
A FRANCIA HATÁS KISFALUDY SÁNDOR 
LÍRAI KÖLTÉSZETÉBEN. 

(Második, bef. közlemény.) 

IL 

4. Rousseau hatását Kisfaludyra eddig csak Kisfaludy 
regényében mutatták ki.1 Császár hangsúlyozza, hogy Rousseau 
hatott Kisfaludy felfogására, és hogy ez Himfy szerelmeiben 
is érezhető.3 De hogy miben áll és hogyan nyilvánul Rousseau 
hatása, azt részletesen nem tárgyalták. 

Kisfaludy benne élt Rousseau közvetett szellemi légkörében, 
mielőtt még Rousseau-1 olvasta: Magyarországon a XVIII . sz. 
utolsó évtizedei alkalmasak a szentimentális áramlat befogadá
sára. Fejlettebb költőink felismerték az idők szellemét, és az 
Európa-szerte terjedő áramlat termékei nálunk is tért hódítottak : 
már 1787-ből vannak szentimentális regény fordításaink. Az 
érzések kultusza általános lett, nemcsak mert visszahatásként az 
előbbi korokra, mintegy szükségszerűen létrejött és kikívánkozott 
az emberekből, de mert az irodalmon keresztül mind jobban 
hatott a kor ízlésére, míg lassacskán ragályos divattá vált. 

Tudjuk, hogy Kisfaludy, még mint fiatal tanuló, Pozsonyban 
lelkesedéssel olvasott szentimentális regényeket, és ezek nagy 
ábrándosságot váltottak ki belőle.3 Mikor Kisfaludy Bécsben élt. 
a wertherizmus volt divatban, ott tehát közvetlenül érintkezett 
a német szentimentalizmussal. Nagyvárosi élete azonban annyira 
lefoglalta, hogy költői műhelyébe ez még nem férkőzött — 
de nyom nélkül nem maradhatott. A sok Wertker- és Nouvelle 
ifeíoise-utánzat megszázszorozta a nagy munkák hatását. Minde
nütt érezhető volt az a szellemi légkör, melynek tulajdonképen 
kiinduló pontja Rousseau. Kisfaludy életének eseményei: az 
olaszországi út, a fogság magánya, szerencsétlen szerelme, stb. 
növelték és kifejlesztették azt a szentimentális hajlandóságot, 

1 Werner Adolf: Kisfaludy levélregénye (EPhK. II. pótkötet). 
2 Császár: id. h. 253. 1. 
3 Császár: Kisfaludy Sándor 15. 1. (Költök és írók). 
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melynek magvát a kor szelleme lelkébe hintette, és melyre 
nagy fogékonyságánál és érzékenységénél fogva különben is 
alkalmas vult. 

Kisfaludynak Olaszországban legkedvesebb költője Petrarca. 
Még eddig nem mutatták ki Petrarca költészetének és a XVIII . 
sz. szentimentális irodalmának közös vonásait. Azonban nem 
lehet véletlen, hogy a XVIII . század végén és a XIX. sz. elején 
Petrarcát annyira kedvelték. Tudjuk, hogy a szentimenta
lizmus gyökere Young és Ossian költészete. Hogy megtaláljuk 
a közös érzelmi állapotokat, össze kell hasonlítanunk Young és 
Ossian legkedveltebb témáit Petrarcáéival. Lanson meg
jegyzései és idézetei segítségével1 (Lamartine kritikai kiadásában) 
nemcsak közös vonásokat lehet megállapítani, hanem azt is, 
hogy maga a szellem is nagyjából egyező Petrarca melankóliája, 
álmodozási hajlama, a töprengés, ábrándozás, a saját szívét 
rágó kesergés, a külső világról való teljes megfeledkezés, azért, 
hogy a maga benső világával foglalkozzék — megfeleltek a 
szentimentális ember ízlésének. Petrarca költészetének az 
ossianizmussal egyező vonásai azt idézték elő, hogy a XVIII . 
sz.-ban Petrarca ismét divatos költő lett. Petrarca képei, ter
minológiája, melyet a XVI. sz. Petrarca-utánzói elcsépeltek, 
friss jelentőséget nyertek és a szentimentalizmus nagy íróit 
azok is ihlttték, pl Rousseau is hálás lehet Petrarcának. 
A XVIII . sz. végén, épen a szentimentális áramlat sodrán, az új 
Petrarca-láz hozzánk is el hatolt: Kazinczy állandóan «isteni 
költő»-nek nevezi, Kármán pedig négy canzonet és néhány 
szonettet magyarra fordít. Hogy Kisfaludy épen Petrarca 
nyomán indult meg, az nem volt «a sors szeszélye», mint 
Kazinczy mondja. Petrarca leginkább megfelelt lelkiállapotának. 
De Kis aludy lelkivilága, mint láttuk, szorosan összefüggött 
a korszellemmel, s hogy épen Petrarcát fogadta mesteréül, ez 
a korszellem iránti fogékonyságról is tanúskodik. — Azonban 
Petrarca szerelmi koncepciója nem felelt meg a szentimentalizmus 
felfogásának: Petrarca felfogásában ingadozás észlelhető: nem 
tudja, bün-e az. ha átengedi magát érzéseinek? Szent Ágoston 
szemrehányásai ellen Peirarca tiltakozik és azt hangsúlyozza, 
hogy szerelme arra kényszeríti hogy erkölcsös maradjon, tehát 
ez a szerelem t iszta; de később bevallja, hogy érzéseiben mégis 
van valami megvetendő: nemcsak az eszmét, a nő lelkét szereti, 
hanem magát a személyt, tehát földi tényezőkből alakulnak 
érzelmei, és megbánja ezt, mint valami világi, frivol dolgot.3 

