét
tette tönkre*
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A gyaur a barátok között, lakik már sok éve, s két 

férfi beszélgetéséből kiderül, hogy azok semmit sem tud
nak róla, nem sejtik, miért jött ide, csupán azt tudják, 

hogy valami sötét bűn miatt, amit nem hajlandó elárulni 
senkinek sem. Hiába jött azonban közéjük, a közös szertar
tásokon nem vesz részt, nem térdel, amikor a többiek imád
koznak:

And here it soothes him to abide 

For some dark deed he will not name..
But never at our vesper prayer,
Nor e’er before confession chair 

Kneels he, nor recks he when arise 

Incense or anthem to the skies 

/ ir. j. 2
Büszkesége nemcsak ebben nyilvánul meg, hanem ab

ban is, ho,gy fájdalmát magába fojtja, nem beszól róla sen
kinek; s gyötrelmeiről csak akkor árul el valamit, mikor 

álmában néhány szót ejt el, ami múltjára utal.

A gyaur megrendítő fohásza még jobban megvilágít
ja a szenvedélyes lelket, ö, akit életében már olyan 

öröm, de még több csapás ért, nem keseredett el soha ami
att, hiszen az élete nem volt. unalmas. Mo.st miután elve
szítette Leilát, s bosszút is állt érte, senkije sem ma
radt, akit még szerethetne vagy gyűlölhetne. Ezért érzi 
úgy, hogy teljesen értelmetlenné vált számára az élet, s 

alig várja már a halált:

• • •

15• » »

1. m.. 159. 1./•)

sok

És megnyugtatja, hogy itt lakik, valami sötét tett 

miatt, amit. nem akar megnevezni. De sem a vecsernyei ájta- 

tosságuknál, sem a gyóntatószék előtt nem térdel le soha, 
nem figyel akkor sem, amikor tömjén vagy himnusz száll az 

egekig*

15
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Now no-thing left to love or hate,• • •

No more with hope or pride elate,..
I’d rather he the thing that crawls 

Most, noxious o’er a dungeon’s walls, 

Than pass my dull unvarying day£ 

Condemn’d t.o, meditate and gaze.
Yet, lurks a wish within my breast

but not to feel’t is rest, 

i. m.. 161«. 1. /

16Far* rest - 

/ ir. j. 2
•» » •

* 9

Leila iránt, mély, nagy szerelmet érzett, s Leila 

is viszontszerette őt, igy lett akaratlanul is a szere
tett lény halálának okozója, s lényegében azért gyötri 
holtig tartó lelkiismeret-furdalás, nem pedig azért,mert 

Leila elveszejtőjét, Hasszánt meggyilkolta. „Hot mine the 

act, though I, the cause / ir. j„ 2 

ez jár állandóan a fejében, és nem tud feledni.
i. m. 161. I./17•»

A gyaur nem képes lanyha, középszerű érzelmekre, 
benne minden gátat elsöptő, szenvedély lobog, számára ez 

jelenti az élet értelmét. Megveti és elutasítja a közép
utat:

16 Most, hogy semmim sem maradt, amit szeressek 

vagy gyűlöljek, reménytől vagy büszkeségtől sem mámoroso- 

dak meg többé, inkább lennék a legkártékonyabb féreg, я-mi 
egy vártorony falain mászik, mint hogy gyászos, egyhangú 

napjaimat töltsem töprengésbe és bámulásra Ítélve. Mégis 

keblemben rejtőzik a vágy a nyugalomra - de ne érezzem, 
hogy ez nyugalom.

Nem én tettem, bár én vagyok az oka.17
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I knew but. to obtain or die.
I die - but first I have possess’d 

/ ir. j. 2.* 1. m. 161. 1./

Elutasítja a vallás vigaszát., a pap részvétét, 

mert számára az. ilyen vigasz úgysem, jelentene megnyug
vást:

« t •
18» » •

Think me nut, thankless - but, this grief 

Looks not to. priesthood for relief...
/ ir. j. 2.„ 1. m. 162. 1./

A visszautasitás okát Dr.Kraegeri Der byronische 

Heldentypus cimü tanulmányában a következőképpen indokol
ja, s ezz.el - úgy vélem. — egyet is kell értenünk:

• • •
19

Er gesteht, sein Elend niemandem ein und ver-
Mitieid

der Mönche, denen er wie ein gefallener Engel erscheint. 

Denn seine Schmerzen und seine verschwiegenen, verruchten 

Taten recken sich über die kleinen, bald bereuten und bald 

wieder verziehenen Sünden der gewöhnlichen Menschen viel 
zu gigantisch hinweg, als dass sie dürch ein Bekenntnis 

etwa geschmälert werden sollten.

zichtet selbst noch in der Todesstunde auf das

20• •»

/ ir. j. 44-, i. m. 44- 1. /

Csak nyerni vagy meghalni tudtam. Meghalok - de 

előtte enyém volt-.
18

Ne gondold, hogy hálátlan vagyok - de ez a fájda
lom nem papoknál keresi a megnyugvást.

Keservét senkinek sem vallja be, és még halála ó- 

rájában is lemond a szerzetesek részvételéről, akiknek sze
mében a gyaur bukott angyalnak látsz-ik. Mert a gyaur fáj
dalma és elhallg&tatt, '• elvetemült tettei túl gigászian 

nőnek a közönséges ember korán megbánt és hamar meg is bo
csátott bűnei fölé, úgyhogy ezeket a vallomás mintegy 

kisebbitené.

19

20
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A gyaurt Az abydosi menyasszony /1813/ követi.Ez 

a nagyon romantikus történet szintén török környezetben 

játszódik le..

Eőhőse a fiatal Szelim, akit Giaffir basa fiaként 

nevel fel.. Szelim, aki szerelmes Giaffir lányába, Z.ulikába, 
sokáig azt hiszi, hogy Giaffir fia. Végül azonban megtudja, 
hogy Giaffir nem az apja, hanem testvérének, Szelim apjának 

a gyilkosa. Szelim elhatározza, hogy bosszút áll Giaffiron 

ezért a gyilkosságért és azért., mert sok éven 

rabságban tartotta. A kalózok közé megy, szövetkezik velük, 

és segítségükkel meg akarja szöktetni Zuleikát. A döntő pil
lanatban azonban rájuk tör Giaffir, lelövi Szelimet, Zulei- 

ka pedig belehal a bánatba.

keresztül

Szelim éppúgy, mint Childe Harold, a zsarnokságot 
gyűlölő hős, Giaffirt zsarnoknak nevezi és átkozza, mert 
annyi éven át megalázta. Van azonban egy lényeges különb
ség kettejük között: Childe Harold megveti és elitéli a 

zsarnokot, de csak magában elmélkedik ezekről a Kérdések
ről, Szelim pedig cselekszik is.

A török ifjú szabadságvágyának, szabaaságszerete- 

tének bizonyitékái azok a szavak, amelyekkel Zuleikának el
mondja, mit. érzett, mikor végre végeszakadt szolgaságának 

és megaláztatásainak, mert megszabadult Giaffir udvarából:

My thraldom for a season broke,
Oh promise to return before 

The day when Giaffir*s charge was o’er. 

*T is vain - my tongue cannot impart 

My almost drunkenness of heart,
When first this liberated eye 

Survey’d Earth, Ocean, Sun, and Sky,
As if my spirit, pierced them through,

• • •
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And all their inmost, wonders knew!
One word alone can paint to thee,
'i'hat more than feeling- I was free!
/ ir„ j. 3., i., m., L70. 1./

Szelim bosszúvágyának másik mozgatórugó ja Zulei— 

ka iránti nagy szerelme is, ez a mély érzelem hasonló a. 
gyauréhoz és - mint a legtöbb byroni hős esetében - ez a 

szerelem is tragikus véget ér.

21• • •

Szelim egy kalózbandával szövetkezik hogy 

veit megvalósíthassa és ő az, aki Byron hősei közül elő
ször magasztalja a kalózok életformáját, mert a kalózok 

szabadon élnek, egyenlőségben, ismeretlen közöttük az el
nyomás és képmutatás; nyiltszivüek, segítőkészek és soha
sem kegyetlenek:

ter-

’T is true, they are a lawless brood... 

But open speech and ready hand, 
Obedience to their chief’s command!
A soul for every enterprise,
That never sees with terror’s eyes:

• • ♦

Szolgaságom, egyszerre megszakadt, megígérve,hogy 

visszatérek, mielőtt Giaffir feladata véget ér. Hiábava
ló - nyelvem úgysem tudja elmondani szivem majdnem teljes 

részegségét, amikor ez a felszabadult, szem először pillan
totta meg a Bőidet, az uceánt, a Hapot, és az Bget, mint
ha a lelkem áthatolt volna rajtuk és legbelsőbb ©§o,őáika.t 
is megismerte volna. Csak egyetlen sző tudja ezt lefeste
ni, az ami töbo, mint érzés - szabad voltam!

21.
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friendship for each, and faith, to. all,
22And vengeance row’d for those who fall’...

/ ir.. j. 3., i- m. 171. 1. /

A kalózokkal szövetségre lépett férfi a fősze
replője A kalóznak /1.814/ és folytatásának, a Lara /1814/ 

cimü miinek is.

A kalóz a kalóz-élet dicséretével kezdődik, 

nek a kis csoportnak a vezére Konrád,akinek 

ellensége rettegéssel emlegeti. Egyetlen embert szeret,Me- 

dorát- Egy napon. Konrád ellensége, Seyd hasa ellen vezeti 
seregét, miko,r azonban meglátja, hogy a basa háreme kigyul
ladt, a nők megmentésére indul. Vesztére, mert bár a basa 

kedvencét, Gulnarét is kimenti a lángok közül, Seyd elfo
gatja és bosszút, akar állni rajta. Gulnare 

retett megmentőjébe - felajánl egy mesh, hogy azzal veszejt- 

se el Seydet. Konrád azonban ezt visszautasitja, igy Gulna
re maga öli meg a basát, és együtt menekül el Konráddal.

En
ne vét minden

aki belesze-

Konrádot Medora halálhírével fogadják; 

kedvese sorsa iránti aggódásába halt bele. A kalóz úgy ér
zi, minden elveszett számára és a tengeren elhajózik vala
hová, menekülve emlékei színhelyéről.

Konrád, a kalózok vezére, titokzatos ember, hallga
tag és magányos /„man of loneliness and mystery" - ir. j. 

4., m. 176. 1./, de a kalózok mégis vezérüknek tekintik, 

mert győz.elemre vezeti őket,:

Medora a

Igaz,, törvénytelen banda az övék.. De nyilt 

beszéd és fürge kéz., engedelmesség vezérük parancsának; 
tettrekész, lélek, amely sohasem bosszúálló; barátság min
denki iránt, és hűség mindenkihez,, s bosszú azokért, akik 

elesnek - jellemzi őket.

22
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Few are his words, hut keen his eyes and hand. 
Ne’er seasons he with mirth their jovial mess, 
But. they forgive his silence for success.
/ ir. j • 4-», i. m. 175^ 1»/

Konrádot tisztelik a kalózok, mert nagyszerű gondo
latai vannak és ügyesen vez.eti őket.

Konrád azonban mélységesen gyűlöli az embereket:

t • »

23• •

. Fear’d, shunn’d, belied, ere 

Youth had lost her .force,
He hated man too. much to feel remorse 

/ ir. j. 4-, i. m., 177. 1./

Bár titokzatos, feltehetőleg bűnökkel terhes múlt
ja, kegyetlen tettei ellenszenvessé tehetnék előttünk, Kon
rád lassan mégis rokonszenves alakká válik.

• •

24
• ■ • •

A kalóz ugyanis azért jött ide, ebbe a kis csapat
ba, mert lelkében nagy változás ment végbe. Konrád kiváló,, 

jellemes ifjú volt, de túlságosan büszke: senkinek sem volt 

hajlandó behódőlni. Az emberek pedig éppen legnemesebb tu
lajdonságaival éltek vissza, és gúnyt űztek belőle. így áb- 

rándult ki Konrád a világból, s ezért gyűlölte meg az embe
reket annyira, hogy már semmilyen gonosz tette miatt sem 

érez lelkiismeret-furdalást:

... Kevés szavú, de szemre, karra gyors, 

Kerüli őket, s hogy tréfát nem ért, 

Elnézik néki ezt a sikerért 

/ ir.. j. 24., i. m. 5. 1./

. Csalódva, futva, mintsem férfi lett még, 
Az embergyülölet betölti lelkét, 

s a bosszú lángja ott mint szent tűz ég: 
Minden torolni meg nehány bűnét 
/ ir. j. 24

23

•: • •

24 • •

•* • «

1. m. 12. 1./• >



- 24

Yet was not, Conrad thus by Nature sent
Toj lead the guilty - guilt’s worse instrument -
His soul was changed, before his deeds had
driven
Him forth to, war with man and forfeit, heaven 

Warg’d by the world in Disappointment’s school, 

In wo^rds too. wise, in conduct, there a fool;
To.qj firm to, yield, and far too proud ta stoop, 

Doom’d by his very virtues for a dupe...
/ ir. j.. 4 -, 1. m. 177. 1./

• • •

25

Lényegében tehát Konrád gonosz tetteiért az emberek
a felelősek.

Mig azonban Konrád megveti az, embereket, van egyet
len lény, akit szeret: Medora.,

Konrád rokonszenves vonásainak sorát bőviti az a. 
lovagiasság, amellyel ellensége rabnőit, megmenti a tüzből, 

s amellyel megtiltja embereinek,, hogy bármelyikük is bánta
ni merészelje a nőket.

Elfogatását bátran és büszkén viseli, nyugodtan fo
gadja a halálos Ítéletet is; egyetlen gondolat kinozza csak, 
mi lesz Medorával..

Konrád becsületessége.-nyilatkozik meg abban is, 

hogy mikor G.ulnare felajánlja a kést, kereken visszauta
sítja, mert nem hajlandó becstelenül, alattomos módon megr 

ölni ellenségét, csak nyilt, becsületes harcban:

Pedig nem a természet, rossz szeszélye, 
hogy Konrád a bűn eszköze s vezére, - 

Mert szive, lelke más vala, mig sorsa 

a földdel s éggel harcba nem sodorta. 

Ifjanta sok csalódástól gyötörve,
- Hisz. szóra bölcs volt ő, csak tettre dőre, 
Hajolni büszke, engedni szilárd,
Midőn erényit gunylá a világ 

S ő szenvedett, - nem a festetteket, - 

Erényit átkozá azok helyett...
/ ir. j. 24., i. m. 12.

25 •» • •»

13. 1./
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Seyd is mine enemy; nad swept my band 

Pram earth, with ruthless but with open hand
2.SSuch is my weapon - not the secret knife...

/ ir. j.. 4., i. m. 188. 1./

Visszatérve embereihez Konrád megtudja, mi történt 

Medórával, s elmegy megnézni a lány holttestét. Medora 

lála végképp szertefoszlatta Konrád minden reményét, elve
sze 3tette a még meglévő gyöngédebb jellemvonásait is. Medo
ra volt ugyanis az egyetlen, akit a kalóz nem gyűlölt. Szi
vében - ami eredetileg gyöngéd volt, és csak azért vált go
nosszá, mert az emberek elárulták és rászedték -, eddig még 

egyetlen érzés, a szereleim megmaradt., de most már, Medora. 
halálával, az. is elveszett:

• • •

*■ • •

• • •

ha-

... It was enough - she died - what, reck’d it how 

The love of youth, the hope of better years,
The source of softest wishes, tenderest fears, 

The only living thing he could not hate,
Was reft at. once

.. His heart Was form’d for softness - warp’d 

to wrong;
Betray’d to.a early, and beguiled too. long;
Each feeling pure - as falls the dro.oping dew 

► There grow one flower beneath its rugged brow 

The thunder came — that bolt hath blasted both,

• > •

• • c

• • «•> •

•> • •

Szaid ellenségem,! aki nyilt csatában 

Irtá ki népem, vadul, de bátran 

Ez, fegyverem, - de nem az. orgyilok.

26 ♦ • •

* • •

•> •

/ ir. j .„ 24., i. m. 61. 1./
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27The Granite’s firmness and the Lily’s growth 

/ ir. j. 4., i* m. 181. 1./
Reményvesztetten igy indul Konrád hosszú útra.

• • •

Lara gróf hosszú távoliét után érkezik meg birto
kára Eleddel, apródjával* Egyszer Othohoz, egy másik föld
birtokoshoz megy el egy estélyre, ahol Ezzelin, a házigazda 

egyik vendége felismeri, és le akarja leplezni Lara múltját. 

Otha azonban ráveszi Ezzelint, hogy másnap, csak hármuk je
lenlétében fedje fel a titkot. Lara el is megy Othohoz, de 

Ezzelin eltűnik. Azt hiszik, Lara ölte meg, s ezért a neme
sek szövetkeznek ellene. Lara ékkőn felszabadítja jobbágya
it, de bár hősiesen harcolnak, a képzettebb sereg győzelmet 
arat. Lara megsebesül. Kaled karjaiban hal meg, akiről kide
rül, hogy nő, s aki fájdalmában nem sokkal éli túl őt..

Lara múltja éppoly titokzatos, mint Ghilde Haroldé, 

a gyauré, vagy a kalózé. Titkát senkinek sem hajlandó 

rulni, nem tűri, hogy Kérdezősködjenek felőle. A
elá- 

régmult

Elég is az, - meghalt, mit kérdje, mint? 

Szerelme, jobb napo;k reménye, mind,.
A gyöngéd vágy, s mi csak gyönyörre int, 

Az egyetlen lény, kit nem gyűlölt lelke, 

lm elrabolva ... /ir. j. 24-, i.m.71.1./ 

Szive gyöngédre volt alkotva s hűre 

S csupán korán csalódva, tért a bűnre,
Sok tiszta érzete, - mind mint a kő-csepp 

A barlangban
E durva szirten egy virágosa termett 

lész, jött, villám érte mind a kettőt,
E gránit széthullt és a liljom megtört... 

/ ir. j. 24., 1. m. 73. 1./

27 •- • *>

* • »
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szenvedélyekről csak a homloka redői árulnak el valamit 

a kiváncsi szemeknek.

Lara teljes magányba burkolózik hazatérte után is, 

sokszor napokig kerüli az emberek társaságát.
hppugy megveti az embereket, mint Ghilde Harold 

vagy Konrád, idegenként él közöttük.
A menekülést és vigaszt számára is a természet je

lenti .
Lara azok közé a byróni alakok közé tartozik, akik 

nem. vágynak hirnávre, s akik inkább szemlélni szeretik az 

életet. Lara igy lényegében nem alkalmas 

sem, mert csak a külső kényszer miatt vállalkozik rá.

Lara pozitiv vonása, hogy jobbágyai nagyon szere
tik, mert sohasem: zsarnokoskodott felettük. Hosszú távollé
te alatt sem változott meg e tekintetben.

Amikor a többi földesur szövetkezik ellene, Lara 

fölszabadítja a jobbágyokat, s együtt indulnak a harcba a 

földesur és a volt jobbágyok:.
Hegedűs Géza Byron cimü tanulmányában a következő

ket irja erről a gesztusról:
. Nemcsak szabadságot keres /ti. Lara/, hanem fel

szabadit és saját sorsát összeköti a nép szabadságával.
/ ir. j. 41. i. m. 63. 1. /

Kétségtelen tény, hogy Lara felszabadítja a jobbá
gyokat, s összeköti saját sorsát az övikével. A kérdés azon
ban az.: miért? Nem azért. - és Hegedűs Géza e megoldás felé 

hajlik — , mert mindenképpen a jobbágyok javát akarja, vagy 

mert nem tudná elviselni a gondolato-t, hogy jobbágyai van
nak. /Bár hangsúlyoznom kell, ho^gy Lara sohasem zsarnokos
kodik, nem kegyetlenkedik velük!/ Lara azért szabadítja fel 
őket, mert szüksége van rájuk a harcban.

Az. ötödik "keleti történet" a Korinthosz, ostroma, 
ez. a mü 1816-ban jelent meg.

elszánt harcra

• •

• •
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. Hőse Alp, akit, Velencében olyan sok sérelem ért,
hogy végül megtagadja hazáját és mohamedán lesz. Ettől 
kezdve az ő oldalukon harcol, Velence ellen. Velencéhez 

egyedül szerelme, Erancesca személye köti. A költeményt 

főleg Alp látomása tölti ki. A velencei ifjú nem akar ha
zájába visszatérni, hiába akarja azonban Erancescát meg
szöktetni, a lány eltűnik: ekkor felébred Alp, másnap meg
tudja, hogy Francesca meghalt, ő maga pedig elesik a csa
tában..

Alp alakja távolról sem olyan életteli, mint a 

többi történet hőséé. Egyetlen ponton kötődik hozzájuk: a 

nagy, szerencsétlen szerelem az ő életében is fontos sze
rephez jut.. Alakja - mint Hegedűs Géza Írja - „Szélsősé
ges formája a teljesen, talajtalan harcos embernek, aki már 

maga sem tudja, miért vagdalkozik. A törökhöz semmi köze, 
Velencét gyűlöli.”

/ ir„ j. 41., m. 65. 1./
Még álmában sem teljesiti Francesca kérését: 

I am no, changeling 

.. What. Venice made me I must be,
Her foe in all.

• • *•* • •

• •
28• •

/ ir. j. 6., 1. m. 209. 1«/
A Korinthosz ostroma megírása után alig egy hónap

pal Byron újabb regényes történetet, versel meg, s 1816 feb
ruárjában meg is jelenik a Parisina.

ésA Parisina alig több, mint egy nagy szerelem 

egy véres bosszuállás története. Azo felfedezi, hogy fele
sége és fia, Hugo, között szerelem szövődött. A büszkeségé
ben, szerelmében megalázo.tt, szenvedélyes Azo bosszút, áll 

mindkét bűnösön„

Nem vagyok elcserélt, gyerek 

lennem, amivé Velence tett, ellenségének mindenben»
Annak kell28 • • •>*> • ••
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A müvet a „keleti történetekkel” nem a környezet 
rokonitja, hiszen Byron az előszóban leirja, hogy ez 

eset Ferrarában játszódik le. Sok tekintetben hasonlósá
got árul el azonban ez, a mü a csoport darabjaival: a Pari
sina középpontjában is a hatalmas szenvedélyek állnak, a 

mindent legyőző, az akadályokat., korlátokat figyelmen ki- 

vül hagyó szerelem Parisina és Húga részéről; s a kegyet
len bosszuállás, ami Az.o cselekedeteiben nyilvánul meg.
De a véres bosszú Azo. számára sem hoz. megnyugvást, hiszen 

azt, akit szeretett, aki az életet jelentette számára, el
veszítette örökre; reménytelenül, magányosan kell élnie, 

bár újra családot, alapit:

cLZj

And Azo found another bride,
And goodly sons grew by his side;
But none so, lovely and so brave 

As him who wither’d in the grave.
., But never tear his cheek descended,

And never smile his brow unbended...
He was past, all mirth or wo.e 

/ ir. j. 7-, 1. m. 217. 1./

Jóval később, 1823-ban Byron még egyszer visszatér 

az egzotikus tájakhoz, és a kalózok világához A sziget ci- 

mü elbeszélő költeményével.

•' «

• «•

mi •

29•• •> * • • •

És talál Azó újra nőt,
Oldalán fiák sarja nőtt;
De egyik sem oly vitéz, oly derék, 

Mint az, ki sirba van temetve rég 

De soha könny nem jő szemébe,
Nem vonul el mosolyra képe 

., Nincs neki sem öröm, se’ bánat,
/ ir. j. 25*, i. ni* 26. - 27. 1. /

29 • • •

• « *

•
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A Bounty lázadóinak történetét. Írja le,akik egy 

távoli szigeten teremtették meg maguknak a szabadság és 

egyenlőség honát..

A lázadók vezére Christian Fletcher, aki a szabad
ságot matróztársainak is ki akarja vivni, és együttes 

harcra sarkallja őket. A szigeten Christian bajtársainak 

igazságos, megfontolt vezetője lesz, s amikor az üldözők 

utolgrik őket,, elszánt harcra vezeti kis csapatát:

„Yes", he exclaim’d, „we’re taken in the toil, 

But. not, a coward or a common spoil;
Dearly They’ve bought us - dearly still may 

buy —
... For me, my lot is what I sought; to. be,

• • »

• • •

30In life or death, the fearless and the free r • •

/ ir. j„ 11 1„ m. 237. 1./• )

Szabadságszeretetből, a társai iránt érzett fele
lősségtudatából következik, hogy habozás nélkül feláldoz
za magát társai szabadságáért.

„Igen", kiált, „mi most tőrbe estünk,
De gyáva, hitvány zsákmány nem leszünk;...

Sorsom betelt, mit kerestem: Szabad 

És élve, halva bátor maradjak

30 •> • •»

• • •
• » »

/ ir. 3 * 28., ]_• щ•- 54 *1./- •
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III.. Két. drámai költemény és egy dráma töredék

A „keleti történetekben." kialakított hőstipust a 

Manfréd /1817/ cimü drámai költeményében folytatta, és fej
lesztette tovább Byron.

Manfréd éppoly magányosan áll előttünk, mint többi 
társa: Ciliidé Harold, a gyaur, Konrád és a többiek. Fiatal
sága óta egyedül volt, s elhúzódott az emberektől, mert 
másképp szemlélte a világot., mint ők, kicsinyes céljaikat 

megvetette:
with men, and with the thoughts of men,
I held but slight communion

/ ir. j.. 12., 1. m. 245« 1*/
Mégis: ifjúkorának álma az volt, hogy mindenét 

megossza az emberekkel, nagyszerű célok felé vezesse őket:

« • •
31• • •*

. I have had those earthly visions,
And noble aspirations in my youth,
To. make my own the mind of other men, 
The enlightener of nations; and to rise 

I knew not wither 

/ ir. j. 12

* •.

32• •• •»

i. m. 252. 1../• t

Az emberekhez, s fölfogásaikhoz 

Kevés közöm volt 

/ ir. j. 26

31 • • • 1

• • »

i* m. 21.. 1./•• >

. Lelkemet kivántam
Az emberek leikébe oltani,
Mint nemzetek vezére; törni bátran 

Föl a magasba 

/ ir. j. 26

32 •

• • •-

i. m. 38-59. 1./• í
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De hamarosan rá kellett döbbennie arra, hagy а 

hitvány emberek között csak alantas, becstelen eszközök
kel lehet, uralomra jutni, hizelegnie kellene, megalázkod
nia, hazudnia - ezért gyűlölte meg őket:

for he
Must, serve who- fain would sway; and soothe, 
and sue,
And watnh all time, and pry into all place,
And be a living lie, who. would become 

A mighty thing amongst, the mean, and such.
The mass are; I disdained to mingle with 

A herd
/ ir„ j. 12*, i. m. 252.. 1.*/

Manfréd végzetes egyéniség, mert csak bajt hozott 

arra a kevés emberre, aki valaha szerette, s kiket ő is sze
retett. Végzetes volt Astarte, a nővére iránt: érzett lángo
ló szerelme is.. Astarte meghalt, és azóta Manfréd hiába, ke
resi a. feledést:

• * •

33

Forge tfülne ss...
... Of that — which is within me; 

Oblivion, self-oblivion!
/ ir. j.. 12

» » »

• • •
34

♦ - •> •

1. nu 243. 1./• >

Mert annak, aki uralomra vágyik, 

Szolgálni kell - és hizelegni, kérni, — 

Kilesni mindent, — résen állni folyvást 

Es járni-kelni, mint élő; hazugság; 
Megbámult nagyság: igy lehet csupán 

A hitványak közt - s ilyen a tömeg mind. 
E csordát megvetettem 

/ ir. j. 26. i. m. 252. 1*/
Feledni vágyom!
Feledni azt, amit hordok magamban.*. 
Feledni! Elfeledni 
Önmagamat!
/ ir.. j. 26., i.. m. 7. 1»/

33 •* • •

• »

34
• » •

t * »

• ■ • ф
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Állandó lelkiismeret-furdalás gyötri, magát okol
ja As tárté haláláért* mert ő okozta azzal, hogy megsze
rette Astartét:

If I never lived, that which. I love 

Had still, been, living; had I never lo.ved, 
That which I love would still he beautiful, 

Happy and giving happiness 

/ ir. j. 12

* • •

35• » •

1. m* 246* 1./
Gyötrelme azonos a gyauréval, aki szintén magát 

okolja Leila haláláért.
Hasonlóan Childe Haroldhoz és Larához, Manfréd is 

a természetben keres menedéket kietlen magánya, elől, szen
vedélyesen. szereti a természetet, amelyben a harmónia meg
testesülését látja:

*»

How beautiful is all this visible world!
How glorious in its action and itself!
But we 

alike unfit
To^ sink or soar, with our mix’d essence make 

A conflict, o.f its elements, and breathe 

The breath of degradation and o.f pride 

/ ir* j. 12

• > •; •

• • •

Г • •

36• • »

1* m*. 245 . 1*/»»

- Ha én
Hem éltem volna soha e világon,
Akit szerettem,, moat is élne még;
S ha nem szerettem volna meg soha, 
v’irulna most is, akit szeretek 

/ ir* j* 26*, i* m . 25. 1./
Mily gyönyörű e látható világ!
Magába véve s működésiben 

Milyen dicső! Csak mi 
sem süllyedni, 

sem felszárnyalni nem. tudók, kevert 

Valónkkal szép összhangját csak mi rontjuk 

/ ir. j26

35 • » •

♦ • •

36 * • *

* •

• • •

i. m.. 12. 1./•»
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A jeges ormokat szereti, s a zord sziklákat,hi
szen ezek illenek legjobban végletes jelleméhez.

