MATTHISSON HATÁSA IRODALMUNKRA.*)
1. A m últ században.

Az első magyar íróf kiről biztos tudomásunk van, hogy
M.-nal foglalkozott: Kis János. Daykán ugyanis nem mutathatni
ki semmiféle matthissoni hatást. Énekelt ugyan már ő is M.»féle
költői tárgyakról: virtus becséről, esthajnalról, a szerelem bújáról,
öröméről, és sóvárog ő is a halál után, de a mennyiben ezek a köl
tészet általános érvényű és széltében használt tárgyai, ép annyira
a Daykáéi, mint M.-éi. És ha már akarunk rajta hatást kutatni,
akkor az anakreontikáét, Günther és Stolberg F. L.-ét kellene ki
mutatnunk, vagy a mennyiben sentimentalis thémákról énekelt:
Gessnerét. Kis tehát az első, ki megízlelvén M. költészetének édes
ségét, megpróbálta azt a magyarban is visszaadni. Ha a megismer
kedés körülményeiről nincs is biztos adatunk, annyi kétségtelen,
hogy külföldi tartózkodása idején (1791—93) már érezte M. hatását.
Hazatérés közben (Bajorországban) írja már ugyanis M. szellemé
ben ódáját A bölcseséghez és szép Hajósének-ét. Előbbinek osak böl
cseiké dő szelleme való M.-tól, a részletekben vajmi keveset vett
annak Tugend-jából. Annál világosabban mutatja M. hatását a
Hajósének. Kazinczy is kiérezte már ezt a befolyást a költemény
ből, mert Kissel folytatott levelezésének három helyén is említi,
hogy M.-ból merítette. Közelebb azonban meg nem jelölte az eredetit.
Forrása M. Seefahrer-je, melyet Kis kevéssel Jénából való elutazása
előtt olvashatott M. költeményeinek új, ü . kiadásában: Zürich,
1792. Megtartotta az eredetinek szellemét, tárgyát és verstechnikáját, b különösen hü a költemény elején s végén, csak közbül téved
eltérő általánosságokba, olcsó bölcselkedésbe. Egészben hosszabb,
részletezőbb a rövid, közvetlen német eredetinél. A honszeretetet
lehellő Seefahrer első és utolsó strófáját két*két magyar szakban
fejtette fel.
*) Jelen dolgozat egy texjedelmesebb munkának második része; az
első nagyobb rész M, életerői és munkáiról szól.
Phllologlti XdslÖBT. xv. 3.
15
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Mein Schiff ralit endlich wieder
Du meiner Vater Land,
Icb fali aufs Antlitz nieder
Und küsse deinen Strand!
Froh werd ich die Altáre
Dér heimatlicben Höbn
Und froh die Wonnezáhre
Dér Jugendfreunde sehn.

Da bau icb, leite Gráben,
Bepflanze rings die Höhn,
Seb’ Beblaub hier an Stábén
Und dórt an Ulmen webn
Und weih auf meinen Fluren
Euoh Rettem aus Gefahr
Ein Féld, o Dioskuren,
Mit Wáldchen und Altar.

Szerettim édes bonja
Indul baj óm feléd,
Hűsége láncza vonja
Szülöttedet melléd.
Örömkönnyekre csordul,
Szemem ha rád tekint,
Napom hol délre fordul
S vidám reményre int.
Eléri végre sajkám
Nyugalma szent helyét
Öledbe drága dajkám
Veszed fiad fejét.
Örökre zöld virággal
Fűzöd hajam körül
Halhatlan ifjúsággal
Jövő időm örül.
Kies liget keríti
Magános házamat,
Folyókút bívesíti
Virágos halmomat,
Hol csendesen csorognak
Időm patakjai,
Zajogva míg zuhognak
Világ nagy habjai.
Szobámban bárom oltárt
Tinéktek helyhezek,
Kik ég szerettitől járt
Úton vezérletek:
Neked kilencz szelíd szűz
Feje Uránia,
Neked baráti szent tűz
S neked Cypris fia.

A költemény egyes képeit a Genfersee-ből és a Kinderjahreból kölcsönözte. — Haztérte után írhatta nem sokkal rá az
Álmodott kép-et, mely M. harmadik korszakabeli szerelmes dalainak
s ezek közül különösen Adelaide, Erinnerungen és Lied dér Liebenek hatását mutatja.
A szerelem ez. költeményének első részét (a szerelem általá
nos hatalma) a Geist dér Liebe harmadik szakából vette; a máso
dik részt az An die Liebe és a Liebe-ből merítette.

Digitized by

Google

227

MATTHISSON HATÁSA IRODALMUNKRA.

Egy nehéz szívű leány tavaszi énekében a gondolatmenetet
illetőleg követi M. Mailied-jét (később: Frühlingsreigen) s felvesz
belé elemeket a Lenz (később Frühlings)-Bilder-ből.*) Nagyobb
mérvű hatást nem érezhetni rajta.
Az 1795-ben Kazinczyval Győrött kötött ismeretsége után egy
időre, úgy látszik, csak tárgyakat kölcsönzött M.-tól, a nélkül, hogy
azokon különösebb hatás jele mutatkoznék. Legfeljebb egy-egy
képet vesz, át különböző költeményeiből s ezt aztán a rokon tárgyba
beilleszti. így jár e l: A magánossághoz, A falusi élet, A jelenva
lókkal élés, Téli ének (átvette a Befreiung utolsó szakát), A béke
•(tavaszképei a Lenzbilder-ből), A mázsához, Laurához, A mulatság,
Ének a reményről, Hymnus a reményhez, A nyugalomhoz czí*
műekben. Legelőbb érezhető ismét M. hatása az Egy falusi leányká
hoz ez. költeményben, melynek gondolatmenete és szelleme egye
zik a M. I. kiadásbeli Das Dorf-éval. Az eltérés csak a befejezések
ben mutatkozik. Míg M. sentimentálisan végzi: «örülj míg halá
lod órája nem üt!», addig Kis óvja a maga leánykáját hogy őrizze
meg egyszerűségét s «ne kacsongasson a városi szépek ruhájára*.
S innen túl aztán megint a költemények egy sorozatában
jelentkezik M. befolyása. A Tavaszi ének első szakát a Lenz-(Frühlings-)Bilder-ből vette, ámbár annak horatiusi eredetét is ki lehetne
mutatni. Legvalószínűbb, hogy itt is, mint Kis költeményeinek jó
részében Horatius és M. költészete egyesülten gyakorolt rá hatást.
A tavaszi képek bemutatása után M. horatiusilag a jelen élvezetére
int, Kis pedig sentimentalismusba téved s a túlvilág boldogságára
utal. — 1807 tavaszán meghalt Kis leánykájas ez alkalomból írta:
Egy kisdednek halálakor és Leányom halálára ez. költeményeit M.
szellemében. Az előbbiben Die Sterbende-ből rejlenek motívumok
8 utóbbiban a Frühlingsbílder-re emlékeztető tavaszi képek festése
után a földöntúliba viszi át tárgyát, mint az M. rendes szokása.
Dal, óda és elegiaféléin kívül természetfestéseire is nagy
ban hatott M. és itt legvilágosabban ki is mutatható a hatás.
A Balaton melléke szerkezetben, gondolatmenetben visszhangja a
Genfersee-nek. Mindketten invocatiószerűen kezdik el az éneklést.

*) E két költemény valószínűvé teszi, hogy Kis ismerte M. költemé
nyeinek I. (1787) kiadását is, mert csak ebben állanak a nevezett költe
mények.
15*
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An deinen Ufern,-------:-----------Wo stets die Freude mir sokratiech
mild
Die unbewölkte Stira mit Epheu
kr&nzte,
0 See, sohwebt mein Gesang in jene
Zeit,
Als menschenleere Wüeten dich
nmfiengen.

Tók királya idvezel dalom,
Szép part, liget, térség, völgy^
halom
Visszahívom a lefolyt időket,
Melyek egykor életem delén
Édes jókat, de hamar tűnőket
Adtak táj tok nyájas kebelén.

Kis tehát a M. hét versszakának velejét összevonja néhány
sorba. Míg M. részletesen elmondja, hogy élte boldog idejét a tó
partjain, addig Kis csak egyszerűen ráutal. Most mindketten a.
múlt időket akarják visszaidézni, csakhogy M. az ősmultat szándé
kozik festeni s így általa a tó jelenlegi szépségét emelni, Kis pedig
az élvezett boldog közelmúltat s így egyénibb vonást ad leírásának.
Itt vezette be Buffon (Bonnet helyett), mondja Kis
A természet titkos műhelyébe,
Melyben örök alkotó harcz vív,
S egy világot semmiség éjébe
Bétaszít s mást új életre hív.
Hol van az a Tempe, az az Éden
Hol valami hozzád fogható!

Wo Bonnet----------------------—
In seines Tempels lielitem Heiligtbum
Das grosse Buch dér Wahrheit mir
entrollte.
Da hie8S aus dieses Ghaos altér
Nacht
Dér Herr (so weit des Lemans
Fluten wallten)
Voll sanfter Anmuth, voll erhabner
Pracht
Sich zauberisch dies Paradies entfaltén.
Dies stoizumthürmte Land, gleich
Tempes Flur
Mit jedem Reiz dér Schöpfung übergossen,
Dies Wunderwerk dér göttliohen
Natúr,
Von Schönheit, wie von Glanz die
Sonn’, umflossen.

Egyik is, másik is most egész"sorozatát a legszebb természeti
képeknek számlálja el s azoknak ellenébe helyezi kiki a saját tava.
bájvidékét.
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Mások ám a helveták földére
Elragadtan bámuljanak---------Én babár a sors legjobb kedvére
Lehetne is számot tartanom
S engedtetnék szívem tetszésére
Minden helyek közt választanom:
Mást nem kérnék állandó ho
nomnak,
Csak tégedet boldog tartomány,
Téged földön már Elysiomnak
Elkészített égi adomány.
O tt három kis mértföldig terjedne
A part körül nemes birtokom,
Gazdálkodva s a természetben
Gyönyörködve élne itt
A barátság, öröm hív dajkája,
A menny javát osztó szerelem,
A tudomány s elmés tréfák nyája.

S ha napjaim végsó éjszakája
Csendesen béfogná szememet:
Szép honomban szépen virágozna
-Jótétim szent emlékezete
£ ércznél tartósb emlékkel áldozna
Kedveseim hfi szeretető.

Und w&r ich anch mit Hallers
Wissenschaft,
Mit Gessners Bliok-------------Mit Claude Lorrain’8 Kunst die
Érd nmflogen:
Doch weiht’ ich ewig im Erinnrungstraum
Nur dir dér Sehnsucht und des
Dankes Thranen,
Doch würd’ ich mich in jedem
Schöpfungsraum,
0 See, verbannt aus deinen Himmeln wáhnen !
An diesem Hain, vöm Erlenbaoh
durchtanzt,
Ein Gartchen nur vor einer kleinen Hütte
Mit sehlanken Pappeln malerisoh
umpflanzt,
Ist alles, was ich vöm Gesohick
erbitte.
Hier würde mir die Weisheit Bősen
streun,
Des Himmels Friede meinen Geist
umfliessen
Und einst — o goldnes Bild — im
Abendschein
Die Freundschaft mir die Augen
weinend schliescen.
Hell würde sich des reinsten
Glückes Spur
Mir dann entwölken, fém vöm
Weltgetiimmel;
"Wo Liebe, Freundschaft, Weisheit
und Natúr
In frommer Eintracht wohnen, ist
dér Himmel.