Petrarca habozásából kifolyólag bizonytalanság nyilvánul köl
tészetében néha meg van róla győződve, hogy semmi sem 
erkölcsösebb a szerelemnél, néha pedig úgy érzi, hogy csalódott, 

1 Ld. Lamartine: Meditations poétiques. I. i9, 55, 60, 131, 141 1. 
2 Ld. Gaspary: Petrarca. Sioria delta liiteratura italiana. I. 
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mert ahhoz, hogy az eget elérjük, szabadulnunk kell minden 
földi köteléktől. Lelkében Laura emléke és a vallás eszméje 
állandóan küzködnek egymással, a nélkül hogy tudná, hogy 
melyik fog győzni. Rousseau sohasem vonja kétségbe a szerelem 
erkölcsösségét. A Nouvelle Héloue I. r. 50. lev.-ben mondja: 
«C'est lui, (le veritable amour) c'est son feu divin, qui sait 
épurer nos penchants naturels . . . Sa flamme honore et purufie 
toutes les caresses.» Es a ' I I . r. 1. lev.-ben« . . . il (Tamour) 
•est fondé sur la base inébranlable du mérite et des vertus.» 
— Kisfaludy maga mondja, egy Majlátbnak írt levelében,1 hogy 
Himfy szerelme más, mint Petrarcáé: «Himfy . . . der seine 
Liebeswunde aufwühlt — ist von Petrarca sehr verschieden . . -
durch die Heftigkeit seiner Gefühle, seiner Begeisterung.» 
Mint később látni fogjuk, Kisfaludy szer-'lmi felfogása lassan 
alakul ki és teljesen a szentimentalizmus fővezérének, Rousseau-
nak az eszméit követi. 

Feltűnően nagy Kisfaludy lelkesedése a Nouvelle Eéhíse 
olvasásakor. 179H szept. 3-i leveléből láthatjuk, hogy Rousseau 
munkájában azoknak az érzéseknek a tökéletes kifejezését 
találta meg, melyek már régóta forrtak benne. Rajongó levelében 
részletesen leírja azt a meglepetést, örömet, meghatottságot, 
melyet akkor érzett, mikor először olvasta Rousseau regényét: 
«Draguigoan felejthetetlen lesz életemnek históriájában csak 
azért, hogy az uj Héloizt i t t olvastam legelőször stb.» A 
Nouvelle Éélo'ise-t Rousseau legértékesebb munkájának tartja és 
bevallja, hogy mialatt olvasta, sírt a meghatottságtól. Felsorolja 
mindazt, ami különösen tetszett neki a regényben: «Két fiatal 
léleknek sympathiája, két szívnek ragadozó indulatja, égő 
szerelme, búja, keserű kínjai szomorú elszakadása: a szerelem
nek ereje, hatalma, állandósága stb. . . . a mezei magányos élet
nek boldogsága, á r ta t lansága . . . imádandó virtusok, bocsánandó 
gyarlóságok, gyönyörű tébolyodások» — Rousseau olvasása 
valóságos megkönnyebbülést, megoldást jelent számára. Azt 
tanácsolja barátjának, hogy ezt a könyvet legalább minden 
esztendőben egyszer olvassa el és akkor majd Kisfaludyval 
együtt fogja mondani: 

Toi divin Rousseau, toi qui mon coeur encense, 
Qui pourrait résister ä la male eloquence, 
Qui ne devínt meilleur en écoutnnt. ta voix? 
Pour tout étre pensant ses éerits sönt des lois. 

Hogy Kisfaludy valóban nem elégedett meg a Nouvelle Réloüe 
egyszeri elolvasásával, de gyakran elővette a könyvet, arra 
van bizonyítékunk: Worner kimutatta, hogy a Kesergő sz< relém 
55. dala a Nouvelle Héloise IV. k. 6. levél néhány sorának 

i 1820. aug. 28. {M. m. VIII. 375. 1.) 
3 Werner: id. fa. 261. 1. 
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rímbe szedése.3 Ez a dal Kisfaludy jegyzökönyvének 5. füzetében 
50. számmal szerepel — tehát jóval a Nouvelle TLeío'ise első 
olvasása (szept 3.) után íródott, ugyanis szept. 3-án Kisfaludy 
még jegyző könyvének 1. füzetében ta r t és dalainak száma 4. 
A Két azerető SÍÍV törtenete is oly mélyen gyökertzö Rousseau-
hatást mutat, bogy beható foglalkozást kell feltételeznünk; 
Werner kimutatta, hogy Kisfaludy levélregényének formája, 
kompozíciója, légköre rous*eaui Gondolatokat, képeket,kifejezése
ket néha szorul szóra átvesz.1 Ezenkívül a Buldog szeretem VI. 
énekében állandó, kedvelt olvasmányai közt emlegeti Rousseaut. 
Az állandó Rousseau-olvasás következtében Kisfaludy valósággal 
átitatódott Rousseau elveitől. 