Manfréd gyűlöli a türelmet, gyűlöli a középutat, 

a lanyha érzelmeket -• ebben is a gyaur a legközvetlenebb 

elődje.
Szárnyaló sashoz hasonlítj,a magát, és valóban; 

berfeletti erővel és akarattal küzd a múlt emlékeivel, 

küzd a feledésért és éppilyen emberfeletti akarattal tö
rekszik a mindenség titkainak megismerésére, megértésére.

em—

Végtelen tudásvágy él benne, de hasztalan minden 

erőfeszítés, újabb és újabb kudarcok érik;
Philosophy and science, and the springs 

Of wonder, and the wisdom of the world,
I have essay’d, and in. my mind there is 

A power to make these subject to itself - 

But they avail not 

/ ir. j. 12

• • •

37» • •

1. m. 242:. 1./*»

Bár Manfréd teljesen egyedül vivja gigászi harcát, 

büszkesége, bátorsága, önmagába vetett hite töretlen még: 
halála órájában is. Nem adja meg magát a szellemeknek, hal
latlan öntudattal, dacol velük:

Végig próbáltam a bölcsészetet, 

A tudományok minden válfaját, —
37 m •• •*

Meglestem a csodák forrásait,
Elmélyedék a. mindenség tanában
S él. bennem a parancsoló erő,
Hogy szolgálatra birjam valamennyit — De hagytalan!...
/ ir. j. 26., i. m. 3. 1-/
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The mind, the spirit., the Promethean spark, 

The lightning of my being, is as bright,. 

Pervading, and far darting as your o-vm,
And shall no-t yield to yours, though coop’d 

in clay!
/ ir. j„ 12.., 1. m., 243. 1./

• • •

38
•> • ♦

A tündédnek . sem. hajlandó behódolnia 

(rögösen, visszautasitja az apátot is, aki arra 

próbálja rávenni Manfrédat., hogy vezekléssel nyerjen 

bünb о c s ána tót • •
whate * er
I have been, or am, doth rest between 

Heaven and myself 
there is no. power in holy men,
Nor charm in prayer, nor purifying form 

Of penitence, nor outward look, nor fast, 

Nor agony - nor, greater than all these, 

The innate tortures Qjf that deep despair, 

Which
can exorcise
Prom out the unbounded spirit, 

the jjuick sense

• • •

•» •< •

•• • ф

A szellem, a prométhi szikra, lényem 

Villámló része éppoly ragyogó,
Oly átható és messze röppenő,
Mint a tiétek és előttetek 

Nem hódol

38

• » ♦

i. m. 7. 1.// ir. j. 26 • 9
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Of its own sins wrongs, suffereance, and re
venge
Upon itself
/ ir* j., 12 * i. m.. 251. 1./

39• • •

így lesz, Manfred emberfelettivé nőtt magánya, ha
tártalan szenvedése, öntudatom lázadása a legyőzhetetlen 

„én", a lázadó individuum jelképe» Senkinek és semminek 

nincs, nem. lehet hatalma fölötte, mert ő, — mint Taihe Ír
ja — „egyedüli szerzője j,ó és balsorsának."

/ ir» j. 58

A Manfréd után Káin /1812/ a következőd byroni hős, 
aki a mindenségi titkait kutatja,, s aki arra vágyik, hogy 

felfedje a dolgok, jelenségek mélyebb értelmét*

264. 1./• >

Káinban,, kimondhatatlan tudásvágy él, az igaz tu
dást, keresi:

I look
Around a world where I seem nothing, with 

Thoughts which arise within me

• •• •

40
• Ф •

/ ir. j* 17 1. m* 348* 1./»»

Akármi vo-l.tam és vagyok, csak én rám,
S istenre tartozik 

Uincs olyan
Hatalmas pap, oly büverős imádság,
Oly ti&ztitó vez.eklés, — nincs olyan böjt, 

К inzó külsőség,. - testi gyötrelem 

*** Amely kiűzze a határtalan
Lélekből bűne,, tévedése, átka 

S önbüntetése eleven marását 
/ ir. j* 26 

szüntelen zsibongó 

Eszmék terhét nyögöm 

/ir.. j. 26. 1. m. 60* 1./

39 • • »

•» » •

• • »

• • •

• • •

1. m. 37-38* 1./• 9

40 » • »

•» •
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Let. me die, as atoms die
/ If that, they die/, or know ye in your might 
And knowledge!

/ ir„ 3* 17. 1.. m. 353. 1*/
Állandóan töpreng, gyötrődik; keresi az. élet értel

mét. /"Why do I exist?" ir. j. 17. m„ 357. 1. 
zem?"/, de nem tudja megtalálni.

Részien ebhői a csillapíthatatlan tudásszomjból 
ered Káin lázado.zása Isién, ellen, mert. Isten becsapta. Idá
mat, akinek a halált, odaadta, de a tudást nem;

At least it promised knowledge at the price 

Of death - but knowledge still: but what 
knows man?...
/ ir. j. 17. i. nu 353. 1./

* « •

41

"Mért léte—

« • •

42

Gyűlöli Istent, a gőgös nagyurat, mert azt kivánja., 

hogy leboruljanak, megalázkodjanak előtte. Káin nem hajlan
dó erre, mert mindenért, amije van, ő küzdött, ő. dolgozott 

keservesen, ezárt nem tartozik hálával az Istennek: 

must I do more?
For what should I be gentle? for a war 

With all the elements ere they will yield 

The bread w.e eat? For what must. I be grateful? 

For being dust, and grovelling in the dust,
Till I return to. dust? If I am nothing -

• • •

... HaLjak meg,, mint minden parány /ha meghal/, 
Ha fel nem foghatom hatalmatok 

S mindentudás tok 

/ ir.. j., 26
Tudást Ígért, s bár a halálnak árán:
Mégis tudás volt; s mit tudunk?.►►
/ ir. j., 26

41.

•• • »

i. nu 77. 1./.»
42 « • ••

1. m. 86. 1./•> *
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Par nothing shall he an hypocrite,
And seem well—pleased with pain? For what 
should I
Be contrite? for my father’s sin, already 

Expiate with what, we all have undergone 

/ ir. j. 17
43

•• * ♦

i. m., 360. 1./
Káin hallatlanul öntudatos, busáké, megalkuvást 

nem. tűrő egyéniség. Még az- olyan nagyon áhított tudás meg
szerzésének lehetőségéi is elutasítja, mert Lucifer 

igaz tudásért azt- kivánja, hogy boruljon elé és "imádja 

urának".

• >

az

Káin igy válaszol Lucifernek:
I will bend to. neither 

/ ir., j. 17 

Lényegében ebből ered gyilkossá válása is.
Mikor Ábel végül ráveszi, hogy mutassanak be áldo

zatot,, az, Isten nem fogadja el az áldozatot a dacos Káin
tól. Ekkor Ábel arra igyekszik rávenni Káint, hogy ismétel
je meg a szertartást. Káin úgy érzi, betelt a pohár, s le 

akarja rombolni az oltárt:

44* • * •

i„ m. 349. 1. /*»

Még mit tegyek? Legyek jámbor, mivel 
Vad elemektől kell kiküzdenem 

A kenyeret? Legyek háladatos,
Mert por vagyok s a porban ténferegve 

Porrá leszek? Mert semmiség vagyok, 
Színleljem, hogy a kin gyönyör nekem? 

Legyek bűnbánó - Adám bűnéért?
Elég. ezért vezeklésnek,. mit eddig 

Szenvedtünk
/ ir. j. 26. 1. m. 99. 1./

... Én nem hajlongó! senkinek sem 

/ i. m. 65. 1./

43 • • *

•

44 * *- •
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4Уп УN.



- 39

I will build no more altars,
4-5Nor suffer any.,,

/ ir. 3. 17., i. m. 362. 1./
Ábel — aki rettenetesen fél az, Istentől - meg 

akarja akadályozni ebben, ezért Káin hirtelen haragjá
ban megöli Ábelt, mert Ábel az útjába állt.

Káin jellemével kapcsolatban felmerül a magány 

kérdése is, mely — mint láttuk — eddig valamennyi byroni 
hősre jellemző vált.

Kétségtelen, hogy Káin már nem veti meg az embe
reket úgy, mint például legközvetlenebb "elődje", Mani
lád. Az is igaz, hogy Káin nagyon szereti feleségét és 

kisfiát, s igy nem áll teljesen egyedül. Sőt, mikar а 

lét titkait kutatja, mikor a halált átkozza, ezt nem
csak maga miatt teszi, s nemcsak családjáért: felelőssé
get érez a majdani utókor iránt is.

Káin azonban ebben a harcban lényegében egyedül 
áll. Egyedül, mert töprengéseit, kétkedéseit, gondolata
it, mert az isten elleni lázadását senki sem érti meg 

azok közül, akik körülötte élnek, s akiket ő szeret. Egye
dül Lucifer áll mellette, csakhogy Lucifer képtelen a 

szeretetne.
1822—ben keletkezik Byron drámája, A szörnyeteg 

átváltó zása, a mü azonban töredék maradt.
Főhőse Arnold, egy nyomorék ifjú, aki rettenete

sen szenved emiatt. Mikor már végképp elkeseredik, egy 

barna férfi jelenik meg előtte, s felajánlja Arnoldnak, 
hagy válasszon: a történelem nagy hősei közül melyiknek 

az alakját akarja magára ölteni. Arnold Akhilleuszét vá
lasztja, igy indul harcba Róma ellen. Rómában beleszeret 

egy római lányba, aki azonban gyűlöli őt, mert Arnold az 

ő hazájának ellensége. Itt végeszakad a műnek.

hem épitek több oltárt, s el se tűrök 

/ ir. j. 26. i. m. IO5. 1./
45 • • •
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, ArnaldO’t pupossága miatt mindenki gúnyolja, ez.ért
gyűlölte meg az embereket:

Ok, that each drop which falls to earth 

Would rise a snake to, sting them, as they 

have stung me!
/ ir. j. 16

» • •>

46» • »

i. m. 412. 1./* 9

Teljesen egyedül van, nagyon magányos, mert senki 
sem szereti. Ezt talán még el tudná viselni- annak elle
nére, hogy végtelenül vágyik a szeretetre — , ha anyja
nem taszitaná el magától. Arnold anyja ugyanis nemhogy meg
értené és vigasztalná fiát, hanem éppúgy, vagy talán még
kegyetlenebbik gúnyolja, mint. a többi ember:

47I have no home, no kin 

/ ir. j. 16
• » «• • •

l.m. 413. 1./•»

... For one kind word
From her who, bore me would still recencile me 

Even to this hateful aspect 
/ ir. j. 16. 1. m. 412. 1./

47• • •

Oh, bárcsak vérem minden csöppje,
Mi földre hull, kigyóra válva, marná 

ügy őket, mint ők engemet!
/ ir. j. 29., i* ni. 11» 1./

46 t * *

« • •

Otthonom, családom 

Az nincs nekem
47 « • »

/ir. j. 29. m. 10.1./• » •
én
Belé törődném anyám egy szavára 

ez elriasztó ábrázatba is 

/ ir. j. 29

Apám vallása volt. az ok

• •

i. m. 11. 1./* *

//48/ / • • •• * •
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Nagyon boldog,, hogy levetheti unt alakját, mert 
azt reméli,, igy <5 is szerethet, s talán viszonzásra, is ta
lál majd.. A nagy szerelem azonban nála is — akárcsak a leg
több eddig tárgyalt hős esetében - szerencsétlen véget ér.

Tfjsti fogyatékosságai bátorrá, keménnyé 

AkhiIleuszként is ilyen elszántan harcol.

Arnold éppolyan, lovagias, mint a kalóz, nem engedi 
bántani a nőket, megmenti Olympiát.

Itt sajnos abbamarad a dráma,, és a továbbiakra csak 

néhány fennmaradt töredékből következtethetünk.

edzette,

!
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Г\Г. Önvallomások a szenvedélyről

Van. néhány alyan elbeszélő, költeménye Byronnakr 

amelyekben, az, érzések, érzelmek még gáttalanabbul árad
nak,, mint „keleti történeteiben” . Itt az iró 

mondatja el életüket, maguk a szereplők vallanak 

ről, örömeikről, szenvedéseikről*

hőseivel
életük-

Az, első ilyen mü A chillonl fogoly* ami 1816-ban
jelent meg*

Hőse ha-sszu évekig szenvedett a börtönben hité
ért, meggyőződéséért:

48this was for my father’s faith 

/ ir. j. 8* i* m. 138. 1./
Megdöbbentő a vallomás. Ennek a férfinak nemcsak 

hitét próbálták megsemmisíteni, hanem elpusztították a- 

gész családját, két fivére a szeme láttára halt meg a cel
lában, s elvették tőle a számára legdrágábbat, a szabadsá
got is. Mindez,: a hit, a meggyőződés, a szabadság a byroni 
hős számára az életet jelenti, éppen ezért még megrázóbb 

a mü befejezése, a hosszú évek múltán visszanyert szabad
ság már semmit sem jelent, mert eszméi és szerettei elvesz
tése miatt semmit sem jelenthet számára:

• • • • •

In quiet we had learned to, dwell; 

My very chains and I grew friends, 

So, much a long communion tends

•• . •

Apám vallása, volt az ok 

/ ir. j. 26
48 » » •• * •

i. m, 119. 1./*
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Тс» make us what we are:
Regained my freedom with a sigh 

/ ir„ 3. 8. 1. m.. 142. 1./

even I
49» • •

A Tasso panaszait. 1817—hen irta Byron.
A lira! önvallomást Tassotol, a szerencsétlen fi

atal költőtől halljuk, akit egy barlangba záratott be an
nak a lánynak a bátyja, akibe Tasso) szerelmes volt. A sze
gény költőnek és a gazdag nemes család lányának szerelmét 
a csarnokok nem tűrhették,, ezért zárták eh Tasso/fc a leány
tól. és a világtól is.

Iszonyú fájdalma, gyötrődései nemcsak abból erednek, 
hogy elszakították Leonórától, akit szenvedélyesen szere
tett, hanem abból is,, hogy megfosztották szabadságától.

A csapás azonban meg is keményíti, emberi méltósá
gát egyetlen, percre sem veszíti el; még ahhoz is túl büsz
ke, hogy bosszuállás fű use, mert azt túlságosan, kicsinyes 

dolognak tartja. Úgy érzi, magát alacsonyitaná le vele:

N0! still ton proud to be vindicative - I• • •
50Have pardon’d princes’ insult* and would die » • •>

/ ir. j. 18 1. m. 447* 1*/•»

Szent békénk nem csorbult soha!
Békóm is kedves volt nekem 

Nagy megszokáson igy terem 

Meghittség.. S szabadságomon 

Nagyot kellett sóhajtanom 

/ ir„ j., 26., i. m. 129* 1./
Nem! - még túl büszkén ahhoz, hogy bosszúálló le

gyek — megbocsátottam a hercegek bántalmazásait és meg fo
gok halni.

» • »

• » •

• • •

50
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Tasse* is magányos volt. Gyermekkorában állandóan 

korholták, mert ideje jó részét azzal töltötte,, hogy álmo
dozva az erdőben barangolt:

The wise
Shosk their white aged heads o7er me and said, 

Of such materials wretched men were made

•• Ф' •

51• » «

/ ir. j 18. , 1. m. 447 * 1./

Nem voltak barátai, bizalmasait a természetben ta
lálta meg; szinte bálványozta a természetet, mert a fák,vi
rágok, sziklák.között nyugalmat és boldogságot talált:

Of objects all inamimate I made 

Idols, and out of wild and lonely flowers,
And rocks whereby they grew, a Paradise,
Where I did lay me down within the shade 

Of waving trees, and dreamed uncounted 

hours
/ ir. j. 18.,. 1. nu 447. 1./

Bár TássO' ennyire egyedül volt, nagyon vágyott ar
ra, hogy szeressék, ezért mikor találkozóit Leonórával, aki 
viszontszerette őt, szerelme olyan nagy és mély volt, hogy 

végre meg tudott feledkezni az egész világról. Ezért olyan 

hatalmas Leonóra iránti szerelme, ezért nem fog gyengülni ez 

az, érzés*

52•- • •

A bölcsek megcsóválták ősz., öreg fejüket és 

mondták, ilyen anyagból gyúrták a boldogtalan embereket.
azt5k

Élettelen tárgyakból altattam, bálványokat; és vad 

és magányos virágokból, és a sziklákból, ami mellett nőttek, 

Paradicsomot, ahol lefeküdtem a hullámzó fák árnyékába és 

számtalan órát álmodoztam*

52
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, TassO' simára nem egyedül a szerelem jelenti éle
te értelmét, hanem költészete is. Nagyon büszke alkotásai
ra és tudja, ho.gy bár azoknak, akik ide bezáratták, pilla
natnyilag nagyobb volt a hatalmuk; ő mégis hatalmasabb ná
luk, mert költészete, szelleme évszázadok múlva is élni 
fog. Ferrara meg fog semmisülni az. aljas, zsarnok, hitvány 

hercegek uralma alatt, s egyedül az ő hirneve fogja megóv
ni a várost a teljes feledéstől. Nem a hercegeket, hanem őt 

fogják dicsőíteni, és a barlangot, ahol most olyan keményen 

viseli el a megaláztatásokat, tisztelői tömege fogja meglá
togatni :

*

I make
A future temple of my present cell,
Which nations yet visit for my sake.,
While thou, Ferrara! When no longer dwell 
The ducal chiefs within thee, shalt fall 

down,
And crumbling piecemeal thy heartless halls, 

A poet’s wreath shall be thine only crown, - 

A poet’s dungeon thy mo,st far renown,
While strangers wonder o’er thy unpeopled 

walls!

•» • •

55• • •

1. m. 338. 1.// ir. j. 18
Szenvedélyes szerelmének lett áldozata a következő

• )

mü hőse, Mazeppa is. A Mazeppát 1818-ban alkotta Byron.

M0stani cellámból, egy majdani templomot teremtek, 
amit nemzetek fognak meglátogatni érettem. Mig neked, Fer
rara, mikor hercegi uraid már nem. élnek benned, s össze 

fogsz omlani, és szétmorz.solódó törmelék nézi szívtelen 

falaidat, egy költő koszorúja lesz. egyetlen koronád, egy 

költő föld alatti börtöne a legnagyobb hírességed, amig 

idegenek ámulnak elnéptelenedett falaid fölött!

53
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. A -történet bevezetőjéül Káraly, svéd király mene
külésének leírása szolgál. Az, ő kísérője Mazeppa. Egy 

este, mikor - kimerültén az egész, napos hajszától — le
ülnek vacsorázni, megpihenni, a király kérésére Mazeppa 

mesélni kezd« Károly dicséri Mazeppát:

„Of all our band,
Though firm of heart and strong of hand, 
in skirmish, march, or forage, none 

Can less have said or more have done 

Then thee, Mazeppa!
Mazeppa answer’d - „I’ll betide 

The school wherein 1 learn’d to ride!”

* m ф

* • №

• »
54• • •

i. m. 223. 1.// ir. j. 10

Mazeppa vallomásából megtudjuk, hogy szenvedélye
sen beleszeretett egy asszonyba, amikor a férj leleplez
te őket, Mazeppát bosszúból egy lóra kötözték. így vágta- 

tóit a ló Mazeppával a hátán uttalan utakon keresztül, 

mig végül a kozákok földjén megállt. A kozákok között 

Mazeppa többször is kitüntette magát bátorságával, ezért 

vezetőjükké választották.

•»

Hej, nincs legény,
Bár seregem bátor, kemény,
Ki harci marsban, ütközetben 

Oly fürge és rettenthetetlen, 

Mint te serény, szegény lovag 

Mazeppa szólt:
Drágán tanultam

54

• • •

• •> •>

/ ir. j. 27- i. m. 68. 1*/
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, Mazeppa — ellentétben az. eddig,: megismert müvek fő
szereplőivel - vidám, legény volt, ifjú korában, szerette a 

jó cimborákat,. Nem vo.lt, magányom, állandóan egyedül bolyon
gó ember. Gondtalan életébe a váltó,zást, a szerelem hozta. 

Hatalmas, gyönyörüszép szerelem volt az, övé. Ettől fogva 

Mazeppának a szerelem az életet jelentette, az élet értel
mét.. Ezért nem tudja Terézt, elfelejteni sohasem, ezért nem 

képes nyugalmat, találni:

I loved her then., I love her still,
And such as I am, love indeed 

In fierce extremes - in good and ill 

/ ir. j. 10.,, i. m. 224. 1./
Mikor" rájuk tör a férj és megalázza Mazeppát, ő 

bátran, panaszszó nélkül viseli el ezt és elátkozza a fér
jet.

• ••

55

Mazeppa megmenekül, évek múlva a kozákok fejedelme
ként sikerül, megbosszulnia a rajta esett sérelmet is.Mind
ez azonban nem hoz számára nyugalmat, hiszen a szerelem em
léke örökké, a haláláig a szivében él, nem csitulhat fáj
dalma .

1819 nyarán Byron, ellátogat Ravennába, ahol azt, ta
nácsolják neki, hogy Írjon Ravenna nagy költőjéről, Danté- 

ról is. így jön létre a Dante próféciája cimü Byron mü.
Az élete végén járó Dante önvallomásában a Byron 

számára legjelentősebb eszmék, érzelmek jelennek meg előt
tünk .

Dante szenvedélyes szavai nyomán megelevenednek a 

byroni hős legjellemzőbb vonásai: az igazi szerelem, 
értetlen, a nagy egyéniséget megérteni képtelen tömeg irán
ti ellenszenv és a másokat leigázó zsarnokok elleni gyűlö
let.

az

S a szerelem meglátogatja, 
Yénségem is, mint lenge árnyék: 

És mostan is reám talál még 

/ ir. j. 27., i. m. 71. 1./

55 •> »

• • •
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V. A Beppo és a Don Juan

A Beppo 1818-Ъап jelent meg, ezt követte a Don 

Juan, amit 1819-től. 1824-ig irt Byron, illetve ekkor ad
ták ki e müveket. Mindkettő Byron életének utolsó évei
ben keletkezett, s bennük a byroni költészet teljesedik 

ki. Romantika és realizmus harmonikus ötvözetei, s itt 

teszi költőjük a legnagyobb lépést a realizmus felé. In
kább realista alkotásukról beszélhetünk itt már. Olyan 

realista müvekről, amelyeket át- meg átszőnek a romanti
ka elemek. Természetes, hogy ez a kérdés meglehetősen bo
nyolult, s mivel vizsgálatom tárgya más irányú, csak e 

néhány szóval utalhattam rá*

A Beppo., ez. a kis remekmű Velencében játszódik, 

ahol tetőpontján áll a karnevál. A költemény első szaka
szait a karneváli hangulat megteremtése foglalja el:

The People take their fill of recreation,
And buy repentance, ere they grow devout, 
However high their rank, or law their station, 

With fiddling, feasting, dancing, drinking, 

masquing,
And other things which may be had for asking.-^ 

/ ir. j. 9., i. m. 389. 1-/

• «> •

56

jó világ van,
- emelkedett, pezsgő a hangulat,
és dáridóznak a hivek javában,
szegények és a magas-ranguak,
tánc, hejje-hujja járja és örülnek,
s van maszkabál, ricsaj, ivás, meg ünnep*..
/ ir. j. 27», 1. ni. 36. 1./

56



- 49

, - ez az, ami leginkább jellemző erre a szinesen
kavargó, vidám forgatagra.

Maguk a szereplők csak ezután lépnek a színre.Há
rom tipikus velenceivel ismerkedünk meg: a szép, érett, 

kacér Laurával, a férjet „helyettesítő” gazdag gavallér
ral, s magával Beppoval.

Beppo lenne tehát itt a byroni hős, ha ugyan egyál
talán illik rá ez. a megnevezés. Inkább Laura az, akinek na
gyobb figyelmet szentel Byron, az ő alakja tölti ki - a 

meglehetősen gyakori kitérések mellett - a legtöbb verssza- 

ko.t.
Beppo csak később lép a színre:

He was a merchant
His name Giuseppe, called more briefly,Beppo... 
Though coloured, as it were, within tanyard,
He was a person both of sense and vigour - 

A better seaman never yet did man yard 

/ ir. j. 9., i. m. 397. 1./

Ez azonban csupán röpke felbukkanás, Beppo elhajó
zik és Laura magára marad a nagy gonddal: gyámolitót "kell” 

keresnie, ami némi kacérsággal sikerül is. Folytatódik a 

karnevál, Laura, a gavallér, s a velencei tömeg táncol, ün
nepel előttünk, s Beppo. csak jóval később bukkan fel újra 

- álruhában. Kilétét csak később fedi fel. Nem csap patáli
át azért, mert felszarvazták; megkávéznak a „harmadikkal”, 
s ezen túl is boldogan élnek - de most már hármasban.

• • •

• • •

• • •

57

kereskedő volt.
. neve Giuseppe, röviditve Beppo 

okos, vidám és ideges-fura, 

jó tengerész, derék nevet is szerzett 

/ i. m. 43.

57 • •

• •

• • •
• • •

44. W
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Magáról Beppóról nem sokat tudunk meg foglalko
zásán és kis kalandján kivül. Az. azonban nyilvánvaló,hogy 

nem mondható romantikus hősnek, s ez. éppen visszatértekor 

derül ki.
Kereskedő utján hajótörést szenved, rabszolga lesz, 

majd a szerencse segítségére siet, és Beppo a kalózok közé 

kerül. Jó „munkájával" kitűnik a többiek közül, meggazdago
dik - itt tehát bizonyos romantikus elemek bukkannak fel -, 

de mintha mi sem történt volna, hazatér, mint tisztes kal
már .,

Beppo, igen középszerű, mindennapi jellem. Nem csi
nál gondot semmiből, fő célja, hogy kellemesen, jól éljen, 

elboldoguljon az életben. Nyoma sincs nála a nagy szenvedé
lyeknek, a végzetes szerelemnek. Még csak kérdőre sem vonja 

Laurát, s kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy párbaj
ra hivja ki felesége csábitóját, vagy legalábbis elzavarja.

