CSOKONAI LÍRÁJA ÉS AZ OLASZ KÖLTÖK.
Szinte hagyomány, hogy életírói és méltatói Domby elbe
szélésével kezdik Csokonai költői fejlődésének rajzát. Eszerint:
«Csokonai megunván a kollégium mindennapi eledelét.. . maga
keresett magának az ő természetéhez való táplálást!. . a közön
séges leczkék járásával nem sokat gondolván, összeállott egy
nehány talentomos barátjával, hogy egymást tökélletesittsék.. .
Kiszabtak először mindeniknek magok közül egy nyelvet, hogy
azt tanulja meg. Neki esett az Olasz, mikor még se Németet,
se Francziát nem tudott, és gyakran nagy részvétellel beszélte,
hogy nehezen tudott boldogulni, nem kapván ollyan Olasz
Szókönyvet, melly az ő előtte egyedül esmeretes Deák nyelvenn magyarázná az Olasz szókat, míg végre az ő kérésére a
Venétziai könyvnyomtató nem küldött.» 1 Azután hozattak egy
Literatur-Zeitungot, az ott bírált könyvek közül többet meg
rendeltek, mindegyik a neki jutott nyelven írt könyvet kivo
natolta s «ezt a rövid summát egymás előtt fölolvasták».
Vajon mi kelthette Csokonaiban a vágyat, hogy olaszul
tanuljon? A fiatal költő közvetlen érdeklődési köre, első for
dításai megadják erre a feleletet. A híres bécsi «poéta cesareo»,
Metastasio Péter, neve eljutott Debreczenbe is. A bécsi udvar
és Esterházy Miklós Fertő-melletti kastélyának kedvtelései, az.
olasz énekesek, zenészek, költők nagy divatja általánosan ismert
volt.2 Bécsben, Pozsonyban, Eszterházán, főuraink magán
színpadjain olasz pásztorjátékokat és operákat énekeltek, melyek
hez a leghíresebb muzsikusok — egy Gluck, egy Haydn —
írták a zenét. Olasz cantatekat énekeltek a herczegnők; egy-egy
névnap, születésnap alkalmából olasz színdarab és verses felkoszöntő járta — milyet Metastasio számosat írt. 3 Olasz szín
játszó társulatok meg épen gyakran ; elvetődtek hozzánk, mint
Pétzelimegjegyzése bizonyítja : « . . . í g y holmi csapongó olaszok
és más országkerülő idegenek nem jönnének be, hogy nemze1
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tünknek s nyelvünknek bosszantására holmi alávaló komédiák
nak játszásával kicsalják pénzünket.» 1 .
A dicsőített s csak nem rég elhunyt Metastasiónak meg
volt ekkor már a debreceni könyvtárban egy 1757-iki torinói
kiadása. Olasz nyelvtan is bö'ven akadt, mert a kollégium szíve
sen látta, ha diákjai idegen nyelveket tanulnak. XVIII. századi
latin-olasz grammatikája ma is van kettő a debreczeni könyv
tárnak számos német-olasz, franczia-olasz és csak olaszul írt
nyelvkönyvecske meg szótár mellett. Metastasión kívül ott lát
hatta a katalógusban Groldoni két példányát, Sacchetti novelláit,
Guarini 1734-iki nürnbergi kiadását. 3 Úgylátszik ezek a könyvek
nem a könyvtár rendszeres fejlesztése útján, hanem főleg a
Németországot, Svájcot j á r t fiatal teológusaink ajándékából
kerültek ide, s az Ő széleskörű érdeklődésüket dicsérik.
A kollégiumban tehát találhatott már egy kis anyagot,
mi Metastasio nagy híre mellett érdeklődését az olaszok iránt
fölkeltette s az első segédeszközöket nyújtotta a nyelv meg
tanulására. Amint egy kissé beletörött nehézségeibe, fordítani
kezdett, úgy sejtjük, gyakran forgatva még szótárát. Először
is Metastasiót vette kezébe. A Pásztorkirályi, Toldy első for
dításának tartja. Szőcs Gréza, ki ezekről a fordított darabok
ról tanulmányt írt, 3 kiszedett Csokonai szövegéből nyelvi félre
értéseket és ilyes magyartalanságokat: «Egy ismeretlen és
szélvészes tengerben látom lenni magamat,» vagy «ajándékot
csinálsz énbelőlem», melyek a szöveg szolgai követéséből szár
maznak, s azt bizonyítják, hogy ekkor még ő is azon gyarló
fordítók közé tartozott, kik «a deák és egyéb eredeti munkák
közül nem az idegen nyelvet a mienkre, hanem a mienket akar
ták amannak kaptájára szorítani.» 4 Ebbe a korba tartoznak még
Galatea, valamint az Angelica — ez azonos azzal az Orlando
czímen 1794-ben a Magyar Hírmondóban egyéb művei közt
hirdetett fordítással, melyet Ferenczi Zoltán külön munkául
sorol fol.5 Ide számítanak még az Endymion czímű játékból
fordított dalok is, melyek — b á r m i l y kezdetlegesek és ritmustalanok — arra vallanak, hogy Csokonait Metastasio drámái
ban, főleg azok a kupiészerű kis dalok kezdik érdekelni, melyek
kel az olasz költő jeleneteit kezdi vagy lezárja. Hogy mi min
dent tervezett még, hogy Metastagio négy canzonettáját és
összes egyszólamú cantátéit lefordította prózában és egyet, a
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VIL-et (mely csak tévedésből van VlII-czal jelezve) az Urániá
ban versben is, liogy az Didó abbándonata és, Achille in Sciro
átültetésébe is belekapott, bogy Tassoni magyar tolmácsolásá
nak gondolatával foglalkozott — azt most hagyjuk figyelmen
kívül s pusztán azokat nézzük, melyeket maga később sajtó alá
rendezgetett. 1
,
Az előbbieknél már sokkal fejlettebb fordítási technikát
mutat a Cyclops — melyben Metastasio Galatea egy jelenetét
írta meg újra páros-dalokban — az említett VII. cantate
{A vihar)2 és a Tasso Amintájéból fordított Becsület és termé
szet.5 Mindhárom a korábbi verses fordításokhoz hasonlítha
tatlan folyékony nyelven van írva, még pedig azzal a mód
szerrel, melyet később Kleist-fordításában is alkalmazott: t. i,
sorról sorra veszi az eredeti mondatait s anélkül hogy szavai
hoz mindég ragaszkodnék, átkölti őket. Pedig két, legföljebb
három év választja csak el az elsőtől ezt a második csoportot.
Erre a korra, körülbelül 1794-re kell tennünk most már egész
határozottsággal az Amintát, valamint Gruarini 11 pastor fidojának elveszett prózai fordítását is.
Ha áttekintjük ezeket a fordításokat, rögtön szemünkbe
ötlik, hogy csupa pásztordrámát és pásztorkölteményt fordít
Csokonai 1792—94-ig terjedő korszakában. Egyéb olvasmányai
is ebből a körből valók: Berquin Idilljei, Grresset Vergiliusutánzatai.* Csokonai pályája az olasz pásztorköltés jegyében
indul. Az ifjú költő első hazafias .törekvése az lehetett, hogy
a magyar irodalomban e téren mutatkozó hézagot kitöltse, s
ebben elhatározó befolyással lehetett rá egy kis olasz munka,
mely bizonyára lándzsát tört a pásztorköltészet egyedül üdvözítő
volta mellett, mert czíme : Delia eminenza della poesia pastorale.6
Műveinek 1794-iki hirdetésében azután találunk is egy
Eredeti pásztorjátékot, melyet eleinte az olasz drámai alakban
akart megírni, s így helyt "-foglalt volna a között a tizenhat
darab között, melyeket az első magyar színjátszó társaságnak
fölajánlott. 6 De közben már összeköttetésbe lépett Kazinczyval,
1
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olvasgatta Gessner pásztori dilijeit — s most. ö is a költői
prózával próbálkozik,
í g y keletkezett A csókok, egy történet az arany-időkből
négy könyvben. Ferenczi csak annyit említ róla, hogy Gessnerutánzat, mások ógörög színezetű idillt láttak benne. Pedig
ez a munkácska, melyet Domby Márton adott ki először
rajongó bevezetéssel s azóta minden kiadásban helyt foglal,
Csokonai olvasmányainak legkülönösebb mozaikja. Már maga
a játékos drámai csomót rejtő szerkezet sem a gessneriidillre,
hanem Tasso .ámmíójára és Guarini Hü pásztorom vall. Ez a
csomó Tassónál még mély érzelmet tartalmazott: Sylvia,
