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VI. A németek elegiája. 

- A németeknél, ugy mint a többi európai né-
peknél csak a X V I I . — X V I I I . században lépett föl 
az elegia öntudatos műformaként; mindazonáltal az 
előbbi századokban is találkozunk oly költemények-
kel, melyek az elegia köréhez tartoznak. Miután a 
legrégibb időkben az eposz kifejlődött volna, a XII . 
század közepe táján a lyra kis és sokoldalú virágai 
sarjadoztak'. Ez a s z e r e l m i d a l n o k o k , az ugy 
nevezett,,Minnersángerek,11 költészete, a kik a trouba-
douroktól csupáncsak a politikai s nyilvános élettől 
való nagyobb visszavonultságuk, valamint műveltebb, 
és müvésziebb költészetük által különböznek. E tu-
lajdonságok kiválólag képesiték ezen dalnokokat egy 
oly műfaj müvelésére s kifejlesztésére, mely a kedély 
nyugalmát és mélységét igényli. Ezen költemények 
elégiái vonása már a k e r e s z t e s d a l o k b a n lelhe-
tő melyek a provencjali költészet hő lelkesültségét, " ~ 
és merész röptét nélkülözik ugyan, de a melyek annál 
jótékonyabban hatnak a vallásos érzelem s azon ben-
sösége s szelíd bánatos hangulat által, mely rajtok 
elömlik. Sziv és test viaskodnak itt egymással: mig 
emez készen áll a pogányok ellen harcra kelni, . 
amazt a szerelem édes kötelékei tart ják vissza. Ezen 
vonások H u s e n i . F r i g y e s egy szép, mélykedé-
lyes dalából kölcsönözvék, a ki egy másik költemé-
nyében nemes lelküleg lemond kedveséről, mert átlát-
ta, hogy az isteni szolgálat minden földi szerelemnél 
magasztosabb. 

' ' ') Bartsch, k. Deutsche Liederdichter des 12—14 Jahr- 1 

hunderts. 1864. XVII. I. 
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Gazdag a szerelmi dalnokok lyrája a kedvelt 
fejedelmek, de még inkább nemes müvésztársak ha-
lála fölötti, sajátképeni gyászénekekben is. E nem-
ben talán legszebb W a l t h e r v o n d e r V o g e l -
w e i d e rövid, de mélyen érzett dala Reinmar halálára. 
Hogy ezen gyászszal hogyan párosul a múltra való 
bánatos pillantás, midőn a művészet elhunyt mesterei 
még működésűk teljes virágzásában ál l tak: azt ké-
sőbbi költőknél, p. o. M a r n é r n é l látjuk. Számos 
a panasz az udvarok művészeti s művelődési hanyat-
lása, — nyers elemek betolakodása, — és a jelenkor 
szomorú s örömtelen volta fölött, holott az élet egy-
kor oly szép és derült volt : de ezek többnyire a 
gnoma tanszerü formájában nyilatkozván, körünktől 
távol esnek. Egyedül W a l t h e r tudott ezen tárgy-
ba is lüktető életet lehellni, — bebizonyítván itt is, 
mint mindenütt, bogy benne oly lángész szunyado-
zik, minő kevés lyrikusnak adatott. Gyöngéd, mély 
érzelem, nemes kedély, — a forma s nyelv remek 
kezelése: ezek az ő kiváló jelességei; de Walther a 
mellett oly férfiú, ki az életet és az emberi szivet 
ismeri, és a ki legkisebb, legvidorabb dalaiban is tág 
iátkört nyit előttünk, csak bogy ez persze nem igen 
rózsaszínű. E férfiú nem volt pessimista, neki elhi-
hetjük tehát — ha egyébünnét nem tudnók is — 
bogy korszaka, mely távolból oly fényesnek, és regé-
nyesnek tetszik: minden élet öröm. nélküli, szomorú 
és zord volt. Ennek különösen költészetének koro-
nájában, a „Hajdan és most" cimü legjelesebb, és 
gondolatokban legdúsabb dalában, adott kifejezést, 
Hosszú távollét után szülőföldére újra megérkezvén, 
mindent átalakulva talál; nem ismeri öt senki, — 
kedvelt helyei eltűntek, — az agg költő nem tud a 
világgal mit tenni ; kétkedni kezd a valóságban, — 

') L.Walter von der Vogelweide, heráusg. von Fr. Pfeif-
fer. 30G. 1. 
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az élet álomnak tűnik föl előtte. Hangosan följajdul 
a világ romlásán, elfajultságán és változékonyságán, 
és mélyen levert érzelemmel ecseteli a földi dolgok 
hiábavalóságát. . 

Ezen művészi korszak leteltével, mely Walther- ' 
ben egy elsőrangú költőnek adott életet; szükségké-
pen a szellemi erők lankadásának kell vala bekövet-
kezni. Ugy is lön, de részben az állam és társadalom 
szomorú s nagy horderejű átalakulásainak kihatása s 
közreműködése folytán. Csak a XVI I . században 
találkozunk újra az elegiával. O p i t z M á r t o n 
( t 1639) karolta föl e század elején, és oly alakban 
vezeté be. az irodalomba, minőben az az ókor előtt 
ismeretlen volt; t. i. mint vallásos elegiát. A ferde 
izlés, és még inkább azon kor gyarló (francia) mintái 
lehetetlenné tették e műfaj virágzását. Azonkivül 
Opitz csak korlátolt értelemben véve volt költő; szel-
lemes és müveit, söt tudós is volt ugyan, és nagy 
mérvben ismeré az ókori s román költészetet, de hiá-
nyában volt minden költői bivatottságnak, a valódi " 
költészet íolélesztésére s újra megalapítására. Kül-
földi minták utánzása neki kitűzött célja volt, _és 
tudósok képezték választott közönségét. E körül-
mények leginkább elegiájának ártottak, mely még azon-
fölül az alexandrinusi vers száraz és ízléstelen ido-
mába lévén beékelve, minden szabadabb mozgásban 
gátolva volt. Nyelvezetük prózai, — tartalmuk tu-
dományos- volt, túlterhelve mindennemű mythologiai 
sallanggal 1). Követői gyöngéiben túltettek rajta, 
mint rendesen az utánzók nagy serege; egyedül a 
korán elhunyt P l e m m i n g P á l (f 1640) 2) képez 

') Költó'iebb néhány erotikus elégiája „kedvese távol-
létéről;" ezekben szintén van ugyan elég mesterkéltség, és 
a francia mintákból vett szónokiasság, de olykor meleg 
érzés is. 

