
T A N U L M Á N Y O K 

Faludi és a gáláns költészet. 
í r t a : TURÔCZI»TROSTLER JÓZSEF. 

I. 

A pipárul. 

Hiv társam, dohányos börböncém, 
To tisztítod fejemet. 
Szép pipám, égő kis kemencém, 
Te enyhíted mellyemet. 

Fiistecskéd kereng, forog, játszik, 
És megvallom, vigasztal. 
De al ig tűnik s már nem látszik, 
Azért engem meg is csal. 

Sőt nem csal, leckét ád elmémnek. 
Mert í g y lesz vége életemnek, 
Élő ember, gondold meg: 

Mint a füst oszlik hirtelenül, 
Ügy magad is, fontold meg, 
Elcseppensz egykor véletlenül! 

Faludi „sonetto"-ja elszigetelten áll régi irodalmunk em-
lékei között. Nincsen „barokk" őse, nincsen „rokokó" mása. Csak 
nagysokára akad klasszicisztikus és romantikus ]>árja. Európa 
régi nagy szonettdivatjai, helyesebben: szonettjárványai különben 
is elkerülték Magyarországot; a későbbieket (romantika, szimbo-
lizmus, újromantika, újklaeszicizmus) ugyan maradandóbb vissz-
hang fogadja , sőt akad modern lírikus, akit rövidebb-hosszabb 
ideig lenyűgözve tart a legvirtuózabb román forma varázsa 
(Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád), de azért a szo-
nett mégis csak idegen test marad költészetünk életében. 

Minden költői formának megvan a maga külön törvény-
szerűsége, belső élete, „etosza". A szonettnek is. Csak rokon formai 
érzület képes megközelíteni. Nálunk, úgy látszik, éppen ilyen 
érzületi rokonság hí ján bizonyul jóidéig megközelíthetetlennek. 
Faludi szonettjének elszigeteltségét megszüntetni nem tudjuk, de 
módunkban áll kiemelni belőle, beszédesebb, mélyebb hátteret 
adhatunk neki, mihelyt sikerül rámutatni eredetére, ha bevilá-

Irodalom történet. 5 



58 TANULMÁNYOK 

gít juk azt az utat, amelyen Faludihoz került. Évekkel ezelőtt a 
középeurópai gáláns költészet motívumainak és formáinak vilá-
gában jelöltem meg Faludi költészetének forrásvidékét.1 A nyo-
mok ezúttal is idevezetnek. 

Attól az időponttól kezdve,2 hogy Kolumbus egyik kalandor-
társa, Luis de Torres, elsőízben gyúj t pipára Európában, hogy 
spanyol, francia írók (Ramon Pane, G. Fernandez de Oviedo 
y Valdés, Jaques Cartier) elsőízben számolnak be a dohány (kul-
tikus vonatkozásairól, titokzatos hatásáról, hogy Jean Nieot, 
II . Henrik francia király lisszaboni követe, felhívja r á j a a „nagy" 
világ figyelmét, állandóan foglalkoztatja és izgatja Európa kép-
zeletét. Főleg ott, ahol előbb divattá, később szenvedéllyé lett 
a dohányzás, mindenekelőtt Angliában, Franciaországban, Olasz-
országban és a harmincéves háború óta Németországban. 
A „herba Nicotiana" mindenütt nyomon követi a nyugati kul-
túra útját . „Szellemtörténete" egy síkban halad a kávé,3 később 
a tea4 szerényebb diadalútjával, csakhogy jóval nagyobb terüle-
teket fog át, mélyebben fekvő rétegekben hódít. Kísérő jelensé-
geik és jegyeik viszont szinte teljesen azonosak. Kialakul a 
dohányzás „mítosz"-a, erkölcs- és érzülettana, kialakulnak szer-
tartásai, amelyek hosszú századok alatt alig változnak. Külsősé-
geiben is meglepő érzékenységgel alkalmazkodik a nemzetek vér-
mérsékletéhez és tartásához. Akárcsak a kávé és a bor esetében, 
Európa tudós és laikus közönsége ezúttal is két végletes pár t ra 
szakad: dohányrajongókra és dohányellenzőkre. Száz meg száz 
röpirat bizonyítja; a dohány az emberiség pestise, viszont ugyan-
annyi vi ta t ja : a dohány minden betegséget gyógyító „panacea". 
I. Jakab angol király, a magyarra is lefordított „Királyi aján-
dék" szerzője, egész életében hadakozik ellene, Sir Walter Raleigh 
pedig pipával a szájában lép vérpadra. Jacob Balde, a kései 
humanizmus legnagyobb német költője, könyvet ír a „száraz 
mámor" bűneiről (Satyra contra abusum tabaci. München, 1657; 
németül: Die truckene Trunkenheit. Nürnberg, 1658), Joli. Mich. 