Kitünően jellemzi őt az a kis jelenet, amikor meg
érkezik, s felfedi kilétét Lauráék előtt: a lorddal „They 

entered and for coffee called.
/ ir. j. 9., i. m. 420.. 1./

„58

Nagyon fontosnak tartom e müvei kapcsolatban azt, 

hogy mig korábbi alkotásaiban Byron rokonszenvvel figyeli 
hőseit /vö. A gyaur/, olykor szinte azonosul velük /vö.Chil- 

de Harold/, itt már kivülről szemléli alakjait, meglehető
sen ironikusan.

Ez a szemléletmód lesz megfigyelhető a Don Juan 

sok hősével kapcsolatban is.
A Don Juan, ez a halhatatlan verses regény, sokak 

szerint Byron legérettebb alkotása, töredék maradt.. Byron 

terve a következő volt:

Bementek, kávét kértek 

/ ir. j. 27., i. m. 62. 1./
58 • • •• • •
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. My poem.’s epic, and is meant to be
Divided in twelve books; each book containing, 

with love, and war, a heavy gale at sea,
A list of ships and captains, and kings 

reigning
New characters; the episodes are three.
/ ir. m.. 21., i. m. 527. 1. /

Az. elkészült, tizenhat ének nemcsak Don Juan kaland
jainak megverselése, jóval több annál; de feladatom itt 

csupán magának a főhősnek a vizsgálatára terjed ki, hi
szen a mü egészének elemzése egy kötetnyi anyagot is ki
tehetne.

* •

59• •

Ki is hát Don Juan, ez a fiatal spanyol, akit. gyer
mekkorától Kezdve elkisérünk férfivá serdülésének állomásin?

Gazdag: spanyal. család gyermeke a kis Juan,
Inez „was a learned lady 

wit alone

anyja,
With virtues equall’d by her 

„60
• • •

. was AtticHer wit.
/ ir, j. 2L., 511. 1./
Inez azonban nagyon szeszélyes, talán azt is mond

hatni, hogy a végletekig szeszélyes asszony, fiát hol ké
nyezteti, dédelgeti, hol gyötri, mert önmagához hasonló ke
mény, erényes jellemet, akar faragni fiából. Inez maga a 

"megtestesült moralitás'*, s azt. szeretné, hogy Juan is ilyen 

legyen.

•> •* * • • •

S az.- apa? Kedélyes, könnyelmű, fia nevelésében sem
mi része sincs, hamar magára marad az anya és a fiú.

roémám épo.sz s kétszer hatra megy 

a könyvek száma; mindenikbe lészen 

harc, szerelem, orkán, elegy-belegy, 
gólyák s királyok névsora, egészen 

uj tipusok, és epizód nem egy 

/ ir. j. 30., i. m. 67. 1./ 

hires tanult hölgy... eszéhez méltó nem volt má? , 
szellemessége attikai 

/ ir. j. 27. i. m. 12. 1./

59

60 • •>

csak éppen erénye
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Élete első nagy és egyben sorsdöntő eseménye,hogy 

beleszeret Donna Júliába, egy gazdag öregur fiatal felesé
gébe. A tizenhat éves Juan még teljesen ártatlan:

But as for Juan, ha had no more notion 

Than &e who never saw the sea o,f ocean 

/ir. j. 21.., i. m. 517. 1./

Annyira azért nem ártatlan, hogy ne aludna együtt 

Júliával, Don Alfonzé távollétében, sőt, mikor az leleple
zi őket, le is üti Alfonzét, mert

tho.ugh young, he was a Tartar,
And not at all disposed to. prove a martyr 

/ ir. j. 21

61• • *

* • •
62• • •

i. m. 525. 1./•»

A gyászo.s végű kalando-cska arra kényszeríti Inezt, 

hogy Jüant világkörüli útra küldje.
Érdemes itt megvizsgálni, ho-gyan búcsúzik Juan a

szülőföldjétől:

Farewell., my Spain! a long farewell!" he cried 

"Perhaps I may revisit thee no more,
But die, as many an exiled heart hath died,
Of its own thirst to see again thy shore

• • • и

•. •> •

szegény kis ember! nem volt ideája: 

hová jutott, mi történik vele?
/ ir. j. 27«, i- ni. 34- 1-/

61 ф. ф »

bár ifjú még, de a sarat megállja, s a mártir-62 • * *

ság éppen nem ideálja •> • «

/ ir. j. 27., i- m. 62. 1-/
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Farewell, my mother! and since all is o.’er, 

Farewell, too, dearest, Julia!. 63 

/ ir. 2- 21

Jüant tehát eltéphetetlen, vagy legalábbis eltép- 

hetetlennek hitt szálak fűzik szülőföldjéhez.. Van család
ja, otthona, vannak barátai, szerelme, és a hazaszeretet 

is Spanyolországhoz köti. Ezek az. érzések, ez a fájó bú
csú igy egészen, más, mint, Childe Haraldé vált, aki önként 
hagyta el hazáját, mert már gyűlölt ott élni; aki telje
sen magányos; akinek senkije sem volt, akitől elbúcsúzha
tott volna.

Ф • »

1. m. 530. 1./• >

Don Juan és kisérő je tengerre száll, de néhány nap 

múlva hajótörést, szenvednek, és szörnyű sors vár az 

rekre. A fiatal Juan az,, aki emberségét végig megőrzi, 
az. egyetlen, aki nem vesz részt, a megölt embertárs 

gyasztásában sem:

No!
, T is true that, death awaits both you and me, 
But let us die like, not. sink below 

Like brutes
/ ir. j. 21-. m. 352. 1./

embe-
ffо

elfő-

64• ' • »

Spanyol hazám, ég áldjon! - igy kiáltott. - 

Talán nem látlak többé, drága hon, 
sorvadva, számkivetve sirba szállók, 

oly sóvárgón, csüggök partjaidon!
Anyám, ég áldjon! És te angyalom, 
szép Júliám!
/ ir. j. 27

Nem
Számunkra nincs már menedék, de 

haljunk meg férfiakként, tisztesen, 

ne mint a barmok!
/ ir. j. 27

63 • • •

•« • •

i. m. 79. 1-/• Г

64 • • •

i. m. 84. 1./• 9



- 54 -

Egyedül ő éli túl ezt a „kalandot". Egy elhagyott 

szigetre veti a tenger, ahol mély szerelem vár rá megmen
tő je, a gyönyörű Haidé révén. Mind Julia, mind Haidé sze
relmét gyöngéd, romantikus színekkel ábrázolja Byron, 
talán a Haidé szerelem a jelentősebb. Ezt látszik igazolni 
az a tény is, hogy maga ez az epizód három éneket tölt meg 

/ a Júliáé egy felet/, s itt a legkevesebb „kitérés" a mű
ben. S milyen ellentét feszül Juan és Haidé szerelmének 

tisztaságá, ártatlansága és a világ romlottsága között!

de

..»Oh beautiful! and rare as beautiful!
But theirs was love in which the mind delights 

To. lose itself, when the old world grows dull,
And we are sick of its hack sounds and sights, 

Intrigues, adventures of common schoal,
Its petty passions, marriages, and flights,

)Where Hymen* s torch but brands one strumpet more, 
Whose husband only knows her not wh-re.
Hard words; harsh truth; a truth which many know 

Enough. - The faithful and the fairy pair,
Who never found a single houijtoo slow,
What was it made them them thus exempt from care? 

Young innate feelings all have felt below,
Which perish in the rest, but in them were 

Inherent; what we mortals call romantic,
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65And always envy, though we deem it- frantic 

/ ir. j. 21., i. m. 559- 1./
•> • •

De a szép szerelem tragikus véget ér, s Juan rab
szolgasorsra jut. Hazatér ugyanis Haidé apja, Lamhró, a ka
lóz,.. /А kalóz - motívum utolsó megjelenése ez Byron költé
szetében./ Juan bátran viselkedik, és megpróbál szembeszáll
ni a túlerővel is. De bármilyen elszántan hadakozik, hamaro
san leszerelik Lambró emberei, s Juan a rabszolgapiacra ke
rül.. Itt rögtön újabb „veszélynek” van kitéve, szemet vet 

rá egy leány, de Juan visszautasátja, mert még él benne a 

tiszta szerelem emléke.

Jüant a szultána egyik megbízottja veszi meg,mert 
a hölgy szemet ve-tett a daliás ifjúra. Juan jelleme azonban 

továbbra is szilárd, becsületes marad. Nem hódol meg a zsar
noknak, a kéjvágyó szultánénak, él még benne a tiszta és 

gyöngéd Haidé emléke, de a szabadságot, bálványozó lelke sem 

képes elviselni a zsarnokságot;

Oh, szép! És éppoly ritka, mint szép! Lelkünk 

Üdül ily pompás nagy szerelmet látva, 

ha a világ fertőjével beteltünk, 

ha bosszant hitvány összevisszasága, 
torz, házasélet, udvarlóval eltűnt 

hölgy, csel s kalandok rut otrombasága, 
hol ismert szajhák hitvesekké lesznek, 

kiket csupán a férj tart szűziesnek.
Komoly szavak, kemény igazság

65 • • •

Tudja
sok ember. - Mért van, hogy e szende pár,

• •>

ámbár a pályát, régen együtt futja, 

but-bajt nem érez s üdvözülve jár! 

Más is hévül, mig uj az élet útja, 

de később szikkad a szerelmi ár; 

bennük még él, amit romantikának 

mondunk, s amely fölött ironizálnak. 

/ ir. j. 27., 1. m. 176—177.1./
• »
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In this vile garb, the distaff, web, and woof, 
Were fitter for me: Love is for the free!
I am not dazzled by this splendid roof 

/ ir. j. 21., i. m. 578. I-/

• • •

66
• • 4»

Kijelenti, hogy bár rab, de szivével egyedül csak 

ő rendelkezik, senki sem tudja megfélemlíteni vagy elér
ni, hogy érzelmei ellenére cselekedjék.,

Juan lelkében azonban változás következik be ek
kor. Itt következik be fordulópont jellemében, "fejlődé
sében" :

. As though his palms Bob Acres’ valour oozed, 
So Juan’s virtues ebb’d, I know not how;
And first he wonder’d why he had refused; 

/And then, if matters could be made up now 

Just as a languid smile began to flatter 

His peace was making 

/ ir. j. 21., i. m. 579. 1./

• *

/• • •

• • •
67

66 E hitvány mezben, igy lealjasitva 

szivem halott! Szabad kebelben éghet 
csak szerelem 

/ ir. j. 27., 242. 1./

•• • •

En nem tudom, hogy és miképp esett, de 

duzzadt erénye gyors apályba csap, 
merev tartását fontolóra vette, 

s elámul rajta...
Bágyadt mosoly jelentkezik 

Juan s már kezdene békélleni jo.bban 

/ ir. j. 27., i. m. 246. 1./

67 • • •; •

. remél••» • • •
* • *>
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Az, izmaili csata Juan kalandjainak újabb színhelye* 

Itt ismét, alkalom nyilik arra, hogy megbizonyosodjunk bátor
ságáról, merészségéről, mert rettenthetetlenül harcol a leg
véresebb ütközetben is*

Főként becsvágya sarkallja a küzdelemre, ki akar tűn
ni a csatában:

The thirst
Of glory, which so pierces through and through one 

Pervaded him - although a generous creature 

/ ir. j21.., i. m. 603- 1«/

• • •

68• • •

Emberségét most sem veszti el, megment a haláltól 
egy kis török lányt, akit magához, vesz, és szeretettel ápol.

S mert a harcban igy kitünteti magát, követként el
jut Katalin cárnő udvarába. Jüanban itt már az önzés, a di
csőségvágy kerekedik felül, ez. vezérli, mikor a cárnő 

méhen meglátja az érdeklődést:

Her majesty look’d down, the youth look’d up- 

And so they fell in love; - she with his face, 

His grace, his God-knows-what. ..
. He, on the other hand, if not in love,

Fell into that no less imperious passion, 

Self-love.
/ ir. j. 21., i. m. 617. 1-/

sze-

• • •

• •

69• •,

. . . sokat ád
a hirre ő is, és a vérben ázott 

dicsőség vonzza, ámbár nem gonosz 

/ ir. j. 27*, i. m. 326. 1./
... Lenéz a cárnő, Don Juánka föl,

s tüzet fog mind a kettő; egyikét 

arc, zsenge báj és más egyéb bűvöl 
... A másikban nem ég tán szerelem,

de más hatalmas érzés huzza, vonja: 

önzés
/ ir. j. 27., i. m. 372. 1./

68'

• • •>

69

• » •>

• • •»
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A cárnő udvarában egyre nagyobb karriert fut be 

Dóm Juan, mindene megvan, mulatozik, kalandjainak se sze- 

se száma. Minden feltartóztathatatlanul vezet a kiáb-ri,
rándulás, a csömör felé. Ez az. érzés egyre jo.bban elural
kodik rajta, ezért Katalin Angliába küldi, hátha a hely
változás jót tenne neki.

Juan távolról sem töprengő jellem, kicsit felü
letes is. Nem törekszik különösebb tudásra, vagy a dolgok 

lényegének megismerésére:
70But Juan was no casuist 

/ ir. j. 21., i. m. 641. 1./
• • •• • •

Juan nem magányos és nem emberkerülő. Mindenkivel
jól. kijön. Vidám, jókedélyü ember; olyan, aki a jelennek 

él.
duan már átesett a nagy szenvedélyeken, nem vágyó

dik többé rájuk. Az, „arany középszer'1 vallója és követője
lesz:

Juan
Was all things unto all peo.ple of all sorts, 

And lived contentedly, without complaints,
In camps, in ships, in cottages, or courts, - 

Born with that happy soul which seldom faints, 

And mingling modestly in toils or sports...
/ ir. j. 21., i. m. 654. 1./

♦ *i • • •>

• »

71

... Ám Don Juan nem volt, töprenkedő 

/ ir. j. 27., i. m. 452. 1./
. Juan

Ottlion volt mindenütt s mindenkivel 
jól összefért, akár kunyhóba ment, 
akár kastélyba. Nem rontotta el 
jókedvét semmi. Élte a jelent, 

mértéket tartva, bármit is müvei 
/ ir. j. 27., i. m. 495. 1. /

70

71. • • • • •

• • •

• • •
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Don Juan esetében minden egyes kaland uj vonással 
bőviti jelleméről alkotott nézeteinket, ismereteinket.

Julia-kaland: bátor férfivá serdül: Haidé: a tra
gikus szerelem megtöri, de meg is keményiti; a szultána: 

önérzetesség, zsarnokgyülölet és a jellem változásainak 

kezdete; Katalin cárnő: itt találhatjuk meg azt a válto
zást Juan jellemében, amire korábban rámutattam; Auróra: 

benne Haidét véli felismerni, újjáéled benne hajdani ked
vesének emléke, s vele együtt - ha csak rövid időre is - 

Juan, régi, tisztább énje is.

Az. Angliában játszódó jelenetek kitűnő lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy Byron szatirikus képet fessen hazájá
ról - Juan személye igy egyre inkább háttérbe szorul; By
ron egyénisége az, ami előtérbe kerül.
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VI../ A byroni hős

Byron költészetének elemzésekor az egyik központi 
kérdés magának a byroni hősnek az alakja, mert nemcsak az, 
olvasóközönségre, hanem az iró- és költőntódok művészeté
re is nagy hatása volt ezeknek a nagyszerű férfiaknak.

Maga Byron a következőképpen sorolja fel hőseinek 

leglényegesebb vonásait egy 1811-ben Írott levelében,ame
lyet barátjának, Hodgsonnak küldött /idézi Maurois Byron 

cimü könyvében/:

. Nincs számára se megbánás, se vezeklés, se ki- 

engesztelődés. Ami megtörtént, 'nem lehet többé meg nem 

történtté tenni; a bélyeget nem lehet eltörölni; csak a 

sírban talál nyugtot. Többnyire renegát vagy istentagadó; 

nem a paradicsomra vágyik, hanem nyugalomra. Hogy önmagá
ról megfeledkezhessék, beleveti magát a cselekvésbe, 

harcba; kalóz vagy rabló képében hadat üzen a társadalom
nak; hajszolja a heves izgalmat. Ha belepusztul is, min
denáron meg akar szabadulni az élet unalmától...

/ ir. j. 49-, i. m. I. kötet Э55. 1./

Az elemzett müvekből nyilvánvaló, hogy ezt a ter
vét a hőseivel kapcsolatban Byron megvalósította, első
sorban a „keleti történetek” főszereplőinél. Nem szabad 

azonban abba a hibába esnünk, hogy a főhősök sok hasonló 

vonásából azt az egyoldalú következtetést vonjuk le, hogy 

valamennyi Byron mü hőse lényegében azonos jellemvonások
kal rendelkezik. Sajnálatos, hogy több tanulmány írója is 

hajlamos arra, hogy ilyen, vagy ehhez nagyon, közel álló 

véleményt alkosson. így például Macaulay, aki kijelenti:

• •

a

lord Byron csak egy férfit
egy büszke, mogorva, cinikus férfit, daccal homlokán 

nyomorral szivében, megvetőjét nemének, bosszúban kérlel-

tudott alkotni,• • •• • •
és
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hetetlent:, de mély és erős szeretekre képest.».; 
/ ir. 3. 46.., i. m.. 44. 1»/

A másik véglet, ami néhány kritikus nézeteiben föl
lelhető, annak kijelentése, hogy Byron alakjainak nincs 

jellemük, alig tudunk meg róluk valamit. így vélekedik tob-
és a magyar Wilier József is, aki ezt72bek között Taine 

irja:
... .. Magáról a főhősről vajmi keveset tudunk meg; 

jelleméről, egyéniségéről lehetetlen fogalmat, alkotnunk... 

/ ir.. j. 62 i. m.. 13. 1./• )

E nézetet - úgy vélem - megcáfolják elemzéseim.
Ezek után próbáljuk megvizsgálni, melyek az azonos 

vonások a byroni hősök esetében, illetve miben térnek el 
egymástól ezek az alakok.

Az első igazán byroni hős Childe Harold, akiben már 

megtalálhatjuk az újra meg újra visszatérő jellemvonásokat. 

Alapérzése a csömör. Az életuntság érzése azonban lényegé
ben csak Don Jüannál jelentkezik majd újra ilyen erősen,de 

még Don Juan is csak hosszú idő és sok keserű tapasztalat 

után jut el eddig. Másrészt a Don Juan-i csömörnek már meg
ismerjük társadalmi és személyi okait is, nem úgy, mint 
Childe Harold esőkében, ahol csak néhány homályos utalást 

találhatunk a Childe Harold-i csömör okára vonatkozólag.

A magányosság szinte valamennyi byroni hőst jellem
zi, Childe Haroldot és a „keleti történetek" főszereplőit 

éppúgy, mint Manfrédo.t, Tassot vagy Arnoldot. Magányukat va-

Childe Harold, Lara, a gyaur, a kalóz,Manfréd, 
Sardanapal, Káin, Tassója, Dantéja és a többi mindig ugyan
azon ember, különböző öltönyökben, többféle vidéken, külön
böző kifejezésekkel, de úgy, mint a festők szoktak tenni, 

midőn a ruha, díszlet és állás változtatásával ugyanazon 

mintáról ötven arcképet festenek.
/ ir. j. 58. i. m. 227. 1. /

72

• •»
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lamennyien méltósággal viselik, mert magányuk aka éppen az,, 
hogy nem tudnak és nem. is akarnak /talán csak Childe Harold 

elvetélt kisérlete jelent itt kivételt./ kapcsolatot terem
teni a töhbi emberrel. Magányuk, elzárkózásuk oka az emberi 
közösség hitványsága, mert az emberek nem tűrik maguk között 

a nemes, nagyszerű jellemeket. Ez. a magányosság nő szinte 

emberfelettivé Manfréd alakjában. Részben magányos hős Ká
in is, akinek problémájára már korábban utaltam.

Kivételek is akadnak azonban, olyan byroni alakok, 

akik vidámak, jókedvüek, az. emberekkel szivesen elbeszél
getnek, kedvelik a jó társaságot. Olyan emberek ők, akik 

nem burkolóznak be fenséges magányukba, nem zárkóznak el a 

világtól. Ezek sorát Beppoj nyitja meg, majd Mazeppa és Don 

Juan folytatják a sort. Ahogy fokozatosan előtérbe kerülnek 

Byronnál a realista, elemek, ahogyan gyarapszik a "hétközna
pi szereplők" sora/ ez az elnevezés csak Beppona és Don 

Jüanra illik igazán/, úgy jelennek meg. a nem-magányos hősök. 
Ezek legnagyszerübbike Christian Fletcher, A sziget főhőse: 
a társait a szabadság és egyenlőség szigete felé vezető 

matróz, aki a többiek szabadságáért feláldozza saját életét.

Nagyon sok mű főszereplőjénél az emberek megvetésé
vel párosul a magányba burkolózás.. Childe-Harold, Konrád, 
Lara, Manfréd, Arnold azok, akik gyűlölik az embereket. Bár 

Byron költeményeit dolgozatomban nem elemeztem, utalnom kell 
arra, hogy ez a motívum gyakran előfordul lírai alkotásaiban 

is. /Pl. Lines Addressed la the Rev. J. T. Beecher On His 

Advicing the Author !o Mix More With Society, I Would I Were 

a Careless Childe/
Childe Harold esetében nem derül ki, miből is ered 

nála ez a mélységes gyűlölet, a többieknél azonban már vilá
gosabbá válik az ok.

Arnoldat nyomoréksága miatt gúnyolják ki, Konrád és
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Lara pedig azért- veti meg az emberi íremet, inert hitványsá
gukkal ők kényszeritették arra, hogy a kalózok sokkal becsü
letesebb világába meneküljenek. Erényüket, jóságukat kihasz
nálták, számtalanszor becsapták őket.

Manfréd is túl korán kényszerült arra, hogy kiábrán
duljon. az emberi társadalomból,hiába akarta 

áldojzni életét, rövidesen, nem lehetett- kétsége afelől, hogy 

az emberek között csak alj;as módon lehet élni.

embertársainak

Az embergyülölet oka tehát az emberi társadalom al
jassága, amely kiveti magából és magányra Ítéli a nemes lel
keket,.

A legtöbb hős múltjában lappang valami titok, valami 
rejtélyes bűn, amelyre csak néhány hős esetében derül fény. 

Bűn rejlik Ghilde Harold, a gyaur, Konrád, Lara, Manfréd 

múltjában. S bár előfordul, hogy a régi bűn gyötri még őket 
- Manfréd szenvedésének egyik oka éppen az emiatti lelkiis
meret- furdalás — , de titkukat magukba zárják, csak maguk
ban szenvednek miatta, nem fedik fel senki előtt; sőt mint 

lEhorslev irja:

They seem if anything at times almost proud of 

their sins, if lor no other reason than they are their very 

own

I » »

73
• Ф *

i. m. 163. 1.// ir.ji-.59
Legtöbb szereplőj magányosságát a természet enyhíti,

•»

a természet,, amit hu társként, szinte barátként
találják meg legigazabb szövetségesüket; az erdőkben, 

hegyekben vár rájuk még némi boldogság. Childe Harold,Lara., 
Manfréd, Tasso és Don Juan egyaránt dicsőíti a természetet. 

Többször felbukkan a. nagyszerű természet és a hitvány embe
rek világa közötti ellentét is, az, hogy a szép harmóniát az 

emberek megjelenése megsemmisíti.

szeretnek.
Benne

ügy tűnik, időnként majdnem büszkék is bűneikre,ha 

másért nem is, azért, mert azok sajátjaik.
73

í
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A hősök életének központi problémája a nagy szenve
dély, a szerencsétlen szerelem.

Már Childe Haroldot is érte valamiféle ifjúkori sz.e- 

relmi bánat, s talán éppen ez, volt egyik oka annak, hogy vé
gül kiábrándult, életunt lett.

A „keleti történetek" főszereplőinek és a többieknek 

is a szerelem tölti be egész életét, ezt elveszítve úgy ér
zik, az, életnek sincs többé értelme számukra. A szerelem 

emléke sohasem halványul bennük, hiszen egykor ez. töltötte 

be egész lényüket.

A szerelem nagyon sokat jelent ezeknek a férfiaknak 

azért, is, mert valójában sokkal gyöngédebb érzelmekre képe
sek, mint azok az emberek, akiktől elzárkóznak. Embergyülö- 

letük ellenére valamennyiben él a vágy, hogy szerethessenek, 
s hogy őket is szeresse valaki. Az egyedüli társat találják 

meg a szeretett lényben. Szerelmükben, abban, hogy érte min
dent. képesek feláldozni, lényüknek az a vonása lesz nyilván
való, hogy képtelenek lanyha érzelmekre.,

Káin az. egyedüli, akinek szerelme nem ér tragikus vé
get, akivel együtt megy a száműzetésbe felesége, Adah.

Beppo, pedig már nem tekinti a szerelmet olyan nagy 

érzésnek, mint a többiek; nem tekinti végzetes csajpásnak, 
hogy á. felesége megcsalta, nem is akar bosszút állni a csá
bítón. Ő illik be legkevésbé a szenvedélyes byroni hősök so
rába.

Az emberekben való csalódás, a szerelem tragikus vé
ge, a bosszúvágy sokszor arra vezet-, hogy a főhős a kalózok 

társaságához csatlakozik. A kalózok, a törvényen kivüliek 

világa tökéletesen ellentéte a törvényes társadalomban élő 

emberek "közösségének". A hozzájuk csatlakozók /Szelim,Kon- 

rád, majd Christian, aki a távoli szigetre vezeti társait/ 

azért dicsőitik a kalózok életformáját, mert ők szabadság
ban, egyenlőségben élnek, ismeretlen náluk az elnyomás, zsar-
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nojkság. Nyiltszivuek,, igaz. tarátok, testvériesen megosztoz— 

nak mindenen, segitik egymást. Ezért magasatbrendü a „törvé
nyen kivüliek" életformája.

A „kalóztipus" nemcsak a „keleti történetekben", ha
nem később is megjelenik Byron müveiben: a Beppoban 

Don Jüanban /Beppo., Lambra/. LambrO', Haidé apja rokona Kon- 

rádnak, mert bár kegyetlen az. ellenségeivel, a gyöngéd érzé
sek nem veszetek még ki belőle: határtalanul szereti lányát, 

Haidét.,

és a

A byroni hősökben határtalanul erős vágy él a szabad
ságra. Megvetik a zsarnokságot, és zsarnokokat, ezért is csat
lakoznak a kalózokhoz., akiknek világában ismeretlen az elnyo
más, akik közül egyik sem akar uralkodni a társain.

Byron hősei büszke emberek, elveiket, meggyőződésü
ket soha, semmilyen körülmények között nem adják fel. Nem haj
tanak fejet senki előtt sem, nem alázkodnak meg. Bármennyire 

is gyötrődnek /pl. Manfréd, Káin/,, keményen viselik a megpró
báltatásokat. Sem Isten, sem ember előtt nem hajtanak fejet.

A gyaur, Manfréd, Káin lázadnak isten ellen és eluta
sítják a vallás, a fohászkodás, a vezeklés „vigaszát", mert 
fájdalmuk olyan nagy, hogy nem mérhető a többi emberéhez, s 

mert a hatalmas, gőgös Isten megalázkodást kiván alattvalói
tól..

E hősök pozitív vonásainak sorát gyarapítja lovagias
ságuk, becsületességük, bátorságuk is. Konrád, aki pedig, már 

nem érez. lelkiismeret-furdalást, bármilyen kegyetlenül is bá
nik az emberekkel, kimenti ellensége rabnőit a tüzből, 

azt is megparancsolja embereinek, hogy jól bánjanak velük. 

Hasonlóképpen viselkedik Arnold is a római csatában. Don Juan 

megment egy kislányt. Izmail ostrománál.

