
WÉBER ANTAL 

Az almanachlíráról - másként 

Ez a fogalom jól ismert irodalomtörténeti terminusaink sorában, vélhetnők, 
hogy e jelenségnek terjedelmes szakirodalma van. Valójában egyetlen tanul-
mányra szokás időnként utalni, Pénzes Balduin munkájára, s ez is a múl t szá-
zad (egyelőre szokatlan még így fogalmazni) harmincas éveiben keletkezett. 
Ez az írás is „úgynevezett"-ként emlegeti ezt a jelenséget, utalva arra a nyil-
vánvaló tényre, hogy a fogalomnak nincs körülhatárolható definíciója.1 Meg-
határozási kísérletekkel az irodalmi (és általános) lexikonokban találkozunk, 
a régiekben részletesebbekkel, a legújabban pedig a meglehetősen szikárral. 
Persze ezek is inkább közismereti, mintsem irodalomelméleti jellegűek. Ké-
zenfekvő a kiindulás az „almanach" szó jelentéséből, melynek értelmében e 
szó eredetileg naptárt jelent, de a szóban forgó témában inkább egy évente 
megjelenő kiadványt. Aztán általában a kiadvány típusa (irodalmi almanach, 
zsebkönyv) kerül sorra, a hazai kiadványok közül mindenekelőtt az Auróra, 
s esetlegesen a többiek közül is némelyik. Mármost az ismertetéseknek ez a 
passzusa kétségtelenül tényekre utal, egyebek között arra a kevéssé megha-
tározott és demonstrált irodalmi (lírai) anyagra, melynek elsődleges publiká-
lási fóruma az almanachnak nevezett kiadványtípus volt. Valóban, az a sajá-
tos verskultúra, amelyet almanachlírának nevezünk, ezekben az évkönyvek-
ben, zsebkönyvekben dominált, s ilyen módon különleges kultúrtörténeti, 
ízléstörténeti fejezetként értelmezhető líránk alakulásában. Érdekes, hogy e 
fogalom jellegzetes hazai fejleményt ír le, noha valójában mind a kiadvány-
típus, mind pedig az a lírai retorika, melyet e fogalom inkább sejtet, mint je-
lez, az európai, s kivált a német irodalomban nagyon elterjedt, mondhatni bi-
zonyos olvasói körökben szinte magának a lírai költészetnek az ekvivalense. 

Irodalmi tárgyú esszéisztikánk is magától értetődő természetességgel 
használja ezt a fogalmat. Eredete, mint afféle találó fordulat, amely inkább 
jellemezte, mintsem definiálta ezt a sajátos lírai hangnemet, a távoli múltba 
nyúlik vissza. Valami olyasmit is jelenthetett, mint a pejoratív hangsúllyal 
mondott „üvegházi" költészet, vagy mint Mikszáth ironikus fordulata, aki 
Gyulai Pál verseiről szóló ismertetésében (Amikor a hóhért akasztják) „patak-
csa" költészetként emlegeti. Úgy tetszik, hogy mind az almanachlíra, mind 
pedig az üvegházi, netán „patakcsa" költészet elnevezés néminemű, noha 
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eltérő mértékű lekicsinylést hordoz, mintha az almanachlíra afféle affektált, 
„negélyzett" költészet volna. Ebben a körül nem határolt ítéletben lehet igaz-
ság, annyi azonban bizonyos, hogy bármi legyen is a véleményünk e jelenség 
minőségeit illetően, meghatározó stiláris tényezőként tartjuk számon, amely-
nek vonulata Petőfi költészetében éppúgy felfedezhető, mint a XIX. századi 
líra egészének korpuszában - kivált érzelmes hangnemben; még Arany vagy 
Reviczky sem teljesen mentes tőle.2 Mondhatni, hogy miként a kaland moz-
zanata az elbeszélő prózában, ez a fajta érzelmesség a XX., de talán még a 
XXI. századi szórakoztató dalkultúrában is jelen van. Nehezebb annak loka-
lizálása, hogy lírai irányként létezett-e, vagy kinek a nevéhez köthető, illetve 
ki a központi figurája az almanachlírának. Van olyan vélemény, amely a stí-
lusjelenséget részben az Auróra versanyagában, részben pedig Bajza József 
költészetében fedezi fel, illetve tartja karakterisztikusnak.3 

Van tehát olyan vélekedés, mely szerint Bajza a központi alakja az alma-
nachlírának. Ezt a felfogást képviseli Péterfy is, aki már használja ezt a termi-
nust. „Ha valaha szerelmet énekelt volna meg Bajza, ezt az almanachlíra 
kifejezésével teszi" - írja tanulmányában. Valamiféle másodlagosságot lát eb-
ben a lírában, mesterkéltséget, amit rendkívüli műgond enyhít: „korához 
mérten rendkívül tisztult formaérzékkel bírt". Azt is hozzáteszi, hogy Bajzá-
ra nem lehet elmondani, amit Goethe említ: „Ich singe, wie der Vogel singt." 
Szorosabban a magyar irodalomba ágyazva Bajza verseit azt mondja, hogy 
ezek sok tekintetben közelebb állnak Kazinczy klasszicizmusához, mint Vö-
rösmarty romantikájához, ám az előbbi görögössége nélkül, az antik képek 
helyét az újabb költői nyelv „csinálmányai" foglalják el, mint például a báj-
hon, gyászhon, tanúpart, nyugpárna, rózsaév, lélekvirág stb. Olyanok ezek a ver-
sek, mint az üvegszemű szépségek. 