Mint látjuk, mindkét költemény gondolatmenete rokon, rokon
egyszersmind mindkettőnek kelleténél is nagyobb terjedelme.
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Némi eltérés csak a feldolgozás szellemében mutatkozik: Kis fér
fiasabb, M. érzelgősebb.
Kisnek egy másik leíró költeménye: Nyári holdvilágos éjszakamég inkább mutatja M. hatását. Nincs annak egyetlen egy gon
dolata, képe, melyet M.-nál meg nem találnánk, csakhogy nem e g y
költeményben, mint eddig, hanem többen. Konglomerátuma az a?
Mondscheingemálde, Elementargeister, den 24. September 1801. és
a Rigin kelt da/nak.*) De különösen csak az első válik ki hatás
tekintetében. Megvan abban «a zuhogó patak, ámyölelgetés^.
gyenge szellő s egész sora a hegy*völgyi csudáknak.* A tündé
rek bujkálnak szintén s «széppé, semmivé válnak* itt is. Kis ez.
alakoskodásukért nem bízik bennök s a következő befejezést veszi
M. két költeményéből:
De fenn az ég üregében
Uosterbliches Leben
Csillagok dicső fényében
Blüht über den Sternen !
Változhatlan
Dórt unter dem Flügel
Határatlan
Dér ewigen Liebe,
HŰ6ég ragyog nem vak kényen
Liebt ewig und ewig
Hanem örök szép ösvényen.
Was treu bis zűr Trennung
Dér Graber geliebt! (Rigin kelt.
Alatt képek jönnek, mennek
dal.)
Fenn nyomos hely van mindennek:
Égi fények!
Bald Bergen, bald entfalten
Szép remények
In lieblicher Magié
Vagytok ti kétes szívemnek
Sich wechselnd die Gestalten
S útmutatók életemnek.
Dér regen Phantasie. (Mondscheingemálde).
Az utolsó szak végreflexiója szintén csak annyiban a Kisé, a.
mennyiben azt nem okvetlenül M.-ból kell hogy merítette legyen*
hanem másunnan is vehette. A költemény egészben nem sikerűit ^
nem egyéb ez együvé nem illő s épen nem játszian előadott ele
meknek erőszakos összetákolásánál. Okát ennek jórészt abban kell
keresnünk, hogy nem vette mintának M. egy bizonyos költemé
nyét, hanem kiszedte többnek — a mint ő hitte: javát s ezt a sok.
jót aztán jól-rosszúl összeillesztette.
E költeménynyel véget ért M. hatása Kisre. A mint M. Emié*) E költemény teszi egyszersmind kétségtelenné, hogy Kis ismerte^,
mint nálunk kevesen, M. Emlékezéseit, mert a Rigin kelt dala M.-uak.
csak azokban van meg.
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kezéseinek benne érezhető ismerete tanúsítja, már költői terme
lése legvégén írhatta, midőn lelke rendesen már csak «a tiburi
phcenix magas ömlése» áljában frissült fel. Kitetszik ebből, hogy
M. hatása Kis költésének majdnem egész folyamára kiterjedt;
kitetszik az is, hogy M.-t nemcsak a fiatal költők tartották köve
tendőnek, hanem az érett, meglett kornak is, a milyen Kis is volt.
Csendes szemlélődése korán vonta őt költői rokonához s baráti
kalauzolását mindaddig szívesen vette, míg önkénytelenül el nem
hallgatott, vagy költői ere ki nem apadt. Jogtalanság volna állítani,
hogy M. hatása kedvezőtlen volt, a mennyiben Kis költőiségét csak
«édes ömlengésre» és természeti képek festésére, «hímzésre# csá
bította s így szűk körre szorította. Jogtalanság ily állítás, mert Kis
már természeténél fogva nem volt sokoldalú s akaratlanul is rá
szorult a mintákra. Hogy M.-t választotta ilyennek, mutatja lelki
rokonságukat. S hogy a M. résziről gyakorolt hatás nem volt ked
vezőtlen, bizonyítja az a körülmény, hogy ama versei sem álla
nak magasabban érték tekintetében, melyekben másik mintája
Horatius befolyása alatt állott.
Dé Mathissonnak tulajdonképi bemutatója és legmelegebb
ajánlója irodalmunkban németes ízlésű nagymesterünk: Kazinczy
Ferencz. Hogy mikor ismerkedett meg M. összes költeményeivel,
nem tudjuk, dehogy 1794-ben már ismerte legalább néhány költe
ményét, bizonyítja akkori Kishez irt levele. Elmondja benne, hogy
meglátogatta N.-Váradon Beöthy alispánt s ott rosszul lett. Az
alispán hozott neki egy 1786-iki göttingai Musenalmanachot,
melyben M. költői zsengéi állottak s azt mondta: «Nesze az
orvosság!» Ez olvasmányról irja Kisnek, hogy egészen helyre
állította, mert «valóban kedvesebb volt nékem a Bürger, M. és
Salis veiBeit olvasni, mint az asszonyi és férfi pagodák csevegését
hallani*. Akkor olvasott-e először matthissoni költeményeket vagy
már előbb is, szintén nem tudjuk. De legyen bármikép, annyi két
ségtelen, hogy mihelyest megismerkedett M.-nal, barátjává lett.
M. költészete feltétlen tetszésével találkozott. Megvolt abban min
den, a mi az ő lelkületének megfelelt. Talált benne sentimentalitást
a természet ábrándozó szeretetével kapcsolatban, idealisztikus
világnézetet és mindenekelőtt azt a nemes «Zürückhaltung»*ot,
melyet később Berzsenyi és Vida László előtt dicsért és melyet a
valódi költő főismérvének tartott. Szerinte, tudjuk, csak a «plebs»
ragadtatja el magát érzelmeitől, a költő uralkodik a pillanat felin
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dulásain s görögös nyugalmat tart mindig szem előtt. Tudjuk azt
is, hogy a költészet princípiumai nem voltak egyszersmind az
ember Kazinczy elvei, de sőt a költészetben sem tudta azokat
mindig érvényesíteni. Különösen a gyengédebb motívumoknak
nem tudott itt ellentállani, akár csak M., s egy remekmű vagy szép
természeti képnek szemlélete örömkönyet csal ki szeméből s iste
nültté teszi.
M.-hoz vonzotta őt egész működésének hasonló irányzata.
Ő is, mint M. az abstrakt, érzelmes költészetet tartotta valódinak;
mindkettőnek világfelfogása idealisztikus; s az antik világ klassicismusáért rajongó működésük főjellemzője, a rendkívül kifejlett
formáérzék is közös bennök. Mindketten gyöngéd motívumok iránt
igen érzékenyek, prózájuk válogatós, gondos nyelvű, s behatóbban
sem a maguk, sem mások egyéniségét nem tudják jellemezni. De
jellemökben is találunk hasonló vonásokat. Kaz. épúgy mint M. sze
rette az irodalmi diktátort játszani. Kazinczy ezt fejletlen irodalmi
viszonyaink közt nagyjában el is érte, de M. csillagának ragyogá
sát eltüntette a fényes napok tündöklése. De ha már az egész iro
dalomban nem is játszhatott vezérszerepet, a kisebb körű vezérségről épenséggel nem mondott le. S teremtett is maga körül iro
dalmi kört Bonstetten, Brunné, Conz, Salis s részben Sanderből,
mely M.-t tekintette mindenben követendő mintaképnek. E sze
replési vágyukkal kapcsolatos mindkettőnek irói hiúsága. Külső
viselkedésökben, fellépésűkben, egész modorukban is sok a hason
lóság. Főelvóknek tekintik külső érintkezéseikben a tetszés oly fokú
kivívását, melyet rendesen hódításnak nevezünk. Magyarázata ée
eredete ennek is az irói és személyi hiúság. Minden szép iránti
élénk érdeklődésük és nagy munkakedvök is közös. Egyik sem mu
lasztja el alkalom adtán megtekinteni a műgyűjteményeket. Egyek
abban is, hogy politikával nem foglalkoznak. Szabadkőmíves és
felvilágosodott mind a kettő. De valamint K. hiúsága nem ment anynyira, hogy mint M. annak megsértése esetében durva kifakadásokra is ragadtassa magát, úgy felvilágosodottsága sem volt oly
intoleráns természetű, mint a M.-é. Kazinczy távolról sem katholikusgyűlölő, mint M., sőt inkább ellenkezőleg, voltak időszakai,
midőn, talán a romanticismus behatása alatt, feléje hajlott. Katholikus feleségével mintaszerű házas életet él, leánygyermekeit is
katholikusoknak neveli.
Keressük már most, mikép hatott Kaz. költészetére fiatalabb
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német költőtársa. Megismerkedésük előtt Kaz. a német anakreontismus, vagy helyesebben Goethe első korszakabeli anakreontismusának volt híve. Ez iránya megismerkedésük után sem változott
meg lényegesen. Tárgyai előtte, mint utána egyformán: bor, ba
rátság, szerelem, a természet szépségei s «a szív szelíd érzékenysé
gei*. De azt a változást mégis érezhetni e tárgyakon, hogy soroza
tuk a megismerkedés után erőben és terjedelemben növekedett.
Mióta M.-t ismerte, mind kevésbbé zengett borról, barátságról;
a szerelem s a szelíd érzékenységek felülkerekedtek. Szerelme nem
többé édeskés, enyelgő, szóval anakreontikus, hanem finom, esz
ményi természetű, mindig müveit, illedelmes érzés, és ép oly ke
véssé egyéni, mint M. szerelme.
De bár szellemben és egészében elvitázhatatlanul nagy M.
hatása Kaz.-ra, részleteiben annál bajosabb azt kimutatni. Feltűnő,
hegy ő, a fordítás akkori mestere, ki Goethétől le Götz-Göckingig
majdnem minden híresebb német költőből fordított, csak M.-hoz
nem nyúlt.
E jelenség annyira felötlő, hogy szinte megmagyarázhatat
lan, ha abban nem keressük magyarázatát, hogy ezt nyilván csak
azért tette, mert nyelvünket akkor még nehézkesnek tartotta a
M. finoman csiszolt versei visszaadására. E mellett látszik az is
bizonyítani, hogy M. költői rokonából, a kevésbbé gondos és válo
gatós nyelvű Salisból próbált fordítani. Azt semmikép sem hoz
hatjuk fel indító oknak, hogy M.-t talán kevesebbre becsülte, mint
a többi költőt, kikből fordított. Tudjuk ugyanis, hogy neki M. oly
számba ment, mint Schiller, sőt Klopstock, Goethe mellé állítja s
utánzásra méltónak találja. 1810-ben, midőn tehát a romantikusok
nak M. ellen intézett támadásait már ismerte, mindezek daczára
azt írja Berzsenyinek: «Tartsd magad Klopstockhoz, Goethe ver
seihez és M.-hoz, kit ismersz* s egyúttal megküldi neki ajándékba
M. költői mesterét: Höltyt, s ír neki egy M. hatása alatt keletke
zett epigrammát: Az erdó'-t. Ennek gondolatát M. Einsamkeit ez.
epigrammjából vette. A költeményke alapgondolata*) kedveltségre
találhatott íróknál és közönségnél, mert Kaz. fordításán túl szá-

*) Tief in dér Düstre des Waldes verhauche den Kummer dér Seele.
Kaz. olyformán adja vissza: Sírj szabadon, nálam nem kémleli senki ke
served.
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mosan próbálkoztak neki találó kifejezést adni.*) Sőt Klauzál
Imre a Kulcsár Hasznos Mulatságaiban (1818.1. 32. sz.) azt lehe
tőleg híven fordítani is igyekezett, de kevés sikerrel.
Ugyanez évben (1810) megkisórli A grátiákhoz ez. költemé
nyében a M. művelte «hendekasyllabás» versformát is, a mi
csak arról tanúskodik, hogy M. nála nagy tekintély számba ment.
1813-ban szándékában van, a mint azt Kisnek írja, olyforma leve
lezést kiadni, milyen a M.-é. «Elbeszélem, úgymond Kishez inté
zett levelében, mint fejlődtek ki tehetségeim, mint lettem íróvá,
elbeszélem életemnek szebb scénáit s leveleim hasonlítani fognak
M.-nak leveleihez.* Tehát az ő eljárása lebegett szeme előtt nem
egy ténykedésében. M. sentimentális irányát a Bácsmegyei leve
leinek fordítója épenséggel nem találta kifogásolhatónak. 1817*ben
dicséri M.-nak azt a szép szokását, hogy csak tökéletes verseit
juttatja a közönség elé.
S mind e példák, melyeket szaporíthatnánk, csak azt akar
ják bizonyítani, hogy M.-t nagy és követendő költőnek tartotta.
Ha tudjuk, mily nehezen tűrt meg Kaz. bárkitől is szembetűnő be
folyást költeményeire, nem fogunk azon csodálkozni, hogy annyira,
tisztelt M.-jának sem akart több előjogot engedni, mint Goethe,
mesternek. Dalaiban, ódaféléiben s különösen epigrammáiban
megüti ugyan egy-egy matthissoni hang fülünket, de az egésznek
a keretében ezt már nem érezzük hatásnak, hanem inkább Kaz.
egyéniségéből folyónak. Ez egyéniség pedig, mint tudjuk, nagyon
közel állott M.-éhez. A horatiusi «quid sit futurum cras, füge quaerere» dalaiban és ódaféléiben ép úgy előfordul, mint M.-nál. Dolce
Madonnája, Psyche a lepével, Psyche, Ninon képe, Antinous,.
Yenus Callipygos s több ilyenféle epigrammájában M. útjain jár.
Legrokonabb az említett Erdő-n kívül Wass Sámuel gróf emléke
zetére ez. költeményének következő helye:
•Elrepül az élet, mint a reggel
édes álmai
De a szeretet s a baráti hűség
Meggyőzi a halált s túléli a ko
porsót.

Die Jahre verrauschen
lm Strome dér Zeiten,
Doch himmlische Liebe,
Doch Freundschaft wird ewig
Und ewig bestehn 1 (den 24.
Sept. 1801.)

*) Leggyengébb egy Névtelennek kísérlete az Aurora 1834. folyamá
ban. (Berkemhez.'
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A lepe motívumát M.-tól vette. A tavaszhoz intézett s a fér
fiasságot dicsérő epigrammái szintén M.-ra utalnak. Van Kaz.-nak
Laura daltöredéke is, de ez mind elenyésző csekély ahhoz a hatás
hoz, melyet M. költészete nem annyira részleteiben, mint inkább
egészében, az ő ízlésére és eszméire gyakorolt. Képeket vagy egyes
részleteket, ép úgy mint Horatiustól, Goethétől, csak elvétve köl
csönzött tőle, hanem átvette szellemét és eszméit egészükben s
czéljához képest aztán önállóan dolgozta ki ezeket.
Harmadik írónk, kiről tudjuk, hogy szintén már a múlt szá
zadban ismerte M. költeményeit: Bacsányi János. Övé volt
ugyanis M. költeményeinek negyedik, á Nemzeti Múzeumban
lévő kiadása (Zürich, 1797), a mint azt kalligrafikus névírása a
könyv borítéklapján tanúsítja. E kiadáshoz hozzá van kötve az
1799-ben megjelent matthissoni Költeménypótlék.
Ha Bacs. neve nem állana a kötés belső borítéklapján, gon
dolhatnék, hogy a Pótlék talán másé volt és csak később kötötték
a költemény kiadáshoz. De úgy legfeljebb azt tehetjük fel, hogy
Bacs. megvette külön 1797. a költemények kiadását s két évvel rá
a Pótlékot. Lehetséges az is, hogy egyszerre vette vagy kapta
mind a kettőt 1799. s aztán együvé köttette őket. Akármikép áll
jon is a dolog, annyi kétségtelen, hogy Bacsányi kufsteini fogsá
gából kiszabadulván, még nem ismerte M.-t. Alig hogy Bécsbe
jött (1796 elején), alkalma lett volna személyesen is megismer
kedni vele, mert M. épen ez időben Olaszországból visszajövet
tartózkodott nehány napig Bécsben. Azonban nemcsak hogy meg
nem ismerkedtek, de még tudomást sem igen vettek egymásról.
De hogy is. M. mint egy uralkodó herczegnö meghitt benső em
bere és már nagyhírű költő, névleg sem ismerte akkor még a sze
gény magyar poétát.*) Bacsányi meg viszont legfeljebb annyit
tudott róla, hogy fiatal német költő, de hogy egyébként kicsoda
micsoda, vagy hogy épen ő vele egy városban van, meg sem
álmodta.
Valószínű, hogy nem sokkal rá megismerkedett költemé
nyeivel Baumbergék saIonjában s Ossiánjához rokon szellemre
talált benne. 8 az is valószínű, hogy épen ez utóbbi rokonság
miatt megkedvelte. De költészete sokkal önállóbb volt, semhogy
*) Később alkalmasint megismerte legalább nevéről az Alig. Lit.
Zeitung révén, hol Bacsányi nem egyszer tömjéneztetett magának.
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rá akár a ködös Ossiánnak, akár pedig a borongó M.-nak befő*
lyást engedett volna. Még legbefolyásoltabb e szellemtől költemé
nyeinek IV. könyve, de ez is inkább helyzetéből folyt, mintsem
reproductió terméke. Az amat nemns et fugit urbes-féle themát
nem M.-tól kölcsönözte, hanem az eredeti forrásból: Horatiusból
merítette. Ha panaszkodik is valóban nehéz sorsán, ezt szívből
teszi, de legtöbbnyire hazafias hangokat hallat sorsa törő igájában
is. Hogy linzi magányában többet foglalkozott-e M.-nal mint
Bécsben, nem tudjuk.1
Első költőnk, kinek valószínűleg Kaz. mutatta be M.-t:
Csokonai Mihály. A bemutatás és M. költészetének megízlelése,
meg reproductiója, a mint Gs. költeményei mutatják, még a múlt
századba eshetett. 1793. midőn Kaz. neki Kleistot (nem Salist) és
Bürgert küldi, még nem tudott németül, 1795. sem igen s úgy a
finom nyelvezetű M.-t sem olvashatta addig. De 1796. pozsonyi
tartózkodása idején már némi gyakorlottságra tehetett szert a
német nyelvben. S lehetséges, sőt valószínű, hogy itt szerezte meg
magának Kaz. ajánlatára M. költeményeit, az akkor már Német
ország szerte ünnepeiteket.
M. hatását Csokonaira Baróti Lajos és Haraszti Gyula ipar
kodtak kimutatni Abafi Figyelőjének lapjain, de olyaténképen, hogy
állításaikban majdnem több a javítani való, mint a mi megállhat.
Baróti tévesen mondja (Figyelő 21. köt.), hogy Csokonai A magánossághoz-a ^részleteiben Salis An ein Thal-jához áll közelebb,
mint M. Einsamkeit-jához*. A tihanyi echóhoz nehány szavából
alaptalanúl von párhuzamot M. Genfersee-jéhez. Alaptalanul
állítja továbbá, hogy «M. nem egy költeményében találkozunk a
Lilla névvel*, holott egyikben sincs, vagy, hogy «M. a német
leíróköltészet atyja*, mert ez sem szószerint, sem metaforice nem
állhat meg. Haraszti is párhuzamot von a Genfersee és A tihanyi
echóhoz közt, mert szerinte hasonló tárgyakat dolgoznak fel. De
ez sem talál; egyik a genfi tó környékének zeng dicsőítő hymnust,
a másik a balatonmelléki tihanyi nymphához intézi szavait. Külön
ben a tárgyak puszta rokonsága még nem teszi meg a hatást. Kö
zel jár a nagyításhoz, midőn Csokonainak egyetlen németországi
hasonlatából («kőről kövekre görgenek, mint Rajna bukkanásai*)
kifolyólag következteti: «Beleélte magát a német költészet köz
vetítésével a német természet szépségeibe is.« Téved abban is,
hogy Csokonai költészetében M. Einsiedler-jének hatását consta-
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tálja, továbbá, hogy az Éjnek istenéhez-ben Salis-M.-féle hatást
lát, holott az semmiben sem vehető észre, valamint abban iá,
hogy állítja: «Csokonai M. és Salis nyomdokain haladva vitte be
költészetünkbe a természet festését.* (Figyelő 26., 27. köt.) Hasz
nálta azt Csokonai, még pedig sokkal nagyobb terjedelemben, még
mielőtt Salis*M.-nal megismerkedett. Természetfestései századunk
elejéig inkább a franczia leíró költészet és Kleist Tavaszának
bélyegét viselik magukon, semmint M.-ét. Csak dal- és ódaféléiben
hallatszanak, a mióta vele megismerkedett, egyes matthissoni
hangok. Igaz, nem oly édeskés, ömlengő, mint többi költőink,
kikre M. hatott s mint maga a ható, de epekedik ő is Lauráért
(később Bóza, Lilláért), intéz költeményeket a tavaszhoz és éne
kel a szerelem mindenhatóságáról. M. Veilchen-jéhez hasonló
motívum serkenti az: Egy tulvpánthoz megírására. De M.-nak
összes kétségbevonhatatlan hatása Csok.-ra, nem tekintve itt a
rokon tárgyú, de más kivitelű költeményeket, csak két versében
nyilvánul: a Rózsabimbóhoz és A magánossághoz czíműekben.*)
A Rózsabimbóhoz (Lilla I.) visszhangja M. An eine Rosenknospe-jának, de előre mondhatjuk, hogy a visszhang tisztább,
érthetőbb magánál az eredeti hangnál. Csokonai M.-tól veszi a
tárgyat, motívumot, gondolatmenetet, de ezeket aztán egy kis ma
gyaros színezettel szabatosabban adja elő, mint M., a ki talán
épen ebben a költeményében majdnem a legelvontabb és csak
általánosságokban mozgó. Csokonai hatra nyújtja az eredeti négy
német versszakot s megtartja az eredeti szakok négy verssorát és
trochaikus mértékét, csak a verslábak számát apasztotta meg
minden sorban egygyei-egygyei. Hasonlóság:
Sohönste Rosenknospe dieser Flnr Nyílj ki nyájasan mosolygó
Uoter Nachtigallgesang erblühe ! Rózsabimbó, nyílj ki már I
A feslő rózsabimbó szépségét dicsérvén, felcseréli M. antik
képeit: a Hesperidák ligetét, Árkádia szép téréit Hébével és
Flórával.
Elysinm an Frühlingsmilde
Oh miként fog díszesedni
Müsste dein nmschirmtes Gárt- Véled e parányi kert t
chen sein.
*1 A Lilla III. könyvében lévő: A pillangóhoz ugyanis a hasonló
czíxnen kívül semmi más rokonságot nem tüntet fel M. Dér Schmetterlingjével.
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Csők. végezetül le akarja szakítani, de aztán inkább egészé
ben kedves Julisának szánja, hogy adjon neki újabb kertet, a hol
aztán «kevélykedhetik». M. pedig kívánja, hogy szűzen bántatlanúl élje meg «a nemes virágok sorsát*, t. i. egy boldog vőlegény
szakítsa le ajándékul és díszül menyasszonyának. A befejezések
tehát, mint látjuk, némileg eltérők.
A magánossághoz czíműben már nem egyedül M. hatása
szerepel, hanem az Övé, Salisé és Horatiusé együttesen. Horatius*
tói vett egyes képeket, Salis An ein Tbal-jából merítette az eszme
menetet, s az egésznek szellemét, színezetét M.-tól, mégpedig:
An die Stíllé és Die Einsamkeit ez. költeményeitől kölcsönözte.
Előbbiből rokon:
Wenn aus leichter Silberhülle
Luna niederschaut.