Aminta bálványa, megveti a szerelmet, tudni sem akar férfiról,
í g y a boldogtalan szerető végső kétségbeesését értjük. De
Guarini már nem a költői motiválás mestere; Csokonainak
meg ép elég, hogy Rosália «komort vagy gyanúst pillant» —
s Melites folyóba ugrik. Ez a kis drámai csomócska a Tassóé
és Guarinié. 1
Tovább is mehetünk a párhuzamban. Tasso és Guarini
minden szerelmese. mellett van egy-egy barát vagy barátnő,
ki segíti őket, örömükben és bánatukban osztozik. A kedves
azután a pásztorjátékok közben kis szerelmi zálogokat csal
ki szemenszedett csalárdsággal a kegyetlentől. Magára hara
gítja. Végső kétségbeesésében ekkor az utolsó eszközhöz fordul,
mellyel talán meglágyíthatja a szívét. Aminta egy szikláról
leveti magát; a kedves megpuhul, és a játék boldogsággal
végződik. A tragikus csomócskának ily végsökig-feszítése, s
hirtelen feloldása jellemzi ezen olasz pásztordrámák chiar
oscuro] át. Szerkezeti fogásuk az is, hogy — az aristotelesi
időegységhez híven — nem folytatólagosan történnek, hanem
a szerelmes egy adott ponton elbeszéli szerelme keletkezését
és történetét. 2 Mindez szórói-szóra így van a Csókokb&n, mely
tehát felépítésében nem Gessneren, hanem az olasz pásztor
drámán alapul. Nem csak; szerkezetben mutatkozik ez a hatás.
Csokonai ép az Amintaból és Pastor fidohól fordított részle
tekkel alkotja meg meséje vázát, közben egyéb olvasmányaiból
is bőven szemelget, s e köré aggatta saját leleményéből készült
elbeszélését. De ha egy Berquin idilljeit — melyek mind
egyike Gessner, Wieland vagy Metastasio nyomán készült —
eredetiként olvasták, miért ne nevezhette volna Csokonai is
egyik munkalajstromában a maga kis pásztorjátékát «originál anak. Lássuk anyagát.
1
A Csókok e kettős forrására'— Tasso (Aminta) és Gessner idüijei —
már utaltam A magyar regény története ez. müvemben, (46. 1.) még pedig
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Melites a tavaszi pásztorjátékok alkalmával megismeri
Rozáliát, s iránta azonnal szerelemre gyúl. A helyzet ugyanaz
a Pastor Fidób&n és innen is fordítja a képeket, melyek első
fellobbanását festik. 1 «Itt láttam, oh egek! azt a szüzet, azt
a kellemetes és deli szüzet, ki mint a szépségnek új hajnala,
saját tekintetében egy másik tavaszt mutatott, ah i t t láttam
Rozáliát. . . alig láttam meg az ő ábrázatját, s azonnal fel
lobbantam ; alig csillámlott szemembe első tekintete, mindjárt
el vala szívem foglalva, érzettem, hogy egy uralkodó szépség
lepte meg azt, s azt parancsolja nékem: Melites add nekem
a te szívedet!» mondja Mirtillóval. Azután Ergasto, a confident
feleletével folytatja: « . . . mit nem tehet ő a mi sziveinkbe,
csak az tudja azt, aki már próbálta.» De a kedves, akit ily
gyorsan megszeretett, egy bókjára elmenekül. Az elhagyott
Melites Chloe barátnéjának meséli el keservét. 0 azután
hamar kéznél vaja a segítséggel, annál inkább, mert Gruarini
küldte, kiből most már híven fordítja le Mirtillo egész elbeszé
lését Ergasto közbeszólásaival együtt — mintegy 180 sort.
Chloe ugyanis leány-ruhába öltözteti Melitest és társnői közé
vezeti. A szüzek, pásztoraik játékán fölgerjedve, csókcsatát
rendeznek maguk közt. Rózát választják bírájukul, ki cselt
nem is sejtve, .Melites csókját ítéli a legédesebbnek. A csók
finomkodó leírása, az ajkak édes dicsérete egészen elbűvöli
Csokonait. De neki ennyi nem elég. Tasso Amintaj&val foly
tatja, 2 jobban mondva apró nyelvi javításokkal és a helyzet
különbözéséből eredő változtatásokkal átírja már kész Amintafordítását, ezzel azonban elvész az eredeti psyehologiai finom
sága. Játék közben Chloe arcát megcsípi egy méh: Rozália
a kis sebet csókkal gyógyítja. Több se kell Melitesnek, ő is
hasonló bajt színlel s hasonló orvosságban részesül. 8 Termé
szetesen a méhcsípés meg csók körül a concettók és bókok
egész tömege rajzik. A lirikus Csokonai ízlésére jellemző,
hogy ezeket különös figyelemmel követi. «. . . . Chloe arczára
repülvén, az ő rózsaszín orczájára, véletlen megcsípte azt.
Meglehet, hogy a hasonlatosság csalta meg, s rózsának gon
dolta azt.» «De a csók mélyebbé és halálosabbá tette sebemet.»
(. . . e fece piü cupa e piti mortale la mia piaga verace.)
Utána Tassónál is a sugdosósdi játék következik, melyben
a szerelmes megvallja kilétét és szerelmét, de kedvese rosszain
pirulására elmenekül. Halálával akarja kibékíteni. 4 I t t már
Gessner fogja kézen -Csokonait. Melites fájdalmával egy magas
szirtfokra menekül — mely alatt egy folyó hömpölyög.
1
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Gessner XIV. idilljében, melyet Berquin is utánzott, ily szirt
fokon várja Chloe távolból hazatérő csónakosat, Thyrsist. Chloe
a vizén úszó sajka-roncs láttára elájul, majd ismét fölébred.
Melites pedig ebben a rettenetes, pokoli természetben (Gessnernól azonban: Sanft glänzte der Mond) «azonnal elájult —
mondja Csokonai — hosszasan tartott volna ájulása, de az
itt játszadozó romlás egy szörnyű sziklát hajtván a küszködő
habokba, nagyot kacagott rajta». Chloe panaszkiáltásaira az
Echo felel, mint Meliteséire. Mindketten a folyóba vetik
magukat. «Aber die Nymphen hatten den Wellen befohlen
sorgfältig sie am Rücken zu tragen». Ezekből a szavakból
bájos rokokóízléssel egész kis jelenetet tud festeni Csokonai.
A habok Limnis nympha parancsára a túlsó parton teszik le,
hol a szerelem apró istenei várják a bokrokon.
Ezzel Marini birodalmába jutottunk! 1 Csokonai nem fordít,
csak két díszletet vesz át Marini Szerelem-szigetéről: Venus
templomát és Adonis sírját. Melitest a csók-tündér igazítja
útba, mikor ájulásából fölserkent, és elküldi a bölcs Philander
paphoz. A kerek dombocska tetején, pálmaerdő közepett áll
Venus temploma. Márvány és ezüst állóképek szegélyzik a
hozzá vezető utat. Kapuja felett rubintból kimetszve Venus
és a Természet. A falakat belül égszín selyemkárpitok fedik,
melyekre a szerelem leghíresebb példái vannak hímezve, más
felől a szerelmesek nevei: köztük Melitesé is. A legédesebb
harmónia és. illat árad ki a templomból. A környező erdőben
mindenfelé fehér márványkutak vize szökött és kellemes csör
géssel hullott egymásra. — Ez a díszítés, mely távol ragad
Tasso egyszerű pásztorvilágától, már a kései olasz renaissancebarok ízlésre vall és Marini Adónemének XVI. énekéből került
ide. S ugyaninnen való (XIX. é.) a másik díszlet is: Adone
sírja. A kökörcsineket nem egyenest a görög mitológiából,
ültették a két cupressus árnyékába. Az Adonis-ünnepek amorettós említése szintén e hosszadalmas pásztorkölteményből
ered. — Itt, e Marini-díszletek árnyékában pihen meg Melites
s a Pastor fido szavaival 2 kezd böle történetébe. Philander,
Venus papja, vigasztalására lefesti előtte az aranykort. Csokonai
fordította külön is Tassóból ezt a részt (I. fv. kórus); itt főleg
Guarinit (IV. fv. kórusa) követi. Csakhogy míg e két pásztor
játékban a kórus a jelenkor nevében beszél, Philandernek jóslat
alakjában kellett szembeállítania a jelen bujálkodását a pásztor
világ naiv egyszerűségével. De az aranykor leírása maga
Gessner Daphnejé,r& s annak rokokó finomkodására vall: «Az
aranykor előtt ezen a világon nem volt egyéb csak tündérek
1