Meglehet, sok tekintetben igaza van Péterfynek, ám azt is tudnunk kell, 
hogy valamely irányzat rögzült vagy íratlan szabályait a legtisztább formá-
ban éppen ez az emelkedett másodlagosság tartja be a legszigorúbban; e te-
kintetben az ő munkásságuk az etalon. Ami a kereteket, normákat feszegeti, 
tágítja, az valóban ama fogalmilag nehezen megragadható titka az alkotó fo-
lyamatnak, amelyről Péterfy azt mondja, hogy Bajza nem, de Vörösmarty bírt 
Prospéra varázsvesszejével, noha sokszor írt ő is az almanachlíra össze-
téveszthetetlen modorában. Kétségtelen viszont, hogy Bajza lírája szorosan 
kötődik a németek, így Hölty divatos, érzelmes dalköltészetéhez.4 Idézzük 
fel azt az összehasonlítást, amelyet Péterfynél találunk: 

Hölty: An den Mond Bajza: A holdhoz 

Was schaust du so hell und klar Mi búsan nézsz a tiszta kékről 
Durch die Apfelbäume, Felém, te biztos hű barát! 
Wo einst ein Freund so glücklich war Ki egykor nyájasan ragyogtad 
Und träumte seine Träume! Körül az árnyak pamlagát. 
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Az almanachlírát aligha foghatjuk fel valamiféle stílusirányként, hiszen 
egységes kompozíciós elvekből nem vezethető le, sokkal inkább jellemzi egy-
fajta költői gyakorlat, amely több stílusréteg sajátos konstellációja. Egy olyan 
korszak terméke, amelyben jelen vannak a klasszicizmus bizonyos jegyei, 
érzelmességgel átitatott válfajának sajátosságai, de hangulatilag a romanti-
kus életérzés mozzanatai is jelentkeznek. Bizonyára egy a költészetről alko-
tott közfelfogás szervezi e jellegzetes lírai alkotási gyakorlatot a XIX. század 
első évtizedeiben; egy polgárosodó publikum életfelfogását és ízlését hiva-
tott kifejezni. Az almanach, a zsebkönyv kiadványtípusa mindinkább átveszi 
a régebbi „morális" folyóiratok szerepét, s az újabb publikum önmaga vilá-
gát szeretné a költészetben viszontlátni, természetesen stilizált, idealizált, 
szépített formában. Az almanachok és a zsebkönyvek szerzői szívesen tesz-
nek eleget e látens óhajnak, annál is inkább, mert maguk is átérzik a világ vál-
tozását, s ezért az éppen jelen lévő stílusokból komponálják meg azt az újab-
bat, amely megőrzi a megszokottat, de változott összetételénél fogva mégis 
különbözik attól. 

Egyik alkotóeleme az almanachlírának kétségkívül az a „fentebb stíl", 
amely maga is mintákra megy vissza, a weimari klasszika hellenizáló érzel-
mességére, annak is inkább „schilleri" típusára. Kazinczy ugyan folyvást 
Goethét emlegeti nagy csodálattal, ám részben ő is, de még inkább a korszak 
más költői Schiller nyomába erednek, mely ténynek bizonyítéka kultuszának 
kiterjedt volta. Már az Auróra kisebb költői is, amennyiben német költőket 
fordítanak, elsősorban Schiller verseit választják. Persze még jobban szeretik 
az akkori divatos költőket, Matthisont, Bürgert, Höltyt stb., ami önmagában 
véve is árulkodó jel az almanachlíra minőségeit illetően. 

Az a felfogás, mely szerint a Bajza köré csoportosítható költők sajátos kife-
jezésmódja - amit a tónus és a lírai témák valamiféle egyneműsége szervez 
stílussá, sőt mondhatni lírai modorrá - elsősorban Péterfy Bajza-tanulmányá-
ból táplálkozik. Péterfy ebben az írásában voltaképpen meg akarja menteni a 
lírikus Bajzát a feledéstől, noha a különböző antológiák tanúsága szerint ez a 
veszély igazában nem fenyegetett. E tanulmány, mely Bajza ebbéli tevékeny-
ségének a húszas évekre terjedő szakaszát minősíti, állítja fel azt a sok vonat-
kozásban érvényes tételt, amelynek értelmében a bizonyos fokig korlátozott 
költői tehetség, az igazi érzelmek szegényessége, a fantázia kurta röpte miatt 
behatárolt kifejezés egyfajta formatökélyben, emelkedettségben, választékos-
ságban keresi ellensúlyát, találja meg kompenzációját. Ennek a „másodla-
gos", művi lírák mindazonáltal van publikuma, amely éppen az említett vo-
násokban látja az igényes költészet lényegét. 

Az a körülmény, hogy e költészet mintái még a korábbi korszakból szár-
maznak, nem minősíti igazán ezt a lírai tónust, hiszen már akkor megkezdő-
dött az eloldódás a mitologémáktól, s megjelent az a fajta természetlátás, 
melynek eredményeként kialakultak azok a toposzok, amelyek a XVIII. szá-
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zad végének, a következő század egészének lírai frazeológiáját jellemzik, s 
nemcsak a második vonalat, hanem a legnagyobbak szövegeit is behálózzák. 
Valószínű, hogy az a kiadványtípus (almanach, zsebkönyv), amely helyet ad 
ennek a költészetnek, s népszerűvé avatja, keveredik az értékelő hagyomány-
ban azzal az érzelmességből a romantikába átfejlődő lírai iránnyal, amelyben 
csakúgy megtalálhatók az átlagos költészet közönségszórakoztató, andalító 
termékei, mint a nagyok máig is érvényes alkotásai; maga az irány ugyanis 
általánosabb érdekű. 

A klasszicista poétika kanonizált szabályai, noha továbbra is érvényesek ez 
idő tájt, némi módosuláson mennek keresztül. Régi formájában eltűnőben 
van az úgynevezett leíró költészet, a pictura. A természeti jelenségek más 
szerepet kapnak. Amit hagyományosan gondolati költészetnek neveznek, 
ugyancsak átalakul, a logikai rendbe szervezett racionális, filozófiai jellegű 
érvelést hangulati töltésű, többnyire természeti párhuzamok formájában 
megjelenített aforizma váltja fel, amely viszont nem általános igazságokat 
helyez előtérbe, h a n e m életbölcsességnek nevezhető életvezetési szabályo-
kat, egyszóval valamiféle praktikus morált (az új közönség napi igényeinek 
megfelelően). Nyilvánvaló a művelődési háttér változása, ami eszmetörténe-
tileg is megfogalmazható. Ez utóbbit mindinkább a romantika sajátos világ-
látása hatja át. 

Művelődéstörténeti vonatkozásban az emlékkönyveknek kivált a művel-
tebb hölgyközönség körében elterjedő divatja az, ami inspirációt ad bizonyos 
típusú szövegek megírásához. E megnyilvánulási forma egyrészt ürügye em-
lékkönyvi bejegyzésekre felkért lírai költők lírai közlendői megfogalmazásá-
nak, másrészt kedvező alkalmat teremt különböző, e vonatkozásban haszno-
sítható kiadványok megjelentetésére. A Blumenlese, vagy távolabbi példával 
élve, a Golden Treasury típusú antológiák, válogatások ideje jött el. (Más cél-
zattal ugyan, de Toldy Handbuchja is ilyen könyv). Ide sorolható a magyar-
német író Gaál György Polymnia című négykötetes idézetgyűjteménye, mely-
ben régi és újabb német lírikusokból válogatott össze szebb részleteket. 