1 Faludi és a német gáláns költészet. Egyetemes Phil. Közi. 1914, 201—6.1. 
2 V. ö. P. Sebillot: Le tabac dans les traditions, les superstitions et les 

coutums. Paris 1893. — K. Cudell: Das Buch vom Tabak. 1927. — Egon Caesar Conte 
Corti: Die trockene Trunkenheit. Leipzig 1930. (Részletes, de nem kimerítő s 
nein mindig megbízható bibliográfiával.) 

3 I. E. Jacob: Sage u. Siegeszug des Kaffees 1934. — Bevilaqua Borsody 
Béla és Mozsáry Béla: Pest-Budai kávéházak. I—II. 1935. 

4 Krüger: Gedanken vom Café, Thee, Tabak 1743. — Kakuzo Okakura: 
Das Buch vom Tee Leipzig, 1922. 
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Moscherosch megteremti a dohány ördögét (1650), egy angol kor-
társa viszont valóságos ünnepet celebrál neki (The t ryumph of 
tobacco over Sack and Ale. 1640).* De hiába pápai bullák, feje-
delmi tilalmak, büntetés, brutális orosz és török fenyítés, — 
mindez csak a dohány „mítosz"-át táplálja. A dohányzás sorra 
meghódítja a művelt nyugatot és a barbár keletet, el jut a leg-
északibb északig és a legdélebb délig. A racionalizmus idején 
teljes polgárjogot kap, szalon- és udvarképessé válik. 

A dohányzás terjeszikedéséhez egy ma még beláthatatlan, 
alig ismert dohányköltészet szolgáltatja a kísérő zenét.5 Ez a köl-
tészet nem bővelkedik remekművekben, de érzékenyen tükrözteti 
az ízlés és az érzület változásait, együtt viszik a barokközönnel 
és bizonytalansággal, együttfinnyáskodik a gáláns divattal, 
együttlélekzik a rokokóval, együttsír az érzelmességgel, egyiitt-
humanizálódik a felvilágosodással. Van klasszikus és van roman-
tikus korszaka. Megpróbálkozik minden lírai formával, a népies, 
személytelen társas dalon, ünneprontó szatírán kezdve a legünne-
pélyesebb ódáig. Mármost meglepő, hogy számbeli és formai 
gazdagságához képest milyen szegényes, könnyen áttetkinthető 
ennek az egész költészetnek motivális világa. A dohány egyete-
mes gyógyítószer, megtisztítja az agyvelőt, elpárologtatja, el-
vonja az egészségre á r ta lmas nedveket, szemlélődésre, filozofá-
lásra készteti az embert, osztozik magányában, könnyít méla-
búján. A pipafüst az elmúlás, a földi sors, a tündérszerencse 
hasonlata és képe, a barokk világkép élet-álom metaforájának 
párja. A legtöbb dohányvers lényegében e néhány vezető gon-
dolat vagy változata tkörül forog. A motivális megkötöttséggel 
természetesen együtt jár a kép- és szólam-, helyzetkincs, műnyelv 
megmerevedése és állandósulása, ami még ismertebb és önállóbb 
költők személyibb vonatkozású versein is nyomot hágy. (Joli. 
Christian Günther, Joli. H. Voss, Lessing, Hölty, E. von Feuch-
tersieben, Kölcsey, Kisfa ludy Károly, Reviczky7...) 