A lenge hold halkkal világosítja
(A szőke bikkfák oldalát).

Acb mit wehmuthsvoller Rührung
Freundin denk ich dein,
Hier, wo Leichtsinn und Verführung
Giftbetkaute Rosen streun.

Oh kedves istenasszony! én is érted
Gyakorta mint sóhajtozom
Mert szívemet baráti módra érted
Midőn veled gondolkozom
Ártatlanúl kecsegtetel magadba
Nincs tettetés sem csalfaság sza
vadba
Hív vagy, nem mint a mai
Színes világ barátai.

O beglückt, wer in des Haines
Trauter Dunkelheit
Sich mit reinem Sinn zu deines
Opferlierde8 Priester weiht.

(Lám, mely zavart lármák között
forognak
A büszke lelkek napjai)
De ránk, mikor szent fátyolid vonúlnak
Mint éji harmat napjaink le
hullnak
Tisztán, magába csendesen
Élünk, kimúlunk édesen.

Látnivaló, hogy Csők. a kedves magánossági kép festésében
tovább megy, mint M. s azt egészen a halálig vezeti. Az Einsamkeit-ból rokonok:
(Dér Stádte Getümmel ist rauschend und leer

Futsz a zsibongó városok falától)
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Mir sei bis zum Grabe
Gefahrtin und Braut

Síromba csak te fogsz alá követni
Te le6zel o h ! a sírhalom
Völgyén is őrzőangyalom.
Te légy barátom
Mikor csak a sír lesz örök sa
játom.

A német költemény utolsó szaka a magyarnak legelejére
került:
Dér Welt zu vergessen
Áldott magánosság jövel! ragadj el
Empfangt mich, ihr Höhn,
Álmodba most is engemet
........................................
Wo tief zwischen Bankén
Dér Wildniss versteckt
Végtelen álmaidba elfelejtem
Kein menschliches Wanken
Világi szenvedésemet
Den Tráumenden weckt.
....................................
E helybe andalogni jó
E liely poétának való.
A német (matthissoni) mintaképek mindegyike külön-külön
elevenebb, szebb, dalszertibb, mint a magyar, mely több magá
nossági költemény konglomeratuma s ódaibb akarván lenni, egész
ben elvontabb. Magyaros színezete: Kisasszondon reád találtam,1)
függetleníti némileg a mintáktól. Mint több költemény kivonatán,
azonban nem lehet rajta egynek sem kizárólagos hatását kimu
tatni. M. leginkább a hangulatban, a halál utáni vágyakodásban
hatott rája.
Egészben tehát kisfokú az a hatás, a mit M. Csok.-ra gya
korolt 8 épenséggel nem versenyezhet a Bürgerével, de még
Kleistével sem. Csők. is, hasonlóan Bacsányihoz, inkább élvezte
M. mocsoktalan, szűzies költészetét, mintsem hojry befolyásoltatta
volna magát általa. Hogy «a német erdők bérczeiben örömet
talált*, maga vallja be,9) de azért nem felejtette lelkét ez erdők
ben. Átültette hozzánk a németek művelte természetfestést (mely
éghajlatunkban azonban nem akart tenyészni), de ebben inkább

*) E vonatkozás is a mellett szól, hogy már somogymegyei tartóz
kodása idején ismerte M.-t (tehát a múlt század végén) s 6 vele együtt
-az irodalmunkban távolról sem oly ismeretes s rá csak kevéssé ható
Salist i s ; mindkettőt, mint mondtuk, nagyon valószínAleg, pozsonyi tartóz
kodása idejétől kezdve.
*) Az ember a poézis első tárgya. Ódák.
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a kor ízlésének hódolt, mert maga a költészet tárgyairól más néze
teket vallott. (Az ember a poézis első tárgya.) Sentimentális h an
gokat is meg-megüt, s ezt leginkább Bürger Molly-dalainak és
M. hatása alatt teszi, de azért épenséggel nem tartozott a «síránkozók» közé. 0 inkább «a víg poéták bokrétáját* akarta kiérde
melni, a jajgatást másokra hagyja, vagy mint ő mondja:
Mások siralmas énekekkel
Bógettessék az oboát
És holmi gyász threnodiát
Ríkassanak zajos versekkel. (Az én poézisom termé
szete. Lilla.)

Bár M. nem hagyott oly világos nyomokat Csők. költészetén,
mint Bürger, egészben mégsem hatott rá kevésbbé jótékonyan.
Csők. Bürgerből érzelmi erőt és mélységet merített, de ezzel
együtt némelykor a nagyon is természetes, a durvához közel járó
erőt is. M. e túlduzzadó erőt kellő korlátok közé szorította vissza
8 azt a nemes tartást, néhol érzelmi lágyságot kölcsönözte Cso
konainak, mely későbbi költeményeit oly előnyösen megkülön
bözteti a korábbiaktól.
2 . S zázad u n k első -m á so d ik tiz e d é b en és az A u rora id e jé n .

Berzsenyi Dániel Kazinczy útmutatása nélkül rájött M.-ra.
Kóla van leggazdagabb irodalmunk a rágyakorolt hatásokat ille
tőleg. Kimutatták számosán Horatius hatását, de még számosab
ban a M.-ét.*) Kazinczy és Kölcsey a maguk idején egyszerűen
constatálták M. hatását Berzsenyire. Döbrentei Berzsenyi ki
adása jegyzeteiben már behatóbb: A halál, Múlandóság és Vigasz
talás ez. költeményeit M.-ra vonatkoztatja. 1878-ban megjelent a
Figyelőben (Abafi) két egyetemi pályamunka Berzsenyiről; felada
tához képest mindegyik szól M. hatásáról. A jobbik Angyal Dávidé,
a gyengébbet Kőrösy László írta. Öt évvel rá (1883) értekezett
ugyanott Erdélyi Károly Berzsenyiről és M.-ról, s mindkettőről
*) Sőt Latkóczy egy Aetnakép hasonlóságából azt is következteti,
hogy Ziegler Gáspár is hatott Berzsenyire. Pedig mikép is juthatott Berzs.
a hazájában is ismeretlen Zieglernek 1648. megjelent elégiáihoz? (PhiloL
Közi. 1883.)
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egyben-másban téves nézeteket vallott. 1885. Toncs Gusztáv mu
tatta ki a Nemzet két számában a Berzsenyi és M. közt fenálló
▼iszonyt, s mondhatni ügyesen. Ugyané tárgygyal foglalkozott
végre Schnber Mátyás a rozsnyói ág. h.ev. főgymn. 1885/86. érte
sítőjében.
Könnyű is volt a hatásra rátalálni, midőn Kazinczy már
1808. ráutalt s Berzsenyi azt hallgatólag elismerte; midőn továbbá
Kölcsey és Döbrentei reá már mint ismertre hivatkoznak. Angyal
a Döbrentei tárgyalta három költeményen kívül néhány más ter
méknek is kimutatta matthissoni eredetét. Kőrösy pedig M. hatását
illetőleg szóval sem tud többet Döbrenteinél. M.-ról szóltában tévesen
vallja, hogy M. a falusi képek és idyllek festésében, a természet
rajzolásában nagy mester volt, holott egyikben sem volt az. A té
vedés folytatása, midőn azt állítja, hogy a Hölty-féle siralmas hang
sokszor levonjaM. költeményeinek érdemét; pedig tudjuk, hogy
Hölty befolyása épen nem volt káros (mert a sentimentalismus
mint költői világnézlet ép oly jogosult, mint a humor), sőt pen
ez alatt teremtett maradandó becsűt, míg dicsért természetfesté
sei méltán ismeretlenek. Erdélyi K. néhány új költeményen ipar
kodott a hatást kimutatni, de különben az ő dolgozata, mint oly
értekezés, mely speciális feladatául tűzte ki a hatás kimutatását,
csekély becsű. Toncs Gusztáv két tárczája a legjobb, a mit e kér
désről írtak. M.-ról szóló ítéletei találóak s a hatást is némileg
csoportosítva (s e szerint áttekinthetőbben, mint előzői, vagy az
utána következő Schuber) nyújtja. Nem róhatjuk fel mulasztásáúl, hogy a hatásnak csak folyamatát tünteti fel s nem egyszer
smind keletkezését s megszűntét, mert czélja csak az volt: pár
huzamba állítani Berzsenyi és M. költészetét. De utóbbi tekintet
ből már mulasztásról kell szólnunk Schubernél, ki «M. hatását
Berzsenyire* tűzte ki feladatáúl és aztán nem mutatja ki rend
szeresen, hanem néhány rokon költemény taglalásán kívül csak
a dolgozat végén ad egy rövid magyarázatot a hatás okairól.
Hogy mikor ismerkedett meg Berzsenyi M.-nal, biztosan itt
sem mondhatjuk. Tudjuk, hogy soproni diákkorában ismerte már
Gessnert, s hogy már akkor szerzett annyi ismeretet a német
nyelvből, a mennyit német irodalmi olvasmányai szükségeltek.
Ha elgondoljuk, hogy 1805., midőn Kis verselgetés közben meg
lepi, már jócska versgyűjteménye volt, feltehetjük, hogy már a
múlt század végén, vagy legalább is a jelennek a legelején, ismerte
Philologiai Köxlönj. XV. 3.
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M. költészetét. Nem épen lehetetlen, hogy Kis révén ismerkedett
meg M.-nal, mert, mint láttuk, Kis már néhány éve járta a k k o r
M. költői iskoláját. De alig hogy megismerkedett az édes n é m et
költővel, hatása alá is került. S ez csodálatba nem ejthet. G o n 
doljuk csak el szükkörft és egyhangú hetyei, majd sömgyéni m agá
nyában, a hol távol állt a külvilág mozgalmaitól éB saját belső le lk i
világára volt utalva; lehetett-e az gazdag, változatos kellő tapasz
talat hiányában? Akaratlanul is rákényszerült tehát, nehány á lta 
lánosabb érzéssel, eszmével, melyeket máshonnan kapott, beérni
s azokat zengeni. Még a haza és erkölcs melletti felbuzdulása,
mely teljesen megfelelt természetének, még ez sem folyt tisztán
egyéniségéből, hanem a M. közvetítésével hozzájutott Klopstock
eszméi hatása alatt. Nem hiába énekelte M. Werdomarában: H a
állandóan hazáról, erényről és szent szabadságról énekelsz, akkor
cserfa koszorú fogja díszíteni biztosan homlokodat. Berzsenyi h al
lotta s «lelke hűn megérté a szót*. Az ő vallás* és természetszere
tetét, különösen abban az alakban, a melyben zengte, egyenesen
M.-tól tanulta el. Jól esett a magányban és a természet ölén élő
Berzsenyinek a magányt és falusi életet dicsérő M. költeményeiben
leikével rokon hangokra találhatni s el is andalgott rajtuk, m íg
beléjük nem andalodott. Lebilincselte őt, a sziláját, azonkívül
mértéktartása s különösen édeskés szendesége. Felébredt költői
múzsáját alkalmazta tehát M. géniuszához.
Döbrentei egy helyt nagyon alacsony fokra akarta szorítani
M. hatását s ezért így nyilatkozik: «Élete delén, minőt más vidám
vérrel felejtetni akarna, Berzsenyi könnyes szemmel nézi a m úl
tat s jövőt. M. örvendeni akart egy-két foltjáért Berzsenyinek,
hanem ez már bánta tettét és csak meghajtá magát a ném et
keresztény előtt; szóba vele nem állott.»*) Pedig nagyon is szóba
állt vele: költeményt intézett hozzá, sőt a társalgásban egészen
hatása alá is került. De egy más helyen, a hol Berzsenyivel söm
gyéni magányában (1800-tól) olvastatja az «érzékenykedő» müve
ket, már többet hajlandó átengedni M.-nak a Berzsenyire gyako
rolt hatásból. S a hatást e helyt találóan tudja be Berzsenyi
elvonult életének és könyvbúvásának.
De hiába tagadná bárki is M. hatását Berzsenyire, elismerte
azt Berzsenyi maga, mert midőn Kazinczy azt írja neki: «Nagy
*) Berzsenyi műveinek kiadásában.
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gyönyörűséggel láttam azokban (a Kiétől neki bemutatott költe
ményeiben) a Horatius, M. és Salis, Virág és Kis tanítványát*,
Berzsenyi szóval sem védekezik M. tanítósága ellen. Salis, Virág
•és különösen Kis praeceptorságát azonban úgy látszik sohsem volt
hajlandó elismerni s épenséggel nem vette az önérzetes költő
tcsiklandó, hízelkedő compliment* -nek, midőn Kazinczy őt Kis
tanítványának nevezte. Berzsenyi ezt az alárendelést ép oly ke
véssé érezhette bóknak, mint a hogy azt mi manapság annak
nézzük.
M. hatása nem terjedt ki Berzsenyi egész életére, mint a
hogy azt Erdélyi K. kellő megfontolás nélkül állítja. Még M. iránti
szeretetét sem tartotta meg mindvégig, a mint ugyanaz akaija
valószínűvé tenni; mert alig hogy megismerkedett a romantikusok
irányzatával, M. eddigi előnyeit már nem tekinti azoknak. így
Kazinczynak 1809. már érdemül tudja be, hogy az ő Wesselényi
hez írt epistolája mentes «Schiller dagályától és M. piperéjétől».
(1809. május 5.) Pedig hát még nem is olyan nagyon régen ez
előtt még oly költők számába ment neki M., kiket költeményekkel
-szoktunk megtisztelni és a kiknek műveit beható tanulmányozásra
méltatjuk. Hogy M.-ismerete alapos volt, bebizonyította antirecensiójában, a hol még azt is felsorolja, hogy M. első verseiben
hányszor használja a «virányt» és «estfényt».
De ennél is világosabban szól M. tanulmánya mellett ifjú
kori költészete. Tárgyait M.-tól kölcsönzi. Megénekli Istent, a ter
mészetet 8 tüneményeit, a múlandóságot, halált, mélabút, önvígasztalást és magányt, még pedig a M. gyengéden epekedő szel
lemében. Eszmeköre ép oly szűk, mint M.-ér sőt a mennyiben a
•derült költészetet nem művelte, még szűkebb. A M.-nál megkülön
böztetett három költeménycsoportot Berzsenyinél is megtarthat
juk, mert működése teljesen egyirányú M.-éval.
Berzsenyi dalai közül az Estve ez. közel rokona az Elysiumnak; de azért még nem «valóságos utánzása*, mint azt Schuber
mondja. Angyal is téved, midőn csak egy versszakát mondja
rokonnak. Igaz, hogy tárgyaik különbözők, de ez Berzsenyit nem
tartotta vissza, hogy M.-nak idegen tárgyú képeit a maga költe
ményében fel ne használja. M. költői álmot, Berzsenyi esti képet
fest. Festés közben átvesz képeket M. két-három költeményéből.
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Égi bíbor festengeti
Az aranyos felhőket