2) Has. Varnhagen von Ense kitűnő jellemrajzát a 
„Biographisehe Denkmale" IV. kötetében, Berlin. 1824. 
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dicséretes kivételt. Miként Waltkernél, ugy az ö 
bensőséges, és egyszerű dalaiban is észlelhető bizo-
nyos zord, és örömtelen hangulat, mely alól ki nem 
bontakozbatik. Az egész korszak elégikus volt, és 
minden költeményeiben mutatkozó ama gyászos vonás 
mintegy híradója annak, hogy az akkori nemzedék 
nem örvendhetett életének igazán. Flemming a X V I I I . 
század második feléig az egyedüli költő, a ki ezen 
elegiai hangulatnak megfelelő igaz kifejezet adott. 
Nagy utazásai, és fiatalsága megóvták őt azon tudo-
mányos feszességtöl, és pedansságtól, melyek miatt 
Opite szép tehetsége tönkre jutott. Az érzelmek 
tisztasága s világossága tekintetében, valamint a kül-
világ benyomásainak költőileg szép kifejezésére 
nézve egyedül áll kortársai közt. '). De tőle csak 
egy költeményt ismerünk, mely elegiának mondható, 
és ez „Hazámhoz" c. liires dala: Germaniának, fiai-
hoz intézett, emelkedett szellemű s a sziv mélyéből 
fakadó panaszlevele, mely azonban alakjánál fogva 
nagyon közeledik a beroidához; azon műfajhoz ugyan-
is, melyet H o f f m a n n s w a l d a u K e r e s z t é l y ( t 1 679) 
szorgalmasan müveit. De csakis szorgalmas, és nem 
egyszersmind ügyes müvelője volt ez a lieroidának, 
mert „Hösilevelei," bármennyire iparkodik is bennük 
Ovid hangját eltalálni: mégis homályosok és hidegek, 
a mesterkélt fordulatok, és dagályos kifejezések elfojt-
ván az érzelem minden bevét. 

Ezen, Opitz által megindított irányban követték 
öt még D a c b S i m o n ( f i 659), egy érzelmes, kedé-
lyes költő (megemlítendő különösen „Temetési éneke 
Kobertbin fölött"), és G i i n t k e r K e r e s z t é l y ( f 1723) 
a tehetséges, de az élvek örvényében már 27 éves 
korában elveszett ifjú, kiről Goethe azt mondja, hogy 
ő a szó teljes értelmében költő volt, ki a legdicsöbbet 

,) Goedeke. Grundrisz z. Gesch. d. deutsch. Dichtung. 
2. Kiad. I. 448. 1. 
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hozza vala létre, hogyha magát mint ember és költő 
mérsékelni tudta volna. Költeményei a lélek leg-
bensejéböl fakadvák; mindenütt igaz, s hő érzelem-
mel találkozunk, mindenütt az öntapasztalás hü eese-
telését látjuk. A tulajdonképeni elegia köréből azonban 
jelentékenyebb müvet nem hagyott bátra. 

Egészen más részben idyllikus jellemet ölt ma-
gára a német elegia a X V I I I . században, főleg az 
angol minták következtében, melyek kivált Helvéciá-
ban erős hatással voltak1) . I t t ugyanis H a l l e r . A l -
b r e c h t ( t 1777) az újkor előhirnökeiil lépett föl, ki a 
gondolatok gazdagsága és mélysége, és a nyelvezet 
valódisága s folyékonysága által uj lendületet adott a 
költészetnek. Legjelesebb müvei („Az Alpesek"stb.) 
a leiró költészet köréhez tartoznak; de ezeket annyira 
át meg átszőtte reflexiókkal, hogy a műfaj szigorú 
meghatározása majdnem lehetetlenné válik. Ugyanez 
áll elegiáira vonatkozólag is, melyek közt legszebb 
a neje halálára irt gyászdala; Schiller méltán rosza-· 
lá, hogy ebben, valamint egyéb költeményeiben is, 
inkább tanit, mint előad. Fényoldalai : mélység, 
erő, és pathetikus komolyság. „Egy nemes eszmény-
kép gyújtja föl lelkét, és az igazért lángoló keble 
az alpesek csöndes völgyeiben keresi, a világból eltűnt 
ártatlanságot. Panasza mélyen megható; erélyes, sőt 
majdnem keserű satyrával dorgálja az ész és sziv té-
vedéseit, de szeretettel öleli föl a természet egysze-
rű szépségét. 2)" 

Haller irányával rokonos K l e i s t K e r e s z t é l y , 
( t 1759), kinek élményeken alapuló, igaz költészete 
a nemes férfiú jellemének tökéletesen megfelel. Kleist 
nem oly eszmegazdag, nem oly mély, mint a geniá-
lis, és mint tudós is Europaszerte hires Haller, de 

') Gervinus. Gesch. d. deutschen Dichtung IV. köt. 
25. s köv. 11. 

2) L. Schiller's Werke (két kötetben). H. 644. 1. 

6 
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nálánál kellemdúsabb, és gyöngédebb. Ö is barát ja 
a természetnek '), de ez nem inditja öt szellemdi'is 
és mély reflexiókra, miként Hal iér t ; gondolatai ép 
oly egyszerűek, mint nyelvezete, de szintoly szépek 
és szerencsés választásuak, mint ez. A társaság za-
j á t örömest kerüli, hogy „nyugalomra vágyódását" 
kielégíthesse: „Oh világ — sóhajt föl — te a valódi 
élet sirja vagy! . . . Igaz embernek emberektől 
távol kel l lenni!" 

Hasonlithatlanul magasabb polcra kelle hágni 
az elegiának. midőn művelői sorába oly hatalmas 
költői erő lépett, mint K l o p s t o c k F r . G o t t l i e b 
( t 1S03). Az ókori remekírók, és a héber zsoltár-
költészetnek egyaránt forró tisztelője lévén, lágy és 
nőies hangulatu fogékony szellemére tetemes befolyást 
engedett Milton, Young, és más liasonérzésii költők-
nek. Klopstock tetőtől talpig lantos költő, mit 
„Messiása" legjobban bizonyít; ennek epikai jelleme 

_t. i. tökéletesen el van hibázva, és költői becse crak-
is lyrai részletein alapszik. Az ódán kívül különö-
sen az elegia felelt meg tehetségének, mert ő a 
sentimentalis és olvadozó érzelemmélység mellett, 
nemes és hatalmas gondolatok gazdag forrásával birt, 
azonkívül pedig kitűnően értett a nyelv kezeléséhez, 
mire nézve odái fényes bizonyítékul szolgálnak. B ú 
és bánat lengik át költeményei legnagyobb részét, 
mint p. o. „Szelmar és Szelma" c. elegiáját is; ez 
két szerelmes párbeszéde, kik mindaketten egy na-
pon akarnak meghalni: „Szelmám, de ha bennünket 
a halál elválaszt? Ha téged sorsod előbb a halhatatla-
nokhoz biv? J a j , akkor érted egész életemet elsiran-
dom; mind az éjeli napokat, mind a még borultabb 