\

•

Csokonai elveszett költeményei között volt egy Adonis halála, melyet
talán 3Mariniból fordított.
Csókok L — Pastor fido II. 1.
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és rózsa. A rózsa fejér volt és tövistelen, ennek árnyékában
mulattak a t ü n d é r e k . . . olykor a tejszinű rózsákon játsza
dozott két tündér, megcsókolták egymás ajkát s a megcsókolt
csókba uj tündérecske származott... meleg csókjaik a bószin
rózsákra hullván le, annak mélyében megelevenedtek s parányi
gyermekekké lettek, kik azután csupa csókkal éltek». 1
Közeledünk a kis prózai pásztordráma kifejléséhez-. Philander
egy gerlicével elkalauzoltatja Melitest a mirtusberekben alvó
Rozáliához. Ha meglepődünk azon, hogy mire való itt a királyok
nyírott kertjei ellen kikelni, lapozzuk fel Csokonai De Lillejét,
s megtaláljuk okát. a Az utolsó játék, melyben Melites alvó
kedvesét megcsókolja, azután egy bokorba búvik, Chloe pedig
beköti Rozália szemét s saját leány csókjával akarja ízeltetni
az álomban érzett nektárt, mi azonban Csak az előlopózott
Melitesnek sikerül — ügyesen van átalakítva a Hü pásztor
szembekötősdijéből.8 Csokonai meséjét csinosan megoldja vele.
Van Csokonainak még két prózai darabja ebből az időből.
Az egyik (Melyik a legjobb csóh?), az ajak csókolásának e bő
beszédű dicsérete, 25 soros bevezetés után Guariniből van for
dítva. 4 A másik egy tervezett regény töredéke (A szeretet).
Benne a szerelem általános hatalmát a csillagok forgásával,
a bika, fülemile, galamb, vipera példájával; a fák, növények,
a zefir szerelmével példázza. Ez a motívum — mely Petrarcától
származik — annyira el volt terjedve az olasz pásztorköltés
ben, hogy a Sampogna egyik pásztorleánya, mikor a kedves
ily érvekkel áll elő, azzal felel: valami újabbat találjon ki,
mert ezek igen elcsépelt dolgok; Silviát is így akarták rábírni,
hogy Aminta iránt engedékenyebbnek mutatkozzék. 6 Ezért —
bár a fölsorolás rendje Marini ép e költeményében azonos a
Csokonaiéval •— elégedjünk meg azzal, hogy itt az olasz költé
szet egy vándormotivuma esett kezeügyébe.
Csokonai tehát már 1794-ben beleolvasta magát az olasz
pásztorköltőkbe: Tasso és Guarini pásztorjátékai, Marini pásztorkölteménye, Metastasio pásztor-operái s mellettük Berquin,
Gresset és Gessner voltak olvasmányai. Guarini kedves de
modoros játékaival, bókjaival, concettóival irta a Csókokat,
mely azonban egészében véve mégis inkább egy gessneri prózában
írt Tasso-szerű «favola boschereccia» kevés személlyel és világos
1
L. Daphneban: Dienstbare Zephire flattern mit Liebesgöttern und
sammeln sieh auf den Rücken der Trauben und seberzen und spielen und
haschen sich im Labyrinthe der duftenden Traube, müde sammeln sie sich
dann im höhlen Weinblatt oder baden sich im Tau in dem hohlen Busen
der Rose,
oder schlummern auf Nelken....
8
Des jardins ou l'art d'embellir les paysages. Poeme en & chants. Tan XL
s4 II Pastor fido IH. 2. 3.
II Pastor fido IL kórusa.
* Aminta I. 1. — Marini Sampognájé.ha.n a «Ninfa avara».
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kis akcióval, mintsem Guarini szövevényes «tragikomédiája». 1
S áz összekötő részekben van valami spontaneitás, mi első deb*
reczeni szerelmének, Rózsikának emlékét őrzi. A további követ
keztetéseket hagyjuk későbbre.
Volt ugyanis a fiatal Csokonainak Qgy másik, ezzel némileg
rokon olvasmányi köre. Irodalomtörténetírásunk egész sor költő
'nevét említi, kikből fordított s kik hatással voltak reá: Chiabrera, Maffei, Lemone, Zappi, Rolli, Ariosto stb. Haraszti Gyula
is azt tartja, hogy «még csak a renaissance költőknél vagy
ezek utódjainál, Ronsardnál vagy André Chéniernél találkozunk
annyiféle helyről vett s lépten-nyomon fel-felbukkanó kölcsön
zésekkel». , . 2 Ha így állítjuk be a kérdést, valóban azt hihetnök, hogy Csokonai kezén forgott három század olasz lírai
költészete. Kölcsey Csokonai-bírálata: «Az apróbb olaszból
fordított dalok Eschenburg Beispielsammlungjából vétettek és
ú g y látszik, hogy e korban ezen gyűjtemény volt kézikönyve».
Toldy Ferencz ezt az adatot átírja, de Imre Sándor belőle már
téves vádat kovácsolt: « . . .tehát németből fordította». Ferenczi
Z. Csokonai-életrajzában egy kalap alá fogva Kölcsey meg
állapítását s Imre S. vádját, csak azzal tisztázza Csokonait,