E gyűjteményről írva jegyzi meg Horváth János, hogy afféle „florilegium 
ez, minőt - mint láttuk - ekkori költőink is szoktak összejegyezgetni a maguk 
használatára. 1830-ban megjelent hat nyelvű Spriichivörterbuchját maga Vö-
rösmarty ismertette."5 Ennek a szokásnak az említése, valamint az a tény, 
hogy e mondásokat, szállóigéket tartalmazó gyűjteményt maga Vörösmarty 
ismertette, egyként ad rangot az ilyenfajta kiadványoknak, s jelzi használha-
tóságukat is. Bizonyos értelemben a szólások, aforizmák, neves személyektől 
származó szállóigék váltják azt a régi, antik hagyományokra támaszkodó re-
torikai gyakorlatot, idézési technikát, melyeknek anyaga görög-római szer-
zőkre: történetírókra, költőkre megy vissza, és sokszor mitologémákat tartal-
maz. Ez utóbbi egyébként nem tűnik el, hanem mint „graecizmus" (még Kis-
faludy Károly is ajánlotta használatát) afféle műveltségjelző szerepet tölt be, 
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s mint stilizációs mozzanat felbukkan a kor zsebkönyveinek címadásában is 
(Minerva, Hébe, Aspasia, Athenaeum). Ám az arányokat tekintve mindinkább 
előtérbe kerülnek ama bölcs mondások, aforizmák, költői fordulatok, csatta-
nós verszárlatok, melyek - hogy úgy mondjuk - már újkori eredetűek, s egy-
re inkább jelenkoriak is. Mottóként ez utóbbiak tűnnek fel mind gyakrabban. 

Ez a szokás kölcsönviszonyban áll az igényes, netán költői szövegek kom-
ponálásával is. E kor költeményei, szónoklatai is árulkodnak e gyakorlatról, 
például Kölcsey esetében („Hass, alkoss, gyarapíts"... stb.), Eötvösnél A kar-
thauziban megfogalmazott „gondolataiban", Kossuth retorikájában (a nem-
zet mint „félkarú óriás"). A kisebb költők is törekednek erre, s ha van korstí-
lus, akkor annak egyik eleme éppen ez a sajátosság. Mondani sem kell, hogy 
az ilyen típusú, „idézhető" fordulatokat a művelt közönség közszereplés, 
társalkodás alkalmából kiválóan hasznosíthatta, s a műveltebb hölgyek be-
jegyezhették őket emlékkönyveikbe, az ilyeneket gyűjtő literátorok pedig ta-
nulhattak belőlük (netán valamilyen ürüggyel fel is használhatták egyiket-
másikat). 

A magyarországi almanachlíra vonatkozásaiban az irodalomtörténet-írás, 
noha tételbe foglalhatóan nem rögzíti, e líraváltozat említésekor Kisfaludy 
Auróra járói általában nem feledkezik meg. Két okból sem: az egyik az, hogy 
e kiadvány az első igazi Taschenbuch, a másik pedig az a körülmény, hogy 
a szerkesztő Kisfaludy lírájának érett korszaka voltaképpen egybeesik az 
Auróra indulásával. Azt természetesen nehéz megmondani, hogy e két tény 
között van-e valamilyen összefüggés, s ha van, az milyen jellegű. Feltételez-
hető azonban, hogy a költő a zsebkönyvétől képviselt irány jegyében alkotja 
költeményeit, s e meggondolás praktikus meggondolást sejtet. Ázt tudniillik, 
hogy az ekkor még inkább virtuális közönsége ízlését, „elvárásait" veszi cél-
ba. (Lírájának érzés- és gondolatvilágát nyilván nem egyedül ez a számítás 
indokolja; ennél azért nagyobb költő és jobb lírikus. Most azonban nem kívá-
nunk Kisfaludy lírájának értékminőségeivel foglalkozni. Különben sem ő a 
legfőbb kezdeményező, szerepe inkább a mintaadásban jelölhető meg.) 

Költeményeiben már megmutatkoznak bizonyos hazai példák. Ezek kö-
zött megemlíthetők bátyjának munkái (a Himfytői a regékig), de általában és 
kiváltképpen a Kazinczy képviselte neológia, s bizonyos mértékig, ahogy er-
re Horváth János is utal, Kölcsey korai lírája, illetve e líra némely stiláris sa-
játsága: „Kazinczyén kívül hovatovább megtette a magáét s addig is meglé-
vő, minden műfajában feltűnt reflexiós hajlama némileg ellégiesedett, Köl-
cseyes elvontságokká finomult, költői modora pedig nem egy tekintetben az 
ún. almanach-líra felé fejledezett át."6 Horváth, mint mások is, megelégszik e 
helyütt azzal, hogy az almanachlírát úgynevezettként megemlítse, sajnála-
tunkra jellemzésébe, a terminus kifejtésébe nem bocsátkozik. 

A klasszikától való távolodás jelei már elég korán érzékelhetők. Kisfaludy 
például, noha az Auróra feltételezett olvasóinak kedvéért ajánlja ugyan mun-
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katársainak a „graecizálást", maga nem vesz részt ebben, az antik mitológiai 
kellékek számára nem relevánsak. E tény nincs ellentmondásban ama légies-
séggel és elvontsággal, amely e kor „hellenizáló" költészetére is jellemző 
volt. Inkább arról van szó, hogy a választékosságra törekvő kifejezés ilyesfaj-
ta stilizációval él szívesen, s mind a hazai, mind a külföldi példáknak ezeket 
a jegyeit preferálja. A még igen hatékony és időben is közeli neológia a maga 
még kevéssé meggyökeresedett szóképzéseivel is hozzájárul a különös, el-
vont lebegés képzetéhez. Talán e körülmények is hozzájárulnak annak a köz-
keletű jellemzésnek a rögzüléséhez, mellyel Horváth János is él: „E légies 
líraiság természetszerűleg szívesen él a nyelvújítás legfinomkodóbb szavai-
val, minők említett verseiben: szellemajk, bájalak, égi kéj, lihegzenek, zsen-
gedő, lobbanó stb."7 

E versbeszéd természetesen egyéb verses műfajokban is megfigyelhető, 
például a rövidebb epikai formákban is, főként a románcokban. E két műfaji 
változat egyébként ebben az időszakban nem válik el érzékelhetően egymás-
tól. Arról van szó tehát, hogy az úgynevezett almanachlíra jellemzői ennek 
értelmében egyáltalán nem korlátozódnak a személyes líra területére, bár a 
lírai szubjektivitás közegében koncentráltabban jelennek meg. Olyannyira át-
hatják az egyéb formákat, hogy ama bizonyos német-magyar írók, mint Gaál 
György, Mednyánszky és Majláth, még a magyar meséket és történelmi mon-
dákat is ebben az emelkedett-finomkodó tónusban adják elő. 