') Bizonyítja ezt _A tavasz" c. leghíresebb költemé-
nye, melyben a természet életéből merített, világosan fölfogott, 
és eleven színekkel ecsetelt képeket állit egymás mellé; 
mely képek csak rövid reflexiók által tartatnak laza össze-
függésben. 
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éjeket; minden órát, mely egykor karjaid közt folyt 
e l ; minden percet, mely nekünk édes örömek közt, 
tiint el!" í g y sopánkodik Szelmar, és midőn kedvese 
megígéri, hogy vele egy napon kíván meghalni, akkor 
boldogan kiált föl: „Ah, mint szeretsz te engem! 
Nézd e könnyező szemeket! Tapintsd e reszkető szivet! 
Szelma, mint szeretsz te engem!" De szegény a 
nyelv szive boldog őrjöngésének kifejezésére: „Bár 
válnék e szem, és tekintete, és szerelemteljes könnye, 
és az érzelem e sóhaja, mely belőlem megtörve reb-
ben el: bár válnék mindez egy isteni nyelvvé, hogy 
mindazt kifejezhetném, mit szerető szivem, Szelmám, 
irántad érez!" 

Klassikai becsnek többek közt kővetkező ele-
giái : „Gisekehez," „Eber thez , 1 ' „A korai sirok," és„A 
nyári éj." Mindegyikben megvan ugyanazon gyöngéd 
érzelem, a fájdalomnak ugyanazon olvadozó hangja, 
a formának ugyanazon bevégzettsége; csak olykor-
olykor hat zavarólag a beteges érzelgés, és későbbi 
müveiben a gondolatok homályossága. — De Klopstock 
vidám is tud lenni az elegiában. It t csupán „a tél 
örömei"-re emlékeztetünk; mely költeményében a köl-
tö a korcsolyázás · iránti szenvedélyét dicsőiti, és vi-
lágos— szépen ecsetelt képekben írja le annak minden 
oldalait. Ekkor egy barátjának majdnem bekövet-
kezett halálára való visszaemlékezés le hangolja őt 
ismét; annak megmentése azonban fölviditja s földe-
ríti újra levert kedélyét, és ugyanazon derültséggel, 
melylyel ez elegia kezdődik, végződik is, — Klop-
stocknál , világosan látjuk az elegia rokonságát az 
ódával. „ A nyári éj," vagy ,,a korai sirok" cimii köl-
teményei p. o. ódai formájuk dacára is az elegia 
körébe tartoznak, mert azokban szeretett halottak 
emlékezete bomályositja a hangulatot sötét fátyolként; 
mig másrészt a földi javak múlandóságát kesergik. 

Klopstock követői köziil főleg említendő D e n i s 
M i h á l y (f .1.800), Ossian fordítója. Minden költe-

6* 
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ménye emberi érzést leliel, és a természeti egyszerű-
ség iránti szeretetét, valamint az olvadozó lágyság 
iránti gyülötetét. Főereje tulajdonképen az ódában 
rejlik, melyben lángoló hazafisága kifejezést nyert. 
D e a mellett vannak neki gyöngéd, és érzelmes, sőt 
érzelgős percei is, mint ez ..Sind panaszai« c. ver-
seiből kitűnik, melyek közt több sikerült elegia talál-
ható, nevezetesen ismeretes szép dala „Gellert halá-
lára." — Klopstock zászlaja alatt küzdött egyidöben 
W i e l a n d is, ki heroidáiban bebizonyitá, bogy nagy 
tehetséggel birt ugyan, de nem a keresztyén költök 
lágy s érzelgős költészete, hanem inkább a franciák 
finom élce- s espr i t - je iránt. 

Ossian megjelenése már Klopstockra is nagy 
hatással volt, de utána még általánosabb lett az észa-
ki költő (állítólagos) dalainak befolyása a német iro-
dalomra. Ama lágy érzelgés, mely a X V I I I . szá-
zad második felében a németek közt meghonosult, 
és a mely csakhamar a társadalom minden rétegeinek 
uralkodó hangulatává lett: nagyrészben Ossian befolyá-
sának tulajdonitható. — Hasonló hatású volt Herder-
nek „A népek hangjai« cimü és a népköltészet dús 
kincseit legelőször ész- és érzékkel kimutató gyűjte-
ménye. Mind a két gyűjtemény hatalmasan mozditá 
elő a költészet újjá születését, a mennyiben a költő-
ket a divatos dagályos és erőltetett irmodor helyett 
a természethüség- és egyszerűségre tanították. Be-
folyásuk nem késett soká, és az elegia terén szintén 
jelentékenynek és jótékonynak mutatkozott. 

Részben Klopstockra támaszkodva, de ennek 
keresztyéni magasztosságanélkül, irta H ö l t y K r i s t ó f 
( t 1776) azon mély érzésű, biís dalokat, melyek 
szeretetteljes, tiszta szivének szép kifejezései. Sze-
retettel énekli meg a természet örömeit, és szépségeit, 
de kora halálának sejtelme, és a fölötti panasza még 
ezen költeményeknek is némi elegiai szint kölcsönöz-
nek. Ennél fogva valami kimondhatatlan bánat rejlik 
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még legkisebb költeményében is. Ismeretes nAtyám 
sirján" e. szép elegiája, a mely egyszerű s benső, 
mint maga az ifjií szeretete. Legjelesebb költeményei 
közé tartozik nEgy falusi lányka halálára" irt elegiá-
ja, melyben ravatalon látván a lánykát a költö, lelke 
előtt föléled az, minden kecseivel, és erényeivel; 
látja azon mindennapi falusi foglalkozásai közt, melye-
ket ö annyi kellemmel és szerénységgel ékesített; látja 
kedvese kaiján, és egyszerű, de megható vonásokkal 
ecseteli szerelmét, és Vilmosa búbánatát ; látja végül 
a halotti menetet elvonúlni, és azon óhajtással búcsú-
zik el tőle: hogy a csalogány énekelje alkonyatkor 
sirján a halotti éneket, és az esti szellő, mint bárfák 
hangja, rezegjen át sirja virágain, és a temető hárs-
fáján lakozzék egy gerlicepár. Igen szép vonása 
ezen elegiának, hogy a költö, a lánykát mind oly 
képekben tüntetvén föl, melyeket a természet örök-
szépségii országából kölcsönözött: befejezésül újra a 
természethez fordul, tenné kellemessé s édessé az 
elhunyt szendergését. — Höltynél egyébiránt a dal 
és elegia batárai gyakran elválaszthatatlanúl folynak 
össze, elannyira, hogy némely költeményét csak több 
vagy kevéssé erös reflexiója szerint számithatjuk az 
egyik vagy másik miifajhoz. 