A byroni hős „fejlődéstörténetét." az előbbiek alapján 

a következőképpen határozhatnánk meg:

sőt
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a „keleti történetek" hősei ----- Káin.
Don Juan 

A sziget 

/Christian/
Childe Harold még, csupán"az élvezetektől megcsömör- 

lött, kiábrándult, főrangú ifjú" /ir. j. 61., i. m. 1218. 
1./, aki ugyan, lázadozik, de meglehetősen céltalanul, aki 
senkihez, sem kötődik, s aki még csak passziv szemlélődő az, 
emberi hitványság birodalmában.

A „keleti történetek" hősei titokzatos, végtelenül 
magányon alakok, a nagy szenvedélyek és az emberi aljas
ság áldozatai. Gyűlölik a zsarnokságot és a kalózok között 

keresnek szövetségeseket, hogy valamiképpen harcolhassanak 

is ellene.. Nemegyszer kegyetlen tetteket is elkövetnek, de 

lovagiasságuk, bátorságuk, érzelmeik mélysége,, a szabadság, 
egyenlőség szeretete és tisztelete rokonszenvessé teszik 

őket előttünk.

Childe Harold
\\

Az igaz tudásra szomjazó, az. Isten ellen lázadó Káin. 
személyében lázárul egy „fejlődésvonal", mert Káin és „elődei" 

/elsősorban Manfrédra gondolok itt/ között van egy lényeges 

különbség,: a szeretet felesége és fia iránt, a felelősség
vállalás nemcsak értük, hanem, a kései utódok iránt is.

A „keleti történetek" utolsó darabja, A sziget szin
tén. egy fejlődési folyamatot zár le. Mert Christian 

a maguk érdekeiért harcoló, bár a zsarnokságot megvető káló- 

znk utóda — már nem elégszik meg azzal, hogy csak a maga szá
mára vivja ki a szabadságot és a boldogságot, ezért önfeláldo
zóén küzd egy kis emberi közösség érdekeiért.

Don Juan több, a byroni hősökre jellemző tulajdonsá
got megőriz, de ugyanakkor sokban különbözik is már azoktól. 

Thorslev fejti ki legvilágosabban, hogy mi ez a különbség:

a csak

as the poem develops he takes on characteristics•• •

quite different from those of Childe Haroid or Manfred. And
is ai a Byronic Herothe final impression the poem leaves •> • *•
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strangely tolerant, for all his satiric wit, of 

who. has found his „limits" . .* He is against, war, against 

every form of tyranny, and he has deadly hatred for all 

Cant and hypocrisy. One thing alone he advocates without 

equivocation: a respect for the rights of individual men.71

a rebel,

/ ir„ j. 59-, i. m. 199- 1-/

Ahogy a költemény előre halad, Don Juan a Childe 

Haroldétől vagy a Manfrédétől egészen különböző vonásokat 
vesz fel* És a végső benyomás, amit a költemény hagy 

egy olyan byroni hősé, aki különös módon elnéz.0 minden gú
nyos szellemessége ellenére, egy olyan lázadóé, aki meg-

Ellenzi a háborút, a zsarnokság

74

» * •

találta „korlátáit" 

minden formáját, és halálosan gyűlöl mindenféle képmuta-
• • • •

tást és szenteskedést. Egyetlen dolgot támogat fenntartás 

nélkül: az egyéniség jogai iránti tiszteletet*
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В../ Byron - elsősorban a byroni hős — a magyar irodalom

ban Vörösmartytói Krudyig

Az első hat fejezetben megpróbáltuk áttekinteni 
Byronnak azokat a munkáit, amelyek a legjelentősebbeknek 

mondhatók a költő életművében. Ezek az alkotások azok, 
amelyekben a byroni hős a legnyilvánvalóbban jelenik meg,, 
s amelyek a világirodalomra a legnagyobb hatást tették.

Byronnak — már korábban utaltam erre — óriási ha
tása volt. a világ irodalmára. Ez, a hatás igen sokrétű és 

széles területet ölel. fel. Az Írókra és költőkre nemcsak 

Byron kedvelt témái, motívumai, hősei, vagy az. általa ki
alakított műfajok és versformák hatottak, hanem a költő 

élete, életmódja is.

elmondhatjuk — ha némi túlzással is — , hogy a 

XIX. század második felében Byron nevétől voltak Jjango.sak 

Európa irodalmi szalonjai. A költő legfrissebb müveit,éle
tének látványos fordulatait hamar megismerték a megjelenő 

lapok szorgalmas olvasói.

Magyarországon is igen korán ismertté vált a nagy 

angol költő neve. A Hasznos Mulatságok, a Hazai és Külföl
di '.Tudósítások és a Magyar Kurír olvasói gyakran találtak 

cikkeket kedvenc lapjukban a különc angolról. A külföldön 

utazó magyarok /Széchenyi István, Eötvös József, Fulszky 

Ferenc, Szemere Bertalan, Liszt Ferenc és a többiek/ is so
kat hallottak róla utazásaik során, de nemcsak hallottak 

róla, hanem megismerték müveit is. 1828 és 1845 között szá
mos szépirodalmi folyóirat is megemlékezett Byron munkássá
gáról..

így a Byron hatás már а XIX. század első felében 

megjelent a magyar irodalomban.
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Byrannak a magyar irodalomra tett hatásáról 
olvashatunk néhány irodalomtörténészünk tanulmányköte
tében.

Riedl Frigyes Vörösmarty Mihály élete és müvei 
/ ir. 3. 11.8*/ cimü egyetemisták számára készített jegy
zetében utal arra, hogy a Marót- bán szenvedélyes rablója 

A kalózt és a barát idézi. /ir. j. 118 i., m. 167. 1./* 9

Arany János cimü tanulmánykötetében /ir. j. 

117-/» pedig megemlíti, hogy a „Bolond Istókon 

zik Byron hatása", /ir. j. 117.» i. m. 221. 1./
megér-* • »

A többi Vörösmarty és Arany müvei kapcsolatban 

nem tesz hasonló észrevételeket, e megállapításait pedig 

nem fejti ki részletesebben, nem is bizonyltja őket.

Morvay Győző Byron Magyarországon cimü müve 

/ ir. j. 51-/ mindmáig a legátfogóbb áttekintés a magyar- 

országi Byron hatásról.

Tanulmánya első fejezetében a magyarországi Byron 

hatás okait kutatja, s a következő megállapításokat teszi:

а XIX. század 20-as - 30-as éveiben, feluju
tásunk mámorában rokonszenvessé tette, sőt ma is azzá te
szi: költői egyénisége, ragyogó, keleti elemekben dús kép
zelete, verseinek szónokias fensége, mélabus és lázongó 

fájdalma, szabadságszeretete, legendás hősiessége, a hatal
mat maró gunyjával kíméletlenül ostorozó, minden demokratiz
mus mellett arisztokrata érzelme, az osztrák despotizmus

továbbá az ő mesterei: Dante, Tasso-, Rousseau,

» • •

gyűlölete
Voltaire, Pope, Young, Gessner, Schiller és Goethe a szel
lemi műveltségűnk kifejlődésében szintén részt vettek

* «• •

« *• »

i. m. 298. 1.// ir. j. 51

A magyarországi Byron, hatásnak két korszakát kü
lönbözteti meg Mo.rvay Győző. A korszakhatárt 1846-ra teszi,

• 9



- 70

s .az e dátum előtti években mutatkozó befolyást „a magyar 

világfájdalmasak Childe Нагоld-korszakának” /ir. j. 51 

i. m. 327« 1./ nevezi, mivel „a tömeges és nagy vonások e 

miiből jöttek irodalmunkba, a következő korszakban Byron 

már majdnem minden müvével hatott” - Írja. /ir. j. 51*i. 

m. 327. 1./

•»

A továbbiakban megtalálhatjuk azoknak az Íróknak 

és költőknek megnevezését., akiknek művészetében vagy maga 

Morvay Győző, vagy más tanulmányíró Byron művészetének nyo
mait. felfedezte. Felsorolásában Morvay Győző megadja a ma
gyar és angol müvek címét is, néhány mondatban utal a hatás 

megjelenési formáira is, magukat a müveket azonban nem elem
zi, s nem jelöli meg pontosan, hol jelenik meg az egyes mü
vekben a Byron hatás, illetve az angol költő alkotásainak 

mely fejezetei, részletei befolyásolták a magyar mü íróját. 

Kivételt e megállapítások alól csak a Bolond Istók /ir.j.
i. m. 330—331. 1./ és Az ember tragédiája ir.j. 51 

i_ m. 348—350. 1./ vizsgálata jelent.
51•» •»

A magyarországi Byron hatás okait Morvay Győző váz
latosan elemzi, a alig foglalkozik azzal, mivel gazdagítot
ta a Byron müvek-formája a magyar alkotók formamüvészetét.

Tanulmánya utolsó fejezetében Morvay Győző néhány 

mondatban megemlékezik a magyarországi Byron fordítások hely
zetéről /melyet igen elkeseritőnek tart/, s a magyarországi 
Byron irodalomról; egyben sürgeti, hogy legyen Byronnak vég
re magyar monográfusa is.

/ ir. j. 51

Müvéhez bibligráfia is kapcsolódik, amelyben fölso
rolja a magyar Byron fordításokat, a magyarul megjelent 

életrajzokat és életrajzi adalékokat, a méltatásokat, a világ- 

irodalmi párhuzamokkal foglalkozó cikkeket, az ismertetése
ket, a magyarországi Byron hatást megemlítő müveket, s azo- 

kat a költői alkotásokat, amelyek Byronról Íródtak.

i. m.. 358. 1./• 9
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Viller József Byron és a modern magyar eposz,
/ir. j. 62./ cimü müve Byron Don Jüanjának a magyar köl
tők verses regényeire tett hatását vizsgálja. Tanulmányá
ban először fölvázolja, miben rejlik a byroni eposz uji- 

tása, a feltett kérdésre azonban leegyszerüsitett választ 

ad. A byroni eposz lényege Wilier József szerint, hogy 

„kisszerű"„tárgyat választ", hőseiben „csak végleteket 

ismer" / ir. j. 62.., i„ m. 12-13. 1./, s Byron célja csu
pán az, hogy olvasóinak „szórakoztató olvasmányt" adjon, 
„amelynek kereteben aztán saját magáról beszélhet, elmond
hatja, véleményét mindenről, ami épp a tárggyal kapcsola
tos vagy sokszor épp attól függetlenül eszébe jut

/ ir. j„ 62., i. m. 13. 1. /

A továbbiakban a magyarországi Byron hatás megje
lenésének idejét, okait vizsgálja, leszögezi, hogy igazi 
Byron hatásról 1850 előtt nem beszélhetünk, /ir. j. 62 

i. m. 17. 1./ úgy véli, 1850 után azért tehetett Byron köl
tészete mély oenyomást irodalmunkra, s művészeink csupán 

azért követték, mert „költőink abban a lelkiállapotban vol
tak, hogy szinte jólesett fájdalmukat, melyben egyszers
mind a nemzet fájdalma is megnyilvánult, kiönteni".

/ ir. j. 62

Ezután sorra veszi a magyar verses regényeket, s 

a Byron hatás szempontjából elemzi őket. Elemzései azon
ban legnagyobbrészt nem eléggé konkrétak, s ami még inkább 

csökkenti müve értékét, szűklátókörű nézőpontja, hiszen a 

müveket pusztán „nemzeti erkölcsi" szempontból értékeli, s 

a magyar verses regények és a Don Juan közötti különbségek 

felsorolásában is egyoldalúan jár el.

• f

i. m. 17. 1. /»»

A különbségek a byroni és a magyar verses regény 

között. Wilier József szerint a következők:
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1./ A hős és a társaság jellemzése legtöbbször
speciálisan magyar • • *

2.,/ A pesszimizmus csaknem egészen távol áll
költőink leikétől •> •> »

3./ Érzéseiket, illetőleg modern epikusainkat a 

hazafiság és a vallásosság jellemzőik. • • ♦

/ ir. j. 62., i. m. 66. 1./

Voinovich Géza Arany és Byron cimü cikkében elő
ször a Katalint emliti, mint. olyan alkotást, amelyen nyo
mot, hagyott az angol költő művészete; a Mazeppával, Az, aby- 

dosi arával való rokonságot fedez fel Aranynak ebben az el
beszélő költeményében.

/ir. j. 124., i. m.. 261. 1./

Felhivja Yoinovich Géza a figyelmet arra is, hogy 

az, „angol költő hatása érzik egy-két kisebb költemény szel
lemében. "

/ ir. j. 124
A dalnok buja, s a Gondolatok a béke-kongresszus 

felől cimü müveket hozza például.

1. m.. 265. 1./• 9

A Bolond Istókkal kapcsolatban azt, elemzi, mit 

vett át Arany Byrontól, s miben különbözik az ő verses re
génye az angol költőétől. Arany „tőle /ti. Byrontól/ tanul
ta az eposz modernizálását, formában a verses regényhez kö
zelítést; a „nem éppen respectábel." hőst, a „könnyelmű fo>r—

Arany müve sötétebb, su—mát", a „bábeli " nyelvet. De 

lyosabb, alapeszméje nagyo_bb fajsúlyú; reálisabb az alakok
• • •

rajzában •

/ ir. j.. 124., i. m. 273. 1./
Császár Elemér Arany Jánosa /ir.j. 104./ lényegé

ben semmi újat, nem. hoz, az, eddig emlitett tanulmányokhoz ké
pest, a Katalin /ir.j. 104., i. m. 23. 1./ és a Bolond Is-

i. m. IO5. 1./ cimü müveket emliti minttók /ir. j., 104
olyan alkotásokat, melyekre az angol költő művészete hatott.

*• 9
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Megállapitásai azonban meglehetősen általánosak, nem 

törekszik a Byron hatás mélyebb elemzésére.

Tóth Dezső Vörösmarty Mihály cimü monográfiá
jában /ir., j .. 120.,/ ir arról, hogy az Egerre hatott 

Byron Korinthosz ostroma cimü müve, egyben utal a két 

alkotás közötti különbségre, amit az alábbiakban lát: 

„A bizonytalanság, lázadás, amely Byronnál közvetlen 

művészi formát nyert, Vörösmartynál csak közvetve tük
röződik.”

/ ir. j. 120.,. i* nu 595. 1-/

Horváth János Petőfi Sándor cimü monográfiája 

/ir. j.. 106.,,/ igen részletesen elemzi a magyar és 

angol költő életműve közötti kapcsolatot. Müvének 

„Felhők” felé cimü fejezetében megállapítja, hogy a Pe
tőfi e korszakbeli lirájára tett hatás tekintetében By
ron müvei közül főképp a „Manfréd jár elől; az epikus 

költemények közül Childe Harold, A kalóz, A gyaur, s A 

chilloni fogoly hagytak kevés, de kétségtelen nyomot, 
mig Don Juan, meg Lara, s a drámaiak közül Marino Faliero, 

Sardanapalus, és Werner legfeljebb csak valószínű kapcso
latok megállapitására jogosítanak fel”, /ir. j. 106., i. 

m. 177-178. 1*/ Byron emlitett müveinek hatását Horváth 

János abban látja, hogy a byroni hős legjellemzőbb voná
sai, a titokzatosság., a rejtélyes múlt, az emberutálat, 

a lobogó vérmérséklet egyaránt megjelennek Petőfi ekkori 
müveiben. / ir. j. 106

az
a

i., m. 178-179.1./. Leszögezi Hor
váth János azt, is, hogy „A hatás azonban nem szorítkozik 

anyagilag kimutatható részletekre. Hat az idegen költő 

szelleme, egyénisége is.” /ir.j.106

• Г

i. m. 180.1./♦ 9

A monográfiához függelékként olyan tárgymutató 

kapcsolódik, melyben, megtalálhatjuk Petőfi azon költemé
nyeinek jegyzékét, amelyekben, az angol költő müveinek ha-
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tása kimutatható, megjelöli Horváth Jánas mindazon Byron 

alkotásokat is, amelyek az egyes Petőfi verseket, elbeszé
lő költeményeket befolyásolták.

Horváth János Tanulmányok /ir. j. 108./ cimü kö
tetében A nemzeti klasszicizmus irodalmi Ízlése az a feje
zet, amelyben utalásokat találunk arra, hogyan jelenik meg 

az angol költő müvészetánek hatása Petőfi és Arany alkotá
saiban.

A Petőfi—fejezet az előbb említett tanulmányához 

képest nem hoz. újat, csupán ismét összefoglalja a Byron ha
tás megjelenési formáit, s hangsúlyozza, hogy Byron müvei
nek, különösen a Manfrédnak hatása, Petőfi pesszimizmusá
nak aktívabb formáját eredményezi. „A felülkerekedés daca, 
a visszaütő bosszúvágya ez, megtorló fölény, mely megvetés
sel sújt” - írja Horváth János.

/ ir. j. 108., i. m. 293* 1./
Ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy „Byroni 

vonás a Petőfi - eddigi naiv nyíltságával oly igen ellenke
ző rejtélyeskedés" is.

/ ir. j. 108
Az Arany fejezet két ok miatt fontos a Byron hatás 

vizsgálata szempontjából.

Részletesen elemzi Horváth János Az uj görög dalnok 

cimü műfordítását, amely - mint tudjuk - Byron Don Jüanja 

III. énekének lírai betétje, s amely csak részben műfordí
tás, részben szinte az angol költő müvének újjá alakítása.

/ ir. j. 108., i. m. 377-379. 1. /

Horváth János utal arra is, hogy a Bolond Istókon 

is felfedezhetjük Byron hatását, magának a hatásnak a meg
jelenési formáit azonban nem mutatja ki részletesen, csupán 

a byroni modort és a versformát említi meg mint olyan ténye
zőket, amelyek hatottak Aranyra.

i. m. 294., 1./*
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Vörösmarty drámái /ir. j. 107./ cimü munkájában
t '

Horváth János nem emlit meg olyan drámát., amelyen vélemé
nye szerint felismerhető lenne az angol költő müveinek ha
tás a .

Hegedűs Géza Byronja /ir. j. 41., / elsősorban 

arra törekszik, hogy a magyar olvasónak vázlatosan átte
kinthető, s egyben népszerüsitő könyvet adjon Byron művé
szetéről. Bár Byronnak szinte valamennyi alkotásáról em
lítést. tesz, kiemelten a Childe Harolddal, a Konráddal, a 

Manfréddal, a Mazeppával, a Sardanapallal, A szigettel, a 

Don Jüannal foglalkozik. Köviden megemlíti a byronizmus kér
dését, s vázlatosan összefoglalja a keleti történetek hős
típusának jellemzőit is.

Tekintettel arra, hogy célja inkább az ismeretter
jesztés volt, részletesen nem elemzi az egyes müveket, s 

nem áll érdeklődése központjában a magyarországi Byron ha
tás vizsgálata sem; egy-két mondatban utal azonban ezekre 

a kérdésekre is.

Horváth Károly A klasszikából a romantikába /ir.j. 

109./ cimü kötetében foglalkozik azzal a kérdéssel is, ho
gyan mutatkozik meg Vörösmarty egyes alkotásaiban Byron mű
vészetének hatása. E szempontból a Cserhalom, az Eger, a 

Széplak és A délsziget cimü müveket emliti. A hatást első
sorban abban látja, hogy Vörösmarty átvette az angol költő 

elbeszélő költeményeiből a jellemkontrasztot*

A romantika /ir. j. 42./ cimü kötetében a byroni 
hősök néhány jellemzőjét vizsgálja Horváth Károly, elsősor
ban a keleti történetek és a drámai költemények hőseit; a 

magyarországi Byron hatásról nem tesz emlitgst e müvében.

Kérésztury Dezső „S mi vagyok én 

1847-1856 /ir.j.110./ cimü müvében megjegyzi, hogy Aranynak 

Byronhoz való „viszonyát nem világitotta meg eléggé az ed-

" Arany János
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digi kutatás", /ir. j. 110., i. m. 112. 1./

A továbbiakban leírja, hogy Byron „példájának ha
tása ott van Az., elveszett alkotmányon"., /ir. j. 110., i.m. 

1./ A hatást elsősorban abban látja, hogy Aranyt az angol 
költő művészété bátorította fel arra, hogy a „maga közvet
len környezetét a szatira, az irónia áttételeinek segítsé
gével megtámadta, a pamfletét a nagy költészet rangjára 

emelte, a kor életét: rögeszméit, hitványságát költői tárgy- 

gyá, a hétköznapi nyelvet a költői kifejezés eszközévé tet
te. 0 adhatott példát a hagyományban nagyon is elkülönített 

műfajok, stílusok, magatartás- és ábrázolásformák merész 

egybekeverésére 

tárgyilagosságnak arra*képékké1, jelképekkel beszélő módjá
ra szabadíthatta rá Byron Aranyt, amely annyira jellemzi en
nek későbbi költői kifejezésmódját."

/ir. j. 110.., i.. m. 115.. 1./

A kötet további fejezeteiben még utal arra, hogy 

Byron művészetének hatása megtalálható A nagyidai cigányok
ban, valamint a Katalin, a Perényi, az üdua és az Öldöklő 

angyal cimü müvekben; a néhány soros utaláson azonban nem 

megy túl Keresztury Dez.ső.

Főképpen azonban a személyes ihletettségü• • •

Nagy Miklós Jókai Mór /ir. j. 113./ cimü müvében 

A janicsárok végnapjai cimü regény kapcsán tesz említést 

arról, hogy már Byron is irt e mü főhőséről, Aliról.

Fekete Sándor Petőfi romantikájának forrásai /ir. 

j. 105./ cimü könyvében csupán egyetlen helyen utal az 

esetleges Byron hatásra. Az. apostol cimü elbeszélő költe
ményt elemezve mutat, rá arra, hogy „Byron, Victor Hugó, Du
mas és a többiek romantikája segitett költőnknek abban,hogy
a hamis társadalom elleni lázadás indulatát kifejleszthesse

i. m. 110.1./ Müvében azonban nem" /ir. j. 105magában
esik.szó arról, miként hatott az angol költő Petőfi művésze-

• )

téré.
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Tótfalusi István Byron világa /ir. j. 121./ cimü 

müve hasonló szándékkal Íródott, mint Hegedűs Gézáé. Mig 

az,onban Hegedűs Géza inkább hajtik az egyes müvek elemzé
se felé, Tótfalusi István könyvében szinte kizárólag Byron 

éleüe, az, alkotásait, befolyásoló életrajzi tényezők állnak 

a középpontban.

E rövid áttekintésből kitűnik, hogy legtöbb iro
dalmárunk, aki Byronnak a magyar költészetre, prózára tett 

hatását vizsgálja, általában csupán egy-egy alkotó életmű
vével, vagy csupán néhány müvével kapcsolatban tesz emlí
tést, az angol költő befolyásáról. Emellett az is megfigyel
hető, hogy a hatás megjelenési formáit többnyire nem elem
zik, inkább csak általános megállapításokat, tesznek.

Szembetűnő az is, hogy csupán egy irodalomtörté
nész, Morvay Győző vállalkozott arra, hogy a magyarországi 
Byron hatást egészében áttekintse. Ez az áttekintés - ame
lyet. dolgozatom kiindulási pontjául választottam - azonban, 
mint említettem, a hasonlóságot mutató müvek felsorolásán 

nem megy túl. Mindezen okok következtében dolgozatomban ar
ra törekedtem, hogy megpróbáljak választ, adni arra, hogyan 

jelentkezett Byron müveinek hatása a magyar irodalomban, s 

e hatások vizsgálatát ne csupán egy-egy alkotó életművében, 
hanem, folyamatában mutassam be. E kérdéskörön belül első
sorban a byróni hős jellemvonásainak feltűnését, és a Byron 

által kialakított uj műfajnak, a verses regénynek a magyar 

irodalomban megjelent képviselőit vizsgálom.

Van néhány, az irodalomtörténet szempontjából tel
jesen jelentéktelen költő, akinek művészetében szintén ta
lálható némi Byron hatás, ezeket azonban a nagy anyagra va
ll tekintettel nem vettem figyelembe. Hasonló okok miatt 

nem kerülhetett sor a Byron hatás történelmi-társadalmi oka
inak részletes elemzésére, és a byroni versformának a magyar 

irodalomban történt, jelentkezésének vizsgálatára sem.
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I*. Byron művészetének hatása 1848/49 előtt

A magyarországi Byron hatás két hullámának korszak- 

határát a szabadságharc évei jelzik.

Az első nagy magyar költő, akinek művészetében meg
jelenik a byroni hős, s a kedvelt byroni fordulatok, Vörös
marty Mihály.

Vörösmarty költészetét az 1820-as évek második felé
ben az jellemzi, hogy alkotásai hangneme elkomorul, s müvei
ben megjelenik a romantikus elvágyódás egy szép, légies, tün- 

déri világba.

A fiatal költő Perczel Sándor könyvtárában Byron mü
veket talál, elolvassa azokat. Öt is megragadja a regényes 

byroni táj, a titokzatos, magányos byroni hős, bizonyítják 

ezt azok a kisebb epikus költemények, amelyeket az 1820-?as 

évek végén, az. 1830-as évek elején ir.

A Vörösmarty-tanulmányok Íróinak véleménye megosz
lik abban a tekintetben, hogy mely müvekben bukkanhatunk 

byroni motívumokra. Morvay Győző az Eger és A délsziget,
Riedl Frigyes a Marót bán, 
lom, az Eger és a Széplak, 
marty müvek tanulmányozása alapján azonban úgy tűnik, más 

alkotásokban is megfigyelhetjük Byron költészetének nyomait.

A Cserhalom cimü elbeszélő költeményét 1825-ben ir
ta Vörösmarty. A mű témája a magyarok és a kunok egymás el
leni küzdelme. A középpontban egy kun hős, Arbóc áll, aki 
szenvedélyesen szerelmes egy magyar lányba, Etelkába.

A téma, a szenvedélyes, tragikusan végződő szerelem1 
már maga is Byron „keleti történeteit" idézi. Az igazi hason
lóság azonban nem ebben, hanem Árboc alakjában rejlik.Árboc

74
75 Horváth Károly pedig a Cserha- 

cimü müvekre utal. A Vörös—76

74 ir. j. 51. i. m. 311-312. 1.
75 ir.j.118
76 ir. j. 109.,

1. m. 167. 1. 
i. m. 363

• 9

364. 431. 1.• 9
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szamára a legfontosabb a szereleim és a vitézség,, a bátor
ság, a meg nem hátrálás a csatában. Életének ezek a fontos 

alkotóelemei ellentétbe kerülnek egymással, választania 

kell. közülük. Ezért vivődik, mikor megtudja, hamarosan 

harcba, kell indulnia. Az ilyen jellemkontraszt - mint Hor
váth Károly utal rá idézett müvében - gyakori Byronnál is,
A kalóz és a Lara cimü müve egyaránt bizonyiték erre.
A csatában vitézül harcoló, az. ellenséggel kegyetlenül bá
nó Árbocot a szerelem, - éppúgy, mint Konrádot - gyöngéddé 

teszi. Etelka szavai, melyeket. Arbóc holtteste mellett mond, 
bizonyítják ezt:

. Nem volt ő zordon, szerelem szép szózatával jött 

Lábamhoz, s mikor ur lehetett kényére, rabom volt.. 