Szinte felednénk, hogy az említettek éppen e tárgyú munkáikat németül ír-
ták, hiszen ugyanaz a „bájalak" stílus jellemző ezekre, mint a magyar írótár-
saikéra, persze nyelvi-stiláris mintáik mások, ez utóbbiak azonban a magyar 
íróknak és költőknek is stílusmintául szolgáltak. Egyébként is meglehetősen 
paradox jelenség, hogy éppen a nemzeti történelem, sőt bizonyos értelemben 
a népi hagyaték is a Staatspatriotismus eme képviselőinek közvetítésével 
jelenik meg irodalmunkban, ám a korszak tényleges kulturális viszonyai 
között ez a tény korántsem tetszett olyan szokatlannak, mint a későbbi nem-
zeti szellemű irodalmi tudat nézőpontjából annak látszott. Egyébként a nem-
zeti múlt témája, például a különféle Árpádiászok, s egyáltalán a régmúlt tár-
gyai (Pázmándi Horváth, Czuczor, de akár Vörösmarty eposza is) szorosan 
stiláris szempontból nézve nagyrészt ugyanebben a nyelvi közegben fogal-
mazódnak meg, ezen belül a költők egyéni formátuma nagyobb szerepet ját-
szik, mint a költői instrumentárium különbségei. 

A népköltészeti hagyaték is inkább a műköltészet egyik jellegzetes tónusa-
ként működött , Kisfaludynál minden bizonnyal, s egyáltalán nem függetle-
nül a XVIII. századi inspirációktól, s persze Herder teóriájától. Vannak kü-
lönbségek abban, ahogy Kisfaludy, Kölcsey vagy éppen Vörösmarty nyúl e 
motivikához, de aligha beszélhetünk plebejus-demokratikus attitűdökről. 
A költészeti gyakorlat, amely a szándékokat és nézeteket visszaigazolná, 
meglehetősen ellentmondásos. Kölcsey például elméletileg messze elmegy a 
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hagyomány integrációjának koncepcióját tekintve, ám saját népdalszerű ver-
sei beleférnek az almanachlíra kereteibe, míg Kisfaludy egyik-másik ilyen 
dala, anélkül, hogy szerzőjüknek messzemenő elképzelése volna e formák-
ról, jobban emlékeztet a népies irány későbbi produktumaira. 

Magától adódik a következtetés, hogy az irodalmi népiesség stílusjegyei 
egy adott költészeti gyakorlat tartományában jelennek meg, s leginkább vala-
mely egyszerűbb, ha úgy tetszik hétköznapibb, a mindennapi életet közvet-
lenebbül megjelenítő, dalszerűbb líraiságban mutatkoznak meg. E törekvések 
stilisztikai szempontból pusztán járulékos eleme, hogy - nálunk legalábbis -
a falusi populáció íratlan kultúrájának a műköltészetbe való beemeléséről 
van szó, illetőleg egy szélesebb társadalmi alapozottságú identitástudat el-
méletileg mindinkább kirajzolódó kifejezéséről. Az igazi kérdés mindezek-
nek hogyanjában rejlik, hiszen e hagyaték formavilága, de tartalmi mozzana-
tai is kevéssé ismertek, nem is szólva a metrika problematikájáról. A külön-
böző gyűjtések ennek az érdeklődésnek az indokolásában, a későbbi vizsgá-
lódás alapanyagának rendszerezésében játszanak szerepet. 

Ezért is figyelemre méltó Horváth János megjegyzése: „Ugyanaz a műköl-
tő, aki a maga nevében szóló dalait anapaestusi mértékre szerette lejtetni s 
elöntötte a nyelvújítás f inomkodó szerzeményeivel: a bájhatalmú zengzetek-
kel, a kény, a kellem, a kéjledezés biedermeyer andalaival, ha népdalt írt, leg-
többször volt benne annyi ízlés és józan stílérzék, hogy csak közkeletű sza-
vakkal élt: ez igazán legelemibb feltétele volt annak, hogy »dala a nép keblé-
ben támadtnak« tessék."8 

A népdalszerű költészet eszerint egy általánosabb lírai iránynak az a saját-
ságos tónusa, amely egy műveltségileg más típusú közönség nevében, s rész-
ben hozzá szól, s így inkább valamely egyszerűbb nyelvi közegben érvénye-
sül , s nélkülözi az emelkedettebb, a maga idejében korszerűnek érzett fordu-
latokat. E körülményben természetesen benne rejlik egy szélesebb, sajátsá-
gaiban egyetemesebb irodalmiság potenciálja, az a nemzeti irodalom, amely 
előbb a század negyvenes éveiben, majd a század második felében Gyulaiék 
koncepciójában kanonizálódik. Ekkor azonban még a szorosabb stilisztikai 
kérdés áll az előtérben, s annak is egy érdekes variánsa. 

A hagyomány és az újítás ambivalenciájának terében, a régi és a népi inter-
ferenciájának síkjában értelmezhető az a megfigyelés, amellyel szintén Hor-
váth Jánosnál találkozunk: „Ekként a régi, a nyelvújítást még nem, vagy csak 
csipetenként befogadó köznyelv az irodalmi műfajok közül hovatovább a 
népdalban találta meg végső menedékét; a népdal területéről szinte ki volt 
tiltva a neológia s az újítatlan, a hagyományos élő nyelven való költés, a ma-
gyar versalakkal társultan, a népies jellegnek egyik legönkénytelenebb s épp 
azért leghatásosabb szuggerálója lett."9 Amennyiben az almanachlíraként 
emlegetett költészetnek megvannak a maga jellegzetes fordulatai, a bájalak, 
zengedezés stb., úgy erre a népies, bizonyos értelemben hagyományos verses 
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„közbeszédre" is jellemző egy rögzült frazeológia: a rózsa, viola, barna legény, 
viola, szűr, bunda , pejcsikó - e lista csakúgy, mint az előbbi lírai típus esetében, 
hosszan tovább nyújtható. 