Hogy Rousseau mélyen belenyúlt Kisfaludy szellemi fej
lődésébe és hatott felfogásának kialakulására, ezt Kisfaludy 
levelei is visszatükrözik. Tudjuk, hogy Rousseau regényének 
két főmotívuma a szerelem és a barátság. Figyeljük meg 
Kisfaludy felfogását a szerelemről és barátságról Rousseau 
olvasása előtt és után. Naplójából tudjuk, hogy a Nouvelle Réloíse 
olvasását szept. 3-án fejezte be. Ezelőtt, aug. 26-iki levelében, 
mikor Les sacrifices de Vamour és Caroline Lichtfei'det olvassa, 
azt írja, hogy valahányszor a szerelemről és barátságról olvas, 
szíve sóhajtozik, kíván és ömledez. Ekkor Kisfaludy a szerelmet 
és barátságot csodálatra méltó ideáloknak látja, melyeket nehéz 
megvalósítani, de melyek után erősen vágyódik. A Nouvelle 
Réloíse olvasása után, a szerelem és a barátság már nemcsak 
vágyódásra méltó ideálok; Rousseau regényének ez a két 
főmotívuma Kisfaludy lelkének középpontjává lesz és a szép 
álomkép nélkülözhetetlen szükséggé válik: szept 27-iki levelében 
Kisfaludy már istenségeknek nevezi a szerelmet és barátságot, 
és kijelenti, amíg e kettő nem boldogítja, élete ér t 'ktelen: 
«Szerelem és barátság! melly messze vagyok én most tőlletek, 
ti istenségei életemnek, kiktől várom minden gyöyörüségeit a 
teremtésnek és minden idvességét valóságomnak. Valameddig 
t i nem boldogi ttok engem, csak egy elvesztett pontnak tartom 
magamat ebben a nagy éktelen mindenben.» — Magyarországon 
Kisfaludy előtt a szerelmi költészetet kevéssé művelték. A 
közvélemény az átélt szerelmet nem tartotta méltónak arra, 
hogy az irodalomban szerepeljen. Ahhoz, hogy Kisfaludy 
szakítson a magyar ir >dalmi hagyománnyal éi kiadja vers
gyűjteményét, mely 28 éneken és 400 anion át kizárólag a 
szerelemről szól, Rousseau lelkesültségéből és szuggesztív 
filozófiájából kellett ihletet és meggyőz idöttséget merítenie. 
A mottót, mely alatt Himfy megindul, a Nouvelle Hélo'ise 
bevezetéséből idézi: «Ce livre n'est point fait pour circuler 
«dans le monde et convient ä trés peu de lecteurs II dóit déplaire 

1 Werner: id. értekezés II. fejezet. 
13* 



188 BÉKÉI JOLÁN 

aux dévots, aux libertins, aux philosoph.es, il dóit choquer les 
femmes galantes, — mais ä coup sur, il ne piaira médiocremént 
á personne.» Biztonsága, mellyel a Kesergő szerelem bevezetésében 
azok ellen szól, kik nem ismerik el a szerelem jogát, élénken 
emlékeztet Rousseau bevezetésére. 

Kisfaludy a Boldog szerelem bölcselkedő dalaiban nyilvánítja 
világnézet és szerelmi felfogását — ez teljesen megfelel Rous-
seauénak. Rousseau szerint a természet mindennek a kiinduló 
pontja — a természet teljesen jó, az embert boldogságra alkotta, 
a természet Istentől jön — a szerelem a természet ajándéka, 
tehát követnünk kell a természetet, sőt épenséggel magasztos 
köteleségünk, hogy engedelmeskedjünk természetes érzelmeink
nek. Kisfaludy ugyanezt vallja: (II. 7. dal.) 

A természet legyen kiílfő 
Minden érzett s gondoltban. 

Szerinte is a természet teljesen jó (II. 150.): 

Sok szép s jó van: tele vele Minden, amit szül kebele, 
Ez a roppant természet, BöL-s, kegyes, nagy intézet. 

O is ezért isteni eredetűnek látja a szerelmet és bűnnek tartja, 
ha nem engedelmeskedünk az érzésnek: 

A szerelmet, melyre két SZÍT Az ég ellen tenni vétek, 
Természete szerint vágy ; Oh ! söt. inkább terjesszétek ; 
— — — — — — — Hogy boldogok lehessünk, 
Emberek ne gátollyátok! S oo.dogokká tehessünk. 
Mert isteni szerzemény ; 

Boldognak lenni könnyű, de ritka. Csupán két valóság van, a 
szív és lélek, épezért az igazi boldogságot csak az ezekből 
fakadó két legszebb érzés a barátság és szerelem adják (102. d.). 
Mint Rousseau, Kisfaludy is megköveteli, hogy a szerelem 
alapja az erkölcs legyen (74. 104. stb.). Mint Rousseau, Kisfaludy 
is szereti a magányt. Hiányosnak és lelkileg silánynak tartja 
azt az embert, aki nem tudja élvezni az egyedüllétet. {78 ) — Kis
faludy is tüntetőleg hirdeti (II 51 d.), hogy életében és irodalmi 
tevékenységében egyaránt független az emberek szokásaitól: 

A szokáshoz, emberekhez Oskolai törvényekhez 
Nem szabom én éltemet; Nem szabom én versemet. 