/ ir. j.. 101., i. m. 279. 1./

A délsziget /1826/ cimü elbeszélő költemény töredék

• ' •

maradt..
A délsziget főhőse egy kisfiú, Hadadur, aki egyedül 

él a gyönyörű, tündéri környezetben. Később egy kislány, 

Szüdeli is megjelenik a szigeten.
Maga a téma nem tükrözi Byron müveinek hatását, mégis 

található néhány motivum, ami az angol költő alkotásait idé
zi

Elsősorban a kis hős,Hadadur jellemvonásai említen
dők meg:

Szép, de szilaj volt ő, szilajabb a bérei patak
nál.
És szabad és harcos, nehezekre, nagyokra sóvárgó.. 
/ ir. j. 101., i. m. 317. 1./

Hadadur számára azért eszményi környezet a sziget pom
pás világa, mert itt szabad lehet /Childe Harold, Tasso és 

még több Jjyroni hős számára is a természet testesíti meg a 

szabadságot/, s mert „nehezekre, nagyokra sóvárgó", hamaro
san fel is deriti ezt az eszményi környezet:

•- • •-
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A sikat, hegyet, és barlangot kezdte bejárni 
/ ir. j. 101. i. m. 320.1./

Megismeri a természet tárgyait, ellesi az állatok 

hangját, csodálatos sápijával megtáncоItatja a vadakat, 
s végső győzelmével már nemcsak a természeten, hanem Ha- 

lálfin is úrrá lesz.. Így nyeri tőle vissza Szüdeli lelkét.
1827-ben újabb elbeszélő költeményt alkot Yörösmar-

• • • • • »

ty, az Egert.

Az Eger főhőse Omár /Hiador/, aki renegát, mint Alp, 

a Korinthosz ostroma hőse.
Omárt lelkiismeret-furdalás gyötri, mert oktalan fél

tékenységből. elhagyta szerelmét, Idát, elhagyta hitét, s ha
záját is.

Alpot, az a remény élteti, hogy megszökteti Frances- 

cát, Omár gondolatait is Ida alakja tölti be:

epedtem,
Hogy boldogságod közepett még lássalak egyszer 

/ ir. j. 101

Kételyektől elgyötört., önmagával meghasonlott ember 

válik belőle, s bár ő még egyszer megláthatja Idát, mint 
ahogyan Alp is elesik a csatában, ő is meghal:

Hiadornak nincs sebe többé,
Egy volt, a keserű élet, s azt sirja befogta 

/ ir.. j. 101

Ida nem sokkal éli túl kedvesét.

ünnepet ül szomorú emléknek, s hasztalan elmúlt 

Napjai sz.ép álmát, s játszó képzeleteknek 

Porrá lett tündérpalotáit, visszasóhajtja, 

így enyészetnek partján még nyilik utószor 

Liliom, és egyedül virrasztván éjjeli holdnál, 

Árva fejét elhajtja hideg kebelére halálnak 

/ ir. j. 101., i. m. 418. 1./

• • •

• • •
i. m. 392. 1./• )

• « »

• • •

i. m. 395. 1./• 9

• • *■

• ••
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Byron költészetében is találkozhattunk ezzel a 

motívummal. Medora, Konrád /А kalóz/ kedvese is bánatába 

halt bele, azt hivén, hagy elveszítette Konrádat.
A Széplak cimü müvét 1828-ban irta Vörösmarty.

A téma ismét a szenvedélyes szerelem1 és a féltékenység rom
boló ereje.

Ugod és Zenedő boldognak induló házasságát Ugod 

féltékenysége pusztítja el.
Ugod alakjában megtalálhatjuk a Byron hőseire any— 

ruyira jellemző jellemkontrasztot. Ugod nagyszerű ember lenne, 
de esztelen féltékenysége gyilkossá teszi:

Ugod a hősök legbátrabbika harci veszélyben 

szivében nem vala hivság
Csendesnek látszék, de mosolygó csehde csalárd 

volt;
Lelke setét mélyén ült, mint poklokra lökött 

rém,
A féltés, a legpusztítóbb szörnyeteg; és várt 

Pusztításra időt 

/ ir. j. 101., 1. m. 448-449.1*/

Byron müveit idézi a mü befejezése is. Ugod, mikor 

világossá válik előtte végzetes tévedése, céltalanul bolyong, 
elhagyja keserű emlékei színhelyét. A kalóz hőse, Konrád 

ugyanigy indult, ilyen reményvesztetten, hosszú útra.

1830-ban keletkezett A rom, amely Byron költészeté
nek több motívumával is kapcsolatban van. A rom lábánál alvó 

fiú álmai egy-egy ilyen motívumot foglalnak magukba.

Az első álomban a fiú pásztor egy békés tanyán, 
ahol. egyedül él boldog magányban, jól érzi magát az emberek 

társasága nélkül:

• • • • •

• • • •

• •• •

• • •

Csak soha embertárs s ember szülője, az asszony 

Meg ne zavarhassák ridegét e néma magánynak. 
Nem! soha emberi nép e tájat látni ne jőjön!

• • •'
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. Jobb társak nekem e szédelgő nyájak azoknál.
/ ir. j. 101., i. m. 448. 1./

Számos Byron elbeszélő költeményben találkozunk 

ezzel a motívummal /Childe Harold, Tasso-, Manfréd stb./.
A rom hőse azonban hamarosan megunja ezt az éle

tet-. A második álom. egy jellegzetes byroni táj rajzával 
kezdődik. A Manfréd színhelyét- idézik ezek a képek:

S lát vala álmában bércekkel büszke vidéknek 

Sziklaiéjü csúcsát vetekedni egekkel: az, erdő 

Méla, borús folyosóival
Bérei sorok hátán folyamok harsogva futának 

/ ir. j. 101., 1. m. 468-469. 1./

A fiú most várurként áll előttünk, beleszeret egy

• • •

» « »

• ♦ •

• • • • « •

leányba
A következő látomás ifja már A sziget hősére, 

Christianra emlékeztet, hiszen a fiú egy leigázott népet 

lát, s elhatározza, hogy ezek szabadságáért fog harcolni:

...HIm mi derék nép ez, gondolta törődve
. Mégis mely nyomoru, mint van rabigáig alázva 

S már elméle, hogyan gyűjtsön hadat, a had 

után mint
Tégye virágzóvá a népét s a földet alatta..
/ ir. j. 101., i. m. 474. 1./

• • •

• • • ♦ •

• • •

A nagyszerű kép azonban nem folytatódik, mert a 

fiú negyedik álma ennek a dicső népnek a halálát mutatja be.
A két szomszédvár történetét 1831—ben fejezte be

Vörösmarty.
Tihamér*. a Sámsonok utolsó sarja elhatározza, 

hogy egymaga áll bosszút a családját kiirtó Káldorokon. Az 

elbeszelő költeménynek a bosszuállás története a témája.
Már maga téma, a bosszuállás Byron müveit /Lara,

Az abydosi menyasszony, Parisina, Mazeppa stb./ idézi, s By—
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ron hatásba /А kalóz/ vall a ffiü befejezése is:
s Tihamér iszonyodva szökött ki helyéből,
S ment, mint. vad, melynek fe&vét. fölverte va
dászeb,
A vadon életnek ment bolygani tömkelegében,
És a sági vidék nem látá őket azontúl 
/ ir. j. 101., i. m. 519. 1./

Néhány évvel később, 1838-ban fejezi be a magyar 

költő Marót, bán cimü drámáját,.
Ebben a drámában is érvényesül Byron müveinek hatá

sa. Megmutatkozik ez a mü témájában - egy török bosszút akar 

állni Marót bánon - és a főhős, Marót bán öccsének jellemé
ben, akinek — bár kíméletlenül elbánik a gyaurokkal - bizo
nyom rokonszenves vonásai vannak: szenvedélyes szerelme te
szi jobbá /vö. A kalóz, Lara./

Ida, drága hölgy
Hozzád közel jobb és nemesb vagyok 

/ ir. j. 100., i. m„ 25О. 1./

Vörösmarty Mihály költészetére csak a romantikus 

Byron, elsősorban a „keleti történetek" Írója hatott. A leg
gyakrabban felhasznált byroni motívumok: a „végzetsujtóttá 

hős" alakja, a szenvedélyes szerelem, a véres bosszuállás. 

Sok hasonlóságot árul el a két. költő által megrajzolt táj 
is. Vörösmarty átvette Byrontól a műfajt, a kis terjedelmű 

elbeszélő költemény műfaját is. A magyar költő, éppúgy, mint 

Byron, gyakran kiséri megjegyzésekkel az eseményeket.

A „keleti történetek" legpozitivabb hőse Christian, 

mert ő az, aki már nemcsak a saját vagy a szerelme boldogsá
gáért, hanem, társai, egy nagyobb közösség boldogságáért és 

szabadságáért harcol. E pályaszakasz végén Vörösmarty hősei 
is eljutnak eddig a pontig: A rom főszereplője már ugyanazo
kat, az elveket képviseli, mint Christian.

A Byron hatás Vörösmarty munkásságában a Marót, bán
nal lezárul, más irányt, követ,, mint a Beppot és Don Jüant 
megiró Byron.

• « •

• ••

• • ♦ • • •

- mondja.
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Vajda Péter a XIX. százai első fele irodalmának 

egyik jelentős alakja. Az ő életművében is megtalálhat
juk a Byron hatás nyomait..

Regényeinek és novelláinak kedvelt, szintere az eg
zotikus keleti világ. A legszebb leány /1834/, a Vaikoon- 

tala, a Manahor, a rabszolga környezete Byron „keleti 
történeteit." idézi. Vajda Péter „keleti történetei" azon
ban nem csupán egy végzetsujtóttá, titokzatos, magányos 

egyéniség nagy szerelmének, bosszuállása történetének 

szolgálnak hátteréül. A magyar művész, számára az egzoti
kus környezet rajza teszi lehetővé, hogy kimondja elitélő 

véleményét a magyarországi elnyomásról, és hangát adjon 

annak az. eszmének, hogy minden ember egyenlő.

Prózakölteményeire is hatottak Byron müvei. A Dal- 

hon /1839—1843/ számos darabjában felfedezhetjük azt a ter
mészetszeretetet, természetkultuszt,, ami oly jellemző a 

byroni hősre. A Dalhon költője számára is a szabadság meg- 

testesitője a természet:

Jo,bb is itt a szabad mezőn, menten minden korlát
tal. Elődbe illatoznak itt hegyi réteken a petrencék, előd
be merednek völgyben a boglyák, illattal áradnak a berek 

virágai s hives ölébe vár a lombos bükk

/ ir. j. 94., i. m. 21.. 1.
Gyerekkori emlékek.. Szellő/

A byroni hős nemcsak azért szereti a természetet, 

mert ott szabadnak érezheti magát, ahol nem köti semmiféle 

korlát,. Childe Harold, Konrád, Tasso és a többi hős számá
ra a természet menedék is, ide menekülnek a gonosz emberek 

elől; az erdő, a madarak jelentik számukra az igazi társat. 

Ezt a gondolatot figyelhetjük meg Vajda Péter prózaköltemé
nyeiben is:

Dalhon. Szerelemdalok.

A te fiad vagyok, óh természet ... Te vagy min
denem, egész egyetemedben, - ellentéted az emberi társaság.
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Benned napfényt látok és virágokat, élvezek; eb^ül ború 

száll lelkemre s tövis sérti szivemet
/ ir. j. 94«, i.. m.. 69. 1. — Dalhon, Sz.ellem- 

és Hondalak.. A természet bájai/

S a végcél, amit Vajda Péter kitűz maga elé, 

ugyanaz, mint amiért Byron a legrokonszenvesebb hősei 
küzdenek: ez a cél a szabadság:

Szabadság az emberi vitatkozások legszebb 

tárgya, az emberi ész. és munka legszebb koronája 

szabadság; olyan jogos állapot, amelyben minden ember 

ember

• ••

A

/ ir. j. 94 

szédek. A szabadságról./
A magyar kritikai realizmus első klasszikusa,

Eötvös József is jól ismerte Byron müveit, s noha igazi 
nagy alkotásaival /А falu jegyzője, Magyarország 1514- 

ben/ már a kritikai realizmust teremti meg, első regé
nyében, A karthausiban /1839/ még viszonylag erőtelje
sen jelentkezik a Byron hatás.

A regény hősét, Gusztávot a nagy világban, a tár
sasági életben szerzett tapasztalatai, társadalmi és sze
mélyes okok arra kényszeritik, hogy elveszítse az emberek
be vetett hitét,, hogy elveszítse illúzióit. Nem érez már 

mást, mint a Childe Haro.ld-i világfájdalmat:
... mit tegyek én, ki hitemet elvesztem, ki bizni 

nem tudok semmiben, nem benned, nem az emberekben 

/ ir. j. 70. I. kötet, 1. m. 14. 1./ 

így meggyülölvén, megvetvén az embeieket Gusztáv 

magára marad; magányosságra Ítéltetik, mert elveit nem ad
ja fel, mert nem vesz részt az emberek, „ez álorcások" gaz
ságaiban.

i. m. 225-226. 1. Erkölcsi be-♦ 9

Mikor Childe Harold útnak indul, nincs senki, sem
mi, amitől elbúcsúzhatott volna;

. mit birok én a világon? Atyát, ki szeretni meg
szűnt, mióta tőlem többé semmit sem remél; társaságot,mely-

Gusztáv sorsa is ez:
• ■ •
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hez csak kinos emlékek kötnek; úgynevezett barátokat., kik 

e szivet s kiket e szív soha nem ismert; hazát, melyet nem 

szerelhetek; sem egy eszmét, sem egy lényt, melyért lelkem 

még felhevülne • *

/ ir. j. 70. I. kötet, i. m. 144. 1./

Byron legtöbb kiábrándult, magányos hőse - láttuk - 

a természetben talált nyugalmat. Gusztáv is igy ir vallomá
sában:

Vannak pillanatok, hol ismét reményiek. Itt a 

nagyszerű hegyek kőzett, hová a világ bu.s zaja nem hat, hol 
uj bánat nem érheti szivemet, s szerelem s gyülölés reménye
immel eltűntek, lelkem is lassanként feltalálta nyugalmát 

/ ir. j. 70. I. kötet, i. m. 69. 1. /

• * •

• • •

Eötvös hősének azonban nemcsak egyéni okai vannak 

arra, hogy kiábrándxilt, boldogtalan legyen, nemcsak „magá
ért sir". A kor Párizsában tapasztalja, hogy mennyien élnek 

nyomorúságban, elnyomátásban. Útnak indul, s mint Childe Ha
rold, bejárja Európát, hogy megtalálja a „szabadság, az erény 

s megelégedés hazáját"/ ir. j. 70. II. kötet, i. m. 38.1./
- ilyen országot azonban nem talál. De nem talál kiutat sem 

ebből az elkeserítő állapotból. Gusztáv még csak meg sem 

próbálja azt, hogy tegyen valamit, másokért úgy, ahogyan 

Christian vagy Káin cselekedett, eleve lemond róla, mert az 

embereket már csak hitvány tömegként képes látni, akikért 

hasztalanok lennének a nagy ember törekvései:
Minden vétek elengedtetik a világon, csak az 

nem, hogy a tömegnél nagyobb valál...Állj magasan, s a tá
volból feltekintve hozzád, parányinak fognak hirdetni; eresz
kedjél le hozzájuk, s sárba vonnak; legyenek eszméid, — bo
londnak, legyen szived, - higvelejünek mondanan; törd szét 

láncaikat, s panaszkodni fognak, hogy megsértőd karjaikat; 

vezesd győzelemhez, a gyűlölnek sebeikért; adj nekik egy 

nagy igazságot, s átkoznak, hogy elvevéd csalódásaikat; ve
zesd egy szebb jövőhöz, s vándorlásuk alatt Egyiptom hustá- 

lait fogják kérni tőled
/ ir. j. 70. II. kötet, i. m. 84. 1. //£>;.. 4

& <0

ее*

• •
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Gusztáv végül, iftegtalálja a nyugalmat a természetben, 
ami a feledést teszi számára lehetővé, és a vallásom áhítat
ban, ekkorra azonban Gusztáv már „aprócska hős" lesz, nyoma 

sincs benne Manfréd vagy Káin hősiességének, nagyságának.

Lord Byron volt egyik legkedvesebb költője az, 1840- 

es évek tehetséges lírikusának, Vachott Sándornak. Lord By
ron cimü epigrammája, amelyet. 1847-ben irt, bizonyltja,meny
nyire becsülte az angol költőt.

Költészetében fellelhető a jellegzetesen byroni vi
lágfájdalom, a menekülés az emberek társaságától:

... Rut a világ, ártok az emberek 

Ólén tudom, rég megtanultam én,
Mi a világ, minők az. emberek;
Mély bánatomtól, csöndes éj felén,
Gyakorta zengett erdő és berek 

/ir. j. 92

A világfájdalom mellett azonban megszólal költészeté
ben a Byron müveiben szintén megtalálható szabadságszeretet, 
a szabadság iránti vágy, tenniakarás is:

Ha nap vagy, óh szabadság!
Én nyarad legyek;
Sugár, mely a vadonság 

Völgyébe fényt vigyek 

/'irj . 92

Vacho/tt Sándor egyik legismertebb müve A külföld 

rabja /1843/ cimü költeménye, amelyen.Byron A chilloni fo
goly cimü alkotásának hatása érződik.

A költemény hőse is hitéért lett rab, s ez a hit a 

haza iránti aggódás, a honért vivott küzdelem. Sorsa hason
ló Chillon börtönében sinylődő társáéhoz,: a kétségbeejtő 

rabság évei alatt mindent elveszit, ami közel áll szivéhez. 
Mig azonban Bornivard szinte türelmesen, rezzenéstelenül,

• • •

• •

i. m. 27. 1. —Van még ./• •• 9

• • •

• •
i. m. 181. 1. -—Ha nap vagy.../• 9
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hqsiesen viseli sorsát, Vachott Sándor hőse sokkal lágyabb, 
szenvedőbb alkat, aki betegen, látomástól gyötörve szenved 

börtönében.
A két mü megoldása hasonló: Bonnivard „nagyot sóhajt" 

szabadságán, s a külföld rabja számára sem sokat jelent már 

a kiszabadulás:

Ó nincs a földnek semmi oly kegye, 
Mi már az ifjat boldoggá tegye! 
Körötte sűrűn állnak társai...

... Meg sem pihent, már elkivánkozék; 

Magányt óhajta, hol térdére hullt, 

S imádkozásban éje, napja, múlt... 

/ ir. j. 92. i. m. 87. 1./

• • •

A XIX. század egyik legnagyobb magyar költője,Petőfi 
Sándor is gyakran forgatta az angol költő müveit. Van Petőfi 
életében egy olyan szakasz, amikor a Byron hatás igen erőtel
jesen jelentkezik költészetében. Ez az 1845-46-os évek közöt
ti. időszak, Petőfi úgynevezett válságkorszaka.

Néhány müvében - a Szerelem átka /1845/, Szilaj Pista 

/1846/, Salgó /1846/ - csak a témában mutatkoznak a Byron 

költészetében gyakran előforduló motívumok. E müvek közép
pontjában ugyanis a végzetes, szenvedélyes szerelem, s a 

kíméletlen bosszuállás áll. Közelebbi rokonságuk azonban 

nincs e müveknek Byron elbeszélő költeményeivel. Egyedül a 

Salgóban figyelhetjük még meg ezeken kivül Byron hatását, a 

történet színhelye az, ami vadságával, szilajságával a Manf- 

J^rédot idézi.

A Eelhők ciklus hatvanhat költeményét 1845-46 között
irta Petőfi.

Bár nem tartozik a cikhshoz, e verseknek mintegy elő
futára Az őrült, amiben az embergyülölet, az emberek megve
tése is megnyilatkozik:

... Virág az ember, melynek gyökere 

Ott lenn van a pokolban..
... Oh gonosz világ...

/ ir. j. 89., II. kötet. i. m. 549-350. 1. /



- 89 -

Az: őrült, világmegvetése azonban, különbözik is a 

byroni hősétől. Az, őrült nem „kivonul" a társadalomból,ha
nem gyökeres változást akar megvalósítani:

... a világot a
Levegőbe röpitem ... hahaha!
/ir. j. 89. II. kötet., i. m. 351. 1./

A Felhőkben a byroni hős következő jelentős vonásai 
lelhetők föl: a gigászi hős, a nagyszerű egyéniség dicsőité-r 

se /Felhők XXXIX. Kik a föld alacsony porából/, az emberek 

megvetése, gyűlölete /Felhők II. Nem sirok én; III.Szeret
ném itthagyni; XXXVII. Hány csepp van az óceánban; XXXVIII. 

Nem sülyed az emberiség; LII. Barátaim megölének/.

A költeményekkel kapcsolatban igen jelentős az a tény, 

hogy a ciklus végső darabjaiban Petőfi túllép a világfájdal
mon, a szenvedésen, és - mint Byron legnagyszerűbb hősei - 

szenvedélyes szabadságvágyának, az emberiségért való tenni- 

akarásnak ad hangot, mintegy átmenetként későbbi forradalmi 
verseihez, s a nagy műhöz, Az apostolhoz. A Felhők LVIII./ 

/Az. álom/ és LXIII./ Kivágom én /darabjai a legjellemzőbb 

versek e szempontból.. Petőfi ekkor már szenvedélyesen vall
ja:

. Álmámban én
Rabnemzetek bilincsét, tördelem!
/ ir. j. 89. II. kötet, i. m. 382. l.--Az álom/ 

Ezekben az években keletkezik a Tigris és hiéna 

/1846/ cimü drámája is. E mű kapcsán nem beszélhetünk By
ron hatásról, pusztán annyi a hasonlóság, hogy a központban 

egy bosszuállás története áll. Ugyanez, vonatkozik regényére, 

A hóhér kötelére /1845-46/ is, ahol a bosszuállás motívumá
hoz egy szenvedélyes szerelem története is csatlakozik.

• ' •

Az. 1946-ban irott Tündérálom cimü elbeszélő költemé
nye Byron The Dream cimü müvét, idézi fel.
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, Az angol költemény irója több álom képeit idézi fel, 

ugyanezt teszi Petőfi is. Az álmok egy-egy ifjú szerelmes- 

pár! mutatnak be, de Byron hőseinek szerelme szomorú, tra
gikus véget ér, Petőfi fiataljai számára azonban - ha rövid 

időre is - megvalósul a harmónia. A Tündérálom hangulata, a 

szerelmesek boldog együttléte a Don Juan Haidé epizódjára 

emlékeztet.
A legjelentősebb Petőfi mü, amiben a Byron hatás meg

jelenik, Az apostol /1848/. Ebben a műben a forradalmár és 

a költő egyaránt, teljes fegyverzetben áll előttünk.

Szilveszter alakjában már azt az embert rajzolja meg 

Petőfi, aki - keserű tapasztalatai ellenére - nem merül el 
saját, fájdalmában, hanem az emberiség nagy ügyéért, a szabad
ságért. harcol:

. Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan,
Es hogyha kell elvérzenem,
Mint elvérz.ettek oly sokan! .
/ ir. j. 89. I. kötet, i. rn. 292. 1./

Szilveszter tehát az emberiség javáért küzd éppúgy, 
mint Christian és Káin. /А Káinra emlékeztet még Szilvesz
ter és a felesége kapcsolata is./ Szilveszter azonban nem ta
lál segitőkre /Christiannek voltak bajtársai/, s igy börtön
be kerül. A fogság éveit leiró szakaszokban újabb Byron ha
tásra, A chilloni fogoly epizódjára bukkanhatunk: a cella ab
lakában megjelenő kismadár testesiti meg a szabadságot mind
két elbeszélő költemény hőse számára.

• •

• •

Petőfi költészetére igen jelentős mértékben hatott By
ron művészete. Mint láttuk, a Byron hatás viszonylag rövid 

időszakban jelentkezik a magyar költő életművében. Kezdetben 

a byroni világfájdalom pózát veszi át csupán, a byroni témák
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közül is csak a szenvedélyes szerelem és a bosszuállás tör
téneteit Írja meg. A pályaszakasz végén azonban túllép eze
ken a szűk kereteken, és azt is átveszi Byrontól, ami való
ban naggyá teszi az angol költőt: a szenvedélyes szabadság- 

vágyat, a zsarnokság gyűlöletét, Byron politikai radikaliz
musát. Byron költészetének éppen ebből a vonásából adódik az, 
hogy a megvalósitandó célokat, már világosan látó költő művé
szetében még egyszer megjelenik Byron költészetének hatása 

Az, apostol lapjain.

Morvay Győző azt irja müvében, hogy a magyarországi 
Byron hatás első hullámát a „magyar világiajdalmasak Childe 

Harold korszakának lehetne nevezni", /ir. j. 51., i.m.327.
1./ Némi igazság van ebben a megállapításban, ugyanakkor 

azonban kissé egyoldalú ez a szemlélet.
Láttuk, kik azok az alkotók, akiknek művészetében 

már 1848/49 előtt is megjelent a Byron hatás. A teljesség 

kedvéért meg kell említenem Arany Jánost is, akinek Az el
veszett alkotmány cimü eposzában ugyancsak megtalálhatók 

Byron költészetének bizonyos vonásai. Mivel azonban Arany 

művészetében elsősorban 1848/49 után találhatjuk meg Byron 

hatásának nyomait, az ő alkotásaival a következő fejezetben 

foglalkozom részletesebben.

Azok a müvek, amelyek a legnagyobb hatást gyakorol
ták a kor magyar irodalmára, elsősorban a Childe Harold és 

a „keleti történetek" darabjai, elvétve azonban más müvek, 
elsősorban a Manfréd és a Káin egyes elemeit is megfigyel
hetjük. A realizmus felé haladó Byron ekkor még kevéssé ta
lált követőkre; egyedül Arany tett kísérletet hasonló raü 

létrehozására Az. elveszett alkotmány cimü eposzában.

Nem helytálló az a kijelentés, hogy e korszak művésze
ire csak a Childe Haroldl világfájdalom, a világmegvetés ha-
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tqtü. Igaz, hogy a különböző „költőcskék", mint például 
Barkóczy Ferenc, Kunons Endre, Lakner László, Matics Im
re csupán ezt. a pózt, voltak képesek átvenni; az igazán 

jelentős költők aznnban azt, is meglátták, ami Byron köl
tészetét naggyá tette. A szabadságszeretet, a zsarnokgyü- 

lölet, az igazságos, nemes célokért vivott harc valameny- 

nyi emlitett művész alkotásaiban megjelenik.
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LI. Byron hatás a magyar irodalomban 1848/49 után

A szabadságharc évei után tovább folytatódik a ma
gyar irodalomban Byron müveinek népszerűsége, az angol köl
tő művészete egyre szélesebb körben hat Íróinkra, költőink
re. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, mely alkotók életmű
vében jelentkezik Byron müveinek, a byroni hősnek a hatása.

Vizsgáljuk meg elsőként Byronnak a XIX. század má
sodik fele magyar irodalmának epikájára gyakorolt hatását!

Az előző fejezetben már utaltam arra, hogy 

Arany János költészetében már 1848/49 előtt megjelennek a 

Byron hatás nyomai, művészetében mégis elsősorban 1848/49 

után jelentkeznek byroni vonások.

Az elveszett alkotmány 1845-ben keletkezett, к mű
ben Byron művészetének az a vonása nyilvánul meg, amely ed
dig még nem hatott magyar alkotóra: a Don Jüant megiró Byron 

hatását figyelhetjük meg a mű szatirikus élében, amely már a 

költő hazájának jellegzetes tipusait, hibáit gúnyolja ki — 

bár Arany nem tud olyan maróan gúnyos lenni, mint az angol 
költő. A Don Juan hatását mutatja az is, hogy Az elveszett 

alkotmány Írója gyakran kommentálja az eseményeket, állandó
an jelen van.

bár

A szabadságharc bukása után Arany súlyos válságon 

esik át, a költő azonban nem sokáig hallgat el, megpróbál 
uj utakat keresni. A „válsághangulat1* - láttuk ezt Vörös- 

martynál - szükségszerűen eredményezi, hogy Byron művésze
tének hatása megjelenjék, elmélyüljön a magyar költő müve
iben is.

A költői kísérletezés egyik iránya az olyan kister
jedelmű elbeszélő költemény, amely Byron „keleti" és egyéb 

történeteit idézi, s amellyel már Vörösmarty és Petőfi köl
tészetében is találkoztunk.