A kifinomult-érzelmes daltípus, illetőleg a népdalszerű költemények lé-
nyegében ugyanabban a nagyobb stiláris egységben foglalnak helyet. A kü-
lönbség illusztrálására elegendő talán, Kisfaludy Károly műveiből véve a 
példát, a romantikus, érzelmes-patetikus történelmi tragédiái és vígjátékai 
közötti atmoszferikus eltérésre utalni - az elsődleges olvasás benyomásai 
nyomán úgy vélhetnénk, mintha nem is ugyanattól a szerzőtől származná-
nak. Ez esetben nyilván arról van szó, hogy az írói egyéniség - az akkor hasz-
nálatos kánonok, poétikai előírások, az éppen érvényes művészi gyakorlat 
tónusait leképezve - különböző hangnemekben képes megszólalni, melyek 
között személyisége teremti meg az összhangot. Kisfaludy azért is jó példa, 
mert ő, noha egyik műfajban sem mondható a legkiemelkedőbbnek, mind-
egyikben képes jó színvonalú művek írására. Vannak írók - s most nem kívá-
nunk e fejtegetésbe belebonyolódni - , akik esetleg jelentékenyebb alkotók, 
ám szűkebb határok között. Kisfaludy sokszínűségével válhatott mintaadó-
vá, s ezért munkái több jellegzetes vonással vallanak koruk művészi orientá-
ciójáról. 

Egyébként a fentebb tónusú és a népies dalköltészet nem különbözik oly 
mértékben, ahogy vélhetnénk. Az idiómák és metaforák tekintetében is 
számos átfedés figyelhető meg. így a virágok és egyéb növények, a patak, a 
hattyú, а fülemile, a pacsirta, a csillagok, a hajnal stb., bőséges közös szókincsre 
utalnak. E „népdalszerű" líra mintegy imitálja a népdal hangnemét, annak a 
stilizációnak a szellemében, amely az almanachlírát is alakítja. 

А XIX. század elején, valahol a klasszicizmus, a szentimentalizmus és a ro-
mantika találkozási pontján kialakul egy sajátos lírai irány, egy nehezen meg-
határozható versbeszéd, amely paradigmaként működik, s lényegében véve 
uralja a versszerzés módszertanát. Mondhatni, hogy a magas, a hivatásos 
költészet termékei csakúgy ennek működéséről tanúskodnak, mint a dilet-
táns verselmények, a szerelmes kamaszok rímes ömlengései. Tovább menve: 
egészen a legutóbbi időkig - mint erre már utaltunk - az érzelmesség tovább-
élő hangulati szférájában, táncdalokban, slágerekben ez a hangütés dominál. 
Ha valaki, akár manapság, zsenge korában tollat ragad, s mit sem tud a mo-
dern, netán posztmodern költészetről, óhatatlanul ugyanebben a tónusban 
szólal meg. Nehéz, s nem ideillő feladat volna e jelenséget más stíluskorsza-
kokkal összevetni. Bizonyára akadnának párhuzamok, rokon vonások, állan-
dó tényezők, kapcsolódások; mindez a líra ősi mivoltából, az azt tápláló lel-
ki szükségletek hasonlóságából fakad. Ezért csak e lényegében XIX. századi 
jelenség természetrajzával kapcsolatosan tennénk néhány megjegyzést. 

A természetrajzot sem említettük teljesen véletlenül. Hiszen az almanach-
líra, vagy ha úgy tetszik, egy évszázados költői divat, szabályrendszerré kris-
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tályosodott költői gyakorlat legszembeötlőbb eleme éppenséggel a termé-
szet. Pontosabban a természeti jelenségek bizonyos csoportja, amely a költői-
ség rangjával bír. A hazai almanachlíra, és az ide nem sorolt népies dal-
költészet szóhasználata is, ahogy erre Horváth János is utalt, igen jellegzetes 
(patak, lomb, csillag stb.) hasonlatokban, metaforákban mutatkozik meg. Tör-
téneti tényezőként beszélhetünk a neológia, a fentebb stíl befolyásáról is, 
egyfajta emelkedettség, választékosság igényéről, ám ez a tény, bármilyen jól 
jellemezze is a XIX. század első felének költészetét, inkább csak járulékos té-
nyezője az említett költészeti paradigmának. 

Nem érdektelen talán egy rövid szemle annak felidézésére, hogy milyen 
hangvétel jellemzi az almanachlíra néhány változatát. Az elbeszélő románcos 
nemből: „Világból hű szívével, /Az ifjú visszatér, / Köszönti a vidéket, / 
Melynek körébe ér. / Virágzó napokban / ott érte a tavaszt, / Dalolta hő sze-
relmét, / Volt, aki értse azt." (Papp Endre: Egy szív története.) Az idilli hangu-
latból érzelmes tragédiába forduló költői beszélyt érzékeltetik e kezdősorok. 
„Ősi udvar szűk körében / Áll kicsinké ház, / S ősi udvar szűk körében / 
A kicsinké ház ölében / Égi kéj tanyáz." (Riskó Ignác: Életkép.) Utalhatunk 
történeti témára, Tárkányi Béla Coriolanusát említve: „Feledhetéd, hogy nők, 
anyád... / Anyád s szülötteid / E szent falak közt élvezik / A béke édeit?" 
E hangnembe illik a most említendő Vörösmarty-vers is, ám mégis olyan, 
mint egy friss lélegzetvétel, mert költői talentum rendezi a szavakat. „Midőn 
előjön a kis csalogány, / S édes dalától fölzeng a magány, / Ébredj te is, ha 
meghallandod azt, / S egész kebellel szídd be a tavaszt." (Mese а rózsabim-
bórúl, Bezerédj Flórikának.) 

A természeti képek, tájdeskripciók fennkölt lágysága figyelhető meg Garay 
János versében. „Tükrén a nagy Dunának / Habok ringásiban, / Tündér 
gyönyörvarázsban / Egy zöld szigetke van. / Hivólag ingnak fái, / Mint 
annyi hölgykezek, / Melyek vidám örömre / Magokhoz intenek." (A sajkás.) 
Még e költeménynél is választékosabbak, s finom impressziókat fogalmaz-
nak meg Bajza sorai: „Bájló aranyfény / Csillog szelíden / A reszkető tó / 
Hullámain. / Fölserken a szél / Rózsák öléből / S völgyek hűs árnyin / Zo-
kogva leng."10 A hagyományos poétika szerint természetleíró költemény Pe-
tőfi verse is, A puszta télen. „Mint befagyott tenger, olyan a sík határ" - ez 
még szokványosabb hasonlat, ám a következő sor - „Alant repül a nap, mint 
a fáradt madár" - a nap és a madár „röptével" már korántsem szokványos, 
az ezt követő sorok triviális hangzása pedig - „Vagy rövidlátó / Már öreg 
korától, / S le kell hajolnia, hogy valamit lásson..." - már visszavesz valamit 
a dekoratív stilizációból. „így válik a táj képe „jellemzetessé", bizonyítva a 
konvenciót feszegető költészeti lehetőségeket. 