A rengeteg dohánydal és pipavers között van három, ame-

* A nagyszombat i n y o m t a t v á n y o k közt is v a n 1651-ből e g y , ,Geneologia 
Tabacae", Kova l sk i Joachim műve . (Egyet. K v t . aprónyomtatványai közt.) 
Latin vers. [Szerk.] 

5 Henry J. Melier: N ico t iana . London, 1833. — H o f f m a n n von Fallers-
leben: Der Tabak in (1er deut schen Literatur (Weimarisches Jahrbuch . 1855). — 
W. Chappel: Popular Music of the olden times. Vol . II. 563. Tobacco is an In-
dian weed. — Hutchinson: L y r a nicotiana. London. — A. Kopp: Internat ionale 
Tabakspoesie (Zeitschrift fiir vergleichende Literaturgeschichte . N . F . 13. 1899, 
51, 11). — O. Erismann: D ie Tabakpfe i fe in der deutscheu Dichtung . Bern, 1917. 

5* 
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lyek a motivális határokon és az eredendő rokonságon belül egy-
egy könnyen megkülönböztethető típust képviselnek. Mindhármu-
k a t régi nemes formai kultúra érlelte. Mindannyiuknak Anglia 
az őshazája, közönségük azonban egész Európa. A legtöbb nem-
zeti irodalomban akad fordítójuk, másolójuk és utánzójuk. 

Az egyik vers szonett. Í rója Sir Robert Aytoun (1570—1638. 
V. ö. Poems ed Cli. Roger 1844, 53: On tobacco). Európa azonban 
nem az eredeti angol szöveget, hanem Saint Amant (1594—1661) 
francia költő változatát recipiálja (Oeuvres 1865, I. 182):° 

Assis sur un fagot, nue pipe à la main, 
Tristement accoudé contre une cheniineé, 

Les yeux f ixes vers terre, et l'ame mutinéé, 
Jo songe aux cruautés de mon sort inhumain. 

L'espoir, qui me remet du jour au lendemain. 
Essaye à gaigner temps sur ma peine obstinée, 

Et, me venant promettre une autre destinée, 
Me fait monter plus haut qu'un empereur romain. 

Mais à peino cette herbe est-elle mise en cendre, 
Qu'en mon premier estât il me convient descendre, 
Et pjisser mes ennuis a redire souvent: 

Non, jo ne trouve point beaucoup de difference 
Р е prendre du tabac à vivre d'esperance, 

Car l'un n'est (lue fumeé, et l'autre n'est que vent. 

Németországban főleg két átdolgozásban, a Chr. Gryphiusé-
ban (Poetische Wälder I. 761) és a J . U. Königében (Gedichte ed. 
Job. Leonhard Rost, Dresden, 1745, 316. 1.) meg a Б . Wilh. von 
Logau u. Altendorf (Poetisches Vergnügen, 1737, 145) hívebb for-
dításában terjed. Formájával , atmoszferikus hangulati elemeivel 
egyaránt közeláll Fahidi Pipadalához. 

Gazdag változatcsaládjával együtt angol nyelvterületen ma 
is él, valósággal tömegdallá lett a másik, terjedelmesebb vers. 
Ösformáját George Wither (1588—1667) nevéhez kapcsolja a leg-
régibb hagyomány, legismertebb változatát azonban egy XVIT. 
•századi gyűjtemény (Wit and Mirth or Pills to purge Melan-
choly 1699: Tobacco 's but an Indian Weed. . . ) őrizte meg. 
A. Kopp kis könyvtárra valót állított össze német változataiból. 
J . S. Bachot is megihlette. Az ő zenéjének köszöni halhatatlan-
ságát. A vers különben teljes egészében a füst-múlandóság hason-
lat exegézise s így neki is Faludi közvetlen közelében van a 
helye, főleg egyik kulcsversszaka révén: 

" L. Kopp, Zeitschrift für vergl. Literaturgeschichte, 52—55 1. 
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Wenn man die P f e i f f e angezündet, 
So sieht mau, dass im Augenblick 
Der Bauch in freyer Lufft verschwindet, 
Nichts als die Asche bleibt zurück. 
So wird der R u h m in Kauch verzehrt, 
Der Leih in Staub und Erd verkehrt . . . 