hogy kéziratai közt e költemények olasz szövege megvan;
' a debreczeni költő Shakespeare-ismeretével kapcsolatban azon
ban először hangsúlyozza, hogy Eschenburgból írta ki —
ugyancsak kéziratainak bizonysága szerint — azon költők
életrajzát és eredeti szemelvényeit, kiket fordítani akart. 3
Eschenburg braunschweigi tanár Einleitung in die schö
nen Wissenschaften und schönen Redekünste ez. műve Sulzer
Lexikona, és Ramler-Batteux széptana mellett a XVIII, század
legolvasottabb eszthétikai kézikönyve volt. 4 íróink, kik az ide
gen irodalmakkal akartak megismerkedni, buzgón forgatták.
Csokonai a könyvgyűjtő Nagy Gábortól kaphatta kölcsön. Már
1794-ben ezt firkantja neki egy darab papirosra: «Az Eschenburgot holnapután felküldöm... A Frantz Guarini keresésére
kikérem egy óra feláldozását...» 6 Költeményeihez írt jegy
zeteiben idézi, és a dalt is Eschenburg szerint határozza meg.
Míg Batteux-Ramler eszthétikája — mely Verseghynek
. volt kézikönyve — pusztán az utánzás-elméleten alapszik s
négy kötetkére terjedő szövegébe vannak szőve német prózai
1
L. J. Marsán: La pastorale dramatique en France 1905. II.
fejezetét:
Les transformations de la pastorale italienne.
3
EPhK. 1905. 353.
s Schedel—Toldy: id. kiad. bev. XXXIV.; Imre S.: Irodtört. tanulni.
II. 78.; Ferenczi Z.: id. m. 53. I. és Shakespeare-tár 1914. 309. 1.; v. ö.
még u.
o. 1915. 282. 1. és EPhK, 1914. 814. 1.
4
L. Jánosi B.: Áz aesthetika története. II. 314—25.; III. 54.; III. 67.
5
Nemz. Muz. kéziratt. Csokonai különben az egész Aesthetikát ma
gyarra akarta fordítani.
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fordításban a példák, addig Eschenburg vékony elméleti köny
véhez nyolczkötetes vaskos példatárt csatolt, melyben az egyes
műfajokat bőven illusztrálja eredeti nyelvű szöveggel. A mű
fajok vázlatos fejlődéstörténete, az írók rövid életrajza, a
különböző kiadások bibliográfiája igen nagy hasznára válhat
tak Csokonainak, annál inkább, mert ez a példagyűjtemény az
olasz lírára nagy gondot fordít. Az Einleitungh&n beszél a
«JFite»-ről, melynek «változatosnak, újnak, termékenynek kell
lennie» (23. §), a kedélyről (27. §),. mely «Treuherzigkeit und
Wichtigkeit in der Behandlung scherzhafter oder an sich
unwichtiger Gegenstände»; kiemeli (36. §), hogy «von einer
vorzüglichen und mannigfaltigen W i r k u n g . . . ist der Kontrast»,
hogy a Grazie nem egyéb, mint «Schönheit in Bewegung». Ezek
már a XVII. századi olasz költés tulajdonai voltak, a XVIII.
sz.-i rokokónak pedig alapsajátságaivá lettek. Megkülönbözteti
a «Kunstwahrheit» -ot a «Naturwarheit»-től (43. §), mivel az
ismét divatos pásztorköltés jogosultságát igazolja. Külön említi
az egészen újonan támadt Poetisches Gesprächet és a cantatet.
Tehát általános részében is figyelemmel van az olasz költé
szet új fejlődésére.
Ez .a könyv volt Csokonai poétikája. Le is fordította
szinte egész olasz lírai anyagát. Metastasión, Tasson, Gruarinin,
Marinin kívül egyetlen olasz költő sincsen, kit valamely eredeti
kiadásból fordított volna. Gruarini kis anakreontikonja (Ámor) —
milyet Dayka már 1790-ben fordított egyet a Kiméből1*— szin
tén megvan Eschenburg II. kötetében. Ha pedig Chiabrera,
Zappi, Lemene, Rolli, Maffei verseit átlapozzuk, arról kell
meggyőződnünk, hogy a hatás magyarázatára, mellyel ezek a
költők voltak Csokonaira, elég az a kis anthologia, melyet Eschenburgnál találtunk. Itt jegyezzünk egyelőre csak annyit meg,
hogy ezek a fordítások, melyek egy része a Diétái Magyar
Múzsában jelent meg, kronológiailag az első Metastasio-fordítások idejébe, vagy közvetlenül utána tartoznak, mint még
mindég csiszolatlan nyelvük és zökkenő verselésük bizonyítja.
De határozottan ez volt Csokonai verselésének iskolája. Válto
zatos dalformájukat (14 közül 8-ban) megtartja — s ez nem
csekély nehézségébe került — vagy legalább hasonló formát
keres. A rímek tisztaságára is olasz példáiból tanul meg
annyira vigyázni. Jegyezzük meg továbbá, hogy ezeket a dalo
kat mind azokból a költőkből szedte össze Eschenburg, kiket
anakreontikusoknak hívtak. Chiabrera ugyanis a seicento költői
ihletének két apadozó forrásához, a platonikus petrarchismushoz és pásztor-lírához, újat keres Anakreonban. Lemene, Zappi,
Rolli a pásztorköltészet mellett — mert a kettő megfér — az
1