0 is azt vallja, amit Rousseau, hogy nem az az igazi bölcs, 
akinek sok ismerete van, aki éjjel-napp;l olvas és tudománnyal 
tölti fejét, elég, ba ember-természetünket mélyen érezzük és 
éljük. (82. d.) Kisfaludynál, mint Rousseaunál, megtaláljuk az 
átlelkesített természetet. De a költő lelkivilágát tükröző ter
mészet leírásában Kisfaludy inkább Petrarca hatása alatt állt. 
Rousseau természetérzése lágyabb és áridozóbb, mint Kisfaludyé. 

http://philosoph.es
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Rousseau inkább a szép természetet kedveli, nem a borzalmast. 
Kisfaludy Himfy szerelmeinek első részében inkább vonzódik a 
borzalmas természethez, ugyanis a romboló természet jobban 
megfelel keretnek Himfy vad, kétségbeesett szenvedélyéhez. 
De később a I I részben, mikor Himfy szerelme boldog, Kisfaludy 
ennek a szerelemnek a leírását a falusi élet keretébe helyezi, 
mint Rousseau a NouvtUe JSélo'ise II . részében. Az V. énekből 
különösen láthatjuk, hogy Kisfaludy kedvtelése, ízlése, hajlamai 
is azonosak Rousseauéval. Himfy tébolygása a tavasz zöldjében, 
a tétlen álmodozás a rét himes bársonyán, az elm er ülés az 
érzelmekbe, a csörgeteg-menti ábrándozások, miközben a patak 
tükrében figyeli a virágok lengését és boldogan élvezi a madár
dal t ; a derűs nyári éjjeleknek, a napkeltének, az ősz gyönyörűsé
geinek : vadászatnak, szüretnek, szóval a falusi élet minden 
örömének értékelése, élvezése, stb. — egytől egyig a Nouvette 
Hélo'isehen objektivált érzelmi élet legjellemzőbb sajátságai. 

Bár ennyi a rokon von ás Kisfaludy és Rousseau közt, 
mikor elolvassuk a Boldog szerelmet, érezzük, hogy Kisfaludy a 
saját gondolatait, saját érzelmeit fejezi ki. Tudjuk, hogy Kisfaludy 
valóban falun élt leltségéve! és távol a nagyváros zajától igazán 
élvezte a magányt, a természetet és az idillikus, nyugalmas 
élet örömeit. Igazságtalanság volna tehát, ha utánzatoknak vagy 
átvételeknek neveznők Kisfaludy költészetében a Rousseaura 
oly élénken emlékeztető vonásokat. Rousseau nem befolyásolta 
a költőt, de tagadhatatlanul hatott Kisfaludyra, mint emberre. 

Már Rousseau olvasása előtt benne élt Rousseau közvetett 
szellemi légkörében. A Nouvelle Helotse-b&n szinte feltalálta 
mindazt, ami addig foglalkoztatta. Láttuk, hogy először csak 
nagy rajongásának ad kifejezést, majd a kapcsolat mind szo
rosabbá válik. A Nouvelle Hélőise állandó olvasmánya. Rousseau 
munkájának beható tanulmányozása, a két író temperamentumá
nak hasonlósága, Kisfaludy életének eseményei, szerelme, mely 
valóban boldogságának alapjává válik, hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Kisfaludy mindinkább és mindig több meggyőződéssel 
vallja Rousseau gondolatait. Epezért Hiwfy szerelmeinek 
azokat a verssorait, melyek Rousseau filozófiáját és ízlését 
hirdetik, nem nevezhetjük Kisfaludy olvasmányai üres visszhang
jának, mert ezek Kisfaludy személyes gondolatai és érzései. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek a gondolatok és 
érzések annak a hosszú belső fejlődésnek a végeredményei, 
melyet Rousseau hatása in i í to t t meg. 

5. Kisfaludy jegyzőkönyvének legelső lapjain Parny-
idézetek is vannak, a milanói ostrom zárról szóló dalok előtt. 
Kisfaludy tehát már Olaszországban ismerte Parny költeményeit. 
Kisfaludy és- Parny közt találunk közös vonásokat: Kisfaludy 
állásfoglalása a kritikával szemben hasonló Parny éhoz. Himfy 
szerelmeinek előszavában Kisfaludy ezt mondja: «En literátor 
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nem vagyok . . az oskolai literátor az oskola reguláji szerint 
ne itéllye tulajdon uttyán járó Pegasusomat. Ha cselekszi, lássa: 
szabad azt tennie, valamint nékem szabad géniusomat követni.» 
Hogy Kisfaludy gondolatait Parny is befolyásolta, azt mutatja, 
hogy az Előszó előtt a következő verssorokat idézi Parnytól : 

Des beaujc esprts qu'importe la rumeur ? 
Et du Public la sentence severe ? 
Je suis Amaiit, et ne suis point Auteur. 