A klasszicizmus és a korai romantika találkozása mentén kibontakozó lírai 
irány költői szókészlete és tematikája, bármily jellemzőek is hazai sajátossá-
gai, s nyilván azok a konkrét tényezők is, amelyekkel értelmezni tudjuk ki-
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alakulásának folyamát, mégsem mondhatjuk első renden hazai eredetűnek. 
A korabeli német költészet mintaadó szerepe közismert, „irálya", nem vélet-
lenül, hasonlít a magyar költői szóhasználathoz: nemcsak ott is észlelhető 
neológ árnyalatoknál fogva, hanem mentalitásának, értékválasztásának ka-
rakterét illetően is. Az a fajta illemtudó választékosság, természeti alapú 
stilizáció, amely egy ilyen összevetésből egyértelműen kiviláglik, nyilván 
nyomon követhető más irodalmakban is, például az angol irodalom első, de 
még inkább második vonulatában. Valószínűsíthető, hogy kivált egy széle-
sebb, ebben az értelemben populárisabb közönség az, amely erre a tónusra 
érzelmileg szívesen ráhangolódik. 

A magas és a népszerű költészet mentén is megragadhatók azok a voná-
sok, amelyek e költészeti gyakorlatban kirajzolódnak. A nagyromantika tó-
nusa kétségkívül szélesebb skálán szólal meg, a képzelet szélesebb tartomá-
nyait járja be; az elit gondolkodását célozza meg, e körülmény szótárát is bő-
víti (amit aztán a „közköltészet" is birtokba vesz). Az a befogadói mentalitás 
viszont, amely a hétköznapi élet poetizálásában, vagy ha úgy tetszik ideali-
zálásában érdekelt, egy szelídültebb érzelmi hangoltság stilisztikai lehetősé-
geivel él. A költészet egészében e két vonulat gyakorta egymásba fonódik, s 
hangnemváltozatként funkcionál. 

Az almanachlíra körébe sorolt versek költőinek „ihletőit" a régebbi szak-
irodalom utalásaiban (az újabb nemigen foglalkozik vele) az ekkortájt diva-
tos német lírai irány képviselőinek hatásában jelöli meg. Ez a felfogás - mint 
kizárólagos állítás - nyilván vitatható, hiszen ez a jellegzetes tónus más iro-
dalmakban (például az angolban is) megtalálható. A hasonlóság persze alig-
ha vonható kétségbe. Lássunk egy-két példát: „Verlassen werden jene Hügel, 
/ Verödet dieser Blumenhain, / Ach, trübe wird der Wasserspiegel, / Um-
wölkt der blaue Himmel sein." (Friedrich Voigt: Elisens Abschied.) Ez a dal a 
XIX. század közepéig afféle műnépdalként népszerűségnek örvendett. Ezt a 
hangvételt illusztrálják e sorok is: „Wenn die Schwalben heimwärts ziehn, / 
Wenn die Rosen nicht mehr blühn, / Wenn der Nachtigall Gesang / Mit der 
Nachtigall verklang, / Fragt das Herz im bangen Schmerz. . ." (Karl 
Herloßsohn: Agathe.) A balladás-románcos hangütés példája lehetne az isme-
retlen szerzőtől származó, amúgy jól ismert költemény: „Marie saß traurig 
im Garten, / Im Grase lag schlummernd ihr Kind, / Mit ihren schwarz-
braunen Locken / Spielt leise der Abendwind." (Die Verlassenen.) Végezetül 
egy örökzöld, emlékkönyvbe szánt szöveg: „So wie die Sonne zur Ruhe 
sich neigt, / So neige spät einst dein Leben. / Die Wallfahrt hienieden sei 
lächelnd und leicht, / Die Bahn mit Rosen umgeben." 

A hullámokat hasító hajó, mely elhagyja a kedves szigetet, miként mi is el-
válunk attól, ez az ismert költői fordulat jön elő. Thomas Moore versében 
(The Journey Onwards) „As slow our ship her foamy track / Against the wind 
was cleaving, /Her trembling pennant still look'd back / To that dear isle 

3 2 6 



a z a l m a n a c h l í r á r ó l - m á s k é n t 

' twas leaving. / So loth we part from all we love, / From all the links that 
bind us. . ." Jellemző ez időszak kedvelt hangulataira Thomas Hood verse is, 
mely afféle visszatekintéssel indul, a gyermekkor örömeit idézve fel. „I 
remember, I remember / Where I was used to swing, / And thought the air 
must rush as fresh / To swallows on the wing.. ." Ez az angol lírában is pél-
dát szolgáltat az almanachok tónusának elterjedtségére.11 

Elmondható, hogy a hazai német nyelvű irodalom alkotásai nagyjából 
ugyanazt az irányzatot követik, mint a magyar nyelvű versek, már csak azért 
is, mert mintáik sok tekintetben megegyeznek. Ma már kevés figyelmet for-
dít az irodalomtörténet a hazai, német nyelven írott költeményekre, hiszen 
elsősorban Gyulai Pál nemzeti elvű irodalomtörténeti koncepciója, ha egyál-
talán, ezeket peremjelenségként, de még a nagy külhoni irodalmakat is csak 
az esetleges külső hatás kategóriájában tételezi. A hazai német nyelvű iro-
dalmat mint egyfajta helyi, regionális jelenséget említi, melynek nincsenek 
jelentékeny alkotói és alkotásai, saját kultúrájuk centrumaitól is távol élvén. 
E megállapításban kétségkívül van igazság, hiszen ha van is olyan alkotó, 
akinek vannak magyarországi kötődései a jobbak közül (Lenau, Karl Beck), 
tevékenységük a német nyelvű irodalom természetes terrénumain bontako-
zott ki. 