rokon az Aufforderung zum Gesange következő sorával:
Wenn mit Golde sich die Wolken sáumen
A setét bükk felett ragyog
A hold csendes fényében

megfelel a Beruhigung két első sorának:
Wo durch dunkle Buchengánge
Blas -ér Vollmondschimmer blinkt.

Többi képeinek is megtalálhatjuk mását M. költeményeiben.
Midőn a természet mennyei szépségét akarja festeni, Elysium-beli.
vonásokat használ.
Minő mennyei csendesség
Lelke lebeg körültünk,
Ily szent csendesség ölében
Hallgatott minden s így állt,
Midőn gyöngyház szekerében
Anadyomene szállt,
Cynthía így ragyogtatta
Latmnsz virulmányait
Hogy Endymíonra rakta
Isteni szűz kaijait-

Welch ein feierliches Schweigen í
So in heiliger Stíllé ruhten
Luft und Wogen, so nur schwieg
Die Natúr, als ans den Fluten
Anadyomene stieg.
So begann im Hain zu tagén
Als die keusche Cynthia
Hoch vöm stolzen Drachenwagen
Den geliebten Scháfer sah.

A befejező képeket a Mitgefühl-ből és An die Stille-ből vette.
Schuber A szerelemhez és Esdeklő szerelem ez. dalokban,
valamint az Esthajnalhoz czímtiben is lát matthissoni hatást, én
pedig azt, a rokon tárgyat és megfelelő hangulatot kivéve, egyik
ben sem tudom észrevenni.
Szerelmes bánkódása kivonat M. harmadik korszakabeli sze
relmi dalaiból, nevezetesen az Andenken, Erinnerungen és GeisterNáhe-ből. Gondolatmenetben legközelebb esik az utolsóhoz, az.
előbbiekből csak egyes elemeket vett fel.
A Nelli-nek három utolsóelőtti versszaka szintén ugyan
azok hatása alatt áll. Bennök sóhajtozza nappal és álmában látja
Nellijét; Philomele nevét zokogja, a csillagok nevét rajzolják;
valamerre jár-kel üldözi árnyéka, még a tenger végső tájéka sem
mentheti meg tőle.
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Az I. könyv Emmije a Geist dér Liebe és Kindheit együttes
'visszhangja.
A Búcsúzás feldolgozása a Pbantasie utolsó négy versszakának.
Schuber végül Az örömhez cziműben s talán még egynéhány
ban is érzi M. hatását, tényleg azonban ez nem mutatható ki.
A sentimentális dalokon kívül Berzsenyi elégia/éléire is nem
kevésbbé befolyt M.
A múlandóság, a mint ezt Angyaltól kezdve minden dolgo
zat s legjobban Schuber kimutatta, M. híres Elegie-jének átdol
gozása. Mindketten egy elhanyagolt váromladék szemléltetéséből
4 múlandóság bús gondolatához emelkednek. Az eltűnt szép idők
rajzolásában azonban csak M. tud igazi szemléletet nyújtani, Ber
zsenyi általánosságokban mozog. M.-t meghatja a fényes múltra
bekövetkezett szomorú jelen s midőn a két kor képeit ügyesen
ellentétbe állítja, bennünk is megfelelő érzelmet kelt. Berzsenyi
a múlandóság jelenetéhez inkább csak reflexiókat fűz. Egyik tehát
közvetlenebb, a másik elvontabb. A másik természetes eltérés a
német eredetitől az, hogy Berzsenyi magyaros színezetet ad képei
nek. A hol «die Starken sich des Mahls gefreut*, ott «hörpölték
egymás vérét a párduczos magyarok*; a német «Holdé»-t fel
váltja a pártás szűz, s a Kriegsdrommeté-t a tárogató. A harma
dik lényegtelen különbség, hogy Berzsenyi vadregényesb helyen
mutatja be a várromot, mint M., a mi az ő amúgy is csak gondo
latokban bővelkedő költeményének némi fenségesebb hangulatot
ad. De egészben Berzsenyi mögötte marad M.-nak.
A vígasztalás, mint ezt már Döbrentei helyesen mondta, a
Trost an Elisá-nak visszhangja, kibővítve a Laurához és Sehnsucht czímüekből vett képekkel. Döbrentei szerint «a Trost an
Elisa egy szép szőke menyecske el-elsiramlásának csak czellai
bátorítása, Berzsenyi vigasztalását cherub zengi magasból*. Pedig
hát a valóságban Berzsenyi költeménye a gyengébb s mint vissz
hang teijengősebb, homályosabb az eredetinél.
A Fannim emléke átírása a Laura s Quellé-nek, közbeszőve
a Geliebte-ből kölcsönzött képeket, de az átírás homályos, érthe
tetlen. A németnek búsongását megértjük, mert, mint ő mondja,
Laurája a túlvilágba költözött. De Berzsenyi egyszerűen vissza
emlékezik a Fannival töltött édes perczekre s aztán búslakodik,
•de nem tudni min, a váláson-e vagy csak megszokásból ?
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A Melancholián nem annyira a Melancholie, mint inkább a.
Beruhignng hatása érzik. A feldolgozás módjában különböznek,
még pedig a német javára. Felkeresik mindketten a mélabút tar
tózkodása helyein s a német ezt már halmozott sok képben teszi;
de míg M. halálvágyakodásában csak Isten atyai szeretetétől nyer
vigaszt, addig Berzsenyi a jelen gongjai közt keres enyhülést a
mélabú téréin. Igaz, hogy a magyar férfiasabb, de bölcselkedőbb
is fenség nélkül s azért halványabb, — a német érzelgősebb, de
közvetlenebb, mert méh g érzelemből foly.
Erdélyi K.-nak igaza van, midőn még a' Közelítő télről is
mondja, hogy M. iskolájára vall. De nemcsak általában szellem
ben és kivitelben, hanem kivált abban, hogy megtalálhatjuk gon
dolatmeneti mintáját M.-nak tárgyalt kedves Wehmuth-jában.*)A németben nincsenek meg Berzsenyi bevezető őszi képei, hanem
helyettök egyszerűen csak «a gyep haldokló virágai* ébresztik föl'
a költőben a közelgő tél sejdítését. S e kedves kép mására találunk
Berzsenyi «enyésző kis nefelejtse*-ben. M. szomorkodva baran
golja majd be télvíz idején a kis virágok temetőjét.
Denn wie sie verblühten auch
meiner Jugend
Flüchtige Freuden.

Lassanként koszorúm bimbója elvirít
Itt hágy szép tavaszom stb.

Ki ne látna ebben, az őszi világról saját magára térő re
flexióban rokonságot, még pedig többet az esetleges hasonlóságnál^
M. költeménye inkább elegikus dal, míg a Berzsenyié közel jár a
kedélyi ódához. Mindkettő kiváló a maga nemében. Itt a kivitel
ben már az önállósított Berzsenyit láthatjuk.
Szembetűnő M. hatása Berzsenyi ódáiban is, de itt ez inkább*
csak egyes elemek átvételére, tárgyak, képek, gondolatok kölcsön
zésére terjed ki. Azok fenségessé tétele, az egész kivitel már
Berzsenyi sajátja. M. dal- vagy elégia-féléiből legtöbbnyire valódi,
ódákat alakít. így jár el mindjárt az An die Liebe hatása alatt írt
A szerelem ez. költeményében. A három strófából álló lendületesnémet dalból egy hét szakos ódát teremtett. A három német vers*) Ez, Die Geliebte, s majd Dér Abend czimú költemények, melyek
mind hatással voltak £erzs.-re, meggyőznek arról, hogy Berzs. ismerte M*
költeményeinek legrégibb (1787.) kiadását, mert az említett darabok csak
az I. kiadásban vannak meg.
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szak nyomát Azonban még tisztán kimutathatni a magyar köl
teményben.
Mi a földi élet s minden ragyog- Wenn deine Göttermacht o Liebe
ványa
Nélküled oh boldog szerelem érAus dér Verbannung Nebelthal
zése?
Tenger: melyet ezer szélvész mérge Zűr Sternenwelt nns nicht erhübe,
hánya,
Wer trüge dann des Lebens
Melynek meg nem szűnik háborgó
Quall
küzdése.
De te édes érzés, egek szent magzatja
Az emberi lelket bétöltöd egészen,
Báj ódnak ereje az égbe ragadja
8 a halandó porból egy félisten
lészen.
Mosolyogva rohansz te habnak és
lángnak
Meg nem rémít ég föld reád roha
nása
Te bús koporsót menyasszonyi
ágynak
Nézed s elenyészik rettenetes váza.

Ins Reich dér Unermesslichkeiten,
Bis wo die letzte Sphare klingt,
Folgst dn dem Fluge des Geweihten,
Wenn er dem Staubé sich éntschwingt.
Und stürzt umwogt von Feuerfluten
Dér Erdball selbst ins Grab dér
Zeit,
Entschwebst, ein Phönix, du den
Gluten,
DeinNam’istUnvergánglichkeit.

Ez már nem többé a mesternek betűhöz ragadt utánzása,
hanem önálló költői alakítás. Kevésbbé önálló a Halál cziműben,
melyben az An den Tód, Liebe és Vollendungból vett gondolatok
és képek egészszé egyesülnek. A költemény alapja a Vollendung,
melyből a 2., 3. és 9. szakot merítette, az An den Tódból az elsőt
s a Liebe*bői a 7., 8-at. A 9. strófa a Vollendung egy szakának
fordítása:
Sklavenketten sind dér Erde Lei
Rablánozok a földi szenvedések
den ;
Öfters, ach! zerreiset sie nur dér
Melyeket csak a halál szakaszt:
Tód!
Blumenkránzen
gleichen
ihre FreuRózsaszálak a gyönyörűségek,
den,
Melyeket egy őszi szél hervaszt!
Die ein Westhauch zu entblattern
droht!
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Schuber a szép Reggelben és A múzsához czímüekben is vél
matthissoni hatást felismerhetni, én azonban sem tárgyban, sem
hangulatban, de feldolgozásban sem találok rokon vonást M.-nál.
Utóbbinak nehány képét még meglelhetni M.-nál, de a Reggel épen*
séggel független M. befolyásától. Berzsenyinek Erdélyi János sze
rint leghorátiusibb ódájára: az Osztályrészem-re már inkább hatott
M., még pedig ennek Seefahrer-je. A békepartra jutás, a szülőföld
üdvözlése s a falusi otthon vonzó bemutatása mindkettőben rokon,
de ez alapjukban rokon gondolatokat Berzsenyi oly eredeti s hozzá
kitűnő módon fejezte ki, hogy tulajdonképeni hatásról nem is szól
hatunk. Szinte hihetetlennek hangzik, de kétségtelen, hogy
Berzsenyi legfenségesebb ódája: a Fohászkodás egyike legbefolyásoltabb költeményeinek. Eszmemenetben közel áll Seumnak egy
költeményéhez, de részleteiben és kivitelükben M. Heiliges Lied
(Hymne), Dér Frühlingsabend s még inkább Dér Abend-jának (an
H. Stilling) hatása alatt áll. Előbbi kettőből csak egyes gondola
tokat és képeket merített, de az utolsó felfogásban is hasonlít
Berzsenyi ódájához. Ennek kitüntetésére ide teszem az Abend-ot
kivonatban. Esti kép festése után így folytatja M.:
Ich hebe freudig meine Augen auf,
Und siehe! du bist überall, o Gott!
Du bist es Unerschaffner, dér im
Hauch
Des Abendwindes mir vorüberwallt,
Du bist es, dér dies Veilcheu
Aus mütterlichemSchooss derErde
rief,
Doch auch des Wurmes Vater bist
du, Gott!
0 wie sind deiner Wunder viel, o
H err!

Mein Geist, im Schranken seiner
Endlichkeit
Ermisst sie nicht. Wohin mein
Auge schaut,
j 8t alles Kette, Ordnung, Harmonie;
Du, auf dessen Machtwink Welten
untergehn
Und Welten werden, Unbegreiflicher!
Dér Mensch, was ist er, daes du
sein gedenkst ?
Anbetungdir und Preis und heisser
Dank!