Barátja V o s s J á n o s H e n r i k n é l (+ 1826), 
Homer jeles fordítójánál, hasonló összefolyását látjuk 
a költészeti műfajoknak, és pedig a több tekintetben 
rokon elegia s idyll közt. Voss erőteljes, velős, sőt 
olykor nyers természete kirívó ellentétét képezi az 
elegikus hangulatu, és gyöngéd-szelíd Höltynek. E 
vastermészetii férfiú gyűlölte Klopstocknak és kőve-
tőinek ábrándos érzelgését;' csakhogy ö viszont, jel-
lemének ezen egészséges alapvonását tulságig vitte, 
minek következtében költészete gyakran szárazzá, pró-
zaivá, sőt olykor selejtessé is válik: hiányozván ab-
ból a kellem, miként nyelvezetében a hangzatosság, 
mivel ő minden rostálgatást természetellenes mester-
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kéltségnek tartott. Legjelesebb miivei az idyll körébe 
esnek; p. o. „Luiza·' és a vonzó képekben bővelke-
dő ,. 70-dik születésnap." — Elegiáiban szerfelett 
hiányzik az érzelem azon lágysága s melegsége, 
melyet e műfaj mindenkor követel ott, hol ezen mo-
mentumok gazdag és mély gondolatok által nem 
pótoltatnak. Legsikerültebb elegiáinak egyike a 
nSelmához" cimzett, melyben távol kedvesét könnyez-
ni látja elválásuk miatt. Ezen költeménynek tá rgya 
s előadása, sőt a szerelmesek nevei is, világosan bi-
zonyítják Klopstock hatalmas befolyását még a zord 
Vossra is. 

Jó tékonyan hat azonban Voss egészséges és 
nyers természete, hogyha öt G e s s n e r S a l a m o n n a l 
( t 1787) hasonlítjuk össze, a ki a franciákat követ-
vén, az idyllt siránkozó s erőtlen érzelgés színhelyévé 
tette. Személyei udvarias és müveit, 6nom modorú 
uracsok, kik ugylátszik tréfából öltvén magukra a 
pásztormezt, a semmivel sem jobb juhásznökkel kö-
vetik el émelygős csínjaikat. Gessner az idyll lénye-
gét és hangját tökéletesen félreismerte s el hibázta; 
ebbeli müveinek csakis az igen festöileg gondolt, és 
szépen ecsetelt leirások kölcsönöznek maradandó be-
cset. Hogy Gessner egy elegiai költő kellékeivel 
birt, az minden egyes termékéből elég világosan ki-
tűnik; de sokkal gyöngébb volt, semhogy a dúsan 
tolsaijadozó, és a valódi reflexiót kizáró, siránkozó 
érzelgést leküzdhette volna. 

Az ossianféle érzelemrajongás, és sentimcntalis 
homályosság ezen korszakát derült égből sújtó vil-
lámként lepte meg azon féktelen és rohamos költé-
szet l), melynek zavaros, és zagyva hullámaiból a 
század legtisztább, és leggeniálisabb szelleme: G o e t h e 

') Ezen korszakot az irodalomtörténet, Klinger „Sturm 
und Drang" cimü drámája nyomán, igen helyesen, éstaláló-
lag nevezte e l : -Sturm und Drang-Periode"-nak. 
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J . F a r k a s (f 1S3?) emelkedett ki , Ö a költészet 
végtelen birodalmának minden terein fényesen mű-
ködött, és mindenütt nagyot, és maradandót teremtett, 
de mégis a lyrában áll legmagasabban, utolérhetet-
lenül. E n n e k egész tágas körét művészi s hatalmas 
erővel ölelte föl. A nép száján keletkezni szokott 
egyszerű s közvetlen dal, — az epikusabb ballada 
s románc, — az epigramm és a költői levél, —' ke-
leti s nyugoti formák, — magasztos hymnusok, és 
kedves, tréfás dalok, miket a pillanat kegye teremt: 
— gazdag, és liö szivéből mindég csak valami nagy-
szerű ós tökéletes fakadt; mindenütt, mindenre rá-
nyomta fönséges szellemének félreismerhetetlen bélye-
gét. Ugy tehát az elegia terén is ö teremtette a 
legtökéletesebbet, mivel az ujabb kor e nemben bir, 
és egyszersmind az egyetlent, mi az ókor remekmű-
vei mellett dicsőségesen megáll. A tárgyak gazdag-
sága, — az érzelem valódisága s mélysége, — a 
forma bevégzettsége, — keresetlen, igazán költői, és 
amellett mégis természetes, ós egyszerű nyelvezete, 
és előadása: ezek lyrai költeményeinek jellemvoná-
sai; oly jellemvonások, minőkkel a világirodalom 
ri tka lyrikusánál találkozunk újra ily tökélylyel. 

Goethe elegiái közt első helyen állanak a „Ró-
mai elegiák," melyeknek szépséges distichonjai egy 
érdekes szerelmi regényt árulnak el a világnak. 
Goethe nem tartózkodott attól, hogy festményébe az 
érzékiség bájos képeit bele ne szője; hisz ezek nél-
kü l hiányos volna amannak vidám, és minden érzel-
góstől oly távol, antik jelleme. Ezen, de csakis ezen 
müvekben lát juk halottaiból föltámadva az ókori ele-
giát, ugyan azon kecses és bájos alakban, a mint 
Tibull és Properc által műveltetett. Nem hiányoz-
nak a mythologiai képek, a történelmi emlékek sem; 

• ') Has. össze: Span. Goethe als Lyriker 1821. és 
Lelimann. Goethe's Liebe und Liebesgedichte. 1852. 
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egy, saját élvezetében boldog szerelem elandalító 
rajzai mögött ott állnak sötét háttér gyanánt az örök 
Róma regényes romjai: ezen köl teményeknek azon 
varázshatalmú színezetet kölcsönözvén, mely raj tuk 
utánozhatlan bájjal elömlik. 

Goethe összes költészetének classikai világos, 
vidám, és minden gondtól ment hangulata ki tűnik 
elegiáiból is. Akár tanácsot ád kedvesének, hogy 
mikép szedje rá az örökét; akár karjai közt nyug-
szik az, és ő hószín vállain ujjaival disticbonokat ta-
gol ; akár pedig apró s csintalan szerelmi t réfákat 
beszél el neki ; akár végre a város romjai közt j á r 
gondolatokba merülve: mindég, és mindenütt ugyan-
azon tiszta, derült szellemet észleljük, a melyben a 
kedves ifjúkor e szép tavaszvilága tükröződik vissza. 