Mégsem becsülném le a hazai német nyelvű irodalmat, sőt általában véve 
kulturális tevékenységüket sem (színház, sajtó stb.). Szimbiózisuk a magyar 
törekvésekkel lényegesebb és hatékonyabb, sok tekintetben kölcsönösebb 
volt, mint ahogy a ma érvényes irodalmi tradíció alapján képzelhetnénk. 
Annyi bizonyos, hogy az almanachlíra jegyeit körükben is felismerhetjük. 
„Eingehüllt im Trauerkleide / Schweigt die freundliche Natur" stb. (Aloys 
Emanuel Stipsits: Trauerlied eines Einsamen an einem trüben Winterabend). 
Másik példára utalva: „An dem blauen Himmelbogen / Hängt mein sehn-
suchtvoller Blick" stb. (Johann Paul Koffinger: Nachtempfindung). Mi több, 
egy névtelen költőtől egy Festeticset dicsőítő óda is megjelent (Dem Grafen 
Georg Festetits, Stifter des Georgicon zu Keszthely), aki akár Berzsenyi pályatár-
sának is tekinthető - igaz, csak ebben az egyetlen vonatkozásában.12 

A költői gyakorlat változására utal az a körülmény is, hogy az egyes recen-
ziókban (melyek sokszor inkább afféle ajánló, figyelemfelhívó ismertetések) 
a teória gondolatfutamait követően - melyek még a régebbi, klasszicizáló ars 
poeticákból származnak - az ismertetők leíró részletei átveszik az ismertetett 
munkák stiláris atmoszféráját. Mint már céloztunk rá, Gaál György munkája 
a Märchen der Magyaren, amely elvben népmesék gyűjteménye akar lenni, ám 
valójában más eredetű mondákat, történeteket is tartalmaz, valószínűleg ép-
pen a korabeli almanachok hatására a gyűjteményben közölt népmeséket lá-
gyabb tónusba teszi át, végződésüket egyfajta szerencsés és boldog kifejlés 
irányában módosítja, és a fentebb stíl eszközeivel csinosítja. így valamiféle 
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„ románcos" jelleget kapnak, s ezért emlékeztetnek hazai költészetünk e té-
makörbe tartozó alkotásaira. 

Nem meglepő ezek után, hogy a munka névtelen recenzense a Tudományos 
Gyűjteményben a következőképpen nyilatkozik. „A feljebb mondottakból 
önként következik, hogy a köznépnek is szintúgy vagyon a maga költői báj-
világa, hogy az élet terheit feledve vagy a kifakadás pontjára hágott érzemé-
nyeit ömledezteti, vagy pedig az édes csalatás ringató karjain tündér álmok-
ra szenderedik."13 Kell-e ennél szebb példa az almanchlíra hangnemének jel-
lemzésére? Pedig itt a recenzió prózája a szövegkörnyezet, noha feltételezhe-
tően az ismertetés szerzője maga is költő. Az ilyenféle példák, amelyek az ön-
kéntelen fogalmazás eredményei, nyilvánvalóan bizonyítják, hogy a német 
nyelvterületről hozzánk is megérkező kiadványtípus, az almanach egy bizo-
nyos szuggesztív hatást gyakorol, és az a nehezen körvonalazható kategória, 
melyet régebbi irodalomtörténet-írásunk magától értetődő közvetlenséggel 
ízlésnek nevez, valójában milyen nehezen megragadható szindróma. 

Kétségkívül nehézséget okoz stíluskérdésekről értekezni, esetünkben az al-
manachlíra sajátosságait jellemezni, amikor maga a stilisztika is határterület, 
amely egyként foglalkozik esztétikai és grammatikai alakzatokkal, s attól 
függően, hogy milyen oldalról közelíti meg, hol a grammatika, hol pedig az 
esztétikum jegyeit helyezi előtérbe, s a legritkábban vizsgálja őket összefüg-
géseikben, s akkor is a költői nyelv elkülönített tartományában. Újabban a 
retorika terminus, a maga kitágított jelentésében, mintha bekebelezte volna a 
stilisztikát, rugalmasabbá téve, de egyben nehezebben áttekinthető gondola-
ti mezőbe helyezve. így aztán a jelenség pszichológiai oldalát tekintve leg-
feljebb Buffon ismert aforizmáját variálhatnánk, ha a „stílus" általános fogal-
mát próbáljuk értelmezni, vagy pedig meg kell elégednünk meglehetősen 
gyakorlatias, ám fölöttébb iskolás definíciókkal.14 

E közkeletű, ám éppen a konkrét vizsgálódásban nehezen használható 
definíciók egyike: a nyelv esztétikai célú alkalmazása (the aesthetic use of 
language). Van olyan közkeletű vélekedés is, mely szerint a költői szöveg a 
közhasználatú nyelvtől úgy különül el, mint a saussure-i language és parole. 
A legrégibb és legmakacsaban továbbélő felfogás szerint, amely a köztudat-
ban ma is él, a stílus nem egyéb, mint a kifejezés sajátos feldíszítettsége, egy-
fajta nyelvi ornamentika. Az a mondás, mely szerint „a stílus az ember 
maga" igaz ugyan, ám csak a művet létrehozó személy megjelenítő képessé-
gének individuális jegyeit interpretálhatjuk belőle kiindulva, valamely korét, 
csoportét, irányzatét már kevéssé. Marad az az általános érvényű meghatá-
rozás, amelynek értelmében az irodalmat (művészeteket) jellemző sajátossá-
gok summája egy adott korszakban. Ez a stílus történeti megközelítésének 
útja, mely lebontható adott esetben a különböző műfajok különleges, az álta-
lánostól netalán eltérő karakterisztikumainak vizsgálatára. A jelzett fogalmi 
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tisztázatlanság akadályozza azt, hogy olyan jelenségeket, mint az almanach-
líra - noha törekszünk erre - egyértelműen jellemezhessünk. 

A mából visszatekintve úgy tetszik, mintha az a gyakorlat, amely az úgy-
nevezett almanachlíra stílusát jellemzi, valamilyen magától értetődő költői 
praxis közismert és széles körben elterjedt változata volna. Ám ez esetben is 
arra kell figyelnünk, hogy a teória (amely valójában nem játszik nagyobb sze-
repet), illetőleg a költészetre vonatkozó nézetek, amelyekkel szórványosan 
találkozunk, még az előző korszak poétikai iskolájának terminusaival operál-
nak. Olyannyira, hogy örök érvényűnek szánt igazságokat megfogalmazva 
szüntelenül a görög és a latin poézis nagyjaira hivatkoznak, miközben a 
tényleges költői gyakorlat már gyökeresen különbözik azoktól az elvektől, 
amelyekre a recenzensek utalnak. Ez az elméleti beállítottság sok tekintetben 
még Kölcseyre is jellemző. Emellett van valami szinte barokkosnak nevezhe-
tő régiesség is az új költészet fogadásának idejében, így például az Auróra 
megjelenését beharangozó tudósítás is az antik példákra való hivatkozás 
közben többet szól a zsebkönyv ajánlását elfogadó főhercegnőről, mint a ki-
advány tartalmáról, a közölt írások témáiról. így azután nem csodálható, 
hogy a költői irányok változásait csak egyes nyomokban figyelhetjük meg. 