A szép szemek Gaarini XII. madrigálj áriak (Sogno.della sua donna)
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ő modora felé hajlanak; Menziniben pedig kora «il grandé
anacreontico ammirabile»-t köszöntötte. 1 Az anakreontizmus
értelme azonban nagyon kibővült a X V I I — X V I I I . sz. folya
mán. Az olasz költészetben tulaj donkép a dalt nevezték ezen
a néven. a A hagyományoktól súlyos canzoneval szemben,
melyen — mint már Dante megmondta — csak fenséges érzel
meket lehetett énekelni, könnyű, rövid, változatos formában
dicséri az élet örömeit. Legkedvesebb témájuk a gyönyörűen
viruló, de hamar hervadó rózsa — a szerelem jelképe. S ilyet
rögtön maga is ír Csokonai: 1795-ben, az Urániában jelent
meg a Rózsához ez. költeménye, mely különben Verseghy hatá
sát is mutatja. (Verseghy: A rózsa). Imre Sándor megállapí
tását, hogy az olasz múzsa igen múló hatást tett csak Csoko
naira és a «magyar költő fejlődésére jelentős befolyással nem
volt», tévesnek kell tehát tartanunk. 3 Elég emlékezni Csokonai
szavaira: / A z ember a poézis első tárgya.)
. . . az olasz negédes kertjében
szedtem drága narancsokat!
Elég figyelemmel kísérni, hogy előszavaiban és jegyzetei
ben soh'se feledi kiemelni: «az olasz egybeolvadó, gömbölyded
szavai»-t, meg azt, hogy «a sűrűn egymásra halmozott contrastok
a XVII. sz.-i olasz poézisnek volt tulajdona», hogy a keserédest dolcepiacentenek hívják olaszul, az oltramontano meg
kulturálatlanságot jelent, hogy Petrarcának nagy tisztelője,
hogy Guarini madrigálja eddig nyelvünkön «szerentsés fordí
tásra» nem talált (lev. Kazinczyhoz 1803. febr. 20.). Meg
emlékszik az olasz «versi sciolti»-ról; nem felejti el Baillet
és Menagius vitáját idézni — és még 1802 vége felé is ezt
írja Kazinczynak: «Tanulok olaszt, melly a poézisnak tulaj
dona.» Mindez eléggé bizonyítja, hogy a német, majd francia köz
vetítéssel az angol irodalommal való megismerkedése nem
térítette el az olaszoktól. Gessner és Gleim szépen összhangolódtak olasz olvasmányaival, bár az utóbbi epikus hajlandó
sága, amit legkisebb anaktreontikonja is elárul, nem nagyon
lehetett a dalköltő ízlése szerint. Haraszti kimutatta, hogy
Pope-tól a Dorottya alapgondolatán és egy ecloga-átdolgozáson
(Amaryllis) kívül semmit sem vett. 4 A német hatáskutatás se
1
2

L. B. Morsolin: 11 seicento. (Storia letteraria d'Italia* V. k.)
Állításunk bizonyítására elég a Parnaso Italiano (Velencze 1791.)
52. kötetét átlapozni, mely a XVIII. sz.-i anakreontikusok anthologiája.
* Ferenczi Zoltán hangsúlyozta először, hogy «az olasz hatás mélyeb
ben jelentkezik
költészetén, mint sokan állítják». (Id. mü 53. 1.)
4
Ezenkívül A haldokló keresztyén az ö lelkéhez ez. versét Pope The
dying christian to his soul ez. angoi költeményének valamilyen német for
dításából dolgozta. (L. értekezésemet A német költészet hatása a magyarra134—135. 1.) A szerkesztő.
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tud többet fölmutatni lírájában két Bürger-fordításnál (Lilla
búcsúzálogjai; Szerelmes kívánság), bárom átdolgozásnál ugyan
csak. Bürgerből (Az utolsó szerencsétlenség — Elegie"; Az éjnek
istenihez — An den Traumgott; A méhekhez — An die Bienen)
s néhány távoli reminiscentiánál. 1 Salisra és Matthissonra csak
egyszer emlékeztet (A magánossághoz). Kleistot — kiből külön
ben legtöbbet fordított — csak a Csikóbőrös kulacsához írt
szerelemdalhsbií követte. 2 De a Lilla-ciklusnak csak igen kivé
teles darabja szentimentális, ép a Bürger-hatást mutatók, s
Bürger természetérzése száz mérföldnyire van a Csokonaiétól —
pedig ilyesfajta megállapításokat olvasunk ezekben a tanul
mányokban ! ízlés dolgában Csokonai nem Bürgerhez, hanem
Gressnerhez és az olasz-franczia pásztorköltészéthez csatlakozik.
Az Megiehe belevegyíti a gráciákat s rózsákat, a Szerelmes
kívánság ez. Bürger-fordításba beletoldja, hogy «csókok közt»
emelkedik majd lelkük égbe, mi sokkal jellemzőbb Csokonai
költészetére, mint maga a Bürger-utánzat szórványos ténye. 3
Egyáltalában i t t vigyáznunk kell. Egyfelől Csokonai költe
ményeinek zöme — a Lili a-dalok nagy része sem kivétel —
már 1795-ben meg volt írva, 4 másrészt Csokonai tízéves
költői pályája nem tükröz a szó szoros értelmében véve valami
belső lelki fejlődést. 0 témáit örökösen újra kezébe veszi, újra
költi vagy átsimítja, a petrarcai Laura helyébe a debreczeni
Rózsi, majd Lilla neve kerül. Ezért találjuk nála egy költői
téma több változatát (pl. a rózsa), melyeknek csirája gyakran
megtalálható már a Csókokban. Csokonainál igazában egy
fejlődés van, de ez azután hatalmas és igazán költőhöz is
"méltó: a formai.
Ha most már azt kutatjuk, hogy a Csókokon s kis prózai
darabjain kívül — melyeket szintén lírájánál kell tárgyalnunk
-— mit vett át az olasz költők anyagából, egy költeményre
szorítkozó világos tárgyi hatással kell kezdenünk: a Gr. Károlyi
főispán kollégiumi látogatásakor (1794. júl. 5.) előadott Korán
megtisztelt virtus ez. énekes játék nemcsak Metastasio ismeretét
teszi föl, hanem az 11 Parnaso confuso ez.5 ünnepi játék szerint
készült, melyet Metastasio II, József esküvőjére írt. Leg
alább is Csokonai a kezdetet tőle veszi: Apolló besiet a
múzsákhoz s dalra' szólítja őket; ezek pedig meglepődve
1
3