A harmadik vers szonett, akárcsak az első . . . Eredetét, szer-
zőségét homály fedi. A francia, német források egy része André 
Lombard előbb londoni, utóbb middelburgi prédikátornak (XVII . 
század második fele), mások J . G. Grävius (1632—1703) híres 
németalföldi filológusnak vagy Esprit de Raymond, Comte de 
Modènenek tulajdonít ják s a f rancia szövegben látják az ere-
detit. Mindez persze csupa feltevés. Érdekes viszont a következő 
adat : a francia Misson a XVII . század másik felében beutazza 
Angliát és útleírásában (Memoire« et observations faites par un 
voyageur en Angleterre à la Haye, 1698) az angolok dohányzó 
szenvedélyének jellemzésére közzéteszi a szonett ősalakját f ran-
ciául: 

Doux charme de m a solitude, 
Fumante pipe, ardent fourneau, 

Qui bannis mon inquiétude, 
Et qui me purges le cerveau. 

Tabac, dont mon ame est ravie, 
Lorsqu'aussi v i te qu'un éclair 
Je te vois dissiper en l'air; 

.Te vois l'image de ma vie. 
Tu rémets dans mon souvenir 
Ce qu'un jour je dois dévenir 

N'étant qu'une cendre allumée; 
Et visiblement j'appercois, 

Quand des yeux je suis ta fumée, 
Qu'il me faut f inir , comme toi. 

Innen kezdve érthetetlen gyorsasággal terjed mindenfelé. 
Németországban a legnépszerűbb. I t t pontosan a barokk-rokokó-
átmenet időpontjában bukkan fel. Ismert meg ismeretlen gáláns 
költők hosszú sora, köztük R. Canitz, Hans von Assig, W. E . 
Tentzel, Joh. H. Cohausen, Hunold—Menantes, Koromandel, 
Hancke, Dan. W. Triller, Brockes, B. Feind, Garlieb Sillem — 
gondoskodik fordításáról és terjesztéséről. Gottsched folyóirata 
(Die Vernünftigen Tadlerinnen 1726, II. 230) külön cikket szentel 
neki. Egyetlen antológiából sem hiányzik. Van olyan, hogy hét 
változatával kedveskedik olvasóinak (Chr. Weichmann: Poesie 
der Niedersachsen, 1726). Dallama révén, ponyva, aprónyomtat-
ványok út ján azokhoz a rétegekhez is hozzáférkőzik, amelyeknek 
különben kevés közük az irodalommal. Éneklik, akárcsak egy 
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népszerű, mai slágert. Túléli a századot, a felvilágosodást, klasszi-
cizmust, romantikát. A világirodalom nem igen ismer hozzáfog-
ható hosszúéletű verset. Bajos volna megmondani, minek köszön-
heti tüneményes népszerűségét. Talán finomkodó, kecses és mégis 
zárt formájának, józan mélabújának és érzelmességének, okos-
kodva elemző egzisztenciális bölcseségének, személytelenségének, 
amellyel otthont ad minden rokon helyzetnek és hangulatnak, 
vagy talán annak, hogy minden előzőjénél elegánsabb és virtuó-
zabb módon szolgálja a régi élet-álom-füst-hasonlatot. Elég az 
hozzá, hogy ott él mintegy a levegőben, hogy minden nemzet, 
minden költő számára hozzáférhető. Faludinak is keze- és szeme-
ügyébe eshetett, akár Bécsben, akár Rómában, akár odahaza. 
Pipadala úgy hat, mintha csak a franciát másolta volna magya-
rul; ritmusban, rímképben inkább utánköltés, mint fordítás. 
A gondolatmenetet teljesen recipiálja, a belső formából, a vers 
„lelkéből" annyit, amennyi nyelvi-technikai készségéből telt. Ta-
nulságos összehasonlításul hadd álljon itt a német változatok 
köziil a Tentzelé (Curieuse Bibliothek, Oder Fortsetzung der 
Monatlichen Unterredungen 1704, 424. 1.); a francia mellett ez hat 
leginkább a magyar pipadal rokonának: 

Du meiner Einsamkeit Ergetzen, 
Geliebtes Pfe i f fchen, meine Lust! 
Das mir erleichtert Haupt und Brust 

Und meinen Geist in Ruh kan setzen; 
Toback, der mir kan Freude gehen! 