Ezt az idézetet Kisfaludy jegyzőkönyvének legelső lapján meg
találjuk. Evvel nyitja meg az idézetek sorát. Az, hogy Kisfaludy 
egészen pályája kezdetén ismerte meg Parnyt , kedvező lehetett 
a költő kifejlődésére annyiban, hogy Kisfaludy Parny biztonságá
ból és elszántságából bátorítást meríthetett ahhoz, hogy ne 
törődjék a maradiak véleményével, kik elítélik a szerelmi 
költészetet, és hogy ne vegyen mást figyelembe, mint a maga 
lelki világát. Tudjuk, hogy az igazi lírai költészetnek ez milyen 
fontos feltétele. 

Parny verseiben különösen a költő szenvedélyének energiája 
tetszhetett Kisfaludynak. Jegyzőkönyvében idézi Parnynak 
azokat a verssorait, melyek a szerelem tartósságát hirdetik pl.: 

J'ai tout perdu; délire, jouissance, 
Transports br&lans, pnisible volupté, 
Douces erreurs, consolante ésperance; 
J'ai tout pi-rdu, — l'amour seul est resté. (Élégie XI.) 

Kisfaludy ezt az idézetet később a 21. dal elé írja1 és a dalban 
megismétli Pa rny gondolatát. — Kisfaludy jegyzőkönyvének 
első lapjain találtam néhány idézetet Parny sikamlós költemé
nyeiből (Le lendemain etc.). Ezek tetszhettek Kisfaludynak, 
mint embernek, de a költő sehol sem használta fel őket. Potez 
kimutatta Parny és Saint Preux szerelmének rokonvonásait: 
mindketten «les plus pures lois de la nature»-t kívánják.3 

Ez a szerelmi felfogás, mint már a Rousseauról szóló fejezetben 
láttuk, megfelel Kisfaludy felfogásának. Jegyzökönyvében annak 
bizonyítására, hogy a szerelem mindig ártatlan, Parnytól 
idézi: «. . . non, le crime n'est pas si doux.» Láthatjuk tehát, 
hogy Kisfaludy és Parny szerelmi érzésében vannak közös 
vonások. Mindamellett szerelmi költészetükben az erkölcsi érzés 
teljesen különböző. Kisfaludy bármennyire szerette a francia 
erotikus lírikus verseit, soha sem énekli meg példájára az 
erkölcstelen szerelmet. 

Parny Kisfaludyra különösen a borzalmas természet rajzával 
hatott. Parny, mikor szenved, a borzalmás természetet keresi, 

1 Az idézet a Himfy I. kiadásában és Angyal jegyzeteiben található 
(M. m. I. 348.1). 2 H. Potez: L'Elégie en France 151. 1. 
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hogy harmóniát érezzen lelkivilága és a természet közt. Császár 
megjelöli azokat a Kisfaludy verssorokat, melyekben az iszonyú 
természet képe Parnvra emlékeztet. (Himfy s2ereiméi: VII I . 
ének, 6., 31., 38., 75., 146. dalok.) Ezekben a versekben is meg
találjuk a hatalmas óceánt, a sziklákat, az örvényt, a hegy
tetőről a völgybe rohanó patakot, stb. Kisfaludy magatartása 
ugyanolyan, mint Parnyé, a borzasztó természetben kétségbeejtő 
magányban kegyetlen kínjáról panaszkodik. Császár megjegyzi, 
hogy Kisfaludy kifejezései ezekben a versekben olyan egyéniek, 
hogy nem jelölhetők meg pozitív átvételek.1 Hogy Kisfaludy 
mégis tagadhatatlanul Parny hatása alatt áll a borzalmas 
természet rajzában, azt megerősíthetem néhány észrevétellel: 
Tendából í r t levelében (1796 júl. 18.) mikor a borzalmas 
természet szépségét dicsőíti, néhány megfelelő tartalmú verssort 
idéz Párnytól. Ezenkívül a jegyzőkönyvben találtam Parny VI. 
elegiájából néhány idézetet, ezek is a rideg, de fenséges természet 
mélyén kesergő magányos költőt mutatják. 

A Magyar Thalia I I I . darabja fordítása a Chansons Madécasses 
XII. chansonjának.2 Ez a különben jelentéktelen kis fordítás 
csak azért méltó említésre, mert valórzínűnek tartom, hogy 
Kisfaludy az egész Magyar Thalia keletkezését a Ctxansons 
Made'casses-n&k köszönheti. A francia költő Chansons Madécasses 
cím alatt 12 prózában írt chansont ad ki. A chansonok közt 
nincs összefüggés: mindegyik más-más rövid idillikus történet, 
az egységet csak az adja meg, hogy valamennyi a mély, odaadó 
szerelmet dicsőíti. Az előszóban Parny elmondja, hogy a chansonjai 
egytől egyig fordítások, Madagascarban őmaga gyűjtötte össze 
őket.3 Parny • a chansonokat folytatólagosan római számmal 
jelöli, mintha tartalmilag összetartoznának. Kisfaludy Magyar 
ThaliáJB, szintén különböző tárgyú, prózában írt, szerelmet dicsőítő 
idillikus történetkék sorozata. Mint irodalomtörténetkutatóink 
megállapították, valamennyi fordítás. A római számmal való 
folytatólagos jelölése az egymással össze nem függő daraboknak 
szintén a Chanson* Madécasses-t juttatja eszünkbe. 