Székely Gy.: Bürger költészete és hatása Cs.-ra. Bp. 1888.
Baróti L.: A néniét költők hatása Cs.-ra. Figyelő. 1886. XXI. 225.
Mellőzzük
azokat az egybevetésejtet, melyeket túlzottaknak tartunk.
3
L. még: Demek Gy : Matthisson hatása irodalmunkra. (EPhK. 1891.
236.) Trostler J.: Gs. forrásaihoz (u. o. 1913. 60.). Petz G.: J. J. Pyra:
Der Tempel der wahren Dichtkunst — Csokonai: A haza templomának
örömnapja (u. o. 1886. 355.); Ferenczi Z.: Cs. életr. 54. 1.; Haraszti Gy.:
Csokonaimhoz. (Figyelő. 1885. XIX. köt.)
* L. Ferenczi Z.: 52. 1.
• Opere. 1783. (Muz. P. o. it. 348. 1.) XII. köt.
Irodalomtörténeti Közlemények. XXXII.
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érdekló'dne'k, mi ünnepe van a földnek"? Erre következik az.
alkalom elmondása.
A Lilla-dalok között két világos Metastasio-utánzat van:
A bátortalan szerelmes Metastasio IV. cantatájában, az Amor
timidoh&n gyökerezik, a bájos könnyedségű Megkövetés pedig
részleteiben is teljesen azonos a Scusa ez. pásztorkölteménynyel
(V. cantata), 1 csakhogy a téma mellől — «Azért haragszol,
hogy azt mondtam szeretlek ? Hiszen akkor mindenkire hara
gudnod kellene! Bosszuld meg inkább azzal magad, hogy
visszamondod, én nem haragszom meg érte» — elhagyja a
melléktémát — «lássa a forrás vizében, mily csúnya hara
gosan s mily szép mosolygón.» — Metastasio cantatáját
tiszta, egyfogásií dallá alakítja. •— Az elegyes dalok közt
Amynt és Laura a fák között:
Laurám nyomat a zöld fák
Alatt keresem:
Ah szóljatok Nympliák
Hol van jegyesem ?
Hol van, hol van jegyesem . ..
nyilván az Angelican&k azt a jelenetét vallja mintájának, mely
Cs. fordításában így hangzik:
Már szinte az égnek közepén ragyognak a napnak tüzesb sugarai, már
szinte királyi széke körül mindenfelől leborulnak a bikkfák és babérok
árnyékai; mégse jön Tirsis Licoris vigasztalására :
Kies árnyékocskák,
Kedves virágocskák
Az én kedvesem,

Szerelmesem,
Ki mondja meg ugyan
Hol van, hol van ? ... stb.

Az Alomlátás valószínűleg Metastasio 11 sognoj&ndik (XII.
cantata) paródiája, az Orgiák ez. páros bordala pedig a
dicséret módjában és felépítésében (Csokonainál a kórus és egy
felelgetése — Metastasiónál a coro és parte del coro válaszolgatása) az Achille in Sciro kezdő anakreontikonjára emlékeztet.
Az évszakokat és napszakokat leíró ifjúkori költeményeire is
alkalmasint Metastasio hasonló tárgyú canzonettái bátorították,
melyeket prózában le is fordított. A XVIII. sz. festői, zenészei,
(Haydn), költői előtt ezek kedvesek voltak.
S a Lilla egy harmadik dalában, a Déli aggodalomban
egyszerre csak ilyen okoskodás szökik szemünkbe:
Vajha az ég vagy oly angyali szemeket,
Vagy oly tigris-szívhez illő érzéseket
Beléd, kedves kínzóm, ne teremtett volna;
Most szívem ily szörnyű tűzben nem lángolna.
i U. o.
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E z P e t r a r c a ; de í g y f o l y t a t j a :