Wenn ich dich seh im Rauch auffgehn 
Gleichwie den Blitz, so kau ich sehn 

Ein wahres Bi ld von meinem Leben, 
Da mir wird kliirlich vorgestellt, 

Das Ende dieser kleinen Welt, 
Der mit der Seel begabten Asche, 

Und mercken in verwirrter Ruh, 
Dass, der ich nur nach Rauch stets hasche, 

Ich ebenso vergeh' wie du. 

Nem kell mondanunk, hogy Faludinak nem kell restellnie a köl-
tői versenyt. 

* 

Huszonnégy éve annak, hogy megtaláltam Faludi legmélyeb-
ben gáláns versének, a Phyllisnek, eredetijét. Amit akkor költé-
szetének, elsősorban idilljeinek formavilágáról, gáláns jellegéről 
és természetéről írtam, azt most a P ipadal európai rokonságá-
nak felderítése után, teljesen igazolva látom. De talán ennél is 
fontosabb, hogy egy lépéssel újra közelebb jutottunk Faludi tör-
téneti szerepének megértéséhez. Nem az a lényeges, hogy motí-
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vumaiban, versalakjaiban „olaszos"-nak vagy „németes"-nek bizo-
nyul, hanem, hogy belső tartása, művészi vérmérséklete szerint 
egy síkban találkozik időpontjának középeurópai stíluseszmé-
nyeivel és motivális törekvéseivel. Csak ez a félig ösztönszerű, 
félig tudatos-szándékos találkozás teszi lehetővé, hogy teljesítse 
küldetését a magyar lírai költészet történetében. Balassi szerepe 
a nagy kezdeményező ős helyzetéből és értelméből adódik. Ma 
már egyre tisztábban látjuk: elemi szenvedélyének, megrázkód-
tatásainaik, petrarkisták és Petrarca-epigónok, jelentéktelen huma-
nisták, az egyetemes petrarkieta közvagyonnal élő osztrák és 
német kortársak oldják meg a nyelvét. E mellett a halhatatlan 
tény mellett elhomályosul minden kölesönzés vagy véletlen egye-
zés jelentősége.' A maga teremtő lendülete és az ő példájuk báto-
r í t ja Balassit arra, hogy az eddig törvénytelen magyar nyelvre 
cserélje a törvényes latint, hogy a legprofánabb, legüldözöttebb 
érzésnek, a szerelemnek, a legcéltalanabb áhítatnak, a szépség 
vallásának, az istenes áhítat közvetlen közelében juttasson helyet, 
hogy áttörje a kollektivitás és személytelenség korlátjait. És nincs 
az a kinyomozható, száz könyvből kielemezhető külső tárgyi ha-
tás, amely megfejthetné ennek az utolsó döntő lépésnek irracio-
nális lényegét. S itt van együk forrása Balassi varázsának, 
amellyel megejti három lírai nemzedék szemét és fülét. Ehhez 
járul, hogy Balassi versszaka, úgy, amint idegen mintára áthono-
sította, az arányosan tagozott, architektónikus versszaképítke-
zés kis remeke. Egyet azonban még nem ismert (vagy ha igen, 
csak néhány kivételes esetben): az egész vers testére érvényes 
zárt architektúra művészetét. Számos versében a termékeny han-
gulat, a teremtő versötlet, a tápláló alaphelyzet már régesrég 
kimerült, amikor még mindig nincsen vége a vermiek. Bátran 
hozzátehetnénk néhány versszakot, a vers teste nem sínylené meg, 
bátran elvehetnénk belőle ugyanannyit, s a versnek nem folynék 
el a vére. (Igaz, hogy ebben nagy része van a verset alakító, 
irányító dallamnak.) Epigónjai alatt nem javul, sőt ellenkezőleg 
rosszabbra fordul ez a helyzet (kivétel alig akad: mindössze a 
népi-deákos lírának egy-két szerencsés darabja mutat némi hala-
dást). Az esedékes második lépést Paludi teszi meg. Legszebb 
vallásos és világi verseiben az egyes versszak, ha még olyan zárt 