E témakörben a Katalin /1850/ a legjobban sikerült
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alkodás. A Katalin témába,, a minden korlátolt áttörő, szen
vedélyes szerelem és a kegyetlen, véres bosszuállás első.— 

sorban a Parisinát és a Mazeppát idézi.

Jellegzetes byroni táj a helyszin, Szúnyog vára:

Fenn, a tetőn, e büszke vár,
Egyetlen kő a zsámolya,,
Egy óriás kőszál, hova 

A felleg, is hódolni jár 

/ ir. j* 66. I. kötet, 5. m., 563. 1./

A mü hangulata is byroni: a gáttalanul áradó szen
vedélyek, a fel— és felbukkanó harci jelenetek, a borongó, 
„távolságba vesző homály" /Morvay - ir. j. 51.» i. m. 331. 
1../ mind a mü liraiságát eredményezik.

• • • •

Néhány ehhez a kisérletkörhöz tartozó más müvet is 

alkotott Arany, ezek azonban töredékek maradtak jelezvén, 

hogy a költő más irányban fogja továbbfejleszteni művésze
tét.

Az Édua középpontjában is a szenvedély áll, a
szerelem*

Az oltva gyuló szenvedély,
Mely mint sebes tűz, oltva még 

Hatalmasabb lángokkal ég 

/ ir. j. 66. I. kötet, i. m. 742* 1./
A bosszuállás történetét már nem dolgozta ki

• • •

• » •

Arany.
A Perényi szintén töredék maradt. A mü hőse egy 

féltékenységtől gyötört, bosszúálló férfi lett volna:
Óh Ilona! túl a siron 

Hűségedet, mondsza, birom —
Gábor az, ki nagy sötétül.
Ilyet kérdez, hitvesétül 
/ ir., j. 66. I. kötet, i. m. 738—739.1./

Az, 1850-es évek elején kezdte el Arany az. Öldöklő

♦ • &

• • •

• • •
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angyal cimü müvét-, ezt a töredéket. Az. Öldöklő angyal han
gulata Byron hatását- tükrözi; de nemcsak a hangulat, hanem 

a vívódó hős alakja is, aki a menyegzője estéjén értesül ar
ról, hogy a török és a tatár támadásba lendül országa ellen. 

Mint- bátor harcos azonnal búcsút vesz ifjú hitvesétől:

. Búcsúja férfias, rövid:
De arca rögtön elsötétül 
Amint elválna hitvesétül;
Fájlalja, hogy első heve 

Ily hirtelen lépést, teve: 
Álbüszkeségét, önmagában 

Atkozza... de későn, hiába...
. Kebellázitó sejtelem 

Kigyói marják szüntelen..
/ ir. j. 66. I. kötet, i. m. 752. 1./

• •

• •

A szabadságharc után Írott Arany versek néhány da
rabja is Byron hatásról árulkodik. Elsősorban a Kertben és 

az Évek, ti még jövendő évek cimü müveire gondolok itt.

A világfájdalmas, embergyülölő hang ezidáig nem je
lent. meg Aranynál, most azonban, a„válságkorszakban” erre 

is találunk példát:

... Közönyös a világ...az ember 

Önző, falékony husdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s - harap...
/ ir. j. 66. I. kötet, i. m. 159. 1./ 

- Írja Kertben cimü költeményében.

A keserű, fájdalmas hang, ami az Évek, ti még jö
vendő évek cimü versében szólal meg, a byroni müvek hangu
latával összhangzik, de egyben el is tér attól. Byron hősei
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szenvednek ugyan, vissza is vonulnak a hitvány világ
tól, de ahhan a tudatban teszik ezt, hogy ők hatalmas 

egyéniségek, akik nagyságuk miatt szenvednek a meg nem 

értéstől; Aranynál viszont, éppen ez a meggyőződés hiány
zik, magatartását fájdalmas lemondás, beletörődés jel
lemzi:

Szűnj meg, panasz; ne háborogj, szív! 
Bűnöd csak egy volt: az erény

• • •

Vigasztalásul, annyi szenved, 
És szenved nálam annyi jobb* 

Miért ne én is .

• • •

porszem: akit
A sorskerék hurcol s ledob

• •

/ir. j. 66. I. kötet, I. m. 103-1./

Агэ.пу epikus kísérleteinek másik iránya a korábban 

Az elveszett alkotmánnyal elkezdett ut folytatása.
Bár az 1851-ben irt A nagyidai cigányok egy másik 

csoport reprezentánsa, e műben is felismerhető néhány iro
nikus megnyilatkozásban, reflexióban a Byron hatás.

A Byron hatás egyik legpregnánsabb példája Arany 

életművében a Bolond Istók. Keletkezésének évei 1850,
1856, 1863, 1873, végül azonban töredék maradt ez a mű.

Az azonosságokat a Bolond Istók és Byron egyes mü
vei között Morvay Győző részletesen kimutatja tanulmányá
ban /ir. j. 51.» i* m. 331* 1./.

Ebben a műben, a Don Juan hatását figyelhetjük meg 

s igy a Bolond Istók egyben az első kisérletelsősorban, 

a verses regényre a magyar irodalomban*

A Boiond Istókban a Byron hatás nem elsősorban a 

témában nyilvánul meg, hanem a költő előadásmódjában: a ké
nyelmes, sok kitéréssel tarkitott elbeszélő módszerben, 
a humoro.s, ironikus hangvételben, az alkotó reflexióiban, 

állandó jelenlétében. A hangvétel tekintetében el is tér
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Egymástól. a Bolond Istók, és a Don Jüan. Бугом, kíméletlenül 
támadja, kegyetlenül ostorozza a hibákat, iróniája megsem
misítő. Arany humorából inkább a fájdalmas belenyugvás, a 

lemondás, az. emberszeretet, sugárzik..

Az. is a Don Juan hatását mutatja, hogy Istók sem. 
nagy egyéniség, nem a romantikus hős már, hanem gyarló, hi
bákkal teli, köznapi ember.

Arany János költészetében viszonylag rövid ideig ér
vényesül a Byron hatás. Éppúgy, mint nagy költőtársai, Vörös
marty és Petőfi esetében, az ő életművében, is a „válságkor
szak” idején jelentkeznek elsősorban a byroni vonások.. Kivé
tel ez alól. csak Az. elveszett alkotmány, amelyet még 1845- 

ben irt, s amelyben az. 1843-44-es országgyűlés utáni megyei 
harcokat, a szabadelvűek és a maradiak harcát. Írja le. Ez az 

első olyan alkotás irodalmunkban, amelyben a realizmus felé 

haladó, a Don Jüant megiró Byron hatása érvényesül.

A szabadságharc bukása után Arany János költészeté
ben egy időre előtérbe kerül a romantikus, a Childe Haroldot, 

a „keleti történeteket" megalkotó Byron hatása. Megjelennek 

a kedvelt byroni témák, színhelyek, a kiábrándult, szomorú, 
világfájdalmas hangulat, a byroni homály. Ez az ut, a mene
külés azonban nem bizonyult sokáig járhatónak Arany számára, 
alátámasztja ezt. az a tény, hogy az a csoportba tartozó mü
vek jó része töredék maradt..

Ez a sors vár a Bolond Istókra is, amellyel Az, elve
szett. alkotmányban megkezdett utat folytatja Arany, s ahol 
ismét Beppo) és a Don Juan hatását figyelhetjük meg. Ezzel a. 
müvei a magyarországi Byron hatás történetében uj terület 

nyilik meg: ezektől az évektől lesz a magyar irodalom nép
szerű műfaja a verses regény.

A magyar verses regények egyik jelentős darabja
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Gyulai Pál. Romhányi c inni müve /1868—1872/. A szabadsághar- 

co/t megelőző és az, azt követő évekről szándékozta megirni 
Gyulai ezt a müvét.

Főhőse, Romhányi, a fiatal magyar gróf, az. ő élet
útját; mutat ja be Gyulai, Maga a téma nem annyira Byron,in
kább Puskin Anyegin, cimü müvének hatását mutatja. Némi ha
sonlóság Byron alkotásaival azonban felfedezhető a Romhá— 

nyiban.
Romhányit is nagy eszmények hevitik ifjú korában:

Szabadság és hölgyek szerelme 

Között oszlott meg szelleme 

/ ir. j. 73

Apja külföldi útra *küldi, melynek során bekerül, a 

nagyvilági társaságba, so-kat lát, hall, tapasztal, s végül 
mindenből kiábrándul, ugyanazt, a csömört érzi,ami Childe 

Haroldot emésztette valamikor:

• • •

i. m. 112. 1./♦ 9

Egy év alatt kissé megvénült, 
So.kat csalódott, szenvedett, 

Könnyelmű szive vérzett, mélyült, 

Szeles ifjúból férfi lett 

/ ir. j. 73

• •<

• • •

i. m, 145* 1*/• 9

Rövid időre Telegdynek, elhagyott jegyese, Ilonka 

férjének a birtokán talál nyugalmat, a magányban és a termé
szetben:

Nyugtat, megenyhit a magány. 
Romhányi mostan él először 

Magányban s nyugodt, napokat 
Természet és szives családkor 

Lelkének uj-uj tápot ad 

/ ir. j. 73

• •

i, m. 150. 1./• 9



- 99

, A reflexiók, a hosszadalmas kitérések megtalálha
tók a mühen, de Byron maró gúnya, iróniája, könnyedsége, 
az érzelmek, a szenvedélyek ábrázolása hiányzik a befeje
zetlenül maradt, Romhányiból *

Balogh Zoltán 1871-ben fejezte be Alpári cimü ver
ses regényét,.

Balogh Zoltán célja az volt, hogy korának egy jel
legzetes alakját mutassa be müvében..

Verses regényére egyaránt hatott Byron és Buskin. 

/А Puskin hatás elsősorban a témában, a cselekmény egyes 

mozzanataiban lelhető föl./

Alpári jellemében, életútjában találkozunk byroni 
motívumokkal is. Az ifjú Alpári Béla is szereti a természe
tet, ott érzi magát boldognak:

tia kiosonhat a mezőre, 
üvé ilyenkor a világ!
A zöld fü bársonyára dőlve 

Ifjú ábrándok ringaták!.., 
/ ir. j. 68

• • •

i. m. 23. 1./
Különböző bonyodalmak során éppoly kiábrándult em

ber válik belőle, mint Childe Haroldbol:

* 1

Vendégeihez kimérten szólal, 

Hideg, közömbös egyaránt 

... Változtatá a szerepet:
Világfiból bölcselkedő lesz, 

Ábránd, józansággal teli 

/ ir. j. 68

• • •

• • •

i. m. 188. 1./• 1

A társasági élet untatja, az emberekből kiábrándul, 

a magányosságba menekül - a csömör érzése úrrá lesz. rajta, 

is:
Mi volt Alpári érzeménye 

E tarka nép közt? A magány!
• • •
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Mint Byroar, a tömeghez érve, 
Érzé, hagy árva igazán. 

Közömbös minden arc előtte 

/ ir. j. 68., i. m. 196. 1./
• • t

Byron hatást mutat Alpári Béla és Halász, Berta szö
késének útiránya: Itália, majd a Rajna-vidék. Velence és 

Nápoly látványa Alpárit - mint Ghilde Haroldot -• a szabad
ság eszméjéről történő elmélkedésre ösztönzi.

Balogh Z.oltán megpróbál eleget, tenni a Byron által 
kialakított műfaj, a verses regény követelményeinek. Gya
koriak müvében a reflexiók, amelyek azonban távolról sem 

érik el a byroni reflexiók szellemességét, sokrétűségét; 

a politikai viszonyokkal kapcsolatos megjegyzések pedig 

szinte teljesen hiányoznak a műből. A byroni kitérések 

megtalálhatók az Alpáriban, ezek azonban nem olyan gyako
riak, mint Byronnál.

Balogh Zoltán célkitűzése az. volt, hogy hőse sorsá
ban bemutassa, hogyan válik a kiábrándult* világfiból a 

haza javán munkálkodó férfi; s igy talán tovább léphetett 

volna, mint Byron. Célkitűzését azonban nem sikerült meg
valósítania. Hősének jelleme nagyon felületesen megrajzolt, 

változásainak okai ismeretlenek, s a haza javára történő 

munkálkodása sem több a „jó kapitalista” szerepében tet- 

rszelgésnél„ S a nagy szerelem, a Berta iránti szenvedély 

ábrázolása sem sikerült - Alpári életének summája: „Szivé
ben .. volt egy tövis...” /ir. j. 68. i. m. 214.1./

A tartalom hiányosságaiból következik, hogy a mű for
mai elemei sem sikerülhettek igazán; változatosságuk, szi- 

nességük, szatirikus élük, hajlékonyságuk messze elmarad 

Byron verses regényének formája mögött.

A legjobb magyar verses regény, A délibábok hőse 

/1871/ alkotója Arany László. Müve alkalmat ad arra, hogy
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niegpróbáljunk választ adni arra a kérdésre, mit őrzött 

meg a byroni hős legfontosabb vonásaiból a magyar ver
ses regény főszereplője, s hogyan változott meg a XIX. 
századi magyar viszonyok között.

A délibábok hőse keletkezésének idején a magyar 

társadalmi-gazdasági élet. mély válságot él át. E mélysé
ges elmaradottságból, a magyar nemzetgazdaság eladósodá
sából kilábalni csak egy megfelelően erős, szilárd veze
tőréteg segítségével lehetett volna. Arany László, a köl
tő és a közgazdasági szakember, világosan felismerte, hogy:

... még az a tipus is, amely erkölcsiségében s 

becsvágyában messze fölötte állott ennek a siserehadnak 

/ti. a nemzet egészének érdekeivel mit sem törődő közép
nemességnek /, s amelyre ennek következtében döntő szerep 

várhatott volna e föladatok korszerű megoldásában, való
ság- és történelcmismeret hiányában, a munkában való ki
tartás és szakértelem hiányában délibábos álmodozásnál, 

gyorsan kihűlő föllángolásnál nem juthatott tovább • • *

i. m. 46-47. 1.// ir. j. 114 • 9

A mű főszereplője, Hübele Balázs a XIX. század 

hatvanas évei Magyarországának ezt a jellegzetes típusát 

testesíti meg.

Milyen pályát futott be Balázs? Ifjú korától kezd
ve sokfelé jár, sokfélét próbál, rengeteg dologba belekezd. 
Uj meg uj célok hevitik, de céljait még maga sem látja vi
lágosan. Életútját ifjúságától férfivá serdüléséig kisér
hetjük nyomon, s ekkorra bizonyossá válik, hogy Balázs to
vábbi élete már semmi nagyszerűt, semmi szokatlant nem tar
togat, ami maradt számára,

Az égett szalma hamva

i. m. 128. 1./,

• • *• <* •

/ ir. j., 67 * 9

Щ
<r;

w,'-
4.

/7. '?
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S’ immár Végérvényesen

Alant maradt biz, 6, közélet, porában 

/ ir. j. 67., i. m. 128. 1./

E két., Balázs közéleti pályafutásának befejező
dését jelző mondat, egyben elárulja azt is, hogy A déli
bábok hősében a byroni hős „fejlődésvonalának" kezdetét 

és egyik végpontját, jelentő Childe Harold és Don Juan ha
tása egyaránt, megtalálható.

Láttuk, hogy Childe Harold alapérzése a csömör, 
s azt, is, hogy ez. a vonás Don Jüanra is jellemző.. Azt is 

megállapítottuk’,; högy a 

nem mutat rá az angol költő, Don Juan esetében azonban 

föllelhetők a csömör okai. Hübele Balázs csömörének, csa
lódásának, kiábrándulásának története azonban már egészen 

világosan áll előttünk, hiszen Arany László müvének egyik 

központi problémája ennek a folyamatnak elemző bemutatása.
- az egyik legnyilvánvalóbb eltérés a két alkotó hősei kö
zött éppen ez.

• • • « • •

Childe Harold-i csömör okaira

Kisérjük végig ezt a folyamatot!
A fiatal, szépreményü Balázs első célkitűzései,vá

gyai még teljesen eltérnek a szürke emberek tömegéből ki
válni akaró byroni hősökétől. Szándéka egyelőre még csak
az, hogy elvegyüljön a többiek között, s „ússzék az árral". 

Eszik, iszik, részt vesz a közös csínyekben. Barátai azon-
el-ban egyszer kigunyolják, s ez a csalódás lesz az, ami 

indítja pályáját, hogy aztán majd - a sok kudarcba fulladt 

kitörési kisérlet után - újra ide térjen vissza.

A „barátokba" vetett hit, összeomlása - mint Childe 

Harold esetében - a magányba menekülést eredményezi, ha rö
vid időre is:

Azok köréből van tehát kivetve,
Kikért od’adta volna mindenét.

. Es elvonul, mint sebzett vad, magányba 

/ ir. j. 67

• • •:

• •

• • ♦• •

i. m. 133. 1./• 9
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Az első cél, amit. kitűz, maga elé még egyszerű 

„dicsrevágyás", pusztán azért, hogy kitűnjön környeze
téből. A kiábrándulás, amit egy pillanatra érzett, nyom
talanul eltűnik, nem sokáig tart önkéntes száműzetése, 
remél és hisz célja teljesülésében.

Felbukkan a szerelem Balázs életáben is, de azt 

a hatalmas szenvedélyt, azt a tiszta, gyöngéd érzelmek, 
amit a Don Jüanban a Julia és a Haidé szerelem megteste
sített, e műben már nem találhatjuk meg. Maga a szerelem, 
a szerelmi szenvedély A délibábok hősében elveszítette 

azt a központi szerepet, amit a Don Jüanban betöltött. 

Nyilvánvaló, hogy ennek oka éppen az emlitett Arany Lász- 

ló-i célkitűzésben rejlik.

Így tehát Balázs elhagyja Etelkát, hogy harcol
jon, hogy megvívjon a „zsarnok kormányi kénnyel" /ir. j. 

67., i. m. 153. 1./, s hogy maga is részt vehessen a nagy 

cél megvalósulásában, melynek következményeként

.... hazánk szabad lesz, nagy, dicső, mint régen
/ ir. j. 67», i. m. 156. 1./

Balázs bejárja Itáliát, s lelki szemei előtt a 

jármukat lerázó, szabad, hős népek hadát látja, egy olyan 

kort, olyan országot, ahol szabadság, igazság, nem pedig 

zsarnokság uralkodik. Ezekért a célokért harcolnak a leg
kiválóbb Byron hősök is. Összevetve azonban az angol költő 

alakjainak és Hübele Balázsnak szabadságvágyát, nyilvánva
lóvá lesz a különbség: Byron hősei valamiféle általános 

szabadságszeretetet, szinte körvonalazatlan szabadságvá
gyat képviselnek, Hübele Balázs esetében viszont világo
sabb a célkitűzés - még akkor is, ha magának a megvalósí
tásnak az útja eléggé homályos is előtte - : a haza sza
badságának kivivása a cél..

Balázs nagyszerű elképzelése azonban kudarcba 

fullad, a lelkes, rajongó egyéniségnek útját állja a hit-

• •
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vány környezet,, a kisszerű emberek hada - ez Byron mü
veinek szintén egyik jellemző gondolata

Sok kishitű, kik csak lépést mozognak...
Ezek egyszerre azt mondják: megállj!
Marad nyakán a népnek régi járma,
S eloszlik a rajongók édes álma....
/ ir. j. 67., i. m. 168. 1./

A szép tervek kútba hullnak, újra cél, „terv 

ne’kül" áll. Balázs, aki még egyetlen vigasztaló reményét, 
Etelka szerelmét, is elvesziti. A világfájdalom, az, élet- 

üntság lehetne a következő lépés Hübele Balázs életpályá
ján, de Childe Harold példáját tartjuk szem előtt. A nagy 

fordulópont, következik azonban itt be, az a fordulópont, 

amely Don Juan életében a lehiggadást, az ésszerűség elő
térbe helyezését eredményezte. Balázs látszólag szakit ko
rábbi „rajongásával", maga fogalmazza meg, hogy eddig áb
rándokban, eszmény világban élt., csalóka remények után fu
tott. Régi énje megtestesítőjének tartja Childe Haroldot, 

s tudatosan szembehelyezkedik az angol ifjú életérzésével:

• • •

• • •

• • •

. Ó, Childe Harold - kiált Balázs - te lázas 

Beteg fiú, beteg kor szültje te!
Hős, akinek tered nincs, hogy csatázhass, 

Mert a tied nagy, boldog, büszke, de 

Unott szived izgalmat, but keresvén, 

Jajongsz Velence, Athén, Róma estén, 

így bolyongok én is, számkivetve szinte, 

Ábrándozás csalt engem is tova,
De mégis boldogabb százszorta, mint te,
Van cél előttem, kis hazám java,
Téged kietlen fájdalom hevite,
Engem dologra int lelkem szava;
Te pusztulást, kerestél és romot,
Engem tanitson tettre zöld honod 

/ ir. j. 67., i. m.I77.I./

• •

• • •
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újra van olyan cél Balázs előtt, amelyért meg-
s ez a cél éppúgy, mint korábban a sza- 

ismét egy közösség, a nemzet, a ha
próbálhat küzdeni, 

badságért. vivott harc, 
za érdekeit szolgálja.

Bejárja Gibraltárt, Cadizt, s sok helyet, ahol 
Childe Harold megfordult, de ő már nem az.ért, hogy unalmát 
elűzze, hanem hogy tapasztalatokat gyüjthessen 

rése érdekében. így jut el Londonba, ahol megismerkedik az 

angol kapitalizmussal.

Sokat lát és tanul kőrútján Balázs, s mikor haza
ér, még mindig tele van tervekkel, reményekkel, s hisz ab
ban, hogy nagyszerű elképzelései megvalósulnak. Nem az a 

világfájdalmas lélek többé, mint Childe Harold, nem is az 

az élet dolgait derűsen, ironikusan, kivülről szemlélő em
ber, mint Don Juan, aki nyugodtan élvezi a jelent, s nem 

törekszik elérhetetlen célok megvalósitására. Tervei alap
jában véve reálisak lehetnének:

tervei elé-

Mert béke, jólét, tőke, munka, bár 

Forog fejében, nem harc és babér.
. -is vállvetett, serény munkára számit...

/ ir. j. 67», i. m. 182. 1./

A kudarc bekövetkezése azonban teljesen nyilván
való, Balázs „most is hübele”. / ir. j. 67., i. m. 182. 1./

Hozzákezd reformokat bevezetni, saját példájával 
bizonyítani igazát. Tervei azonban nem sikerülnek, nemes 

céljai gyanakvást szülnek, környezete ellene fordul. így 

vesziti el teljesen hitét, reményét, önmagát, s visszajut 

oda, ahonnan elindult, de most már remény sincs arra, hogy 

valaha is megpróbáljon kitörni ebből a tespedtségből:

• • •

• «

• •

... A tegnap oly dúsnak vélt szív kipusztul, 

S nincs benne más, csupán önmegvetés, 
Kialszik a fölizgatott kivánság,
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És nem ma.rad, csak hamva, a sivárság 

S marad szivében száraz bölcselet 

/ ir. j. 67., i. m. 198. 1./

* • •

e • •

Arany László felruházza hősét Childe Harold néhány 

jellegzetes vonásával, az angol- ifjú életuntsága, világfáj
dalma, csömöre azonban nem hatja át főszereplője egész egyé
niségét, Hübele Balázs életének néhány szakaszában jelenik 

meg csupán Childe Harold jellemének hatása. Ezek az idősza
kok mindig Balázs egy-egy sikertelen kísérlete után követtoz- 

nek be. Az alapvető különbség a két költő főhőse között ép
pen az, hogy a magyar ifjú újra és újra megpróbál úrrá.- len
ni csalódottságán, újabb és újabb célokat tűz. ki maga elé, 

s nem adja meg magát: Hübele Balázs ilyen értelemben cselek
vő ember, cselekvő hős. Igaz, Hübele Balázs útja végső soron 

mégis az illúziók teljes elvesztéséhez, a sivársághoz veze
tett, az az ut azonban, amelyet bejárt, már megmutatja, hogyan 

és miért jutott el eddig, s ezáltal támpontot ad a magyar mü 

olvasójának, a kortársnak, milyen magatartásformát kellene 

követnie annak, aki. el akarja kerülni ezt.

Hübele Balázs ugyanakkor a Dort Juan hatását is tük
rözi, Balázs "nem-hős” volta igen korán, nyilvánvalóvá válik 

az olvasó előtt. Egyszerű, hétköznapi ember Balázs, nagyon 

is hétköznapi, átlagos vágyakkal, még akkor is, ha ezek a 

vágyak történetesen az irodalom terén bekövetkező érvényesü
lést, a szabadság kivívását , vagy éppen Magyarország hely
zetének megjavítását célozzák. Vaunak tehát elképzelések, 
tervek, sőt, határozottabb elképzelések, tervek, mint Byron, 
hőseinél. Don Juan eljut odáig, hogy csak a maga javát tart
ja szem előtt, Hübele Balázs viszont éppen e ponttól jut el 
addig a felismerésig, hogy segítenie kellene hazája elmara
dottságán - ez a gondolat föl sem merült Byron hőseinél. S 

hogy végül mégis eléri Balázst a byroni hősök "végzete", en
nek az az oka, hogy a célok, bár az ő eseté-

Па.
7
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ben jóval világosabban körvonalazódnak, mint. elődeinél, 

mégsem eléggé határozottak, pontosak, s főként hogy nem 

látja, hogyan tudna értük sikerrel küzdeni, sikeresen 

felvenni a harcot. „Ösvény s terv ne’kül" kezd minden
hez..

Ebben nyilvánul meg az. alapvető hasonlóság, s 

az alapvető különbség Byron hősei és Hübele Balázs között.

Arany László ábrázolásmódja is f Byron hatást 

tükrözi. Byron Don Jüanéban nevetségessé teszi a maradi— 

ságot, s korának Angliájáról sem fest túlságosan hizelgő 

képet. Ez jellemző A délibábok hőse alkotójának előadás
módjára is - e műben а XIX. század hatvanas évei Magyar- 

országára vonatkoztatva.

A verses regényre jellemző kitérések megtalálha
tók A délibábok hősében, de nem olyan nagy számban, mint 

a Don Jüanban. A humor, az. irónia jelentős alkotóeleme a 

műnek, de Arany László nem olyan maróan gúnyos, mint By
ron. A költő reflexiói nagy teret kapnak, s megjelenik 

előttünk a költő, aki —közbeszólásai, megjegyzései révén- 

egyre inkább egész személyében ismerősünkké válik.

A délibábok hőse azért lett a legjobb magyar ver
ses regény, mert a Byron müvével kapcsolatos hasonlóságok
kal együtt és azok ellenére az, 1860-as évek egyik legjelen
tősebb magyar problémáját tudja bemutatni egy jól megrajzolt, 

tipikus hős alakján, életatján keresztül. Arany László át
vette Byrontól mindazt, ami az angol költő müveit naggyá

de verses regénye nem gyenge utánzata a Don Jüannak 

lasa a byroni hős jellemének, hanem eredeti alkotás: s 

azáltal, hogy Hübele Balázs — ha a megválósitás kudarcot 

is vall - célokat tűz ki maga elé, olyan nemes célokat, 

amelyek a haza, s egy tágabb közösség érdekeit szolgálják, 

még több is annál.

it ette
Л^Л-irG.-e-e-
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' А тоЛегп magyar lira egyik előfutára, Vanda Já-
nog költészetére is hatott Byron művészete. Ez a hatás 

felismerhető a Találkozások /1873/ és az Alfréd regénye 

/1875/ cimü verses regényeiben, és jó néhány költeményé- 

ben is.
A Találkozásokban korának Budapestjéről kiván 

néhány jellemző képet, felvillantani Vajda Jáno,s, a mü. 
alcime - Budapesti életkép - is utal erre.