De bármennyire hasonlítsanak is egymáshoz elemeikben,
egészükben, kidolgozás és fenséges szépség tekintetében egymás
mellé nem is állíthatók. M. dalszerüen dicsőíti Isten hatalmát s
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egyebet sem nyújt, mint nehány képet Isten mindenhatóságáról,
Berzsenyi Fohászkodása pedig kompakt szerkezetben a világ egyik
legszebb hymnusa. Benne a tanítvány már hatalmasan felülkere
kedett mesterén, Lmikor még csak röviddel ezelőtt gyenge vissz
hangokat hallatott.
A Temetőben a rokon tárgyon kivül semmi kapcsolatot nem
találok M. költészetéhez. A Magánosságban horatiusi és matthissoni
elemek egyesültek; a 3., 4. szak horatiusi, a többi M. An die
Stille-jének felel meg, helylyel-közzel az Einsamkeit-jára emlé
keztetve.
Erdélyi K. még a szép Búcsúzás Kemenes-Aljától czímüben
is, különösen ennek végső szakaiban hajlandó M. hatására is
merni; de alkalmasint csupán azért, mivel Berzsenyi «Magellan
gályáit* említi s M. a Einderjahre-ban szintén megemlékezik a
híres hajóskapitányról. Más hasonlóság nincs kettejök közt. A bú
csúzás jelenetét szintén nem eredtethetjük M.-tól, mert ez költői
közbirtok s olyforoián mint Berzsenyi nem énekelte azt meg sem
M., sem más valaki. A kalokagathia dicséretét Schiller — M. ha
tása alatt zengi.
M. költészetének harmadik csoportja, a leíró, kevéssé érintette
Berzsenyit. Tisztán leíró költeményt egyet sem írt, bár előszere
tettel használ egyes természeti képeket dal, elegia és óda-féléiben,
hogy azokhoz nem annnyira érzelmeit, mint inkább reflexióit fűzze.
Még legtöbb leírást alkalmaz a M.-hoz intézett Balatonábán, mely
azonban független M. költészetétől. Legfeljebb a rokon leíró
irányzatban vehető észre némi hatás, de Berzsenyi nem téved élet
telen festésekbe, hanem azzal a gondolattal eleveníti meg leírásait:
•Jer, nézd meg!» s így mintegy ellentétbe állítja a genfi tó híres
képeivel saját hazai szépségeit.
A Tavaszb&n nem látok matthissoni hatást, — Toncs pedig
észre akart olyat venni. M. Lenzbilder-jének szelleme egészen el
ütő : a költő örvendez benne a természet ébredésének, Berzsenyi
pedig a maga Tavaszában sentimentális. Képeik közt sem talá
lok rokont.
Nem egészen valószínűtlen még, hogy Berzsenyit egyetlen
epikai termékére a rokon motivumú Milesisches Márchen ösztö
nözte. Hogy legalább a külalakban követte M. eljárását, ki klasszi
kus lyrai versnemben (h e n d e k a B y lla b a ) írta meg regéjét, bizo
nyítja Antirecensiója, hol ezeket mondja: «Ha M. szép Miir-
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chen-jét ágy ítéljük, mint recensens az én Remetémet,1) akkor M.
szintoly Begnard bolondja lesz, mint én* — a hol tehát az ő,
epikai tárgyra alkalmazott, lyrai versformáját M. példájával menti.
Ha a Berzsenyiről mondottakat összefoglaljuk, a következőkre
jutunk.
A M. befolyásolta íróink közül Berzsenyi az, kin e hatás
legevidensebb. Legerősebb volt ez költői működésének első kor
szakában 8 intensivitása csak vagy tíz évig tartott: a múlt század
végétől a jelen első tizedének végéig. A később fel-felhangzó ro
kon zöngék már csak színezetre hasonlítanak, a mennyiben rokon
tárgyakból csalatnak ki, de erősségre nagy mérvben eltérők. Mű
ködésének mind a három ága: dal, elégia, óda egyaránt befolyá
solt, de az önállósítás legelőbb az utólsóban kezdődött és csak
azután ment át elégia- és dalféléire. A legerősebb műfajban tehát
leghamarább emancipálta magát s leghosszabb ideig tűrte a ta
nítóságot az egyszerű dalnemben. De fiatalkori verseiben is,
melyekben értéküket illetőleg mestere mögött maradt, óvakodik
M. két végletétől: a túlságos sentimentalismustól és a tiszta ter
mészetfestéstől. Ha már gyöngéd, sentimentális tárgyat énekel meg,
soha sem oly édeskésen kesergő, mint M., hanem inkább gondo
latokban, reflexiókban bővelkedő, némelykor tőlük túláradó. Ne
vezetes rokon vonásuk, hogy mint kizárólag lyrikusoknak, egyiknek
sem sikerült drámai kísérlete.
Döbrentei károsnak vallja M. hatását Berzsenyire s mint tőle
igen természetes, Eazinczynak tudja be a kár okoztát, a mennyi
ben amint barátja nem fígyelteté Berzsenyit a német hatály lemaradoztatására, hanem inkább az ellenkezőt tevé.» S így lett
Berzsenyi előképével együtt hibássá, mert «betegesen elsötétült
szívállapot kétségbeeséseit költelembe tenni nem engedi a szépség
illeme, akar ez erőt is*.
Utóbbi nyilatkozatát már a romantikusokkal való megismer
kedése után s ezek hatása alatt tette; pedig 1820. még nem oszto
zott Schlegelék minden nézetében, sőt a Eotzebue ellen folytatott
csatározásaikról még azt írja: «Olvassuk a kritikát s azt hiszszük,
a nagy innepélyü bírák uraimék mindenben igazat mondanak és
gyakran láttatlanban ítélünk mi is nyomukon, statáriumoskodunk.
Pedig csak el vagyunk ámítva. »a)
1) Melyet aszklepiadeszi versnemben írt.
*) Berzs.-hez 1820. márc. 15. írt levelében.
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Erdélyi E. is kedvezőtlennek mondja M. hatását, mert sze
rinte «a leíró hajlamot és az érzelgő epekedést plántálta a gyer
mek költő szivébe, melyből később dagálya lett*, Igaz ugyan, hogy
Berzsenyi maga is panaszkodik, hogy fáz egyszerűnek vele szü
letett példáit M. és Schiller kezdték megzavarni* (A kritikáról), de
e panaszt már a romantikusok hatása alatt hangoztatta. Kitűnik
az azon folytatólagos mondásából, hogy «ha Winckelmannt és Jean
Pault előbb ismeri, nem zavarhatták volna meg a fenti példák*.
Pedig a romantikusok e bálványaiból mást nem tanulhatott volna
erre vonatkozólag, mint hogy a leíró vagy festő poézis nem poézis.
De másrészt nem is teljes érvényű az ő panasza, mert saját maga
rontja le érvényét egy másik állításával. Tak. Horváth Jánoshoz
1816 nov. 10-én intézett levelében azt mondja ugyanis, hogy
•Horatiust, Matthissoni és Schillert követni nem hiba, de dicsőség*.
De különben is, lebet-e elképzelni, hogy a gondos M.-nak, most
nem tekintve természetfestéseit, valamikép rossz hatása lehetne
fiatal költőre, s itt csak a valódi költőt értem, milyen Berzsenyi
volt A gyenge önállótlan rímpengetöt mindenesetre modorosságra,
és élvezhetetlen édeskedésre csábítja, de a függetlenebb fiatalok
nak csak megtisztíthatja, finomíthatja nézeteit s nagyobb gondos^
ságra szoktatja a tárgy megválasztásában meg kidolgozásában^
S Berzsenyi költészetének utóbbi előnyei fejlesztésére nem kevéssé
hatott német mintaképe. Hogy befolyásolt költeményei legtöbbjé
ben bágyadtabb, színtelenebb előképénél, azt csak annak tulajdo
níthatni, ho^y költői egyéniségé még fejletlen volt s hogy ódaibb
akart lenni, mint a dallos M. s ilyenkor aztán rendesen a merő
elmélkedésbe tévedt. Összeredményben mondhatjuk: M.-nak nagy
része volt benne, hot?y Berzsenyi olyanná fejlődött, mint a milyen
nek Vörösmarty festi Berzsenyi emlékéiben:
Dallott szerelmet, dalia szelíd panaszt
S megédesült a fájdalom ajkain,
Dalt zenge a múló örömnek
S az maradóbb s magasabb öröm lón.

Berzsenyi fiatalabb kor- és költőtársán: Kölcsey Ferenczen
már kevésbbé érzik M. hatása. Őt alkalmasint Eazinczy ismertette
meg M.-nal a jelen század első tizedében s ennek is a végén.
Milyenek voltak legelső költői kísérletei, nem tudjuk, mert azokat
Eazinczyval kötött ismeretsége után megsemmisítette. Csak sejt-

Digitized by

252

DEMEK GYŐZŐ.

hetjük, hogy más szellemiteknek kellett lenniök, mint a milyenre
Kazinczy tanította. A Kazinczy révén megismert új szellem, az
akkor külföldön már végnapjait élő ábrándos sentimentalismusé
volt. önéletrajzában írja : t i 808—0 9 sentimental-lyrisch voltam*,
tehát maga is beismeri, hogy az új világnézetnek nemcsak B zem e
közé nézett, hanem hatása alá is került. Hogy kit ajánlott Kazinczy
a sentimentalismus hatásadójául, könnyen kitalálhatjuk, mert
tudjuk, hogy M.-cultusa akkor tetőpontján állott. A Kazinczy
közvetítésével megismert M. tette tehát Kölcseyt • sentimentallyrisch »-sé.
De ez okoskodásnál világosabban bizonyítják M. hatását Köloseynek e korbeli költeményei. Mindjárt legelső fenmaradt müvei
egyikében, az 1808. kelt Arkas-b&n hallatszanak sentimentális han
gok s még közelebb jut M.-hoz A képzelethez czíműben. De az utóbbi
mutatja már egyszersmind a Berzsenyinél függetlenebb Kölcseyt,
mert bár teljesen M. sentimentális modorában írta, a feldolgozás
s a benne nyilatkozó felfogás eredetisége előnyösen külömbözteti
meg Berzsenyi fiatalkori verseitől. Ugyanígy tudta magát függet
leníteni A nyugalomhoz czimü költeményében. Alapjában külö
nös vegyüléke az Abend (1), Elegie (Gottesacker), An die Stille és
Einsamkeit-nak s egészében mégis egyéni színezete által önálló.
Vagy ki ne ismerne az ugyanez időben (1808 végén) keletkezett
A szerető czimü költeményeben matthissoni hangokra, midőn zengi:
Oh a szelíd kis istent (Ámort)
Ki nem szeretné.
Nélküle életünket
Ki boldogítná ?
óh Lotti, Lotti higyjed
Édes szeretni! —
s mégis ki nem mondja az egészet kizárólag a Kölcsey sajátjának?
A választás szelleme is M. hatására vall, de Kölcseyé az önálló
feldolgozás. Előbbiekben még csak erintette korán vagy egyáltalá
ban bekövetkezendő halálát, de A választásban már vágyódik utána.
Midőn felsóhajt: «01y édes a setét sír, a nyugalom helye,» M.
hangját véljük hallani.
A Phantasiához czimü dalán már Kazinczy szerint is matthis
soni szépség van, de ezt szintén csak a gondolatokra, érzelmekre,
szóval az egésznek szellemére lehet érteni, mert a költemény ma
gában önálló.
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A Felelet Kazinczy első sonettjére már világosabban mutatja
a hatás nyomait. Befolytak rá a Nachtigall s az Erinnerung am
Genfersee egy részlete. Kölcsey magasztalja benne mesterét;
Kazinczyt, M. meg barátja: Salis dicséretére zengi költeményét.
A sonett utolsóelőtti két sora átvételkép hangzik az Erinnerung
am Genferseeből :
De ah Kazinczyt hallám, énekére
Bámultak a kegyek, s Ámor Cythére —
S egyszerre némnltak el dalaim.

Sein Lied (Salis’) erklang — die
Wipfelneigten sich,
Im Uferechilf sah mán den Seegott lauschen.

Kölcsey Kazinczy előtt elhallgatott, M. pedig Salisszal szem
ben ezt nem tette, még bókképen sem. S ez eltérés oka nagyon
természetes. Kölcsey Kazinczyban mesterét tisztelte s így illő is,
hogy szavára elhallgasson; M. pedig Salisban inkább tanítványát
látta, kit már azáltal is nagyon megtisztelt, hogy költeményeket
intéz hozzá, elhallgatni előtte tehát épenséggél nem tartozott.
A szép Búcsú B.-től csak a sentimentálismusban mutatja M.
hatását, különben önálló. Egy született leánykának ez. költeménye
kétségtelenné teszi, hogy ismerte, mint Kis és Berzsenyi, M. köl
teményeinek legelső (1787) kiadását. A költemény ugyanis nem
más, mint az Elisas Geburtstag-nak szerkezetben való utánzása és
gondolatainak egy ujdonszülött leánykára való alkalmazása.
M. költeményét egy felserdült leány születése napjára Írja, Kölcsey
egy leányka születése alkalmából. M. részletezőbb, hosszabb,
Kölcsey pregnánsabb, rövidebb, de gondolatmenetük külön-külön
viszonyokra alkalmazva egyező.
Önéletírásának egy helye, hol azt mondja, hogy németül csak
1809. kezdett «sok ösztönzésre* tanulni, kérdésessé teszi az eddig
tárgyalt költeményekre nézve M. hatását, a mennyiben azok miod
1808/9. keletkeztek, tehát oly időben, midőn szerinte még nem
tudott németül s így M.-t sem ismerhette. De ha tekintetbe veszszük abbeli állítását, hogy akkor «sentimental-lyrisch» volt, hogy
fférzeményei csak kölcsönzöttek voltanak* (Önpanaszok) és ha
tárgyalt költeményein végigtekintvén látjuk, hogy e sentimentalismusa máshonnan nem eredhetett, mint M.-tól: akkor lehetetlen
el nem ismernünk, hogy Kölcsey emlékezete fenti állításának írá
sánál nem volt eléggé hű. A sentimentalismus oly hangja, milyen
ekkor nála hallszik, nem fakadhatott sem belsejéből, magyar író-
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'tói sem tanulhatta azt, hanem egyenesen csak a német költőktől s
itt közelebb magától M.-tól. Tudott tehát már 1808-ban németül,
még pedig oly mérvben, hogy a gondos nyelvezetű M.-t is meg
értette. Csak folytatása érintett tévedésének, midőn alább mondja,
hogy a «német literaturával Szemere Pál által Pesten 1810. ismer
kedtem meg*, mert e tekintetben is Kazinczy volt első útmutatója.
De annyi áll, hogy 1810. M. hatása némüeg gyengült s ezt Horváth
Istvánnak és Berzsenyinek tudhatjuk be, kik Kölcsey saját szavai
szerint «figyelmessé tették őt a lamentabüis tonra, mely verseiben
uralkodik*. Ez évből csak egy terméke van, melyen M. hatása ér^ik a itt is csak annyiban, hogy a sentimentális elemeket tőle
kölcsönzi, ez a Végnyugalom.
1811. sokat foglalkozott M.-nal, de e foglalkozásnak költé
szetében vajmi kevés nyoma. Csak egyes M.-tól kölcsönzött ké
pekben vehetni ezt észre, legkivált az Andalgásokban,*) hol a
Genfersee, Alpenreise, Alpenwanderer képei szolgáltak forrásul
(Haller Rocheban, Rousseau mulatósa helyének dicsérése, a bájos
szagú genczián, Jura bérczei, Dole szép köre, Gotthard sötétes or
mai, a kéklő Cenis útjai s a mosolygó Tivoli), de azért M.-t még
nagyrabecsülte. Azt írta Kazinczynak: «Még tova a 21 év s mikor
tűnik el a hév könyü szememből Matthissonomnak botaíu 9» (1811.
ápril. 23.) Félévvel rá még szintén M. költészetének bűvös körében
él. Kazinczy előtt erre vonatkozólag úgy nyilatkozik: «Nem éledek
úgy egy költőben is, mint a ki Helvétiában énekel, nem élnék oly
örömmel egy földön is, mint Helvétiában* — s itt a Helvétiában
éneklőn nem annyira Salist, mint M.-t kell érteni.
1812. is még «Matthissonomnak* írja s költeményeiből nem
-egy helyt idéz. M.-nak Stummes Dulden feliratú epigrammája oly
• magosban ragadja*, hogy az akkor Kazinczyhoz intézett levelé
ben egész terjedelmében írja le. 1813-ban Berzsenyi költeményei
nek megjelenésekor helyesen ismeri föl a M. hatása alatt irt köl
temények értékét. «óh az isteni Matthissont! — írja szept. 15.
Kazinczynak — Ennek stylusával együtt lelkét is be kellett vala
*) E költeményről maga is elismeri Kaz.-boz írt levelében (1811.
decz. 6.), hogy • Haller Alpeseinek, Salis s M. verseinek köszöni léteiét.*
E vallomás nyomán írja aztán Döbrentei: «Kölcseynek Szemeréjéhez irt
költélyén a M. Genfersee-jéré szolgált holdból tereng némi pillám* (Berzs.
költ. kiad.)
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szívni Berzsenyinek.* Tehát még állandóan M. szellemi társaságá
ban él.
Szemere előtt boldognak mondja M.-t, mert «szép régióban
lakik s a szép természet neki embereket teremt, hol különben nem
Tolnának*; kérdi egyúttal tőle, hogy a matthissoni verhángnissvoll-nak mily magyar szó felel meg. De mindezeknél határozot
tabban tanúskodik akkori M.-tanulmányáról a Minden órán és a
Szemere Pál jegyváltása alkalmából írt Jegyváltó. Ez utóbbi
Kölcseynek M.-tól legbefolyásoltabb költeménye. Nem egyéb,
mint M. Dér Bund-jának átdolgozása. Egy helyt a gondolati reminiscentia oly hü, hogy szinte fordításnak hangzik. Ez átvétel
Kölesey Jegyváltójának legszebb helye :
Vedd e gyűrűt reszkető kezemből,
Tedd e csókban forró lelkemet.