7 Ezekkel a kérdésekkel foglalkozom A magyar nyelv felfedezése, (Buda-
paipest, 1933) c. könyvemben s két tanulmányomban (A magyar szellem 
európaizálásának első formái. Budapest 1934; Die Anfänge der ungarischen Per-
sönlichkeitsdichtung. Festschrift für G. Petz, Budapest 1933). 
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ie, nem él önálló vagy öncélú életet, hanem alá van rendelve 
értelem ezerint is az architektónikusan megszerkesztett versépü-
letnek. Itt találni elsőízben megnyugtató magyar példát ilyen 
versarchitektúrára, helyesebben arra, hogy a láthatatlan belső 
forma teljesen eggyéolvail a látható és hallható külsővel. Gon-
doljunk ezzel szemben nemzedéktársának, Amadénak, végeérhe-
tetlen verseire, egymást kergető, végkimerülésig hajszolt vers-
szakaira, s tüstént lemérhetjük az architektónikus és atektónikus 
művészi természet különbségét. 

Faludi nem alkotó költő. Csak idő kérdése, hogy megtalál-
juk még jó néhány versének idegen ősét vagy megfelelőjét. 
A Tündérkertről például már most is megállapítható, hogy vala-
milyen ismeretlen német-francia vagy olasz kerülővel vetődött 
hozzá a spanyol Gongora világából. De még ha kiderülne is, hogy 
költészete első sorától az utolsóig merő visszhang, még ez sem 
változtatna páratlan történeti szerepén. 

II. 

Kisztő ének. 

A gálánskor örökli az érett „barokk" nagy kérdéseit, de min-
den nyugtalanító problematika hí ján. Enyészet, halál, inferno, 
Fortuna-gondolat, abszolút magány levetkőzi ijesztő fenségét. 
A teremtő kételkedést fölváltja a fölényes irónia, a szenvedélyt 
a személytelen játékösztön, a szerelmet a szerelmeskedés, a flirt, 
a szellemet a szellemeskedés. Ezidőtájt alakul ki az udvarlás mai 
fogalma. A végtelen vonal zenéjéből mindössze annyi marad, 
amennyi belefér egy-egy veszélytelen dalba, áriába, kantatéba. 
Csak egy dolog kötelező: a tartás, a forma, a „disztancia pátosza". 
Minden hangot a visszhangja, minden képet a tükörképe határoz 
meg a nagy nyilvánosság ellenőrzése mellett. Az udvari ember 
barokk eszményében elhomályosul az erkölcsi, érzületi felelősség-
minden eleme, viszont túlsúlyba kerül benne minden, ami fele-
lőtlen virtuozitás, alakoskodás, könnyedség. Ez a világ teremti 
meg a gáláns költészet klimatikus feltételeit, táplálja a gáláns 
költő kimeríthetetlen játékösztönét. 

Faludi világi verseit a Kisztő ének vezeti be. (Eredetileg 
váltakozó éneket alkotott a Felelő énekkel, s ez világot vet első 
lelőhelyére, valamilyen daljátékra vagy drámára.) A századeleji 
illemtan, tartás- és mozgásművészet szabályai szerint megépített, 
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minden gáláns jeggyel ékes lírai kép. Ritmikai, nyelvi-formai 
megoldása olyan teljes és meggyőző, ahogyan ez a magyar költői 
nyelv akkori fokán és akkori eszközeivel egyáltalán lehetsé-
ges volt: 

Kisztő ének. 
t'ri nemzet eredete, 
Deli, jeles, ép termete. 
Gyöngyös, köves szép ruhája. 
Ruhájánál szebb arcúja; 
De mit használ, ha hamis? 