Kisfaludy jegyzőkönyvében összesen 10 Parny-idézetet 
találtam Ezek rávilágítanak a két költő ízlés-ében, hajlamaiban 
található közös vonásokra. Pl. Kisfaludy n é l á n y részletet idéz 
a Journée champétrebö], melyben a boldog szeielmes párok az 
aranykort akarják megvalósítani. Kisfaludy, mikor a boldogság
ból álmodik, Parnytól idézi: 

Pour étre heureux, il ne faut pas qu'une amaritc, 
L'ombre des bois, les fleurs et le printemps. 

1 Császár: Kisfaludy és a francia irodalom. Id. h. 251—252.• 1. 3 Ángyai jegyzetei: M. m. VII. 580. I. s Preface des Chansons de Madagascar. Oeuvres de Parny. 2. 
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Láttuk, hogy Kisfaludy gyakran idézi Parny-t, Hogy szerelmi 
érzésükben vannak rokon vonások, a természet festésében Kisfaludy 
Parny hatása alatt áll. Mindamellett Parny hatása Kisfaludy 
költészetére nem nagyon jelentős. Mindaz, ami Kisfaludynak 
Parny költészetében megtetszett: a közönség ítéletének megvetésé, 
a szerelem jogát, a természet nagyságát hirdető sorok és néhány 
verssor, mely a szerelmet, mint a lét boldogságának alapját 
tünteti fel — Rousseaura emlékeztet. — Kisfaludy már Olasz
országban olvasta Parnyt (1796 máj. körül); azonban a jegyző
könyv segítségével megállapíthatjuk, hogy szept. 7-ig írt négy 
Himfy-dal — ma:6., 14., 15.,16,dalok—mindélményi alapú, Parny 
hatása nem nyilvánul bennük. A Parny-motivumok tehát csupán 
később, Rousseau olvasása után olvadnak Kisfaludy dalaiba. 
Ebből azt következtetem, hogy Parny hatása Kisfaludy gondolat
világára csak abban áll, hogy mintegy hozzájárult ahhoz, hogy 
előkészítse a talajt Rousseau hatásának a befogadására. 

6. Bernist, Bertint és Boufflers-t azok közt a költők közt emle
getik, akik Kisfaludyra hatottak — de úgy vélem, alaptalanul. 
Kisfaludy jegyzökönyvében egy Bernis-idézetet sem találtam. 
Szinte magától értetődik, hogy Kisfaludy közömbös maradt 
Bernis költeményei i rán t : Kisfaludy a szerencsétlen szerelmes 
lelkivilágába élte bele magát s belső kielégületlenségének, fájdal
mának visszhangját nem találhatta meg Bernis örökké jókedvű, 
tréfálkozó, csillogó szerelmes verseiben. Mindössze csak egyszer 
idéz Bernistöl néhány verssort, a Himfy szerelmei I. kiadásának 
kéziratában, azonban épen ezek a sorok annyira közkeletűek, 
hogy szinte függetlenek Bernis egyéniségétől: 

L'amour est notre vie: oui, vivre c'est aimer; 
G'est rendre un autre heureux. c'est Tétre soi mérne. 

(A une dame.) 

Ezen a Bernis-idézeten indul meg a Himfy seerelmei-nek XVIII . 
éneke.1 Ennél több Bernis-hatás nem nyilvánul Kisfaludy 
lírájában. — Bertin verseiből Kisfaludy semmit sem ír ki 
jegyzőkönyvébe. Azonban Angyal talált néhány Bertin-idézetet 
Himfy szerelmei I. kiadásának kéziratában. Ezek az idézetek 
látszólag arra vallanak, hogy Bertin néhány verse, melyekben 
hölgyének szépségét írja le, a 94. és 131. Himfy-dal forrásai 
voltak.2 A XIX. elégiában (Les jardins du Petit Trianon) 
Bertin megénekli az angol park eredeti rendezetlenségét, és a 
virágok közt rejtett forrás mellett szomorú «özvegységben» 
epekedik. Kisfaludy idézi ennek az elégiának néhány sorát a 
a 99. dal előtt,3 és a dal tulajdonképen Bertin hosszú elégiájának 

1 Angyal jegyzetei: M. m. I. 412. 1. 2 U. o. M. m. I. 375, 393. 1. 3 « « M. m. I. 377. I. 
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sűrített kivonata. Mint Petrarca, úgy Bertin is leírja, hogy 
a természet az ő érzései szerint változik: 

Tout est change pour moi dans la nature, 
Tous m'y déplaít . . . (Élégie V.) 