Elsősorban Hangulatában, ironikus megjegyzései
ben folytatja Vajda János a byroni hagyományt; de a főhős, 

Virányi Ernő életének néhány fordulata is Byron hőseit 

idézi. Ilyen mozzanatok: Ernő szerelme Etelka iránt; visz- 

szavonulásai a természetbe /.,.. Majd elmegy ő, el messze, 
messze/ Itt hagyva a vásári zajt - /Hol vig madár szól
zengedezve,/ Az. erdő illatot sóhajt... — ir. j. 93. II. 

köteti, m. 649. 1.//; s végül a teljes kiábrándultság, 

a vigasznak a magányba keresése// ... üres a föld! És leg- 

sivárabb, /Hol legzsibongóbb a tömeg. /Idegenek, kisértő
/Nyomasztja az egyedül- 

ir. j. 93. II. kötet, i.
vázak/ Az ismert arcok, emberek 

lét, Mégis magánya ir-adóbb.... - 

m.. 722. 1.//

• *

Az Alfréd regényében, még ennél is kisebb mérték
ben van jelen Byron, hatása. A Byron hőseire jellemző szen
vedélyességet, tépelődést megtalálhatjuk Vajda főhősénél, 

Alfrédnél is. Byron hatására vallanak a műfajra, a verses 

regényre jellemző sajátosságok: a költő humora, a reflexiók, 

a „Urai kitörések" /Morvay - ir. j. 51. i. m. 335. 1./; 

Vajda azonban sokkal kevésbé van jelen a műben, mint. Byron 

a Don Jüanban, s lényegesen kevesebb az Alfréd regényében 

a politikum is.

Vajda János költészetében, végig vonul a byroni hő
sök. néhány jellemző vonása.

Byron hőseinek jelentős részét az embergyülölet
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hatja át. Ezt az érzést megtalálhatjuk Vajda lírájában. 

Példa erre a Meghasonlás és a Városligetben cimü verse 

is. „Hitvány volt és lesz az ember" - vallja keserűen 

Meghasonlás cimü versében.

/ ir. j., 93. I. kötet, i. m. 72. 1./

A menedéket Vajda számára is a természet tiszta
világa jelenti:

Mert persze, persze a ligetbe 

En rendesen korán megyek;
Mikor még nincs megfertőztetve;
Nem járnak ott még emberek 

/ ir. j. 93. I. kötet, i„ m. 319» 1. Város
ligetben/

A menekülés másik formája a magányba húzódás, 
erre azért kényszerül rá a költő, mert a nagy egyéniséget, 
hiába küzdene mások javáért, nem értik meg a közönséges em
berek - az egyéniség kultusza, a magányosság a byroni hős 

hatását mutatja. Vajda költészetében ezt az érzést példáz
zák többek között a Magány, a Költő barátomhoz II 

na emléke XXVIII. cimü versei. E témakör legnagyszerűbb 

darabja, ahol ez az érzés a legerőteljesebben, a legkifor- 

rottabb formában jelenik meg, Az üstökös cimü müve.

• • •

• ••>

a Gi-• 9

Vajda János azonban nem olyan ember, aki nem pró
bál valami reménységet, valamiféle kiutat találni.

A szabadságvágyat - ez a byroni hősök fontos jel
lemvonása - fogalmazza meg az Önkéntes dala, A rab halála 

cimü költeménye is. A kiútkeresésnek és a harcostársakra 

találásnak pedig szép példája a Jubilate! cimü verse:

... De hát ne volna itt már semmi ép?
Az nem lehet! Van, igenis, a nép.
A nemzet ős fájának törzse még jó,
Csak lombjait pusztitja ronda hernyó...
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De kertészkés levágja majd, s kinő...
/ ir. j. 93. I. kötet, i. m. 368. 1. /

• • t

A Jubilate! költője legyőzte azt a Childe Harold-i
világfájdalmat, ami a vers kezdősorait még áthatotta.

1 '«
, r r * CvVMA- ,Ábrányi Kornél harminc évig irta Ivan verses regé

nyét..
Ebben a műben alig-alig figyelhető meg Byron művé

szetének hatása; az a kevés hasonlóság, ami fellelhető a 

két költő müvei között, elsősorban a formában, a községek
ben nyilvánul meg..

A Prológban Ábrányi Kornél utal a Don Jüanra, ma
ga kivánja megvilágítani, mi a fő különbség a Don Juan és 

az ő hőse sorsa között:

... A világhírű Don
Birt ezret, de egyet sem szeretett:
Hősöm csak egyet - s áldozatja lett...
/ ir. j. 64., i. m. 4. 1. /

Megállapitása tartalmaz némi félreértést, Don Juan 

ugyanis - Ábrányi Kornél utal arra, hogy Byron Don Jüanjá
ról van szó!- szenvedélyésen szereti Haidét.

Mik azok a vonások, amelyek Byron müveinek hatását
tükrözik:?

A verses regény inditása, első jelenetei a Darát 

idézik titokzatosságuk, a hősök múltjának homályossága ré
vén; a bosszuállás jelenetei a Parisina hatásáról valla
nak, a Bizáncban játszódó ének pedig a ’’keleti történetek” 

színhelyét idézi.
Teljességgel ellentétes Byron müveivel Ábrányi 

Kornél vallásossága.

A középkorban játszódó Iván tartalmi fogyatékossá
gai, terjengőssége, a túlzó, vadromantikába illő fordulatok 

sokasága, szerkezeti aránytalansága miatt nem tartozik a
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magyar irodalom verses regényeinek élvonalába.

E korszak regényíróinak alkotásaiban is találkoz
hatunk Byron művészetének hatásával. A Byron által a Chileié 

Haroldban emlitett Tepelenti Ali a főhőse Jókai Mór A 

janicsárok végnapjai /1854/ cimü regényének és Eáy András 

A szulioták cimü elbeszélésének is.

A janicsárok végnapjainak helyszíne Byron „keleti 
történeteinek'1 kedvelt, tájait idézi. Byron művészetének ha
tására vezethető vissza a szenvedélyes szerelem ábrázolása 

Ali két ifjú foglyának sorsában; Ali ifjú feleségének, 
Eminahnak az alakja, aki végül m^.s Ali mellé áll annak 

gazságai ellenére; a szulioták bátor harca; 

aki azonban gonoszságban túlszárnyal minden byroni hőst.
s Ali alakja,,

E mü alapján arra következtethetünk, hogy Jókaira 

Byron művészetének csupán néhány vonása - s nem a legjelen
tősebb, nem a legjobb vonása - hatott, Sieg a külsőséges 

elemek: a „keleti történetek" helyszine, a kalandosság, a 

szélsőséges jellemek.

Eáy András elbeszélésének, A szuliotáknak Albánia 

a helyszine, témája a szulioták hősies harca a török hódi- 

tók ellen. A helyszin Byron „keleti történeteinek" hatását 

mutatja. A hős szuliota nép a szabadságért, függetlenségért 

harcol - a szabadságvágy, a zsarnokgyülölet olyan erőtelje
sen nyilvánul meg A bzuliotákban, mint Byron müveiben.

Nemcsak a táj és a szabadságért vivott hősies harc 

rajza árul el Byron hatást, hanem néhány szereplő jelleme 

is. Ezt példázza Cervas Irén hősiessége, aki a következő 

szavakkal búcsúzik testvérétől és jegyesétől, akik kezes
ként indulnak el az ellenség táborába:

- Menjetek! szól ez /Irén/, csakhamar megem
berelve magát; én ugyan bánat kenyerét fogom enni, mig meg-

о • •
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jqttök; de szuliota hölgy vagyok, kit csak gyalázat és • 
hitszegés bir végképp lesújtani

/ ir. j. 71., i. m. 297. L/

Cervas Tódor személyében a vivódó hős jelenik meg 

az elbeszélésben, az a hős, aki nem tudja, mit válasszon, 
népe, hazája szabadságát vagy a szerelmet:

... a hon iránti szent kötelesség és lángoló szere
lem tusája pokol kánjaival gyötrötte keblét...

/ ir. j. 71., i. m. 329. 1. /

A szulioták utolsó sorai a hős, a szabadságért, meg
halt szuliota nép dicsőitésével zárulnak.

Kemény Zsigmond is jól ismerte Byron müveit, regé
nyeiben fellelhető az angol költő müveinek hatása.

A Gyulai Pál /1046/ néhány motivuma, elsősorban a 

főhős jelleme ezt tükrözi.
Gyulai Pál személyében a vivódó hős alakját rajzol

ta meg Kemény. A kegyenc mindenkinek és mindennek a javát 

szeretné szolgálni: a hazáét, Báthori Boldizsárét, Báthori 
Zsigmondét, szerelméét. A különböző érdekellentétek miatt 

azonban képtelen erre, menthetetlenül a tragikus vég felé 

sodródik.

Gyulai Pál hatalmas egyéniség, vivódása a Manfré- 

dét idézi. Ezt irja naplójába:

... Én kifáradtam a titáni küzdelemben, mely egész 

eget akarna elfoglalni. Nem óhajtnatom többé egyItt az örök 

érzések világló mécsét és égető kanócát, napfényét és vil
lámait, nem a szív lázas dobogását mámortalan Kéjekkel. S 

miután választani kell a szenvedély és megelégülés közt,ha 

dicsérem a kikötőt, azért van, mert. ismerem a tenger szél
vészeit. • •••

/ ir. j.. 75- I. Etet, i. m. 349. 1. /



- 113 -

A közélet intrikáiban, útvesztőiben, harcaiban, 

megfáradt Gyulai a magány szabadságába, a természetbe sze
retne menekülni:

... Itt a perc, melyben lerázván hivatalom béké
it, szabad fogok lenni, mint a sas, mely bérceiden fész
kel, mint a Maros, mely mig völgyeid szőnyegén rohan, 
semmi hajó terhét, nem tűri hullámain...

/ ir. j. 75. II. kötet, i. m. 95. 1./

A muderris Gergely diák is Byron legkegyetlenebb 

hőseinek, Giaffir és Azo alakjának hatását mutatja.

A Zp-rd idő /1861-62/ cimü Kemény Zsigmond regény 

szintén Byron hatást, árul el.

Az. angol költő hatása elsősorban a regény roman
tikus fordulataiban, a török világ rajzában nyilvánul meg; 
legerőteljesebben az egyes szereplők rajzában lelhető föl. 

Megjelennek Byron, jellegzetes egyéniségei: Elemér személyé
ben az elmés, okos, a természetért és a szabadságért rajon
gó ifjú; Dóra alakjában a tisztaérzelmü, angyalian bájas 

leány, Barnabás révén pedig az embertelen szörnyeteg.

A Beppo és a Don Juan hatását a Zord idő Írójának 

ironikus megjegyzéseiben figyelhetjük meg.
század utolsó harmadának

humoros,
Folytassuk a sort a XIX. 

verses regényeivel, mert ez a műfaj továbbra is őrzi nép
szerűségét irodalmunkban.

Reviczky Gyula kísérlete a- verses regényre, 

Szeptember töredék maradt.. Az, elkészült részek azonban By
ron hatásáról tanúskodnak.

a

A főhős, Veér András végzetes szerelméről szól a 

mű. Veér András szerelme, Helén apjának az alakja a byro- 

ni hősök hatását, mutatja. Korongh Iván ugyanis titokzatos 

férfi, s úgy viselkedik, mint a gyaur vagy Dara:
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Bánátja van, rebesgetik.
Lehet, hogy van, de nem mutatja,
Múltról, jelenről nem beszél...
/ ir. j. 90. i. m. 209. 1./

Nemcsak Ivánra, Yeér Andrásra is jellemző, hogy 

nem beszél gondjairól, fájdalmáról:

... Szenvedj, szivem, zárulj be szótlan... - mond
ja.
/ ir. j. 90. i. m. 210. 1./

A végzetes tett után - Helén férjét, öli meg egy 

vadászaton - András rádöbben, milyen hiábavaló az élete, s 

úrrá lesz rajta a Childe Harold-i világfájdalom:

• ♦ •

Nem az, nem az többé az élet, 

Aminek egykor álmodám 

óh, jaj, már sirnom sincs miért!. 

Szegény, fáradt,, fakó szivemben 

A kin közönyre változik.

• • •

• • •

• •-

• • •

• •

/ ir. j. 90. i. m. 120. 1./
A világfájdalmas hős - Byron müveinek ismeretében 

nyilvánvaló - a természetben, a magányban keresi a megnyug
vást..

A reflexiók, az ironikus megjegyzések, a kitérések 

sem hiányoznak Reviczky Gyula verses regényéből.
Egy másik Reviczky művön, a Eestett ideál cimü al

kotáson is érződik Byron művészetének hatása..

Az ünnepelt színésznő elhivja magához szegény, if
jú hódolóját, s megvendégeli. A betoppanó grófi szerető 

olyan méltóságteljesen viselkedik, mint Beppo - dicséri Leo
nóra jó szivét..

Fejes István, két verses regényt is irt, az Egy szép 

asszonyt. /1876/ és a Kamillót /1894/.

Wilier József Byron és a mo.dern magyar eposz, cimü
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tanulmányában /ir. j .. 62./ említi mindkét müvet* mint 

olyan verses regényeket, amelyekben Byron költészetének 

befolyása figyelhető meg.

Az Egy szép asszony témájában nem árul el Byron 

hatást. Talán csak Ede, a férj önfeláldozó lovagiassága, 

mutat némi rokonságot a Jjyroni hősökkel.
A feldolgozás módja is kevéssé emlékeztet Byron

ra, bár az iró megpróbálja kommentálni az eseményeket, s 

követni a byroni verses regények stilusát. Az eredmény 

azonban csak halvány utánzata a Don Juan költője előadás
módjának.

A Kamilló témájában nem érvényesül Byron hatása.
A feldolgozás módjára ugyanaz jellemző, mint az Egy szép 

asszonyra, bár ebben a műben sokkal erőteljesebben törek
szik Fejes István arra, hogy bemutassa, s egyben kritizál
ja, gúnyolja a korabeli magyar viszonyokat, az arisztokrá
cia és a dzsentrik életmódját - a gúny azonban meglehető
sen erőtlen, humora túlságosan elnéző.

Széchy Károly 1881-ben irta meg Szép Ilonka ci- 

mü verses regényét.
Wilier József azt irja tanulmányában, hogy a Szép 

Ilonka „par excellence byroni mü" . /ir. j. 62., i. m. 57. 
1../ Érdemleges Byron hatásról azonban nem beszélhetünk e 

müvei kapcsolatban.

A Don Jüanra emlékeztet az, hogy a főhős szerel
mi kalandjait verseli meg a költő. A mü két fontos szerep
lőjének, Báthorynak és Dezsőnek az alakjában pedig a két, 

a szabadságért életét áldozó, lovagias férfi áll előttünk. 

Személyiségüket azonban erőtlenül rajzolta meg Széchy Ká
roly, nagy egyéniséget nem tudott formálni hőseiből, de 

még az egyszerű, köznapi embert sem tudta bemutatni.

Byron előadásmódjának is csak halvány másolatát 

tudta megvalósítani Széchy Károly..
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Krúdy Gyulának, a XX. századi magyar próza egyik 

kiemelkedő alakjának néhány regény— és novellahősében is 

fellelhetők a byroni hős hatásának nyomai.

Krúdy hatalmas novellacikulsa a Szindbád.
Ha végigkísérjük a hajós útját, megfigyelhetjük, 

hogy a novellafolyam néhány darabjában Szindbád szinte 

Ghilde Haro.ld hasonmásaként jelenik meg, szembetűnő azon
ban az. is, hogy az ut, amelyet hosszú élete során megtesz, 
lényegesen különbözik az. angol ifjúétól.

A fiatal Szindbád utazásainak oka ugyanaz, mint 

Childe Harold vándorlásainak kezdetéé:

Szindbád, az. unalom és az idegesség elől a ra
gyogó estéjü Budapestről e nagy téli időben elutazott...

/ Szindbád, a hajós - ir. j. 80., I. kötet, i.m.
32, 1./

A Childe Haro.ld tényleges hatása a novellaciklus 

első fejezetében, a Szindbád ifjúsága és a Szindbád utazá
sai cimü fejezetben" figyelhető meg, ekkor volt a csodaha
jós "elhagyatott, ekkor kószált éjszakánként Sztambul vá
rosában", ekkor történt meg vele, hogy

Kifosztott koldusként bolyongott az éjszakában, 
s valóban igen céltalannak látta az. életet

/Szindbád útja a halálnál — ir. j. 80., I. kötet, 

i. m. 69. 1./
Élete folyamán azonban Szindbád más emberré válik, 

a következő novellák cimei, a Feltámadás, a Szindbád 

térése, önmagukban is bizonyítják, hogy az angol ifjú élet
szerűié le té-he к , érzéseinek Szindbád életútjában ezúttal jó
szerével semmiféle tér nem marad. Ez a Szindbád nem hisz a 

szerelemben, szereti és felkeresi anyját, s az öreg hajós 

mar teljesen leszámol ifjú korának ábrándvilágával:

Nem szabad a szivet felesleges izgalmaknak ki-

• •* •

meg-

• • ••
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.tenni, hiábavalósaggal fárasztani a fantáziát, elérhe
tetlen nőkkel sétálgatni, belemenni nőies ábrándozások— 

be, érzelgésekbe, hosszan tartó viszonylatokba...

/Születésnapi kalandpk — ir. j „ 80.., II. kötet,
i. m. 358. 1../

A Purgatórium Szindbádja - hogy meggyógyuljon — 

megadja magát minden égi és földi hatalomnak, s ezzel út
ja végérvényesen elválik a büszke, az ilyenfajta megalku
vásra képtelen byroni hősökétől.

A vörös postakocsi /1913/ és az Őszi utazás a 

vörös postakocsin, /1913/ cimü regényének főhőse Rezeda 

Kázmér, akinek sorsa valamelyest hasonlit a byroni hősök 

életének egy-két mozzanatához..

Rezeda Kázmér, az álmodozó ujságiró, a „sánta 

lord” költészetének rajongója, ugyannyira, hogy

... régi módszere volt a nők körüli udvarlásnál 
a költők segítségül vétele. Szerelmeit... többnyire Byron 

vagy Puskin verseinek köszönhette...

/А vörös postakocsi - ir.j. 78. i. m. 134.1./
Az angol költő lirája azonban nem csupán eszköz 

Rezeda Kázmér számára, amelyet bizonyos célok érdekében 

felhasznál, solckal több annál, egész életszemlélete, az 

ifjú Childe Harold életérzésének hatásajalatt alakul ki. 

Rezeda ur „ábrándos és busongó” ifjú, aki azonban csupán 

bizonyos élettapasztalatok révén jutott el a Childe Ha— 

rold-i csömör érzéséig, hiszen „Hajdan vig és életrevaló 

fiatalember volt”. /А vörös postakocsi - ir. j. 78. i.m. 

150.1./

Az effajta vig élet azonban Krúdy hőse számára az
is csak előjátéka annak átváltozásnak, amely a középsze
rű emberek közül kiváló hős jellemében végbemegy: Rezeda
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Kázmér a Childe Harold-i utat követi, egyre gyakrabban sé
tál álmodozva, egyedül a ligetekben. Az angol és a magyar 

művész, hőse közötti rokonságot a következő sorok bizonyít
ják a legerőteljesebben, itt a legnyilvánvalóbb a Childe 

Harold hatása:

Busan, titokteljes világfájdalommal járt-kelt 

az. alföldi városkában, mint bánato.rszág álruhás király fia

/А vörös postakocsi - ir. j. 78. i. m. 151. 1./

.. szeretni többé nem tudok. Egykor regényhős vol
tam, most unott, rosszkedvű, fáradt, úriember lettem

/ A vörös postakocsi — ir. j. 78. i. m. 186.1./

Az angol költő főhősének, Childe Haroldnak a. számá
ra a magányra itéltettség tudata, a céltalanság, a csömör 

még olyan érzés volt, amelyből élete során legalább egyszer 

megpróbál elmenekülni, s szomorúan, fájdalmas lemondással 
veszi tudomásul, hogy számára már csupán egyetlen hangulat, 

a világfájdalom jutott osztályrészül. Az idősödő, a negyven 

éves Rezeda Kázmér rezignáltan, de már némi iróniával sum
mázza eddigi éveit:

• • ♦

• ♦

♦ ♦ •

. Örökös katzenjammerem van az élettől 
/Őszi utazás a vörös postakocsin - ir. j. 78.i„m.

* • *• •

3O8.IV
Krúdy Rezedájának sorsa Byron szereplőinek életút

jától eltérő fordulatot vesz, mert az idősujságiró a budd
hista tanokban keres gyógyirt az életben kapott sebeire. By
ron hőseinél az efféle fordulat - láttuk — elképzelhetetlen 

volt.,

A Rezeda Kázmér szép élete Kázmérja korábbi énje 

megváltózűr, az 1930-as évek Budapestjén hasonló célt tűz 

ki magának, mint a XIX. század Angliájába látogató Don Juan:

Rezeda ur félig-meddig életmüvésznek akart fel
csapni életének ebben a korszakában 

let apró örömeit
/ ir. j. 79

• • •

Elvezni akarta az é-• • «

• • •

i. m. 25. 1«/• 9



- 119

, A századvég lírájának két, jelentős egyénisége
Komjáthy Jenő és Czóbel Mjnka. Byron költészete az ő .mii
vé s z e tükre is hato/tt..

Komjáthy Jenő költészetében igen sok Byron motí
vumra bukkanhatunk.

Ifjú korától kezdve áthatja verseit az embergyü- 

lölet, ami oly gyakran megtalálható Byron hőseinél is. E 

témakörbe tartoznak, az. Eletsnr, A hypokritákho-z,, a Kértár- 

saimhoz,, a Még egy tusa cimü költeményei.

Az emberek megvetésének oka a tömeg hitványsága, 
aljassága, közónyössége, megalkuvása:

Kacagnak rajtam emberárnyak,
Es meggyülöltem mind a hányat,
Nem leltem én, csak korcsokat...
/ ir. j. 77., i., m. 19. 1. -- Eletsor/

Byron müveinek központi alakja a nagy egyéniség, 
aki kiemelkedik az. nember-pusztaságból”, s aki - mert any- 

nyival nagyszerűbb, hatalmasabb egyéniség, mint a többi 
ember - a magányba menekül. Komjáthy költészetére ebből a. 
szempontból, is hatott Byron, a magyar költő verseiben is 

gyakran felbukkannak ezek a gondolatok. Ezt példázzák A 

homályból, a Jóslat, а Коrtársaimhoz, a Barátaimhoz,, A sem
mi és a Melancholia cimü költeménye. Eletsorsát igy fogal
mazza meg Komjáthy Jenő:

. Ki fény vagyok, homályban éltem,
Világ elől elrejtezém;
Nagy, ismeretlen messzeségben 

Magányosan lobogtam én 

/ ir. j. 77., i. m. 5. 1. -- A homályból/

• •

• • •

Ezen a ponton azonban már eltér egymástól a byro- 

ni hős és a magyar költő egyénisége. A magányba - bár
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menedékül is szolgál számára - Komjáthy Jenő nem nyugszik 

bele. Szeretne eggyé válni az emberekkel és az egész vi
lágmindenséggel; szeretné átadni nekik mindazt a szépet, 
nagyszerűt, ami benne él:

... Ölelni vágyom a világot 

És sirni milliók szivén;
Beoltani e tiszta lángot 

Vágyom milljók szivébe én 

. Óh gyújtsatok rokon világot!
Én látok; ti is lássatok!
/ ir. j. 11. j i. m. 6. 1. — A homályból/.

• • ♦

• •

A byroni hősöket a szabadságvágy hatja át, szabad
ságot szeretnének nemcsak a maguk, hanem társaik számára is 

kivivni, hogy a zsarnokok ne uralkodhassanak rajtuk. Ez. 
gondolat igen gyakori Komjáthy költészetében. Erről a vágy
ról, a a zsarnokság gyületéről vallanak a Magamról, A köte
lességhez,, a Megnyugvás, a Celeszta húgomnak, a Szózat, a 

Rohan a nap cimü költeményei.

a

. Egyetlen vágy, mi engem éget,
Széttépni minden köteléket,
Hogy, mint a fény, legyek szabad!
Hah! gyűlölöm, bár hasznos is, az önkényt 
/ ir. j. 77., i. m. 166. 1./

- irja A kötelességhez, cimü versében.

• •

• • •

• • •> • • •

A gyaur és Manfréd visszautasítják a vallás viga
szát, Káin az Isten ellen fordul; Byron hősei büszkén lá
zadnak az ellen, hogy megalázkodjanak bárki előtt is, már
pedig a zsarnok Isten ilyen szolgai alázatot kíván tőlük. 

Byron költészete e tekintetben is hatott Komjáthy Jenőre.
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A'Byron hatás biz.onyitéka már maga az a tény, hogy az, '* 
„Alázat” és a Nincsen bocsánat! cimü költeményeiben hivat
kozik a magyar költő Byronra. A fent, emlitett motívumokat 
a Magamról, az. Eletsor, a Kor társaimhoz., az „Alázat." és 

a Nincsen bocsánat! cimü Komjáthy versekben figyelhetjük 

meg..

Egyik utolsó versében, a Szózatban igy foglalja 

össze eszméit a költőd

... Testvéreim! romboljuk össze 

A múlt sötét, nagy házait!
A fülledt börtönök lakóit.
Hadd járja át uj, tiszta hit!...

. Hisz, összefogva célt kell érnünk!
A jelszavunk: Testvériség!
S a tiszta, ős talajba tesszük 

Az uj világ alapkövét...
/ ir. j. 77., i.m., 280-281.1./

Komjáthy Jenő egész költészetét a lázadás hatotta 

át, lázadás saját kora, a kapitalizmus, az állam, az egy
ház, a hitvány zsarnokok ellen, azt azonban már nem ismer
te fel, hogyan lehetne megdönteni a gyűlölt rendszert.

• - •

Ozóbel Minka költészetében felfedezhetjük Byron 

művészetének hatását.
A szépség angyala cimü költeményében a magányos

ságba kényszerült nagy egyéniség a hős:

... Gyűlöltök, jól tudom,
Mert testetek, s telketek durva szövetét 

Eájón érinti lelkemnek sugárja...
/ ir. j. 69 i. m. 13. 1./

Ez a gondolat jelenik meg a Magános utón cimü ver-
• 9

sében.
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, A középszerű, kicsinyes, hitvány emberek iránt,ér
zett megvetést, fogalmazza meg a Rétegek cimü müvében:

. Durva szövetű földi alakok 

Terjesztik a köznapiság lehét.
Minden szivben sajátos kicsinyes gondok:
Az önzés, a vétek.
/ ir. j. 69., i. m. 19. 1.

A Káin hatását mutatja A lázadó, amelyben az ember 

olyan szavakat szól, mint a Káin főhőse:

• ♦

• •

. Mért ébresztél fel kinos öntudatra? 

Ha tőlünk azt csak ismét elveszed..» 

/ ir. j.. 69., i. m. 67. 1./

•- •

A Táncvigalom cimü költeményre A szörnyeteg átvál
tozása hatott; a „hős” egy púpos ember, aki gyűlöli az embe
reket, mert azok lenézik őt, pupossága miatt»

A Donna Juanna /1900/ cimü drámai költeményben ta
lálunk néhány byroni motívumot. Bár a cim a Don Jüanra emlé
keztet, a Don Juan hatása nem mutatható ki ebben a műben; 
tárgya, előadásmódja, műfaja tökéletesen eltér az angol köl
tő alkotásától.

i

A drámai költemény főhőse Donna Juanna, aki határ
talanul büszke nő, fdggetlenségét, egyéniségét semmiképpen 

nem akarja feladni. Donna Juanna nem akar Don Pedró fele
sége lenni. A Don megkérdezi, miért, nem, mi szeretne hát 

lenni. Donna Juanna öntudatosan igy felel:

... Mi vagyok, s voltam: egy egyén:
Donna Juanna!...
/ ir. j. 69-, i. m. 128. 1./

A byroni hősök hatása nyilvánul meg ebben a val
lomásban.