Szeme kökény, csi l lag fénye, 
Amor csuda építménye, 
Tüzet lobbant pillantása. 
Mint az egek villámlása, 
De mi t használ, ha hamis? 

Alabastrum íehér nyaka, 
Piros rózsát nyit ajaka, 
Sima márvány picin álla, 
Tiszta hónál tisztább válla, 
De mit használ, ha hamis? 

Pindus hegyén szebb verseket 
Nem mondanak, énekeket, 
Mint mikor ő torkát ny i t ja 
És hárfáját megindítja; 

De mit használ, ha hamis? 

Szép mikor varr, szép mikor ír, 
Szép, ha nevet, szép mikor sír, 
Szép mikor ül, szép mikor áll, 
Jól hajt térdet, cifrán sétál , 
De mit használ, ha hamis? 

Tréfás, nyájos, hízelkedő, 
Bátor, vidám, kedveskedő. 
Sokkal biztat mosolgása, 
Tel lyes tárház ajánlása, 
De mit használ, ha hamis? 

Benjamin Neukirch,8 eleinte Hofmannswaldau rajongó tanít-
ványa, de azután nemzedéktársaival együtt megtér Boileauhoz, 
a józan okosság, mértéktartás, természetes ízlés poétikájához. 
Az ő neve alatt jelent meg a barokk-gáláns átmenet és alak- meg 
alkatváltozás mértékadó antológiája.0 Egyik versében a Faludié-

8 W. Dorn: H. Neukirch, (Literarhistorische Forschungen. Herausg. v. ,T. 
Schick u. M. Fr. V. Waldberg, IV. Weimar 1897). 

9 Herrn von Hoffmannswaldaus und anderer Deutschen ausserlesener u. 
bieslier ungedruckter Gedichte, erster Theil . . . Leipzig 1695. (Még 6 kötet, de 
Neukirch csak a két elsőt szerkesztette ) — A. Hübscher: Die Dichter der Neu-
kirchschen Sammlung. Euphorion, XXIV. 1. 11.; 259 11. 



66 TANULMÁNYOK 

val teljesen azonos művészi, helyesebben lírai-karakterológiai fel-
adat foglalkoztatja: 

An Sylvien über ihre Unempfindlichkeit. 
Sylv ia ist wohlgemacht. 
Ihre Glieder sind wie Ketten, 
Und ich wollte sieher wetten, 
Dass von hundert Aniouretten 
Drei nicht ihre Schönheit hätten, 
Noch ihr holdes Anges icht; 
Nur ihr Herze tauget nicht. 

Sylvia ist angenehm. 
Ihre Lippen sind Korallen, 
Ihre Brüste Zuckerballen, 
Und ihr honigsiisses Lallen 
Gleicht den jungen Nachtigallen, 
Die die Mutter abgericlit't; 
Nur ihr Herze tauget nicht. 

Sylvia ist voller Lust, 
Sie verbii'get, was sie schmerzet, 
Sie ersetzet, wann sie herzet, 
Sie bezaubert, -wann sie scherzet, 
Lachet, wenn man sie verschwärzet, 
Und hört alles, was man spricht; 
Nur ihr Herze tauget n i ch t . . . 

Az első olvasásra és egybevetésre nyilvánvaló, liogy itt nin-
csen szó sem puszta fordításról, sem önállótlan másolásról, de 
viszont "semmi kétség: a két vers alaphelyzete, témája, belső és 
külső formája , hangja, ritmikája, egyszóval egész épülete a kép-
zelhető legteljesebben egyezik s úgy hat, mintha egy kéz í r ta 
volna őket. A legmeggyőzőbb persze a visszatérő sor értelme és 
egyezése. I t t is, ott is az a szerepe, hogy minden versszak végén 
ellenkezőjére fordítsa, ironizálja a lány gáncstálanságáról ra j -
zolt képet. Más a két vers ríinkóplete és versszak-képe, de mihelyt 
elhagyjuk a német szakok kezdő sorát, amely csak címfunkciót 
lát el és nem tartozik szervesen a versszak testéhez, akkor, lia 
lehet, még közelebb került egymáshoz Faludi és Neukirch. 