Kisfaludy ezt az idézetet felhasználja a 136. dalban.1 — Általában, 
ha összehasonlítjuk Bertin és Kisfaludy verseit, találhatunk 
rokon vonásokat, különösen a két költő epekedő álmodozásában 
és melankóliájában. De ne felejtsük el, hogy Kisfaludy, mint 
Bertin, többször Tibullus és Propertius verseiből merített 
ihletet. (Himfy szerelmei I. kiadásának kéziratában 8 Tibullus-, 
10 Propertius-idézet van.) Tudjuk, hogy Bertin annyira 
e két latin költő hatása alatt állt, hogy egészen elvesztette 
egyéniségét.3 Tehát ha Bertin és Kisfaludy verseiben bizonyos 
rokon szellemet érzünk, ennek oka valószínűleg nem Bertinnek 
Kisfaludyra gyakorolt hatása, hanem az, hogy közös mestereik 
voltak.3 

Bouffiers a XVIII . sz. léha költészetének utolsó kép
viselője. Bouffiers költeményeiben, Poésies diverses, a francia 
szellem legeredetibb ravaszsága csillog; különösen rejtett finom
ságok érvényesülnek. De Kisfaludy emellett szó és érdeklődés 
nélkül elhalad. Semmi sem hatol Bouffiers pikáns szelleméből 
Kisfaludy lírájába. Kisfaludy Boufflersnek csak azt a nagyon 
is rousseaui mondását érdemesíti feljegyzésre, melyben Bouffiers 
arról szól, hogy a szív mindennek a kiinduló pontja: 

Le coeur est tout. . . . 
Sans le coeur point d'amour, sans lui point de bonheur.4 

A megfelelő Kisfaludy-sorok (5. dal): 

A szív minden, azt tartom én, 
Mindennek az eleje. 

Kisfaludy jegyzőkönyvében még két Boufflers-idézetét találtam. 
Ezekbeu Bouffiers kijelenti, hogy a szerelemben a természet 
és a szív vezessenek, nem az ész. 

Bertin, Bernis és Bouffiers verseiben Kisfaludy nem talált 
sem uj gondolatokat, sem uj érzéseket; nem befolyásolták sem 
művészetét, sem szellemének kialakulását. A jegyzőkönyv 
idézeteiből észrevehettük, hogy Kisfaludyt csak bizonyos vonásaik 
érdeklik: a kedves szépségének leírása, melankolikus érzelgések, 

1 Angyal jegyzetei: M. m. I. 394. 1.: 3 H. Potez: id. mü III. fejezet, 196—199. 1. Bertin utánzásairól. 3 A 99. d;ilra. vonatkozólag azonban Angyalnak van igaza: ez a dal 
kétségtelenül Bertin-utánzat. 4 Az idézet a Himfy I. kiadásában és Angyal jegyzeteiben található 
(M. m. I. 330. 1.) 
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a szenvedély jogának hirdetése és épezért az átvételek tulajdon
képen nem jellemzők az illető író egyéniségére, hanem azt 
mulatják, hogy Kisfaludy inkább Petrarca irányának és kora 
szentimentalizmusának hatása alatt állott. Bernis, Bertin és 
Bouffiers tehát nem tartoznak azok közé, akik Kisfaludyra 
hatottak. 

7. Ha összevetjük ezeket az eredményeket, kimondhatjuk, 
hogy a francia lírikus -k közül ~Kme Deshouliéres hatott legerőseb
ben Kisfaludy költészetére. Mme Deshouliéres hatása Kisfaludyra 
sokkal nagyobb, mint eddig hi t tük: láttuk a Mme Deshouliéres 
átvételeknek — a többi átvételhez viszonyítva — elég 
nagy számát, az élénk szellemi kapcsolatot Mme Deshouliéres-
és Kisfaludy közt. Kisfaludy legkitartóbban foglalkozott 
Mme Desbouliéres-rel: nemcsak az 1796-ik év egész augusztusában 
idézett és fordított tőle. még sokkal később is foglalkozott vele ; ő 
az egyetlen a Draguignanban megismert francia írók közül, 
kinek verssorai a jegyzőkönyv 1. füzetén kívül még a 6.-ban 
is szerepelnek (v. ö. Függelék) és kinek verseit minden vers
gyűjteményében felhasználja. Lehetségesnek tartom, hogy 
Kisfaludy Rozi és Náni című versei, melyeknek forrásait nem 
ismerjük, szintén Mme Deshouliéres nyomán készültek. Erre 
pozitív bizonyítékaim nincsenek, de feltevésemet támogatja, 
hogy ezeket a verseket Kisfaludy épen a Mme Deshouliéres-rel 
való foglalkozás idejében írta (ld. Függelék) és hogy tartalmuk 
egy nő lelkiállapotát adja; eddig valahányszor Kisfaludy egy 
nő érzéseit ír ta le (Kis Dorilis, Rozi a Tcertber») Mme Deshouliéres 
után dolgozott. Jelentőség szempontjából Mme Deshouliéres 
után Parny következik. Kisfaludyt természetfestésre tanitotta 
és a Rousseau hatásához a szellemi talajt előkészítette, ezenkívül 
a Magyar Thalia gondolatát megadta. A többi francia lírikus 
legföljebb annyiban említésre méltó, amennyiben Kisfaludy 
néhány uj kifejezést és képet vett át tőlük. Egészen különálló 
Rousseau hatása: döntő befolyású lett Kisfaludy gondolatvilágára' 
és ennek következtében Himfy érzéstartalmára és szellemére. 