In diesem Kuss nimm meine ganze
Seele,
In diesem Ring das Pfand dér
Ewigkeit 1

A mi M.-nál majdnem leghátul áll s költeményének csatta
nóé véget ad, az itt Kölcseynél a költemény legelejére került s
nem épen előnyére, mert ezentúl nem tud emelkedni, hanem el
lenkezőleg mindinkább ellaposodik s általánosságokba téved. Ez
Kölcseynek egyik legkevésbbé sikerült átvétele.
1814 elején Kölcsey még Schiller és Goethével együtt mes
ternek mondja M.-t. Nem sokkal rá kezdődött nála a romantiku
sok hatása alatt a sentimentalismus hálóiból való kifejlés. Ez
Tolt saját szavai szerint «életének legnehezebb studiuma*; ez pe<Lig egyebet sem bizonyít, mint hogy lelke annyira hozzászokott
a csirájában már úgy is benne lévő sentimentalismushoz, hogy
szinte természetévé lett 8 az attól való leszokás aztán bajjal járt.
De hogy is ne, mikor M. szellemét annyira magába szívta, hogy
elmondhatta: könyvnélkül tudom,*) s midőn még röviddel azelőtt
ösztönözve érezte magát Döbrentei ellenében a sentimentalismus
védelmére kelni.
A romantikusokkal akkor kötött ismeretségének hatása mind
já rt meg is látszott, mert Kotzebueról még ugyanazon évben írja
a kicsinylés hangján: «0h az édes Kotzebue!* M. hatása azonban
.a romantikusok daczára sem szűnt meg. 1814. írt Küzdés-e
'*) Döbrenteihez 1813. nov. 15. irt levelében.
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M. bölcselő költészetének hatását tünteti fel. Találunk benne ele
meket a Mitgefühlből, az Abendwehmuthból és a herczegnő szü
letésnapjára írt alkalmi költeményekből. A szenvedo-ben a matthis
soni sentimentalismus elemeihez tér ismét vissza. A természet
ölén élt boldog múlttal szemben panaszolja vigasztalhatlan szoszomorú jelenét.
1815-ben szünetelt költői termelése; mindössze egyetlen egy
verse maradt fenn ez évből. Annál többet foglalkozott irodalomtörténeti és sBsthetikai tanulmányokkal. S itt a romantikusok let
tek vezérei. Befolyásuknak kell tulajdonítanunk, hogy Ossianról,
kit még csak egy hónap előtt legnagyobb irodalmi nyereségnek
mondott, és Schillerről meg M.-ról nem épen kedvezően nyilatko
zik. Döbrenteinek írja 1815. május 13: «A kaledoniai (Ossian) és
a görög (Homer) olyformán állanak előttem, mint Schiller és
Goethe: nagy mindenik, de Schiller Betétbe sülyeszt s kifáraszt,
Goethe felderít s erőben tart.» És folytatólag: «Én a recensióban
azt vallom, hogy én Himfyben és Csokonaiban és a kitisztított
Daykában is sok elhányni valót látok, de látok azt M.-ban és
Elopstockban is.» S az itt kedvezőtlen világításba helyezett
Ossian, Schiller, M. és Klopstock mind a romantikusok proscribáltjai, csak az utóbbival bántak későbben kissé humánusabban.
Az 1816. keletkezett Kény már megint M. hatását uralja.
Benne a M. költeményeinek első kiadásában álló Die Tugend-ot
választotta mintául. Gondolatmenetük és szerkezetük rokon. A leg
szembetűnőbb hasonlóság az egyes szakok ellentétességében rejlik.
Hosszúságiiknál fogva csak a legutolsó szakokat vetem egybe:
Kein Stunden8chlag ertönt, kein
Tropfen Zeit entfluthet,
Wo nicht ein edles Herz um edle
Herzen blutet;
Kein Abendstern erscheint, kein
Morgenroth beginnt,
Wo nicht dér Wehmuth Schmerz
auf frühe Graber rinnt:
Wo diese Gottheit wohnt, hebt
über Gr ab und Zeit
Und Trennung das Gefühl dér
Unverganglichkeit
Des Dulders Geist empor!

Légy idvez nekem,
Bár vér s pusztulat
Kövessék nyomdokid
S inség s halál.
Tiszta kebelbe
A gyilok ha merül
Tiszta kebelre
Vad sors ha rohan:
Intesz egedből
S az isteni lélek
Nem sülyed el.
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Az ugyanakkor írt A reményhez ez. költeményét ugyanannak
a kiadásnak; Hymne an die Hofínung-jából merítette, csakhogy,
mint azt sonettben máskép nem is tehette, tetemesen összevonta
a hosszas német eredetit. Az első szak két végső sorának pl. meg
felel a németben két hatsoros strófa. Kiválóan rokon:
Wenn alles um mioh her verblübt Idv néked így! ha mindent elvesztettem,
und stirbt,
Wenn alles f&llt und sinkt und Ha tengerhabként duzzad bánatóm,
untergeht:
O Hoffrrang, Hoffnung dann ver- Ne légyek elhagyatva, légy mellettem.
láss mich nicht!
Kölcsey sonettje kerekebb, egységesebb, mint M.-nak kissé
laza elmélkedése.
Innen, vagyis 1816-on túl nem teijed M. hatása Kölcseyre;
de azért épenséggel nem hagyott fel, mint a többiek, kedves
Matthissonja becsülésével s művei olvasásával. 1817. a Csokonai kritikában még «legbájolóbb szépségűnek* mondja az ő n)elvét
Műveit ismeri, mint talán egy magyar költő sem, még Lyrai Anthologiáját, Leveleit és Emlékezéseit is beleértve. Sőt a M.-ról szóló
irodalmat is ismerte, mint azt Berzsenyi-recensiójában kimutatta.
De bár fel nem hagyott becsülésével — 1831. még azt írja
Döbrenteinek: «Én Schillerben és M.-ban lelek eleget, a mit nem
javalhatok, s ki fogja azért állíthatni, hogy e két nagy művészt
nagynak lenni meg nem ismerem* — az ő irányaival, különösen
a sentimentálissal, ezentúl nem értett egyet s innen az imént
idézett dicséretnek is a megszorítása. Nemcsak a romantikusok ha
tásából, hanem saját aesthetikai életéből is kiindulva, gyakran hal
latja 1816-on túl a sentimentalismust elitelő szavait. Kömer
Zrínyije ez. dolgozatában így szól erre vonatkozólag: «Nem szá
nakozásra méltó dolog-e, hogy mi magyarok oly igen el hagytuk
magunk közt a német sentimentalismust terjedni, hogy a goethei
vidáman mosolygó gratiákat mind e mai napig is oly szűkén akar
juk szeretni, s a schilleri halvány képeket imádjuk.* «De könnyebb,
folytatja, a sentimentalismus lélekcsapongását s dagadozó beszéd
álját követni, mint a művészi nyugalomnak józan fellengését, mert
amannak követésében saját parányi tüzünket sebes lángokra kelni
engedhetjük s tetszünk magunknak, midőn az érzelem csekélysé
gét rendetlenséggel, a gondolat ürességét dagályoskodással fedezgetjük.* Akár csak a romantikusok bibliájából olvasott volna. S ez
Philologiai Körlöny. XV. a
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irányban annyira megy aztán, hogy még a Fanni hagyományairól
Bem valami hízelgőn nyilatkozik, midőn azt Siegwarttal s a bete
ges érzelgősség termékeivel egy sorba állítja.
Kölcsey, mint láttnk, M. tanítványaként kezdte meg költői
pályáját, de mint ilyen is sokkal többoldalú, önállóbb tárgyban
b hangulatban, mint Berzsenyi matthissoni tanítványsága ide
jén. A M.-tól vett tárgyakat majdnem mind önállóan s mond
hatni ügyesen alakítja. Sokszor a puszta tárgyon kivül nincs is
semmi rokonság Kölcsey és M. közt. Ily önállósított rokon tárgyú
költeményei: Bordal, A szabadsághoz, Képzelethez, Szerelemhez,
Laurához, Egy ifjú siiján, Ábránd, Andalgások, Vigasztalás,
Kívánság, Óhajtás, Vágy, Emlék, Áldozat, Szerelem, Alkonyi dal,
Esti dal. Mentes maradt M. költészetének mindkét végletétől, kü
lönösen pedig a veszedelmesebbtől: a természetfestéstöl. Öt inkább
M. csendes szemlélődései, ábrándozásai, itt-ott egy halálvágyakodás, majd meg későbben horatiusi nézletet valló és bölcselmi köl
teményei vonzották. Az elegikus dal az a müforma, melyet M. ha
tása alatt leginkább müveit, elégiát vagy ódát nem írt ez időben.
Megválogatta tehát ő is, mint Berzsenyi a neki valót, megfelelőt,
de ezt aztán független ebbül dolgozta fel Berzsenyinél. M. hatása
alatt írt dalai nem vesztettek, úgy mint a Berzsenyiéi, közvetlen
ségükből, hanem inkább ellenkezőleg: sokszor elevenebbek s min
dig egyénibbek a M.-éinál. Dalainak tárgyai szintén gyöngéd ér
zelmek, gondolatok a matthissoni «edle Zurückhaltung* módján
írva. Epekedése nem annyira a sírontúlinak, mint inkább az esz
ményinek szól. Az egyénibb színezetet az által éri el. hogy dalait
szülőföldjén szerepelteti s nem a M. sablonszerű báj vidékein. Nem
veszi át természeti képek festesében, mint Berzsenyi, M.-nak az
unalmasságig egyhangú esti színezetét, hanem inkább az ébredő
napot, Aurorát mutatja be, mi által természetesen egész másnemű
hatást is kell «Lantja reszkető húrjaira — akár csak M.-nál —
nem jön soha semmi durva, semmi rút» (Szerelem), de ezt nem
csak a matthissoni batás érdeméül szabad betudnunk, folyt az
szeplőtlen szűzies lelkületéből is. Hogy M.-ra vonatkozólag nem
követte vakon a korízlés szavát, mutatja, hogy M. imádott sentimentalismusát kellő értékére szállítja le s figyelembe alig vett
epigrammáit joggal és helyes aesthetikai érzékkel Goetheéi mellé
helyezi. (Kazinczyhoz.) Szóval az ő egész írói pályája világosan
tanúskodik arról, hogy lehet a legtöbboldalú hatásokat befogadni
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« mindazok daczára az írói önállóságot megőrizni, s különösen
a mi esetünkre vonatkoztatva, hogy lehet M.-tól is kedvezően
befolyásoltatni.
Érintettük az imént Kölcseynól, hogy német irodalmi tanúimányaiban Eazinczyn kívül Szemere Pál volt első kalauzolója.
A mint észrevehető a szellemi rokonság Kazinczy és Szemere közt,
épagy található az M. és Szemere közt. Hasonló vonásokat tüntet
fel nemcsak irodalmi működésűk, de jellemük és külső életük is.
Ezúttal minden mást mellőzve, csak költői eljárásuk legrokonabb
mozzanatát emelem k i: a gondos tárgymegválasztást s az egyszer
megválasztott gyöngéd, nemes tárgynak finom, kifogástalan fel
dolgozását. Szemere épúgy a «legédesebb magyar dalok írója*,
mint Mathisson a legédesebb németeké. Mindkettő a verstech
nika mestere.
Midőn Kölcseyvel, e későbbi legjobb barátjával megismerke
dett (1809), M.-t és lelkületének megfelelő költészetét már jól
ismerte. Nem lehetetlen, hogy már Pozsonyban lyceumi tanulmá
nyai idejében, tehát századunk legelején olvasta az akkor a ro
mantikusok daczára még virágkorát élő M.-t. De «Poétái Zsengéi»,
melyeken M. hatása még nem érzik, a mellett látszanak szólni,
hogy a német édes költővel való ismeretsége későbbi keletű. Ez első
feltevésnél valószínűbb, hogy csak 1806-ban vagyis 21 éves korában
ajáulta neki először M. olvasását az akkor Németországból viszezatért Döbrentei. De úgy látázik, hogy Döbrentei tanácsának nem
volt foganatja, mert szellemi termékein 1807-ig, vagyis Kazinczyval való megismerkedéseig nem találjuk M.-studiumának nyomát.
Csak Kazinczy meleg ajánlgatásának sikerült vele M.-t megkedveltetni, úgy, hogy aztán 1807—09. készült költeményei csak M. szel
lemében éltek. De hisz azokat 1809-ben széttépte, hogy vonhatunk
tehát azok szellemére következtetést? Megőrzött azonban Kazinczyhoz 1812. jun. 4. intézett levelében egy oly fontos nyilatkozatot,
mely fenti állításunkra jogosított. E szerint az ez évben német
nyelven keletkezett Recitativo'ja (utóbb: Titkos vidék) fiatalkora
modorában készült. Ha ez áll, a mint hogy Szemere szavai után
állnia kell, akkor 1807—09. írt költeményei csak M. tanítósága
alatt keletkezhettek, mert a Recitativo a matthissoni sóvárgás,
epekedés határozott nyomait viseli magán. Állításunk mellett szól
-az a körülmény is, hogy 1809*ben új fiatal barátjának, Kölcseynek
is szivére köti az előtte akkor már ismeretes M.-t. A péozeli ma17*
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gányában 1812—13. írt dalaiban (azoknak, a kik szeretnek) m ár
M.-t araija, különösen a Szövetség és a Szemeretárban fenmaradt
Emlékezés Elizára czímüekben. Utóbbiban már az ideál Eliza ne
vét is M.-tól vette.1) Echojában M.-nak distichonos Einsamkeitját dolgozta fel.
Hogy ezen M. befolyásolta költeményeit nem tekintette a
költészet nevére méltatlan termékeknek, azzal bizonyította, hogy
azokat sokkal későbben is, midőn a romantikusokat már rég is
merte, érdemeseknek találta újabb közlésre. Megjelentek Kulcsár
Hasznos Mulatságaiban, Döbrentei Erdélyi Múzeumában, saját
Muzárionjában és 1835-ki Aurórájában.
8 nemcsak ő vélekedett úgy, hogy e dalok megérdemlik a
közönség közti mentői szélesebb elterjedést, megmutatta maga a
közönség is, hogy az ily, a szó valódi értelmében csinos dalok meny
nyire megfelelnek szája ízlésének. «Némelyeik — írja Szvorényi —
mindjárt első megjelenésük után, országszerte megtalálták dalla
mukat és keletüket is. • Különösen a nőnem kedvét találták e ked
ves dalocskák s mint Tatay János 1814. írja: «óhajtva vártak
szépeink több ilyet.# (Szemere P. Munkái I. 265.)
Legvilágosabban mutatta ki Szemere az ő nagyrabecsülését
M. iránta) az által, hogy Beethoven componálta szép Lied aus dér
Ferne-jét még 1817. Helmeczy és Somogy hasonló fordításai után
is méltónak tartja újból lefordítani.8) Szvorényi azt «M. után
adott*-nak mondja, pedig nem egyéb tiszta s még hozzá elég ügyes
fordításnál; csak egy-két helyt nehézkes vagy erőszakolt. Egybe
vetés kedvéért hadd álljanak itt a bevezető szakok:
Wenn in des Abends letztem Midőn az est végsúgarában
Sebein e
Előtted egy mosolygó kép
Dir eine láchelnde Gestalt
Am Basensitz im Eichenhaine
Gyepszékednél, tölgyed boltjában*.
Mit Wink und Gruss vorüberwallt, Köszönve s intve általlép:
Das ist des Freundes treuer Geist, Az híved lelke, mely kisér,
Dér Freud und Friede dir ver- Mely néked kényt s békét igér.
heisst.
1) Az egészen meglátszik M. harmadik korszakbeli szerelmi költe
ményeinek hatása.
8) Csak természetfestéseit, úgy látszik, helytelenítette, mert Kaz.-nalc
1815. deo. 15. ezt frja: «A festő fest a poéta után, de nem viszont.*
’) Döbrenteihez 1817. jun. 29. intézett levelében.
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Lelkületének kivált azért is tetszett M. költészete, mert en
n e k szeplőtlenségében, gondolatai és kifejezései gondos megválogatásában valami különöset, a köznapitól eltérőt látott. S ez a
sajátosság vonzotta a különlegeshez hajló természetét annyira,
hogy Kazinczy Gáborhoz irt levelében joggal mondhatta: «Ver
seim — 8 itt a M. hatása alatt keletkezettek is értendők — több
nyire termettek*. Úgy beleélte magát M. szellemébe, hogy befolyá
solt költeményeit is saját szülötteinek nézte.
De Szemere nemcsak mint M. befolyásoltja érdemli figyel
münket, hanem mint M. buzgó híve s hírének teijesztője is. S e
tekintetben nem hiába Kazinczy tanítványa. Nemcsak a «Triász »bán volt M. lelkes szószólója, ajánlgatta öt a közéletben, társa
dalmi érintkezéseiben is ; nemcsak Kölcseyt vezette be alaposabb
ismeretébe, hanem Kisfaludy Károlyt is. Barátságuk kötésekor
1805. még aligha ajánlotta neki M.-t, mert kérdéses, hogy ő maga
ismerte-e már akkor. De annál inkább figyelmeztette őt 1810. a
kedves német költőre. A nyugtalan Kisfaludynak azonban akkor
semmiféle, vagy legalább is nem olyan olvasmány kellett. Nem is
látszik meg e korbeli dalain, hogy valamikép befolyásolta volna
M., mert a rokon tárgyú: A reményhez^, vagy a hasonló szellemű:
A kedves sírjánál-t még nem mondhatjuk M. hatása alatt keletke
zetteknek. Csak midőn sok hányódása után a huszas években némi
nyugalom állt be külső-belsö életében s a dolgozásban is gondosabb
lesz, akkor tér vissza ismét az egykor ajánlt M.-hoz. Helmeczyvel
1820. kötött barátsága is megtehette e részben az új initiativát,
elég az hozzá, Kisfaludy 1823-tól kezdve M. befolyása alákerül.
Mindjárt az ez évben készült distichonos töredéke: Visegrád M.
Elegie-jének hatása alatt Íratott. Még inkább A szellőhöz ez. köl
teménye, melyet a híres Lied aus dér Ferne inspirált. Kisfaludy
a szellőre bízza kedvesének «csendes lakjában* való üdvözlését és
vigasztalását, a németben pedig a költő szelleme maga végzi azt. M.
feltűnik kedvesének a «VerschwiegenesKámmerlein*-on kívül több
különféle helyzetben, a mi költeményét kissé mozgalmasabbá teszi
a magyarnál, de ez viszont egyöntetűbb, mert a szellővel min
dent a kedves lakában végeztet. Kisfaludy epikus keretet von költe
ménye köré, kezdve a kedves lakánakjbemutatásán, folytatva a szel
lőre bízottak tárgyalásával s a szellőnek, holta után való teendőivel
végezvén, M. pedig csak négy lyrai képet illeszt egymáshoz különö
sebb bevezetés vagy befejezés nélkül. A kiválóan rokon helyek:
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Wenn in des Mondes Dámmerlichte
Sich deiner Liebe Traum verschönt
Dnrch Cytisas und Weymouthsfichte
Melodisches Gesausel tönt
Und Ahnung dir den Busen hebt:
Das ist mein Geist, dér dich umschwebt.
Fühlst du beim seligen Yerlieren
In des Vergangnen Zauberland
Ein lindes geistiges Berübren,
Das ist mein Geist, o zweifle nicht!