A „Római elegiákon" kivül Goetlietöl bírunk 
még több oly elegiát, melyek ennek modem fogal-
mát inkább meg közelítik. Ezek legszebbjei: „Alexis 
és Dóra," „Euphrosina" és „Amyntas," melyek kö-
zül az első helyen emiitett, Goethenek átalában egyik 
legjelesebb müve. Tartalma röviden a következő : 
száll az induló hajó, minden jel kedvező utazásra·' 
mutat, és előre törekszik az utazók szelleme; «Csak 
egy ifjú áll visszafordulva s szomorúan az árboc mel-
lett ; kékleni látja már a búcsúzó hegyeket, a ten-
gerbe látja már elmerülni, és minden öröm elhagyja 
öt." És fölsóhajt: nElötted is eltűnt már, eltűnt a 
hajó, mely téged Alexisodtól, oh! Dóra, barátodtól, 
ah! vőlegényedtől megfosztott!« Ezen fényes exposi-
tio után a költő a távozóval ismételteti a multa-
k a t ; Alexis fölkiált: „Egyetlenegy pillanat, melyben 
éltem! te fölérsz minden napjaimmal, a hidegen el-
tűntekkel!" Csak e pillanat volt igazi élet; most gyű-
löletes előtte a nap sugara: »Önmagamba térek vissza, 
és némán élem át újra azt az időt, a midőn 0 ne-
kem naponkint megjelent ." Ezek után a költő egész 
sorát a k é p e k - és jeleneteknek tár ja föl előttünk, 
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melyeknek plasztikai formái majd elválasztatnak, 
majd újra egybekapcsoltatnak azon hő kifakadások 
által, melylyekkel a szerelemittas Alexis, emlékezé-
sének vonzó jeleneteitől egyenesen Dórája bájos alak-
jához fordul. És kedvese, karjai rózsaszínű álmokba 
ringatják őt : , ,Ti képei a reménységnek, ámítsátok 
szivemet! Istenek, ob! csillapítsátok e roppant lán-
got; mely keblemet földúlja!" Ekkor fölébred a távo-
zóban a búcsúzás képe, és lelkét éles fájdalom gyöt-
ri, a mely még azon gondolat által fokozódik, hogy 
Dora hozzá hűtlen lehetne: „Hisz leány ö is! és a 
k i az egyiknek könnyen megadja magát, az a má-
sikhoz is gyorsan fordul. Ne nevesd ez egyszer, 
Zeus, a könnyeden megszegett esküket! Mennydörögj, 
rettentő isten!. Talál j ! " — De nem! A szerelem győ-
zedelmeskedik bosszúszomján, és esdekelve szól: „Tartsd 
vissza villámaidat!" A maga fejére idézi a bosszuló 
isten haragját ; őt semmisítse meg, és lökje ki a ten-
ger prédájává. — Tovább . már nem mehet a költő, 
és gyönyörűen fejezi be ezen, művészetileg tökélyes 
szerkezet tekintetében folíilmulhatlan költeményt e 
szavakkal: „De, oh múzsák elég! Hiába iparkodtok 
leirni; hogy mint változik szerető kebelben boldogság 
és nyomor: Gyógyítani nem tudjátok ti az Amor 
ütötte sebeket, de az enyhités egyedül, kegyesek, 
tőletek jő!" · ' 

„Euphrosine" egy fiatal szinésznö emlékének 
van szentelve, kit Goethe oktatott. Magas bércen 
jelenik meg árnya előtte, — és a költő láttatja ve-
lünk azon boldog jeleneteket melyeket vele átélt, és 
mik annál inkább nyernek kecs, báj, és plasztikai 
igazság tekintetében, mivel a költő ama jeleneteket 
a korán elhunyt leány szellemének szájával mondat-
j a el. Emlékezteti a költőt mindazon édes pillana-
tokra, midőn ez őt, a gyermekleányt, a kedvesen 
ámitó művészet titkaiba beavatá. Végül kéri őt egy 
dalért ; mert Persephonia országában csak azután jár-
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hat büszkén a költök dicsőítette nők szellemei közt. 
Azután eltűnik a szellem, és a költő mély fájdalom-
mal mereng az emlékezet megajitott képe in : „Mélyeb-
ben sötétlik körülöttem az éj ; a zuhogó vizek eröseb-
ben zúgnak most, a sikamlós út mellett. Leküzdhet-
len gyász fogja el szivemet, és lankasztó bú, — és 
egy mohos szikla tartja a szédelgőt csak. Bánat 
hasogatja keblem árnyait; pereg az éjjeli könny, és 
az erdő fölött jelentkezik a reggel." 

Valamint a ké t előbbi, ugy ..Árnyutas" is a 
legszebb elegiák egyike. 

Amyntast a szerelem halálra epeszti, a miért 
neki Nikias azt tanácsolja, hogy kedveséről mondjon 
le; de Amyntásnak az lehetetlen. Összehasonlítja 
kedvesót a zöld repkénynyel , a mely szintén a fa 
életnedvét szíja, és azt megöli, de neki viszont éle-
tet, és szépséget kölcsönöz. Ö is, Amyntas, oly 
fa, mely lassanként sorvad, de. mikor oly édes e lassú 
halál! Végül kéri atyai barátját, ne háborgassa bú-
bánatában, liisz a ki szerelemnek adja magát, hogy 
fukarkodnék az életével? 

Goethe klassikai költészete mintegy kiegészíté-
sét találja a modernebb, és romantikus S c h i l l e i -
F r i g y e s b e n (f 1805), a ki szellemének dariusi 
kincseit oly lyrában raká le, mely a német nyelv 
legdicsőbb diadalainak egyike. Schiller szemléleti 
költészete azonban csak részben valóban elegiai, s 
gyakran csupán egy gyönge bánatos lehelet lebeg 
fölöttük. 0 Goethenél kétségkívül mélyebb, és phi-
losophiaibb, de nálánál egyszersmind sokkal kevésbé 
művészi természet. Keblében az emberiség minden 
magasabb érdekei iránt hő lelkesültség lüktet, a mely 
költeményeit oly vonzóvá teszi. Ö nem volt oly szeren-
csés mint Goethe, hogy mintegy fáradság nélkül 
szedhette volna a költészet gyümölcseit, melyekkel 
az istenek őt oly dúsan megáldották. Neki , Németország 
legnemesebb költőjének, lankadatlan törekvéssel egy 
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kemény, és gondteljes iskolán kellett átküzdenie ma-
gát, mig végre Weimarban azon biztos révet lelte, 
a hol szellemének müveltetése, és müveinek becse 
lehetett egyedüli gondja. — Nem oly sokoldalú mint 
Goethe, mégis a költői teremtés egy tág terét karol-
ta föl, és több műfajban nagyszerű, és örökbecsű 
müveket alkotott. Kitűnőt nyújtott ő ugyan mint 
drámaíró, l y r ikus , bölcselkedő, és történetíró: de 
mégis szigorú jelleme, és magas világnézete az, mit 
kortársai, s az utókor benne leginkább csodál és tisz-
tel. És ezen fényoldala csakugyan örök fönségben 
nyilatkozik költeményeiben, és különösen azokban, 
melyek a szemlélődő költészethez tartoznak. A gon-
dolatok nagyszerűsége; az ecsetelés elragadó hatalma; 
a nyelvezet liangzatossága; a hasonlatok eszményi-
sége; a rim és rhythmus művészi kezelése: ezek azon 
fényes tulajdonságok, melyek Schiller lyrá jának amaz 
ellentállhatlan hatást kölcsönözik, mire nézve az egye-
dül áll a világirodalomban. 1) Schiller eszméi azonban 
sokkal nyomósabbak voltak, egész lénye bölcselkedéssel 
sokkal megtelvébb volt, azonkívül lyrai tehetségének 
előbb érintett kiválóságai sokkal erősebbek és hatal-
masabbak voltak, semhogy neki a Goethei egyszerű, 
népies dal sikerülhetett volna. Annál inkább felelt 
meg egész valóságának, műveltségének, és tehetségé-
nek a szemlélődő költészet, melyet ő ugyanis egészen 
sajátlagos, — az ó - és ujabbkor elegia költészetétől 
nagyobbrészt eltérő, alakban müveit. — Elégiái közt 
legkitűnőbb a „ S é t a , " mely 1795-ben, a „Horák"-
ban jött ki először „Eleg ia" cim alatt, mintegy pél-
dául arra, mikép fogta föl Schiller az elegiát. Tö-
kéletesen megfelel az elegia lényegének, hogy mint 
rajzolja itt a költő a természeti és tájképeket, azokat 
az emberiség szellemi élete és fejlődése körüli esz-