Amint Kisfaludy Frantzia fogságom c. kéziratának fontosabb 
francia idézeteiből kiderül, Kisfaludyt, bármennyire eltérő irányú 
költőket olvasott, főkép a petrarcai és a rousseaui vonások 
érdekelték és ezeket érdemesítette feljegyzésre. Kisfaludy ízlésé
nek az az egységessége, mely a jegyzőkönyv idézeteiben tük
röződik, azt mutatja, hojry mialatt más-más szellemű írók 
műveit olvasta, a különböző benyomások mind egy irányba 
sereglettek és csak arra szolgáltak, hogy kiegészítsék azt a 
fejlődést, melyet Petrarca, a XVIII . sz. szentimentalizmusa és 
és ennek fővezére Rousseau, kiváltottak. 

Kisfaludy jegyzőkönyvének 1. füzetében nagyon sok francia 
idézetet, azonban csak 4 Himfy dalt találtunk (v. ö. Függelék). 
Abból, hogy Kisfaludy, mielőtt biztonsággal megindulna költői 
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pályáján, előbb hónapokig francia idézetekkel tölti a Himfy -
fogalmazvány lapjait, láthatjuk, hogy a francia írók együttesének 
van jelentősége Kisfaludy költővé képzésében. Külön-külön a 
reminiszcenciák nem jelentősek, de együttvéve igen: Himfy 
szerelmeiben Kisfaludy mindig ugyanazokat az érzéseket írja le, 
mégis ezek mindig új alakban nyilatkoznak. A reminiszcenciáknak 
köszönheti Kisfaludy az érzés finom fokozatait, a képeknek 
azt a változatosságát és gazdagságát, mely némiképen elfeledteti 
velünk a tárgy szegényességét. A fordításoknak meg általában 
Kisfaludy költői nyelve és idillikus ízlése, fejlődése szempont
jából van jelentőségük. Ennyiben van kapcsolatuk Kisfaludy 
lírai költészetének kialakulásával. 

Jellemző azonban Kisfaludyra, bármennyire fogékony volt 
új benyomások iránt, nemesebb ízlését, erkölcsös felfogását, 
magyarosságát, eredetiségét megőrizte és biztonsággal ment a 
maga fejlődési útján. 

F Ü G G E L É K . 
Táblázat. 

Kisfaludy «Frantzia fogságom» című kézirata 1. füzetének tartalmáról: 

írók Idézetek S 
CO 

Dátum Fordítás Himfy 
dal 

Parny 

Bouffiers 

A kritika megvetésé
ről ; szerelem hatalmá
ról; borzalmas termé
szetről; erotikus ver

sekből. 
A szív mindenható

ságáról. 

7 

1 

1796 áp
rilis 

1. dal 

máj. 1. 
máj. 3. 

Impromptu 
Impromptu 2., 3. 

Voltaire Leírások és mondások 
a Pucelle-böl. 11 

dal 

Bouffiers A szerelem a terme
szeiből fakadjon. 2 

Chaulieu A szerelmi szenvedés 
édességéről. 1 

Voltaire Leírások és mondások 
a Pucelle-höL 3 

Deshouíiéres Az átlelkesített termé
szetről. 1 

Chaulieu Szerelmi rajongások. 2 
aug. 7. Rozihoz (Chau

lieu után) 
4. dal 
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írók Idézetek S 
IS] Dátum Fordítás Himfy 

dal 

Deshouliéres Petrarca-szerü 
motívumok és reflexiók. 7 

! 

aug. 16. 

aug. 19. 

aug. 24. 
aug. 25. 

Irishez 
(Ghaulieu) 

Kis Dorilis (Des
houliéres) 
Rozi. ? 
Náni. ? 

Deshouliéres Reflexió. 1 
aug. 27. 

szept. 7. 

Szépekhez (Des
houliéres) 

Gyónó Grófnő. ? 
Parny A szerelem jogáról és 

boldogító erejéről. 3 

A táblázatban, a jegyőkönyvnek csupán francia nyelvű idézeteit vettem 
figyelembe ; az 1. füzet olasz és latin idézeteinek száma jelentéktelenül csekély. 

Dátumok a kéziratban nincsenek. A megfelelő dátumokat Kisfaludy 
naplójnból vettem. Mivel a jegyzőkönyv számos törlése meggyőz arról, 
hogy a kézirat nem másolat, a dátumok helyességéről nem kételkedhetünk. 
A Magyar Thalia fordításainak keletkezési idejét semmi sem jelzi a jegyző
könyvben. Valószínű azonban., hogy Kisfaludy kb. abban az időben írta 
őket, mikor a megfelelő írók idézetei szerepelnek. 

A kézirat 1., 2., 3., 4. Himfy dala, ma: 6., 14., 15., 16. dalok. A kéz
irat 2., 3., 4. füzete hiányzik, az 5., 6., 7., 8. füzet a francia hatás szem
pontjából nem jelentős. Az 5. füzetben csak Himfy dalok vannak; a 6., 7. 
és 8.-ban túlnyomóak a német idézetek; csupán a 6.-ban van még két Des
houliéres idézet. Az 5., 6., 7., 8. füzetek tartalmáról id. Rényi: Petrarca 
és Kisfaludy. Figyelő, VII. 258—274. 1. 

BÉKÉI JOLÁN. 