•

Egyenes természet! hát rendszerént mégyen,
Hogy aki mást éget, maga jeges légyen 9
Vagy Lilla is így ég, vagy szívem is fázik,
Vagy — vagy a te hitvány törvényed hibázik:
Vagy tán . . . Mit gondolok ! Balga szózatok !
Hisz égek lám, mégis vízcseppet hullatok.
Olyan tűz ez, melyet gerjeszthet a jég is-'.".,.
És lángokkal égvén, vizet áraszt még is.
Jupiter is mikor esőzik legjobban,
Lángozó villámja mindig akkor lobban ;
Hát ugyanezt Amor ne vihetne végbe ?
Holott ő a legfőbb Istenség az égbe ?
És így hideg lehet Lilla, bár én égek...
Félre az eszemből szisztémás kétségek!
E z m á r v a l a m i kései p e t r a r c h i s t a erőlködése, m i n t Csokonai
n é h á n y e g y é b k ö l t e m é n y e is i l y h a t á s r a v a l l (pl. A versenygo
érzékenységek).
V a l ó b a n Tasso p á r száz m a d r i g á l j a közül kell
ezt a szisztémás k é t s é g e t előkeresnünk. 1
Come sl m'accendete,
Se tutto ghiaccio siete,
E al foco che mi date,
Voi ghiaccio, come voi non dileguate ?
Anzi a sue flamme diven taté un duro sasso.
Oh miracol d'amor fuor di natura,
Ch'un ghiaccio altri arda, ed, egli al foco
[indura.
V a n a z o n b a n a «poéta doctus» C s o k o n a i n a k egész sor o l y a n
m o t í v u m a , m e l y k ö z k e l e t ű volt a divatos p á s z t o r k ö l t é s b e n és
az a n a k r e o n t i k u s o k n á l , ő m é g i s teljesen e g y é n i e n , m i n t «poéta
n a t u s » dolgozza fel. 0 « j á t é k n a k , e n y e l g é s n e k , j ó k e d v n e k ,
felvidulásnak» határozza meg Eschenburggal a dalköltészetet,
t e h á t merítheti kívülről témáit.
A z Ott ahol a patakocska
s ennek v á l t o z a t a , a Feléledt
pásztor, Tasso k é t m a d r i g á l j á r a emlékeztet, az e g y i k k e l össze
is v e t e t t e ő k e t I m r e Sándor. 2 A m a g y a r k ö l t é s z e t b e n e g y e d ü l
áll az o l y a n barok-érzékiségü dal, a m i l y e n A feredés, de az
Amintah&ii
a d v a v a n m á r a h e l y z e t (a fürdő k e d v e s é t m e g 
leső szerelmes), Gressner Daphnisébb&n3 és B e r q u i n Les bergéres
au bainjéhen.
v i s z o n t a fürdés v a n bőven leírva. A z
Aminta
h e l y z e t é b ő l és az i l y f a j t a leírásból f a k a d t Csokonai érzékié s
f é l t é k e n y s é g e a h a b o k r a , m i a k a s s a i czenzort m e g b o t r á n k o z «3 T. Tasso: Opere (1724. Muz. P. o. it. 118a) II. 367. 1. 34. sz.
Opere II. 19, és 55. sz. Nem hiszem, hogy Tasso összes madrigáljait
ismerte volna Csokonai. Talán Aminta kiadásához csatoltan olvashatott
többet belőlük.
v
8
L. Ferenczi Z. id. m. 54. I.; Imre S. r a Gerusalemme liberata XV.
59—62. sorokra utalt, de Cs. az olasz epikáA al csak sokkal később ismer
kedett meg. L. még Anakreon : Az úszó Kupris. (P. Thewrewk E. ford. 55. sz.)
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tattá. A «zeplő ez. anakreontikon nálunk egészen különös dicsé
rete a kedves szépségének, de megvan Tassomnál 1 épúgy, mint
az Adonéb&n (XVII. ének). Tasso egy szonettje (260.) és egy
madrigálja (11. sz.) szól a «picciol neo», a «caro, amoroso neo»ról. Bár Csokonai teljesen eredeti, könnyed, kedves tréfája ép
ez utolsó költeményre mutat, csakhogy a kis szeplő a kedves
arczárói keblére csúszik:
Caro, amoroso neo
Che si illustri un bel volto
Col negro tuo fra'l suö candore accolto;
Se per te stesso sei
Tu pur macchia e difetto,
Con qual arte perfetto
Poi rendi il colmo delle grazié in lei ?
Forse del ciel le stelle
Sono macchie si belle.
Or se tali ha costei
In sua beltä le emende,
Quaipoi saranno i fregi ond'eüa splende ? 3
Ámor nyilasai, kik megostromolják a költő szívének várát,
Petrarcától Gruarinin keresztül (pl. XLVIII. madr.) Metastasióig (XI. cant.) mindenütt megtalálhatók (1. Csókok ; A pillantó
szemek; Venusi harc; A szerelmes szemek). A kedves szívét
szerelemraj kaptárának mondja nemcsak Anakreon, hanem
Metastasio is (XVII. cant. — Chloe Daphnishoz). Az alvó Lilla
fölött témája közkeletű a pásztorköltészetben, ebben a földol
gozásában pedig szinte visszhangja Berquin Lesommeü de PhylZásének (XVI. idill. 1. még Verseghy: A szendergő
Thyrsis).
Az «égető kutyácska» néven főleg az olasz pásztorköltők szi
dalmazták, a nyári kánikulát: Csokonainál ez külön dal tárgya
is lesz {A hévség). Ha Csokonai szerelmesei a szellőcskével kül
denek egymásnak üzenetet (A feléledt pásztor; Daphnis hajnal
kor ; Chloe Daphnishoz), emlékezzünk, hogy már Metastasio
fölhasználta a szellőcskét ily hírvivő szolgálatra az Angélicah&n
— Zeffiretto lusinghiero a lui vola messaggiero — vagy az Amor
timidob&n*:
Vorrei dirle ch'io l'amo e non vorrei,
Placido zeffiretto.
Se trovi il caro oggetto,
. ,
Digli che sei sospiro,
Ma non gli dir di chi...
Maga a Lilla név szinte hagyományos az olasz költőknél, 4
innen került a németekhez és Verseghyhez. Csokonai akkor
1
2
3