1) Kurz, H. Leitf. z. Gesch. der deutschen Literatur 
1865. 261, 1. . 
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mék által kötvén össze. ,,Az embert a tisztán ter-
mészeti élettől átvezeti a művelődés minden fokán, 
egész az elfajult műveltségig, hol is a költő viszont 
a változatlan temészet keblén találja magát, hogy 
annak még vadonjában, még nyers alakzataiban is vi-
gaszt találjon." 11 

Az emberi sors örök változandóságával szembe 
állíttatik a természet örök nyuga lma: 

Nem függő akarat célt s rendet váltgat örökké, 
. S jö azonegy tett más új s iij alakban elő; 

De te szelid természet, az ó törvényt hiven örzöd, 
S vagy maradandó szép és örökifjú anya. (L. A.) 

Ezen eszmékben oly dús elegiának méltó pár-
j á t képezi Schiller lyrájának koronája: „Az é n e k 
a h a r a n g r ó l . " Miként amabban az örökzöld termé-
szet képeihez, ugy emebben a harangöntés techniká-
jához fűzi szemlélődését a köl tő; miként amabban 
az emberiség haladása a vándor tovamenetelével, ugy 
emebben az embernek, a bölcsőtől a sirig fejlődése: 
egyenlő lépést tart a harang fokonkénti elkészülésé-
vel. Mind a kettőnek ezen parallelismusa az elegia 
müjellemének igen is megfelelő: mert a mint ott. a 
természet, úgy itt a barangöntés tárgya a leírásnak, 
a melyhez a költő refleetáló szemlélődése kapcsoló-
dik. nAz ének a harangról« azonban még az által 
is kitűnő, hogy az emberi élet szintén, először a le-
írás, és csak azután a szemlélődés tárgyává tétetik. 
De másrészt meg van az a fogyatkozása, hogy a 
harangöntés, a költemény egyéb részeitől nagyon is 
élesen el van különítve, és hogy határozott, és min-
dég viszszatérő formája által fölötte önálló tagként 
tiinik elö. — Sehol nincs az érzelmek oly dús gazdag-
sága, és sehol nincs oly nemes, hangzatos nyelven 
kifejezve, mint épen az énekben a harangról, melyet, 

') Lonkay Antal az általa sikerülten fordított „Séta" 
bevezetésében. L. „Uj Magy. Muzeum" 1855. I. 212—13. 1. 
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valamint Schiller összes reflectáló költészetét a bánat 
és mélaság egy gyönge lehelete jár ja á t ; mert : 

Mit föld fiának óltin által 
A változó szerencse ád, 

az visszhangot kelt a harangban, mely a földi za-
rándokot kisérí örömében s bujában. De több a bú, 
mer t : 

— a végzet istenével 
K i élhet örök kötéssel ? 

• S a balság rohanva jő. 
És vajmi ritkán szólít örvendetes események-

hez, és vajmi csekély tartamuak azok: 

S mint hangja el fog zengni, 
Mely zúgva harsogott előbb 
Tanítsa, hogy nem áll meg semmi, 
A földiek hogy eltűnök. 

. (Bérezik Árpád fordítása.) 
Legjellemzőbben nyilatkozik Schiller lyrájának 

e bánatos hangja, egyik régibb költeményében „A 
l emondás iban . Fájdalmasan mond le ebben a költö 
a boldog „Árkádiáról," melyben a halhatatlanság álmai 
töltik el az ember minden hitét és reménységét: 

T e r e m é l t é l , miért jutalmad bételett, 
A h i t vala a rád kimért boldogság. 

T e megkérdezhetted volna bölcseidet, 
E perctől fogva mit kiki eltévesztett, 

Vissza nem adja örökkévalóság.(S. F . P . 1836.) 
E bánatos hangulat a fájdalom hangos följaj-

dulásává fokozódik „Hellasz istenei"-ben; megsiratja 
a költö a varázst, mely a világból eltűnt, és a lel-
ket, mely a mostan holt természetben élni s lakni 
kénytelen. Gyászolja az időket, 

«Mikor a költés titkos varázsa 
Még igazsággal ölelkezett." 

(Lonkay Antal.) 
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Az ókor eszmekörében gondolt, és mélységes 
költői képekben mutatván be ama kor képmását : 
annak eltűnése fölötti bánatában azon panaszra fa-
kad, hogy: 

Szép világ! hol vagy? térj vissza, a szép 
Természetnek viruló kora! 

E bánatot maga a költő fokozza az által, hogy 
ama kor ellentéteül a jelenkor képét festi. I t t is 
ú j ra találkozunk azon bánatteljes lemondással: 

(Ami átmegy halhatatlan dalba, 
I t t a földön nincs helyén,) 

melyet föntebb észleltünk, és a melyet a „Győzedel-
mi iinnep"-ben is föllelünk: „Minden földi dolog 
füst; a mint szállva száll a füst, ugy tűnik minden 
földi n a g y s á g . " — E z e n , minden földi dolgok gyarló-
ságát és múlandóságát gyászoló panasz remek kifeje-
zését találta az „Eszmény és élet," és „Az eszmé-
nyek" cimü költeményekben, melyek a képek és 
eszmék ritka gazdasága, valamint a nyelv tündöklő 
szinezete által ragyognak. Amabban a költő, a föl-
di élet súlyos álomképének megfejtését a tiszta szé-
pészeti összhangban leli; emebben a minden szerencse, 
hírnév s az igazság által elhagyott ember, a barát i 
hűségben és foglalkozásban talál vigaszt. Mindkét 
költemény a didaktikai költészet küszöbén áll, mint-
hogy bennük a szemlélődés — de már bölcsészeti s 
többé nem egészen költői szemlélődés — zavartalan 
folytonossággal halad: a mi pedig az elegia lénye-
gével ellenkezik. 