S a midőn hŰs alkonyában
Zeng az árva fülmile,
Lelke néma lágyultában
Önszerelmit festi le;
ő t legyingesd boldog szellő f
Rózeaillatot lehellő!
S lengve szívhullámain
Tüntess fel szép álmain,
És ha keble mély titokban
Könynyel áztan ömledez
S visszavágyó lángzatokban
Múltja szépin tévedez:
Lengj körüle boldog szellőI

Egészben a magyar még sentimentálisabb a németnél. M.
Auf ewigl dein-nal végzi költeményét, Kisfaludy még az elhervadás jelenetét és sírja képét is biggyeszti hozzá! S ezt nem ok
nélkül teszi, hanem M. halálsóvárgó költészetének hatása alatt,
legközelebb pedig a rokon Andenken és Geistemáhe czíműekó alatt.
Az 1827. kelt Alkonyi (lal-a, M. harmadik korszakabeli szerelmi
költeményeinek kivonata; majdnem minden kép mását vagyis
eredetijét megtaláljak azokban. Zengi azonkívül Kisfaludy a sze
relem örömét-búját, hatalmát, az elválás keservét, az eUökélés fér
fiasságát, a remény állandóságát, panaszait a kedves sírjánál s a
múlandóság síri dalát, de mindezt más képekben, különböző ér
zelemmel és gondolatokkal, mint M. A matthissoni hatás amúgyis
csekélyszámú lyrai költeményei közül csak egynéhányra teljed ki
8 itt is leginkább a dalfélékre. De a mit ő maga nem igen tett,
megtette Aurorája, mely egész pályafutásán a matthissoni ízlést
akaratlanúl is terjesztette, midőn Helmeczytől, Szentmiklóssytól,
Szenveytől, majd meg Sédéi, Kunoss, Császár Ferencz és Bajzától
is hozott M. szellemében és hatása alatt írt költeményeket. Mind
nyáj okát leginkább M. sentimentalismusa vonzotta, az ö termé
szetfestései csak elvétett kísérletekre bírhattak egyeseket. Az Aurora
azonban nem volt egyedüli tűzhelye M.*tanítványainak. Már azt
megelőzőleg is terjeszthették a fínomító költészetet Kulcsár Hasz
nos Mulatságai és Döbrentei Erdélyi Múzeuma révén. Az előbbi
ben Klauzál és Szemere, az utóbbiban ugyancsak Szemere, Füzesi
József és Döbrentei maga voltak szószólói. Döbrentei, mint érin
tettem, a német egyetemekről (Wittenberg, Lipcse) hozta már a.
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század elején M. költöi nevét és ismeretét mihozzánk. Jóidéig v o d zódott hozzá, mert nem egy rokon vonást talált az ő, meg a saját
élete közt. Prédikátorok fiai voltak mindketten, egyik is, másik is
papságra, majd tanítóságra szánta magát, de mindketten előkelő
családokhoz jutván nevelőkül, sokat utazgatnak s megismerkednek
a nagy világ tónusával. Hozzá való vonzódásának bélyegét fel is
tünteti egyik-másik költeménye (Laura halálára, Esti emlékezés
a sírok közt), de utóbb a romantikusok hatása alatt elhidegült
iránta, sőt alkalom adtán kedvezőtlenül is nyilatkozott róla. Jóval
későbben 1842. aztán ismét melegedik iránta, sőt Berzsenyi
kiadásához írt jegyzeteiben nehány költeményét szépnek is mondja.
Az idézett helyen azt írja: «Előttem újra M. gyengéd fuvalmai
(kicsinylőleg), melyeket egykor felsőlausitzi Pescheck Adolf hív
barátommal Wittenbergában együtt olvasék: V. vermehrte Auflage
Zürich 1803. Bizony szép M.-tól: Genfersee, Elysium, Adelaide,
Die Betende, Lied aus dér Ferae, Andenken. Megpillantván ezeket
annyi év, annyi egyéb munka után, emlékezetemből mondám el
soraikat.* E nyilatkozata is bizonyítja, hogy M.-t sokáig mellőzte,
de azért a valódi szép iránti érzéke nem tompúlt. Ő is járta M.
iskoláját, de aztán idők változtával, mint sok más, ő is elpártolt
tőle. De a M. hatása alatt fejlesztett s egykor híres szép tolla
pályája egész folyamán akarva nem akarva is visszautalt mindig
mesterére: az édes nyelvű M.-ra.*)
Századunk huszas éveiben Vörösmarty is megérezte M. hatá
sát, de az a hatás egészben rövidéletű volt, úgy hogy Kemény és
Gyulai helyesen mondhatták: a német költészet nem bírt rá vonz
erőt gyakorolni. De mert fiatalkori versei tanúskodnak róla, hogy
a századunk első és második tizedében M.-tól annyira befolyásolt
irodalmunk őt sem hagyta egészen érintetlenül, számot kell ad
nunk e hatás természetéről. Közvetve vagy közvetlenül ismerkedett-e meg Vörösmarty M. költészetével, nem tudjuk biztosan. Nem
lehetetlen, hogy «börzsönyi barátjai* (Egyed, Klivényi, Teslér)
révén, kik jól ismerték az egykorú német irodalmat s így talán
*) M. hatása érezhető Fáy A. fiatalkori verseiben i s ; nevezetesen:
A lányka el-ne-felejtse, Sírvers, Fannim sírhalma, A fillmiléhez ezrekben,
de ktilönözen Az én sirhalmom-ban. Utóbbinak két kezdőstrófája M.-nak
dietichonoB Einsamkeit-jából, két befejező szaka pedig a sokat utánzott
Lied aus dér Ferne-böl van véve.
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M.-t is bírták könyveik közt, közvetlenfii is megismerkedett M.-nal.
Ha pedig csak közvetve élvezte, akkor ez az időszaki folyóiratok,
de ezeknél maradandóbban Berzsenyi költeményei útján történt.
Annyi biztos, hogy M. költői szelleme nem volt ismeretlen előtte,
sőt inkább ellenkezőleg, az ő sentime^talismusának első költemé
nyeire érezhető befolyást is engedett. Az elmenőhöz, A bujdosó,
Emnnhez, Idához, majd meg utóbb: A bonyhádi erdőben, A gyöt
rődő, A szánakodóhoz, A völgyi lakos érezték M. sentimentalismusának hatását. De mindezek érzelgősségét lényegesen megkü
lönbözteti a M.-étól a neki kölcsönzött egyéni színezet. Vörösmarty
is sóvárog a halál után, akár csak M., de ezt nem csupa modoros
ságból, a túlvilági boldogság áhítozásából vagy egy merőben köl
tői ideál iránt érzett boldogtalan szerelemből teszi, hanem mert
Etelkája nem érti vagy nem akarja érteni szívbeli kínjait, gyötrő
dését. Boldogtalansága festésekor ő is, mint M., vagy a víg tavasz
leírásából indúl ki, hogy az ellentét útján jelen szomorú állapotját
annál jobban kiemelhesse, vagy pedig a leáldozó nap és haldokló
ősz képeiből, hogy elhervadását a hasonlóság által szemléletesebbé
tegye. Vagy nem érezzük-e magunkat M. elemében, midőn
Vörösmarty következőleg énekel:
A csalogányhoz.

Csattogj tavasznak édes éneklője.
Csattogd el az epedő szerelem dalát,
Míg elborultan jár a völgyek ifja
Riadva zengő berkeid körül.
Oh zengni fogsz te még több tél után is
De hallgatód már akkor nem leszen:
Egekre csattogsz hathatós daloddal,
De nem hat a sír mélyéhez szavad:
A völgyek ifja nem hall téged ott.

De Vörösmarty emancipátiója csakhamar bekövetkezett. 1824.
midőn neki a matthissonival rokon tárgyat kellett megénekel
nie : egy kis gyermek elhúnytát, akkor a maga gyönyörű elégiá
jában (Kis gyermek halálára) oly remeket produkált, mely mérhe
tetlenül felette áll a M. Nachrufjának. Beköszöntött ugyanis az a
kor, midőn Erdélyi J. szavai szerint, alyrai költésünk elhagyogatta
már a dagályt és érzelgést s jobb példányok nyomán az egyszerűhöz, nemzeti-népieshez simúlt, midőn elvesztette azt a betgees
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színt, mely a czifrán érező periódus termékein látszott, midőn
szóval az ábrándozó, érzelgősből romantikus költészet lett.t
Az Aurora is szolgálatába állt az új ízlésnek, de csak egy
részben, más részben még mindig ápolta M. gyöngéd költészetét.
A fiatal Toldy mint verselő a második rész híve volt. Az ő
M.-ismerete és szeretete még egyetemi éveire vezethető vissza.
Jelentékenyen megerősíthette aztán M. tiszteletében 1828—29-ki
berlini tartózkodása, midőn, mint tudjuk, bejáratos volt M. baráti
ismerősénél: Hufelandnál. M. eljárását költészetben és prózában
még 1831. követendőnek találja. Azt írja Kazinczynak nevezett
évben (ápr. 6.): «M. igazítgatott, metélt, toldott s nekem ezt jónak
látszott követnem.* Később azonban megváltoztak nézetei a va
lódi költészet természetéről s ízlése az egyéni-nemzeti felé mind
inkább hajolván, lassan-lassan elfelejtette M.-t — kiben az érin
tett költői követelmények vajmi kis mértékben voltak meg, —
vezércsillagnak tekinteni. Nagyon valószínű azonban, hogy még
egyetemi tanulmányai idejében ő vitte át a M. iránti szeretetet
barátjára: Bajza Józsefre is.
A ki ismeri Bajza önállótlan költészetét, a ki tudja, hogy
legtöbb költeményére másoktól (Goethe, Uhland, Vörösmarty,
Szemere P. stb.) vette az inspiratiót, természetesnek fogja találni,
hogy M. hatásának sem tudott ellentállani. Bajza legutólsó köl
tőnk, kin M.-nak nagyobb mérvű hatását ki lehet mutatni. Már
egyik legkorábbi verse is, az 1821. kelt Ejjel-e nem egyéb M. köl
tészetének visszhangjánál. Elejét An Laura (2) és Beruhigungból, tulajdonképeni tárgyát Elegie (Gottesacker) és Elegie (Sophie
8. u. Eleonore K.) czíműekből, befejezését az Abendwehmuthból
vette. Részleteiben, hangulatában tehát egészen önállótlan, csak
a kölcsönzött egyes elemek egybeillesztése az ő munkája. Este —
kezdi — egy sírkereszt romján ültem; feltűnt a szent Emléke
zet — folytatja — s vele «az eltávozott alak*, egykori angyalom.
Szent árny f sóhaj tám, hol, hol fogsz
velem
Te egykor egyesülni ? ő elázott
Arczczal fordult el s - - a sírokra
inte.