A Byron hatás mutatkozik meg abban is, hogy a Don-
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na Juanna központi problémája maga a hatalmas, elpusztít-•>
hatatlan szenvedély:

a szenvedély maga a lélek,
Ö hordozója bűn és tisztaságnak,
Benne teremnek szent, mint vétkes vágyak.,..
/ ir. j. 69., i. m. 149. 1./

Az epika és a lira után a drámairodalmunkban meg
nyilvánuló Byron hatást vizsgáljuk meg.

Madách Imre költészetére és legnagyobb müvére, Az 

ember tragédiájára egyaránt hatott Byron életműve.

Morvay Győző több költeményt, is felsorol, amelyek
ben Byron hatást vél .felfedezni /ir. j. 51., i. m. 346.1./, 

véleményem szerint csupán az Q— és újkor /a görög föld, 

Hellász dicsérete/ és az Otthon cimü versében figyelhet
jük ezt meg. Az Otthon is csak abban byroni, hogy az embe
rek társaságából menekülnie kell a költőnek, s a hely, aho
vá. elhúzódik, az otthon. Az az otthonszeretet azonban, a- 

mely ebben a költeményben megtalálható, semmiképpen sem idé
zi Byron müveit..

• • •

Sokkal jelentősebb a Byron hatás Az ember tragédi
ája /1859-1S60/ cimü drámai költeményében.

E műre elsősorban a Manfréd, az Ég és föld, vala
mint a Káin hatott. A Tragédia és a Byron müvek közötti ha
sonlóságokat a korábbi tanulmányok már részletesen kimutat
ták, azért e kérdést nem vizsgálom részletesebben dolgoza
tomban. A Tragédia és az angol költő alkotásai közötti ha
sonlóságokat Morvay Győző tanulmánya rendszerezi és sorolja 

fel.
i. m. 348 - 350.1.// ir. j. 51 • 9

A hasonlóságok nagy számát az alapmotívum közössé
ge magyarázza elsősorban; mig azonban Byron hősei semmifé
le' megnyugvást nem találnak, Madách Ádámja előtt végül meg-

(S ^ fi
4
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jelenik valami halvány remény*
A tartalmi hasonlóságok mellett feltűnik még a 

Byron müveire jellemző világfájdalmas hangulat, s Byron 

drámai költeményeinek formai hatása is.

Byron drámai alkotásainak befolyását figyelhetjük 

meg Váradi Antal, Lenkei Henrik és Palágyi Lajos müveiben..

Váradi Antal 1876-ban irta meg Iskarióth cimü drá
máját...

A téma Iskarióthnak, Messiás egyik ifjú apostolá
nak küzdelme : a zsarnokok ellen, a nép szabadságáért. Iska
rióth - gppugy, mint Byron legnagyszerűbb hősei - az igaz.- 

ságért és a szabadságért harcol, vállalva érte a halált is.

A Tamóx^a /1879/ már több vonásában tükrözi Byron
ha t a s a t..

A két főhős egyike Tamóra, aki leigázta a theozug 

király, Dagon országát, s Lagont számüz.te. A mü témája Da— 

gon küzdelme népe felszabadításáért, hatalma visszanyeré
séért; ezzel párhumazosan pedig Dagon és Tamóra egymás 

iránt érzett szerelme. A két főhős azonban eleinte nem tud
ja, ki is a szerelme valójában.

A zsarnokság elleni, a szabadságért vivott küzdelem, 
a bosszuállás és a nagy szenvedélyek középpontba állítása 

Byron müveinek hatásáról tanúskodik.,

A főszereplők közül Tamóra az embertelen zsarnok, 
szivében csak egyetlen emberi érzelem, a szerelem él még.
Az. igazi nagy hős Dagon: népe szabadságáért feláldozza sze
relmét és önmagát.:

. . . Inkább háljon a theozug király
8 legyen a nép szabad, mint ő maradjon 

S népe haljon el bilincs alatt...
/ ir. j. 99 i. m. 59. 1./• 9
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A Rafael /1894-/ cimü müvében Antonio — valójábapi 
egy gazdag ur felesége - féktelen szerelme és bosszúvágya, 
emlékeztet Byron alkotásaira.

A Démon /1895/ cimü drámában szintén ez a két mo
tívum áll az. események középpontjában.

A Charitas /1899/ egyik főhőse Salamon király,akit 

László fosztott meg uralmától, s aki minden eszközzel meg
próbál bosszút, állni Lászlón. Csupán a bosszuállás motívu
ma az., ami ebben az. alkotásban Byron hatását mutatja.

Lenkei Henrik müve, a Kain halála /1899/ gyönge 

utánérzése Byron Káin cimü müvében).

Káinja gyűlöli a „nyájas, gyenge, ingatag" lénye
ket, s gyűlöli az Urat, mert halandóságra Ítélte. Nyoma 

sincs azonban benne Byron Káinja fenséges nagyságának, tu
dásvágyának, gyötrődéseinek — nem elvei kényszerítik rá, 

hogy megpróbálja megölni Sétet, a gyűlölt Ábel fiát,csupán 

azért cselekszik igy, mert útjában áll.

A nagy előjáték /1927/ első felvonása is Káin után
zata, a további jelenetekben Káin már teljesen elveszíti 
nagyságát; zsörtölődő, a rombolás szellemétől hajtott öreg
emberré válik. Ádám pedig-а mü befejezéseként-a byroni hő
sökétől teljesen eltérő célt jelöl ki az emberiségnek: a 

•hálát, a jóságot, a jámborságot, a kegyeletet.

Az Are tinó /1933/ cimü műben nem mutatható ki jelen
tősebb Byron, hatás, egyedül a színhely, Velence emlékeztet 

Byron drámáira.

Palág.yi Lajos 1894-ben irta Az ifjú szerzetes cimü
drámai költeményét.

A mü igen erőteljes Byron hatásról tanúskodik.' A 

trónkövetelő egyénisége szinte teljesen Manfréd mása. A 

trpntövetelő nyugalmat, békét keres, megpróbál elvonulni
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az. emberek világától. Az eszmélést, a tudást keresi re-' 
ménykedik:

Hagy rejtőzve e kis zugba,• #. •-

A nagy titkot, meglelem 

/ ir. j. 88
• • *

i.m.38. 1./• 9

A szerzetesek közé készülő — ez már eltérő vonás
trónkövetelő ezután egy időre népe szabadsá

gáért vivott harca élére áll, korán rádöbben azonban, hogy 

6 erre képtelen, mert nem a narc, nem a cselekvés az ő vi
lága. Ezzel a felismeréssel hal meg, s ez a vonás szöges el
lentétben áll Manfréd egyéniségével.

a Manfrédtól

A rabszolgák /1899/ központjában a szolgák és a pol
gárok zsarnokság elleni és a szabadságért vivott harca áll.
A Byron hatás csupán e téren jelentkezik.

A Hesperidák kertje /1911/ cimü műből a főhős, At
las az, aki a nagy byroni hősökre emlékeztet, mert bár mér
hetetlenül szenved, nem hajlik meg a főisten, Zeusz előtt, 

s megveti annak „szolga-táborát” is. Élete lényegét a küz
dés, a soha meg nem nyugvás adja:

. kánjaidat, te világ,
Az atlasi szív csak hordja tovább! 
/ ir. j. 86., i. m. 78. 1./

• •

A szabadságharc bukása után egyre népszerűbbek let
tek Magyarországon Byron müvei, s egyre több alkotónál 
gyelhetjük meg az angol költő hatását.

Eddig főleg a Childe Harold-i világfajaalmas élet
érzés hatott a magyar költőkre, Írókra, de néhányan már ak
kor is hirdették a szabadságvágyat, a zsarnomgyülöletet, a
jelen kritikus szemléletét, a harcosságot, a szenvedélyes-

fi-
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séget.. Az. elnyomás éveiben a byroni' költészetnek ezek a 

vonásai hatottak elsősorban művészeinkre. Ebből követke
zik, hogy a Childe Harold és a „keleti történetek" hatá
sa kevésbé jelentős, előtérbe kerülnek Byron drámái és a 

Don Juan cimü müve..

Byran hatása valamennyi műfajcsoportra érvényesül, 
legerősebben az epikában és a drámában.

Az egyik legkedveltebb műfaj a magyar irodalomban 

a XIX. század második felében a Byron által létrehozott 

verses regény lesz, amely még a XX. századi magyar iroda
lom. nagy egyénisége, Krúdy Gyula művészetében is megjele
nik*
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III. A magyarországi Byron hatás — összegzés

Byron költészetének hatása a magyar irodalomban 

igen. korán, az, 1820-as évek elején jelentkezik, s viszony
lag huzamos ideig tart: művészetének befolyása a magyar al
kotókra.

A Byron hatás két hullámát a szabadságharc évei 
választják el egymástól. 1848/43 — amely minden tekintet
ben változást hozott Magyarországon — választóvonal 
Byron hatásban is..

Az 1820-as évek elejétől a forradalom és szabad
ságharc kitöréséig terjedő időszak legfonto.sabb feladata- 

tait a „haza és haladás” jelszava foglalja magában. Nemze
tünk legjobbjai — köztük számos költő, és iró — küzdöttek 

a nemzeti függetlenségért és a társadalmi haladásért. Ez 

az időszak irodalmunk fellendülésének, világirodalmi ran
gúvá emelkedésének korszaka is. Ezekben az években elve— 

niti fel irodalmunk a történelmi múlt nagyszerű, harcos 

hagyományait, hirdeti a szabadság és haladás szükségessé
gét, a zsarnokság gyűlöletét.

a

A célok lassan körvonalazódnak, a célhoz vezető ut 

azonban sok buktatót, rejt magában. Időről-időre felbukkan 

-ha, különösen legjobbjaink, rövidesen le is küzdik — 

kiábrándultság, az, elkeseredettség érzése.
a

Byron költészete kétféle irányban hathat költőink
re: történeteinek hőseit egyaránt jellemzi az embergyülö— 

let, a világfájdalom, a kiábrándultság, a csömör, és a 

zsarnokgyülölet, a szabadságszeretet, a harci kedv, a bá
torság. A korszak, sajátosságainak megfelelően mindkét ma- * 
gatartásforma megjelenik alkotóinknál már 1848/49 előtt.

A magyarországi Byron hatás első korszaka még vi—
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szanylag kevés alkotót érint: Vörösmarty, Vajda Péter, , 
Eötvös József, Vachott Sándor, Petőfi Sándor azok, akik
nek életművében az angol költő hatása fellelhető.

A legkedveltebb Byron müvek ekkor a Childe Harold 

és a „keleti történetek".
Childe Harold jellemének, magatartásának vonásai 

feltűnnek valamennyi itt emlitett költő válságkorszakának 

alkotásaiban. Ez. a korszak az., amikor a „keleti történetek
ből" csupán a bosszuállás, s a szenvedélyes szerelem motí
vumát veszik át a költők, irók.

A Childe Haroldi világfájdalmon azonban - A kartha- 

usit iró Eötvös József kivételével — valamennyi alkotó túl
lép, s a legjobb alkotások — Vajda Péter prózakölteményei, 

Petőfi Az apostol cimü müve — már A sziget hatását tükrözik, 

a cselekvő szabadságvágyat, az önfeláldozást, az emberi kö
zösség szolgálatát hirdetve.

A „keleti történeteknek" nemcsak egyes motívumai, 

nemcsak hősei hatottak irodalmunkra, hanem műfajuk is; a 

kis terjedelmű elbeszélő költemény műfaja nagy népszerű
ségre tesz szert ekkor. Vörösmarty, Petőfi, Vachott Sán
dor alkotásai bizonyítják ezt.

Irodalmunk egyik legkedveltebb műfaja ekkor az e- 

posz volt, igy a Byron által kialakított epikai műfaj, a 

verses regény még nem hódított különösebben. Az is akadá
lyozta egyelőre e műfaj elterjedését, hogy irodalmunknak 

a kor magyar társadalmi valósága iránti érdeklődése csu
pán ez idő tájt kezd kibontakozni; a byroni eposz viszont 

tárgyát és hősét egyaránt korának köznapi életéből meriti.

Drámairodalmunkban még egyáltalán nem jelentkezik 

a Byron hatás, bár egyes nem drámai müvekben már találkoz
hatunk a Manfréd és a Káin néhány jellemző vonásával.
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t A szabadságharc bukása után — irodalmunk általá
nos megtorpanásával egyidejűleg - rövid időre megszakad a 

Byron hatás, hogy aztán ujult erővel folytathassa magyar
országi diadalutját.

Az, ötvenes évektől kezdve Byronnak szinte vala
mennyi müve hat a giagyar irodalomra.

Vizsgáljuk meg azokat, a motívumokat, amelyek kü
lönösen erősen hatottak a korszak magyar irodalmára!

A b.yroni müvek egyik központi problémája a bosszu- 

állás. Ez. a motívum már 1848/49 előtt is igen gyakori volt 

irodalmunkban; népszerűsége továbbra is megmarad, számta
lan mü bizonyltja ezt /Gyulai Pál, A janicsárok végnapjai, 

Zord idő, Iván, Démon stb./

A szenvedélyes szerelem szintén kedvelt témája. 
Byronnak, s ez a motivum a magyar irodalomban is a leggya
koribbak közé tartozik a Byron hatás mindkét korszakában.

Byron müveinek központi alakja a hagy egyéniség-, 
a nagyszerű hős, aki éppen azáltal, hogy kiemelkedik a kö
zépszerű emberek közül, magányra van Ítélve. Szinte vala
mennyi elemzett műben találkozunk ezzel a motívummal. Leg
pregnánsabb példája ennek Vajda János és Komjáthy Jenő köl
tészete

A magányba vonulás szintere a természet, a hősök 

természetszeretete ad megnyugvást számukra. Ez a motivum 

többször megjelenik e korszak irodalmában. /Zord idő, stb./

Byron nagyszerű hősei megvetik a hitvány tömeget, 
gyakran hatja át érzelmeiket az embergyülölet. /Eötvös Jó
zsef, Vajda János, Komjáthy stb./ Ezt. az érzést azonban - 

mint ahogyan Byron legnagyobb hősei is leküzdik, és az em
beriség javáért fognak harcoini — valamennyi nagy iróhk, 

költőnk leküzdi, s a zsarnokok elleRi».- a szabadságért vi—
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vott csatában találják meg az igazi célt;.

A szabadságvágy, a zsarnakgyü1ö1et Byron, hőseinek 

legnemesebb vonása, s alkotóink művészetére igen erőtel
jesen hatott ez a motívum — szinte valamennyi elemzett mű
ben fellelhető.

Byron hősei lázadnak az Isten, a vallás ellen,mert 

az, megalázkodást kiván. tőlük, a büszke, bátor, az igaz tu
dásra vágyó emberektől.. Ez, a lázadás a magyar irodalomban 

szintén megjelenik,, de sokkal kisebb mértékben, mint az 

eddigi motívumok. Legerőteljesebben Komjáthy költészetében 

nyilvánulnak meg; ezek a vonások.

A Byron hatás kettőssége ebben a. korszakban is fenn
áll.

A Childe Harold befolyása lényegesen csökken, csu- 

pár néhány műben /Romhányi, A délibábok hőse, Szeptember, 
Az ifjú szerzetes/ jelentkezik. A politikai elnyomás korá
ban az életunt, céltalanul lázongó ifjú alakja nem volt, 

nem lehetett népszerű.

A „keleti történetek” kedveltsége is jóval kisebb 

méretű, mint a Byron hatás első hulláma idején, jóllehet 

az egzotikus keleti táj a színhelye néhány műnek. /А jani
csárok . végnap jai , A szulioták, Iván/

A „keleti történetek" hőseinek néhány jellemző voná
sa még ekkor is megjelenik a magyar irodalomban, s a legnagy
szerűbb hős, Christian eszméi is hatódtak a magyar müvek al
kotóira. A közösségért önfeláldozóan küzdő Christian utódai 
megjelennek Madách, Eáy, Várady Antal müveiben.

Byron drámai költeményeinek hatású elmélyül 1848/49 

után.. Most már nemcsak az. epikus és a lirai müvek szereplői 
között jelennek meg a Byron drámák hőseinek jellemvonásai, 

hanem egész sor dráma, drámai költemény keletkezik a Manf- 

^rád és a többi mü hatására. Káin személyisége jelentette
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a byroni hős fejlődéstörténetében az egyik csúcsot, mert 
ő volt az, aki szenvedélyesen szerette feleségét és fiát, 

s felelősséget érzett nemcsak értük, hanem a késői utódok 

iránt is, s az ő érdekükben cselekedett. Káin legközeleb
bi rokona e korszak müveiben Ádám, ha kettejük jellemében 

van is némi eltérés.

A Byron hatás második hullámában kerül előtérbe a 

Beppo és a Don J13an. A Don Juan műfaja, a verses regény 

kedvelt forma lesz. Irodalmunk a jelen felé fordul, azt 

próbálja bemutatni, kritizálni, jellegzetes tipusait meg
rajzolni, s véleményét elmondani. E téren azonban nemcsak 

Byron, hanem Puskin is erősen hatott alkotóinkra.

A számtalan mü közül legjobban a két Arany alkotá
sai, a Bolond Istók és A délibábok hőse á 

Jüanhoz. Fekik sikerült megvalósítaniuk a byroni eposz kö
vetelményeit — köznapi események állanak a központban; a 

nagy hős átadja helyét a mindennapok emberének; s az alko
tó állandóan jelen van a műben. Aranyéknak sikerült a kor 

magyar valóságáról és saját egyéniségükről is nagyszerű ké
pet adniuk.

közel a Don

Byron költészete megtermékenyitőleg hatott irodal
munkra. Uj témákkal, hőstípusokkal, mondanivalóval, s uj 
formával gazdagította a magyar alkotók életművét. Irodal
munk legjobbjai elkerülték azt, hogy Byron müveinek hatá
sa egyoldalúan világfájdalmassá, embergyülölővé tegye köl
tészetüket, s hogy pusztán másolói legyenek müveinek. Szt 

vették át az angol költőtől, ami őt igazán naggyá tette, 

s megőrizték egyéniségüket, eredetiségüket is.
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- 134 -

25* Szász Károly: Kisebb műfordításai II. Bp.
1872. /Parisina/

26.. Byron: Manfréd, Káin., A chilloni. fo.goly,.
Beppo., kisebb költemények; Bp. é.n* 

/Manfred, ford.Ábrányi Emil,
Káin, ford. Mikes Lajos,
A chilloni fogoly, ford. Telekes Béla/

27. Kosztolányi De&ső: Idegen költők; Bp. 1966.
/Beppo, Mazcppa/

28. Byron: A sziget, ford. Dr.Dézsi Lajos; Bp.1924*
29. Byron: Transformation, ford. Mayné Marczali

Erzsi, Bp. 1913*
30. Byron: Don Juan, ford. Ábrányi Emil, átdolgoz

ta Görgey Gábor, Bp. 1964*

II. Byronra vonatkozó tanulmányok, monográfiák

31. Benedek Marcell: Hajnaltól alkonyaiig; Bp.1966.
32. Boyd, Elizabeth French: Byron’s Don Juan 

A Critical Study; New York 1958.
33. The Cambridge History of English Literature, 

Volume XII.
34. Chamber’s Cyclopaedia of 'English Literature, 

Volume III. London, 1961*
35* Daiches: A Critical History of English 

Literature, Volume II.; London 1961.
36. Encyclopaedia Britannica,

Volume IV.; London, 1965*
37. Grierson: The Background of English 

Literature *
Classical and Romantic; London, 1962.

38. Grierson- Smith: A Critical History of 

English Poetry; London 1966.
39. Gurnesevits Lajos: Byron a magyar irodalomban; 

Egyetemes Philológiai Közlöny 1901. 218-231.1.



- 135

40. Harvey: The Oxford Companion to English 

Literature; 1955.
41* Hegedűs Géza: Byron; Bp. 1961.
42. Horváth Károly: A romantika; Bp. 1965.
43« Koeppel: Byron, ford, Esty Jánosné; Bp.1913.
44. Kraeger: Der hyronische Heldentypus; München, 

1898.
45. Leguis - Cazamian: History of English Literature; 

London, 1967.
46. Macaulay: Byron, ford. B.P.; Bp. 1918.
47« Marchemd, Leslie A.: Byron’s roetry. A Critical 

Introduction; Boston, 1965.
48. Maurois: Byron élete l-II., ford. Benedek Mar

cell; Bp., 1930.
49. Mayné Marczali Erzsi: előszó a Transformatio 

fordításához.; Bp. 1913*
50. Megyery István: Lord Byron: Bp. 1889*
51. Morvay Győző: Byron Magyarországon; Bp. 1913./

/Koeppel müvének függeléke/
52. A Pelican Guide to English Literature, Volume 

V.; London, 1969.
53. Radó Antal: bevezetés Byron: Manfréd, Káin,

A chilloni fogoly, Beppo., kisebb költemé
nyek cimü kötetéhez; Bp. é.n.

54. Rutherford, Andrew: Byron. A Critical Study.
Stanford University Press, 1961.

55. St.ttLl, Elmer E.: Heroes and Villains.Shakespeare,
Middleton, Byron, Dickens.
The Review of English Studies. A Querterly 

Journal of English Literature and the 

English Language. Volume XVIII. No. 71*
July, 1942.

56. Szenczi - Szobotka - Katona: Az. angol irodalom
■története; Bp. 1972.



- 136 -

57. Szerb Antal: A világirodalom története II. köt
tet,; Bp. 1957.

58. Taine: Az, angol irodalom, története, IV. kötet,
ford. Csiky Gergely, Bp. 1883*

59. Thonslev: The Byronic Hero. Types and Prototypes;
Minnesota, 1965.

60. Világirodalmi Lexikon, I. kötet, szerkesztette
Dr.Dézsi Lajos; Bp.. 1950.

61., Világirodalmi Lexikon, I. kötet, szerkezstette 

Király István; Bp. 1970. /a Byron—fejeze
tet Szenczi Miklós irta/

62. Wilier József: Byron és a modern magyar eposz;
Győr, é„ n„

63. Burgess-Wilson: English Literature. A Survey fo.r
Students; London, 1950.

III., A Byron hatás szempontjából megvizsgált magyar müvek

64. Ábrányi Kornél: Iván? Bp. 1905.
65. Ady Endre: Összes versei, I. kötet; Bp. 1955.

/Margittá élni akar/
66. Arany János: Összes költeményei, I-II. kötet;

Bp. 1967*
67. Arany László: Válogatott müvei; Bp. I960.

/А délibábok hőse/
68. Balogh Zoltán: Alpári; Pest 1871*
69. Czóbel Minka: Boszorkány-dalok; Bp. 1974.
70. Eötvös József: A karthausi, I—II. kötet; Bp. 

1892.
71. Eáy András: Összes beszélyei, III. kötet; Bp.

1883. /А szulioták/
72. Fejes István: Összes költeményei, II.lötet;

Bp. 1894. /Kamiiló, Egy szép asszony/ 
73.. Gyulai Pál: Munkái, I. kötet; Bp. é.n. 

/Romhányi c. költeménye/



- 137

74. Jókai Mór: A janicsárok végnapjai. Jókai Mór ösz-
szes müvei, VII. lötet; Bp. 1894.

75. Kemény Zsigmondi Gyulai Pál, I—II. kötet; Bp. 1967.
76. Kemény Z.sigmand: Zord idő; Bp. 1959.
77. Komjáthy Jenő: A homályból.; Komárom 1910.
78. Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. Őszi utazás a vörös

postakocsin Bp. 1963*
79. Krúdy Gyula: Rezeda Kázmér szép élete; ^p. 1944.
80. Krúdy Gyula: Szindbád I—II. kötet; Bp. 1957.
81. Lenkei Henrik: A nagy előjáték; Bp. 1927.
82. Lenkei Henrik: Aretino. Utolsó roham. Lenkei Henrik

újabb müvei, II., kötet; Bp. 1933.
83. Lenkei Henrik: Káin halála; Bp, 1899.
84. Madách Imre: Az ember tragédiája; Bp. 1971.
85. Madách Imre: Válogatott müvei; Bp. 1958.

/költemények/
86. Palágyi Lajos: A Hesperidák kertje: Bp. 1911.
87. Palágyi Lajos: A rabszolgák; Bp. é. n.
88. Palágyi Lajas: Az ifjú szerzetes; Bp. 1894.
89. Petőfi Sándor: Összes müvei I-VI. kötet; Bp„1892.
90. Reviczky Gyula: Összegyűjtött müvei; Bp. 1944.

/Szeptember, Festett ideál/
91. Széchy Károly: Szép Ilonka; Bp. 1881.
92. Vachott Sándor; Költemények; Pest, 1869.
93. Vajda János: Összes versei, I—II. kötet; Bp.1967.
94. Vajda Péter: Költemények prózában és más Írások;

Bp. 1958.
95. Váradi Antal,: Oharitas; Bp. 1899.
96. Váradi Antal: Démon; Bp. 1899.
97. Váradi Antal: Iskarióth; Bp. 1891.
98. Váradi Antal: Rafael; Bp. 1894.
99. Váradi Antal: Tamóra; Bp. 1879.

100. Vörösmarty Mihály: Összes drámai müvei, I—II.kötet;
/Marót bán/Bp. 1955.



- 138 -

101» Vörösmarty Mihály: 0ssz.es költői müvei, II. kötet, 

Bp. 1972. /Eger, A délsziget, Cserhátam, Széplak,
A rom, A két szomszédvár/

IV..A magyar irodalommal kapcsolatos tanulmányok;

102. A magyar irodalom története, III—IV—V. kötet;
Bp. 1965.

1966.
103* Barta Lajos: Bevezetés Kemény Zsigmond Gyulai Pál 

cimü regényéhez; Bp. 1967.
104. Császár Elemér: Arany Jánas; Bp. 1938..
105. Eekete Sándor: Petőfi romantikájának forrásai:

Bp. 1972.
106. Horváth János: Petőfi Sándor; Bp. 1922.
107. Horváth János: Vörösmarty drámái; Bp. 1969.
108. Horváth János: Tanulmányok; Bp. 1956.
109. Horváth Károly: A klasszikából a romantikába; Bp. 

1968.
110. Keresztury Dezső: "S mi vagyok én 

1817-1856; Bp. 1967.
111. Komlós Aladár: Vereckétől Dévényig; Bp. 1972.
112. Markiewicz, Henryk: Az irodalomtudomány fő kérdé

sei: Bp. 1968.
113» Hagy Miklós: Jókai Mór; Bp. 1968.
114. Férneth G. Béla: Arany László. Arany László Váloga

tott müveinek bevezetője; Bp. I960.
115. Pór Péter: Utószó Czóbel Minka Boszorkány-dalok ci

mü kötetéhez; Bp. 1974.
116. Pór Péter; Konzervatív reformtörekvések a századfor

duló magyar irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel 
Mihka népiessége;|(вр. 1971.

117. Riedl Erigyes: Arany Jánoa; Bp. 1957.

" Arany János9 ф •



- 139 -

118. Riedl Frigyes: Vörösmary Mihály élete és müvei;
Bp. 1967 *

119. Sőtéi’ István: Eötvös József; Bp. 1967.
120. Tóth Dez,ső: Vörösmarty Mihály: Bp.. 1957.
121. Tótfalusi István: Byron világa; Bp. 1975.
122. Vajda György Mihály: Állandóság a változásban. 

Tanulmányok; Bp. 1968..
123. Véher Károly: Kemény Ksigmond. Utószó Kemény Ksig- 

mond Kord idő cimü regényéhez.; Bp.. 1959.
124. Voinovich Géza: Arany és Byron. Irodalomtörténeti 

Közlemények, 1931.
125. Wellek, René--Warren, Austin: Az. irodalom elmélete; 

Bp. 1972.