Schiller kortársai közt első sorban áll a szeren-
csétlen H ö l d e r l i n F r i g y e s (f 1843), ki t az eltűnt 
Hellasz utáni vágy, és boldogtalan szerelem, 40 évig 
tartó őrültségbe ejtének. A hajdani Hellasz nagy-
szerű múltjának emlőin táplálkozván, annál mélyeb-
ben kellett éreznie a némethoni állapotok vigasztalan 
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voltát. Megragadok, és mélyen átérezvék ódái, és 
elegiái, melyekben ebbeli fájdalmának kifejezést adott.. 

Hölderlin magas erkölcsű természettel birt, és 
bőségében volt a szárnyaló képzelem és érzelem 
kincseinek. Az antik remekíróknak köszöni költe-
ményeinek művészi kerekdedségét, és a formák tö-
kéletességét, mire nézve különösen ódái tűnnek ki . 
Legjelesebb elegiája .,A vándor," melyben hazaszere-
tete lángolóan nyilvánul. 

Kevesebb jelentőséggel bírnak M a t t h i s s o n 
• F r i g y e s (f 1831) ós S a l i s J á n o s (f 1834). 
Mindketten bajiammal viseltetének a tájfestés iránt, — 
mindketten gazdagok a szép rajzolatokban, ügyes és 
hangzatos előadással párosítva; de mind a kettő egyszer 
smind rabja a természetlen sentimentalismnsnak, mely 
az utóbbinál még bensőbb alapra mutat, mint Mat-
thissonnál. Az elegiához nélkülözik az erős reflexiót, 
mely lapos festegetóseik által teljesen elnyomatik, 
ugy liogy minden hatás nélkül marad. 

Az előbbiek tökéletes ellentétét látjuk T i e d g e 
A u g . K r i s t ó f b a n (f 1841b kinek „Urania" cimü, 
hangzatos és folyékony nyelvű költeményében a böl-
cseimi reflexió oly túlnyomó, hogy minden habozás 
nélkül a didaktikai költészet köréhez utasíthatjuk. 
Ezen költemény szép elegiai tehetségre mutat ugyan, 
de Tiedge önálló elegiái azért mégis, szabatos nyelv 
és formája dacára: inkább szónokias — böleselmiek, 
mint valóban lyraiak. Schiller befolyása egyébiránt 
lépten — nyomon meglátszik e költő minden művein. 

Az ugy nevezett romantikusok szintén Schiller 
befolyása alatt álltak, anélkül hogy az elegiában 
valami jelentékenyebb müvet teremthettek volna. 
S c h l e g e l A. W. ez iránynak aesthetikai (mint 
Tieck annak költői) vezére: nagy formatehetség volt, 
és kitűnő hivatottsággal birt az idegen nyelvű köl-
temények hangjának és színezetének viszaadására, 
mire nézve gyönyörű forditmányai elegendő bizonyi-
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tékul szolgálhatnak. Teljes hiányában volt azonban 
a költői teremtő erőnek, és minden elegiái, — még 
legsikerültebbje, a „Róma" cimü is, — a szép gondo-
latok és formatökély dacára: költői szempontból je-
lentéktelenek. 

A romantikus irány egyéb költőivel sem áll 
ez különben, és csak a legújabb kor volt képes, a 
szemléleti költészet terén jeles müveket teremteni. 
Az osztrák lantosok e részben úttörökül tekintendők, 
nekik sikerülvén legelőször nagy mérvben, helyre 
állítani a megfelelő viszonyt leirás és reflexió közt, 
és ilyformán az elegiát megujitani és tovább fejleszteni. 

Ezek közt az első helyet foglalja el a magyar 
születésű s végzetes sorsú L e n a u M i k l ó s (1850), 
e mély érzelmű s a természet szépségei iránt élénk 
érzékű költő, k inek lelkét azonban sötét búskomorság 
nyomta, és kinek mélán merengő szelleme minden 
költeményét sajátságos jelleggel bélyegzé. Megha-
sonlás és céltalan epedés üldözték öt mindenfelé s 
nem bagyták soha nyugalomra térni. Örömtelen és 
sivár volt élete, mivel az őt körüllebegő éji a lakokat 
le nem tudta győzni : „Szomorúan telt el — ugy 
mond — ifjúságom, a tavasz gyönyörűségét élvezet-
lenül hagyám: az ősz búcsúra intöleg rettentőn j á r j fi-
át lelkemet, és szivem a halálnak elébe álmodozik." 
— A világtól mélyen sebzett kedélye, gyászos érzete 
legkomorabban és legborzasztóbban nyilatkozik az 
„Albigensiak" prologjában; a költő itt társul tigrist 
óbajt, a mely gondolatai tűzhelyét megőrizze, és tá-
vol tartsa ellenei seregét. A költő rettegi az emlé-
kezés alakjait, s ezek ellen keres őrt és oltalmat. — 
Ezen búskomorság, az őrültséghez közelítő, rémes 
hangon tör ki „Blockbaus" cimü költeményében : 
„Nem is létezik- e talán magányosság? Magam va-
gyok-e csak elégő fahasáb? És a mint magam me-
legszem az égő tölgyfa mellett, ugy, melegszik - e 
talán éltem emésztő lángjain titkon egy láthatatlan 
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vendég, szitván, futatván gondolatim rohamát ?" Szel-
lemének tiílnyomólag skeptikai, n y ű g - p o n t nélküli 
ingere megemészté a költő szellemi s testi erejét, és 
nem engedé az elegia terén ama tökélyre jutnia, 
mely a lélek békéje nélkül el nem érhető. 0 a 
természet arcán egy „nagy örök fájdalmat" látott, és 
köröskörül mindenütt csak nyomort és Ínséget — nem 
lévén képes szellemének búskomor, és mélabús hajlamát 
leküzdeni, a melyben a világ oly sötéten tükröződött. 