Wo reift was beseligt ?
Dér Einklang dér Herzen
Wo hat er Bestand? (Abendwehmuth.)
Du hast es vernommen;
Doch schweigst du und seukest
Auf Urnen und Grüfte
Den warneoden Bliok.
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A következő évben (1822.) keletkezett A ligethez és Esthajnal
szintén M. szellemét uralják. Párjaikat nem találni ugyan teljesen
M -nál, de hangulatuk egészen M. befolyására vall. Azonban a
rokon hangulat daczára is előnyösen különböznek a befolyásoló
költészettől, a mennyiben Bajza nekik egyénibb színezetet tud
kölcsönözni. Az Esthajnal első szaka az Abendlandschaftból
van véve.
Báj ló aranyfény
Csillog szelíden
A reszkető tó
Hullámain.

Goldner Schein
Deckt den Hain ;
Still nnd hehr
Strahlt das Meer.

1828-ig terjedő törvénygyakorlata idején is hű maradt Bajza
M.-hoz. Az ez idétt keletkezett Emlékezés-ének (1824.) két beve
zető szakát az Andenken-ből kölcsönözte. 1825. írt Kesergésére az
Abend hatott, két verselei szaka egyszerű átírása a németeknek
és csak annyit változtat M. gondolatmenetjén, hogy «csendzava
rónak* nem a tücsköt, hanem a fülemilét veszi.
Ugyanakkor kelt Megelégedésében Mattbissonkép kis hajlékot
kíván magának elzárt vidék magányában, hol «bíbor hajnalfellegek, holdragyogta forrás és baráti szózat szebb örömre intsék,
mint a milyent hír és szerencse nyújtani képesek*.
Az ő csinos Az eltűnt ifjúkor-Át (1826) is befolyásolta M.,
nevezetesen ennek Kindheitja s részben Die Kindexjahre, meg Die
Geliebte-je. De annyi kétségtelen, hogy különösen a költemény
második felében jobban meg tudta őrizni önállóságát, mint a többi
befolyásoltakban. M.-nak is a tavaszi vidám képek, különösen az
esteli táncz a szabadban, juttatják eszébe elszállt boldog ifjúkorát.
De rövidebb költeményét közeli halálára való sentimentális utalás
sal végzi, Bajza pedig visszaóhajtozza az aranyos ifjúkort. A szintén
1826. keletkezett Emlékül nem egyéb, mint az Adelaide utolsó
szakbeli három sorának hétben való magyarázata.
Pesten való letelepedése után néhány évig teljesen elfelej
tette M.-t, jobban vonzotta öt az akkor felkapott romantioismus.
Csak 1833. ragadhatta meg M. Die Geliebte-je ismét annyira,
hogy szellemében megírta A völgyhöz ez. költeményét. Elejét
M.-nak annyi utánzásra talált distichonos Einsamkeit-jából vette,
a többiben M. módjára kesereg egykori kedvese hűtlenségén 8 pa
naszolja jelenlegi boldogtalanságát. Bajza végezetül még érzelgő-
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8ebb M.-nál. M. nála szokatlan fordulattal szeretné, ha hűtlen
kedvese látná most lelki kínjait, talán meglágyulna s töredelme
sen ismét hozzáedesednék. Bajza kikívánkozik «a földi kínok
tengeréből*.
E költeménynyel véget ért M. hatása Bajzára. Használ ugyan
későbbi költeményeiben is egyes matthissoni elemeket, így az Est
ben M. speciális bíboros esthangulatát, de tisztán csak kiinduló*
pontúi, vagy sóvárgását, halálsejtelmét és halál utáni epekedését
(Hozzá, Emma, Tél és Tavasz), de ezt is csak beleszövi különben
önálló, vagy legalább más szellemű költeményeibe. A hatás, mint
láttuk, csak elegikus dalféléire terjedt ki és kedvezőnek mondható,
mert oly dalok írására sarkalta, melyeket kitúntetően kedvelt
a közönség s melyeket ma is a Petőfi előtti korból legjobbaknak
tartunk.*)
3. Utó hangok a negyvenes években.

A romanticismussal s majd utána a nemzeti-népiessel bekö
szöntött nevezetes fordulat költészetünkben el tudta feledtetni M.-t
az írók többsége s a közönség előtt, de egyesek azért még mindig
akadtak, kiket M. édes költészete vonzott. Egyike azoknak Sárosy
Gyula is. Abafi adataiból (Figyelő 12. köt.) tudjuk, hogy már az
eperjesi kollégiumban is ismerte M.-t, mert lefordította az ottani
nyelvművelő társaságban M. Die Vollendung-ját Végzet czímmel.
Egyebet nem mondhatunk róla, minthogy Költeményei közé nincsen
felvéve. M. tulajdonképeni hatásáról nála nem is szólhatunk, mert
ha gyöngéd motívumok, mint a Laurához és Névnapra czíműekben, hol a női erény dícséretét zengi, daliásra bíiják is, ha az el*
halt kedvesére való fájdalmas visszaemlékezés édeB szomorú han
gokat ki is csal belőle, mint A múlt fájdalmá-bán, ha a halál után
epekedik is, mint A szomorú fű z alatt-bán é s A nyugalomhoz czíműben: egészben mégis mindezeket a maga módján fel tudja dol
gozni és értékesíteni. M. hatása Sárosyra csak annyiban terjed ki,
*i A mennyire Koltai V.-nek rövid irodalmi arczképéből, melyet egy
addig kevéssé ismert kath. költőről az Egyházi Közlöny Melléklapjábwn. (1>89.
24. sz.) nyújtott, következtetni lehet, Bajza kortársa: TakácsyJózsa is járta
M. iskoláját. De ez csak hozzávetés akar lenni, mert tényleges hatásról
nem szólhatok, ügyeseknek mondott költeményei ugyanis kiadatlanok
még. Néhányuk megjelent az Aurorában.
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hogy megpróbálkozik két költeményének fordításában és hogy az ő
Szándihoz ez. költeményében kivonatolja M. harmadik korszakabeli szerelmi dalait. A két fordításkísérlet az: Adelaide és az
Emlékezés a genfi tóra. Kísérleteknek mondtam szándékosai mert
egyebeknek nem tekinthetők. Mindkettőből kiviláglik, hogy Sárosy
nem bírta annyira a németet, hogy az eredeti költemények nem
egy helyét kellőleg megértette volna. így hibás az Adelaide har
madik szakának értelmezése. M. nem azt akaija mondani, hogy
a ofnvatok susognak, máj’ ezüst harangi csengnek, a habok zajgnak s a csalogány fütyölget#, hanem, hogy mindazok «susogják,
csengik, zengik, kesergik* Adelaide nevét. Helytelenül fogta fel
a negyedik szakbeli: 0 Wunder-t is, mert ez nem «gyászrém »-et
akar jelenteni, hanem sorsot, ég csodáját.1) A nagyon szószerinti
fordítás a német szórend és összetételek természetellenes megtar
tására csábítja. Az eredeti versformák megőrzésében sem pontos,
különösen nem az Emlékezésben. Adelaide eredeti hendekasyllabás
versalakját helyettesíti a rokon sapphóival, az Emlékezésnek négy
soros, 5—5 «hebungos* és rímes strófáit pedig semmilyen rhythmusú, rímtelen nyolezsoros szakokkal. Egyiket sem tekinthetjük
műfordítói átültetésnek, hanem egyszerűen csak kevéssé sikerült
áttételnek.
Petőfi — igaz, hogy könnyebb alkatú költeményt választott for
dítása tárgyául — már mint 19 éves ifjú sokkal sikerültebb áttételt
nyújtott M. költeményeiből, olyant, mely beillik átültetésnek is.
Ugyanabban az évben, midőn gyönyörű Hazámban-Át irta (1842),
lefordította sikerültén, az eredetinek hű megtartásával3) M.-nak
híres Elegie-jét (a várromok fölött). De ezt már semmikép sem te
kinthetjük szorosan vett hatásnak és csak annyit bizonyít, hogy
M. bájos zengzetei még Petőfi költői lángeszét is, ha mindjárt csak
ideig-óráig, de mégis elbűvölték.
M. szorosan vett hatása irodalmunkra már Sárosyval s még
pontosabban Bajzával szűnt meg. Kezdeteit még a múlt század
kilenczvenes éveiben láttuk feltűnni, midőn hozzánk annyi más ha*
*) Helytelen felfogásból ered a z : Erinnerung am Genfersee Sárosyféle áttétele (a genfi tóra) is. M. nem a tóra emlékzik vissza, hanem a
tónál barátjára: Salisra.
*) Csak a nyolezsoros szakok négy első verssorának keresztrímelése
helyébe tette az egyszerűbb félrímelést.
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tás is kezdett lassan-lassan átszivárogni. De M.-t nem ismertük
meg, úgy mint a legtöbb külföldi írót és eszmét, Bécs közvetíté
sével ; behozta őt Eis egyenesen Németországból. És ismerete
az akkori zárkózottabb társadalmi viszonyok daczára aránylag
igen rövid idő alatt hihetetlenül messze terjedt. Nemcsak íróink
közül többen érezték már a múlt század végén M. elandalító költé
szetének varázsát, hanem közönségünk előtt sem volt már isme
retlen, új alak M. Jelen századunk elején pedig már annyira ment
a M.-cultus íróinkban s közönségünkben egyaránt, hogy alig volt
nevesebb magyar író, ki M.-t nem ismerte s ritka előkelőbb ma
gyar ház, hol M.-t nem kedvelték volna. Kazinczyt N.-Váradon
Beöthy alispánék házában M.-olvasmánynyal gyógyítják, ugyanő
megtalálja M.-t nagy örömére Kázméron is ipjánál: Török gróf
nál. És ugyancsak M. költészete sarkalta Széchenyi Ferencz grófot,
a Nemz. Muzeum alapítóját, egy egészen M. szellemét lehellő né
met költemény írására (Kazinczy: Pályám emlékezete).
M.-nak különösen buzgó protectora volt nálunk: Kazinczy>
majd meg az ő gárdájából kikerült Szemere P. és Kölcsey. De sokat
közrehathatott költői nevének nálunk elterjedésére és müveinek
megkedveltetésére az is, hogy a Rösler-féle német nyelven írt Ma
gyar Almanach (Pest, 1804) igen dicsérőleg, sőt magasztalóla g
emlékezett meg róla. S a ki ismeri akkori irodalmi állapotain
kat, midőn mindent, a mi külföldi, különösen német volt, irány
adónak tekintettek, nem fogja e semmisnek látszó adatot egészen
jelentéktelennek venni. Később pedig, századunk második tizedé
ben a magyarszerető Hormayr báró, M. barátja is sokat tehetett
M. megkedveltetésére és pedig nem csupán sokoldalú társadalmi
összeköttetései által akkori közönségünkben, de ismerőse, Ka
zinczy, közvetítésével az irodalomban is. S nyert is M. csakugyan
oly kedveltséget, mely addig páratlan volt s azontúl is ritkította
párját. Legtöbb költőnk a múlt század végétől a jelennek negyve
nes éveiig, tehát félszázadon át, s azok közt legkiválóbbjaink az ő
iskoláját járták. Követői száma legnagyobb volt századunk első és
második tizedében. Ez időben Kistöl egész Vörösmartyig tíz köl
tőnk dolgozott az ő szellemében vagy legalább is megérezte ennek
hatását, s közvetve és közvetlenül hirdette nevének dicsőségét.
M. beszéd tárgyát képezi írói és nem irói körökben. Legtöbben
elismerőleg nyilatkoznak róla, de voltak egyesek, mint Majláth
János gr., kit «az ewige Maierei* untatott. S e nézetet idővel
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többen és többen vallották. De ezzel is csak az bizonyult be, hogy
az elmélet a gyakorlat után jár. Mert jóval annak előtte, mielőtt
kritikánk kimondta a festésekre a pereatot, érezték már Íróink,
hogy a festés nem poézis s bölcsen óvakodtak is az ugyn. költői
festésben rejlő örvénytől.
Közönségünket és íróinkat egyáltalában M. működésének
csak első és legkiválóbbik iránya: a gyöngéd, sentimentális von
zotta. A festőiben vagy teljességgel nem, vagy csak egyes elvétett
kísérletekben akadt követője. A huszas években, sőt előbb is, már
általánosan ismeretesek a romantikusoknak M. ellen folytatott
csatározásai. De ez nem veszi el a fiatalabb nemzedék kedvét, hogy
költészetében azt a finomságot, mely kitüntető jelessége, ne tanul
mányozza s mintaképül fel ne állítsa. És e tekintetben jó helyen
kereskedtek, mert tőle, mint előzőik is, csak szépet-jót tanulhat
tak és tanultak is.
Budapest, 1890. nov. 7.
D e m ek Gtőző.*)

KELEMEN LÁSZLÓ ZAIDE-FORDITÁSA, 1793.
Kelemen László nagyszámú drámafordításai közül irodal
munknak eddigelé 14 darabról van biztos tudomása. E 14 darab
hoz az ő sajátkezű (és tulajdonomat képező kézirati) följegyzései
alapján még hármat csatolhatunk, u. m. Merész Károlyi A siket
némát és a Megbosszult feleségrablást. E szerint 1801-ig (eddig
terjednek e följegyzései) fordításainak száma kétségtelen hiteles
séggel 17-re tehető. Ezek közül a legtöbbnek csupán czímét ismer
jük, mivel a Gazdasszonyon és Tsapó Péteren kívül egy sem ma
radt ránk nyomtatásban, a kéziratok pedig idők folytán elkallódhat
tak. A kegyeletlenség vádja igen közel álló s úgyszólván magától
kínálkozik annak, a ki phrasisokkal szereti elütni az ilyen ténye
ket. De hogy kit vagy kiket vádoljunk jogosan a kegyeletlenséggel,
ez a fontosabb kérdés? A magyar színtársulat 1796-ban szétoszlik,
egyes tagjai megkezdik vándorútokat Pestről kelet felé azon
reményben, hogy a Tisza mentén igazabb magyarokat talál-

,

*) Sokat tulajdonít Matthissonnak, a mi általában német hatás.
H. G.
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