L. Szöcs G. id. értekezése.
Tasso: Opere II. 364. 1.
Innen került Verseghyhez is. Thyrsis izenetjét, mely a Muzsikáról
.írt rövid
értekezésében jelent meg 1791-ben, Cs. bizonyoson ismerté.
4
,L. Guarini, Marini. A Pastor fidob&n is megvan.
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veszi át ezt a nevet, mikor az élmény maga alkalmát kínál
rá. Ezekre a motívumokra külön költeményeket épít és ezek
ből lesznek azok a kívülről látott kis játékok, melyekben oly
gazdag költészete. De nagy részük — a természet ölén szen
dergő kedves, a hírvivő szellőcske, az égető kutyácska stb. —
megvan már a Csókokban, mi eredetükről mondott megállapí
tásunkat csak erősíti. Az eltévedt lélek, Lillám szácskája, A
hajókázó Amor s ehhez hasonló bárok játékok Guarinit vallják
mesterüknek. Általában Csokonai boldog szerelmének témái
erre az ízlésre vezetendők vissza.
j^s Ha most már a formát nézzük: az olasz pásztordrámából
valók az olyan féle pásztorfelelgetések, milyenek Daphnis és
Chloe vagy Melites Rozáliához és Rozália Meliteshez. De a
kedvesét leső A m i n e s az érkező Laura páros éneke már Metastasióra vall zeneiségével, a Lilla-dalok között pedig Az alku,
&j Búcsúvétel, sőt a népies ízű Habozás vége is, mintha csak
egy Metastasio-operából volna kimetszve. Egyáltalában a zenei
formát főleg tőle tanulta Csokonai. E tekintetben a magyar
költészetben csak Verseghy előzte meg; a kivel Kölcsey össze
is hasonlítja, de az még a kísérő zenét is szerette mellékelni
verseihez. Csokonai már a Diétái Magyar Múzsában ígérte ezt,
de az öröm, hogy kották alatt lássa három szerzeményét, élete
végéig váratott magara. Verseghy és Csokonai a dicső czézári
poéta koszorújáért versenyeznek. De az első tiszta formájú
szonettet is Csokonai, nem pedig Kazinczy í r t a : Az esztendő
négy szakasza, bár Qgy jambussal megkurtítja a sorokat, a
terczinákban a leggyakoribb olasz rímelhelyezést követi, s zenéje
és rímei is olaszosan tiszták.
Csokonainak megvan a maga kis mythologiája — Vénusz,
Grácziák, Amorettek — s megvannak a maga állandó díszí
tései, melyekkel teleszórja minden költeményét. 1 Hogy honnan
valók ezek, most már nem nehéz eltalálni. A XVI. század
második felében a hellén formák classicitása fölbomlik a
költészetben és művészetben egyaránt. A bárok ugyan még
a nagyszerű, heroikus formákat keresi, de a Gerusalemme liberata
alatt ott van már Tasso madrigál-tömege, a nagy vásznakon
pedig ott lebegnek az amorettek, grácziák, a tánczoló és csó
kolózó angyalok, s ezek a rokokó ízlés fő díszítő-motivumai
lesznek, a kis rózsafűzérecskékkel együtt, amilyenek a X V I I I .
század épületeit díszítik. Ezeket a díszleteket és ezt az amorettes-grácziás mythologiát találta | ínég Csokonai az olasz
pásztorköltöknél, valamint az Eschenburg-gyűjtemény Anakreon-utánzóinál. S ez lett az^ő világa is. A patakocska, az
árnyas liget, a rózsákon, jáczintokon, jázminokon játszadozó
1
Hasonló díszítő elemeket még csak Day kánál és Verseghynél találunk,
a kik szintén ismerték az olaszokat!
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amorettek és gráciák, a röpködő zefirek — ez az olasz pásztorköltők s a gessneri idill birodalma. Tasso kisebb költeményei
tele vannak nárcziszszal, jázminnal. A virágokon csapatostól
röpködnek a «pargoletti amori». 1 Az olasz anakreontikonoknak
egyik főtémája a rózsa, a X V I I . századi olasz költészet —
különösen Guarini — tele van csókokkal; a pillangó, galamb
Gessner és Metastasio állandó díszítő eleme; folytonosan talál
kozunk ilyen szólamokkal:
E le tenere fronde,
Tra cui vaghe concerti
Fan gli augelletti al mormorar dei venti...
(Tasso id. k. II. 365.)
Metastasio Angelica]^ pedig nem talál szebb ajándé
kot kedvese számára, mint egy ágat azokból a jázminokból,
melyekről Csokonai így ír A boldogság ez. anakreontikónja
jegyzésében: «Csodálkozom rajta, Debreczen jóérzésű fejér
személyei... hogy a jázmint, ezt a legszelídebb, leggyönyö
rűbb és legillatosabb virágos csemetét kertjeitekbe bé nem
hoztátok...»
De adjuk át a szót Dombynak, a Csókok első kiadójának,
a ki e művecskében «szisztémába szedve» látja «azt az ideálpoétai világot, melyet Csokonai teremtett és lakott mindenkor»,
mert «ez az annya hasában csak félig formálódhatott magzat
talán mindenek között legjobban ütött volna annyára, ha szerentsésen megszülethetett volna».
0 «egy dinamikus új világot teremtett az aesthesis tör
vényei szerint a maga képére és hasonlatosságára, mely egé
szen más formájú volt mint a valódi, vidám mint az örökös
tavasz, mosolygó mint a g r á c i á k . . . báj oló mint a tündérek
t a r t o m á n y a . . . Ezt az új világot, hogy igazán poétái legyen,
az ő künstler-talentoma hozzá illő eszközökkel rakta be, mellyek
vagy vadonatújak voltak, vagy ezen reális világ szépiből
kiszemeltek s az újba átültetődtek. Virág, galamb, tavasz, Grá
ciák, Lilla, csók, szelid nyáj., zöld barlang, csergeteg, szép kép
zeletek, megelégedés, erkölts, szerelem, barátság, tréfa, kedves
érzés, ezen ártatlan és kedves dolgokból áll az ö világa. Ezekbe
mind életnek leheletét lehellett ő, és mikor ezen világban
valami csonka,ság esett, egy virág elszárad, a nap elbúvik, a
galamb elrepül, Lilla komort vagy gyanúst pillant stb., ezek
nek Ővele együtt mind sírni kell, s mikor ő örül, mindennek
örülni, egy szóval az ő egész világának minden Ő állapotaiban
részt venni.» 2
1
a

P. o. id. kiad. II. 23. canzone.
Domby M. id. m. 7*. és 22—23. 1.
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S Csokonai bogy beszél önmagáról?

vagy:

Víg énekecskéket, a mint van szokásom,
Danoltatott vélem csöndes andalgásom,
Melyet egy kis zefir'keringvén lejtősön
A habokról vissza-süvölte kettősön.
(Dugonics oszlopa.)
Nékem zöld olajág s rózsalevél fedi
Békés homlokomat, s páphusi lantomon
A myrthus-ligetek lanyha zefirjei
Félszunnyadva enyelegnek . . .
(Virág Benedek úrhoz.)

A CsókoJcb&n az «öldöklő és gyújtogató harezosok latorságai»-val szemben a «természet kincsei»-t énekli. Később is leg
kedvesebb czímere egy liervadt rózsaszál. Az «ártatlan mulatság
berkében Jáczint-koszorúkat fűz a Tempében». (A nemes Magyar
ságnak felülésére.)
Nékem inkább oly bokréta
Árnyékozza képemet,
Melyet nyer a víg poéta
Mulatván a szép nemet.
(Az én poézisom természete.)
Dombynak igaza v a n : Csokonai külön világot alkotott
magának. A Csókok anyaga és Eschenburg megmutatják azon
ban hozzá az utat, mely az olaszok bárok és Metastasio, Berquin,
Gessner rokokó pásztor ligetein vezet, az anakreontikusok rózsái
és jázminai közt kanyarog. 1
Csokonai nem volt szenvedélyes természet; debreczeni
viselt dolgai költötték köréje ezt a legendát. A Lilla-ciklus
nem szenvedélyes dalok gyűjteménye — mint már Kölcsey
megjegyezte. A dalt Eschenburg nyomán nem is úgy fogta
föl, mint a költői szenvedélyek kifejezését, hanem mint ked
ves érzésekkel való játékot, melyben a hangsúly nem annyira
a tartalmon, hanem inkább a kifejezés és forma báján nyugszik.
Helytelen volna tehát az ő más lelki tartalomból fakadt köl
tészetét Petőfi lírájához szokott szemmel bírálni.
Természetéhez pompásan illett a XVI—XVIII. század
olasz poézise. Belőle, közkeletű motívumaival, játékaival, díszí
téseivel alkotta meg világát. A formát, a szellemet teljesen
magába szívta; saját szemléletei és érzései is teljesen bele
illettek. De a költő tetszés szerinti elemekkel építi fel a maga
költői birodalmát: csak az a kérdés, hogyan tudja kifejezni?
Csokonai pedig a kifejezés mestere.
KASTNER JENŐ.
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Oláh Gábor — Csokonai és a rococo. Bpesti Szl. 171. köt. (1917.) —
Versailles-ból vezeti le, Boucherhöz, Watteauhoz hasonlítja Csokonai rokokó
ízlését. Mindez igaz. Mi gyökereit kerestük.