„A te lobogód sötét fekete selyem volt, én 
rózsaszínű zászlót lobogtaték!" G r ü n A n a s z t á z 
(sz. l806) e szavai legjobban jellemzik a két barát 
közti ellentétet, kik a szabadság iránti leik esültséget, 
a kedély mélységét, és a tündöklő képek gazdagsá-
gát közösen és egyaránt birják. De Grün távol 
van ama sötét búskomorságtól, mely barátja szelle-
mét oly borús éjjel fődé; ö ellenkezőleg határozott 
tehetséggel bir a hámorra, melyet egy gazdag költői 
szivből, és nagy műveltségű szellemből oly szeretetre-
méltólag fakasztott:(„Nibelungok frakkban," „Kahlen-
bergi pap" cimii s kisebb költeményei.) 0 is írt 
elegiákat, de mennyire különbözik ezek szinezete, 
tárgya s indoka Lenauéitól! „Rom" cimü költemé-
nye, az ujabb szemléleti költészet e legremekebb 
kompositiója, méltán a reménység dalának mondható: 
a hajdankor sirja, az ujabbnak bölcsője; a múltnak 
romja csak a jövendő vetésének trágyázására való. 
Ez a „Rom" vezéreszméje, a miért is Schiller szava: 
„Uj élet csírázik a romokból" jelszava lehetne ezen 
magasröptű és fényes képekben oly gazdag költe-
ménynek. Grün nem tekint szomorúan és rettegve 
a jövőbe; jönni látja az időt, a midőn „háború és 
szolgaiság, és a hazugság fajzata rég eltemetve lesz-
nek a felejtés tengerében," .— azt az időt, a midőn 
viruló rózsák fogják körülfonni az élet keresztjét, és 
a rózsáktól már rég nem látható a kereszt: „és pün-
kösd lesz a földön, és az úr az olajhegyről letekint 
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a zengő s viruló völgybe, és mindenütt fény és bőség, 
kéj és boldogság lesz, merre szeme — Isten szeme — 
lát." — Gyönyörűek és művészileg mélyek azon 
szemlélődések, melyekkel a költő a világtörténelem 
romjain elmélyed, és velük a börtönélet elegiai köl-
tészetét képzelemdús arabeskek gyanánt övedzi. 
A szemlélődés és leírás szép változása, — az alap-
eszmének minden egyes költeményben visszatérő 
halk érintése: az elegiai költészet valóságos gyöngyé-
vé teszik e müvet. M e i s s n e r A l f r é d „Romjai" 
csupán csak költői tükrözései ezen, eszme- s érzelem-
dús költeménycyclusnak. 

A nyelv hasonló pompáját, a képek ugyan-
azon bőségét leljük Z e d l i t z K e r e s z t é l y (sz. 1790) 
„Halotti koszorúi"-ban. Elegiai hangulata nagy ha-
lottak sirján nemes és emelkedett érzületi! canzonek-
ban zengedez. Zedlitztöl azonban meg van tagadva 
azon művészet, és gazdag költői tehetség, mely Grün 
minden költeményében nyilvánul. Sem oly alkotó, 
sem pedig oly igaz költői szellem nem lévén, mint 
Grün: gyakran megérzik költeményein némi mester-
kéltség és feszesség, minek oka azonban nagy részt 
az idegen és szokatlan formában keresendő. Egyéb-
iránt Zedlitz sokkal inkább pkilosophiai, azaz: di-
daktikai költő, mint Grün, és canzonjait csupáncsak 
a rajtuk uralkodó búskomor, s elegiai hang teszi 
valóban elegiaiakká. 

Sokkal kevésbé elégíti ki az elegia követelmé-
nyeit, a magyarországi, bajai születésű B e c k K á r o l y 
(sz. 1817) Reflexiója homályos, szive vágya nem ri t-
kán céltalan, és csak ugy jelentkezik mint óhajtás, 
az emberiségért valamit teDni. Az osztrák költök 
kép - bősége, nála elég gyakran dagálylyá korcsul, 
melynek elhalmozása által még inkább gyöngíti a 
különben sem világos szemlélődést. De habár eszméi 
sem bővek, sem igen mélyek, mégis bir ö hő s igaz 
érzelemmel, a mely „Éjek" cimii költeményeiben 
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szépen nyilvánul. Nála is tapasztaljuk az elegia s 
dal közti ingadozást, mely Heine és Uhland mélabús 
dalait jellemzi. 

Pompásan énekelte meg — még pedig sonette 
koszorúban — a hajdan oly fényes Velence rop-
pant hanyatlását P i a t e n Á g o s t o n (f 1835). For-
mában és nyelvben, képekben, és eszmékben egyaránt, 
remeklő: fölséges képét ecseteli az egykori Velencé-
nek, belészövén azon fájdalmas gondolatokat és vi-
siókat, miket benne a köztársaság porba tiport büszke 
oroszlána ébreszt. — ímhol a sonettet valóban mű-
vészileg és költőileg, elegiai formául látjuk érvénye-
sítve. De eltérve Petrárcától, nem képez minden 
egyes sonett kész és bevégzett müvet, hanem inkább 
csak az egész cyklusnak egy - egy versszakát, melyek 
mind összevéve egy müvet képeznek. A megérke-
zéssel kezdődik, s a búcsúval végződik e láncolata 
az igaz gyöngyöknek; a közben eső sonettek rajza 
azon gondolatoknak és álmoknak, melyek a letűnt 
dicsőség romjai közti séta közben, a költö lelkét 
átrezgik. . 

Németország legmodernebb költője: Gre ibe l 
M a n ó (sz. 1815.) az elegiát is nagy bensőséggel és 
gyöngédséggel művelte. 0 is szereti panaszait a 
szomorú jelen ellen összekapcsolni, a rég elmúlt idők 
ragyogó képeivel; de ö egyszersmind kitűnő az ero-
tikái elegiában is, bol a sziv hő érzelmeinek kifaka-
dása, a reflexió sugarai által dúsan megaranyoztatik. 
D e ö nála is, és különösen az erotikái elegiában, kön-
nyen átmegy e műfaj a mélabús szerelmi dalba, 
melyet ö annyi hévvel és hangzatossággal tudott 
kobzából csalni. 

A tiszta elegia tehát két irányban van fenye-
getve ; a mennyiben t. i. mindinkább közeledik egy-
felől a philosophiai, azaz didaktikai lyra, más felöl 
pedig az egyszerű dal ellenkező formáihoz. Az el-
választó korlátok mindinkább eltűnnek, és csupán 
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a hol a szemlélődés az emberi nem múlandóságának 
és gyarlóságának, és az eltűnt boldogabb időknek ki-
meríthetetlen themáit tárgyalja: ott lát juk a valódi 
elegiai formát ujolag föléledni. Főleg az erotikái 
elegia az, mely a zenei dal által egészen hát térbe 
szorittatik. A költői műfajok ez elegyítése, ismerte-
tő jele egy zavaros, a művészet kívánalmaival tisz-
tában nem levő, és alkotó szellemekben szegény 
korszaknak. -