Ezek a nyomok persze felfedezhetők. Nem véletlen, hogy Horváth János a 
korszak stíljével kapcsolatosan oly nyomatékosan hivatkozik a neológiára. 
Az új és bevettnek minősülő, valamint az elutasított szavak mérlegelése 
többnyire oda megy ki, hogy azok mennyire finomak, költőiek, elfogadha-
tóak-e abban az emelkedett hangnemben, amely kívánatos lenne (s amelyet 
azonban ezek az írások sohasem definiálnak). Eközben néha furcsaságokra is 
bukkanunk, sokszor ajánlgatnak szavakat, melyek nem élték túl a nyelvújító 
buzgalmat, máskor idétlennek minősülnek időközben befogadott kifejezé-
sek. Ponori Thewrewk Józsefet például а figyelem szóért rója meg recenzense, 
az elfogadhatatlan szóképzés elrettentő produktumának minősítve azt. 

Az a közös jegy, mely az almanachlírában kifejeződő költői gyakorlatot 
idestova két évszázada a szélesebb publikum körében mintegy a költészet 
szinonimájává avatja, voltaképpen a természeti jelenségek versképző szere-
pében testesül meg. A hátteret, amely (sokszor erősen stilizált formában, 
mint például a reneszánsz festményeken) a korábbi irodalmi-művészeti 
korszakokban mintegy keretezte a vers témáját, a szemlélődés önálló princí-
piummá avatta. Ez a már a felvilágosodás idején jelentkező világlátás, az ere-
deti, naiv, a természettel való spontán együttéléstől való eltávolodás tünete. 
Ez az eltávolodás az egyik feltétele a természetfelfogás tudatosulásának s a 
természeti állapotok idealizálásának is. Az e felismeréstől indukált érzelmi 
viszony az, amely e tudatosult együttélés esztétikai minőségeit fokozatosan 
kialakítja, tehát interiorizálja a külső világ látványait. 

E körülmény a költői nyelv új alakzatait hozza létre, a költői szótárat új je-
lentésámyalatokkal bővíti: olyan érzelmi-hangulati effektusokkal, amelyek 
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ilyen mértékben és ebben a koncentrációban a régebbi költészetben nem for-
dulnak elő. Természetesen nemcsak az úgynevezett szókincsre, a szótári je-
lentés kibővülésére utal e tényező, hanem a különböző szóösszetételek, szim-
bolikus és metaforikus alakzatok újonnan megjelenő lehetőségeire is. így -
régiesen szólva - a természetből vett képek a lírai helyszínek szituálásától 
kezdve a jelképes tartalmakig magukban foglalják az érzelmek és gondola-
tok kifejezésének egész tartományát, hiszen a személyiség és a természet 
együttlétezésének konfigurációja egy tartós és mély meggyőződésből táplál-
kozik, a világi dolgok alakulásának organikus szemléletéből; ennek megfele-
lően az egyed (a közösség) és a természet egymást értelmezik, s ennek meg-
felelően mindkét terrénumnak megvannak a behelyettesíthető ekvivalensei. 

Ezt a felismerést mintegy megelőlegezik az olyan szerzők, akik érzéke-
nyebben közelítenek a maguk korának költészetéhez. Ilyen írás például 
Szemere Pálnak a Tudományos Gyűjteményben megjelent összehasonlító elem-
zése (Tárgy és nyelv a költészetben). Mondani sem kell, hogy ő is Homérral és 
általában a görögökkel indít, de a vizsgált magyar költők sorait már azon a 
nyelvi és tematikai szinten elemzi, amely az ő kora költői gyakorlatának szel-
leméből folyik. így egy strófát választ Kisfaludy ciklusából („Téged látlak az 
egeknek / Magas tiszta kékjében"), illetőleg Dayka egyik verséből („Homá-
lyos bánat dúlja lelkemet"). „Tégyünk próbákat", szól Szemere, s most az ő 
írásaiból veszünk egy próbát arra vonatkozólag, hogy milyen stílusjegyeket 
gondol meghatározónak a két költő verseinek tónusát illetően: „Mind a két 
mív magasb kebelnek míve, mind a kettő békétlen, küszködő s kifakadás-
pontjára hágott érzelményt lehel. Első tekintettel az tűnik szembe, hogy 
Daykának érzése csendes, elfojtott, s az egész dalon mint egy fátyol vonul el; 
Himfynek érzeményei ellenben lángolók, minden új tárgyánál kifakadozóak; 
Daykának rejtett tüze inkább elsüllyeszt; Himfynek kicsapongó lángja in-
kább felragad."15 

Később a magyar irodalmi kritikában és esszéisztikában nagy szerepet fog 
játszani ez a beleérzőnek, olykor impresszionistának nevezett, jórészt a vizs-
gált mű hangulati tartományában mozgó elemző módszer, amelyet a szaktu-
domány szubjektivitása miatt kárhoztat, s amelynek alkalmazásától a leg-
újabb analitikus iskolák mind szemléletileg, mind módszertanilag és stilisz-
tikailag elzárkóznak, s valószínűleg alkalmatlanok is lennének ilyenfajta be-
szédmódban megszólalni. Megkockáztatjuk azonban a kijelentést, hogy a 
maga korában éppen ez a kritikai empátia segített abban, hogy az írók a 
sémákká merevült normáktól időnként elszakadhassanak, és spontán kreati-
vitással szemlélődhessenek. 

Az említett összehasonlító elemzés egyik számunkra fontos (noha a szerző 
e megállapítást a maga idejében valószínűleg nem tartotta annyira lényeges-
nek) megjegyzése az, hogy Himfy - a neve ez esetben a költő, Kisfaludy Sán-
dor neve helyett áll itt, s nem munkája címére vonatkozik - „mint a költészet 
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géniusa, még csak érez, de nem absztrahált, s a természetben akar keresni 
tükröt annak, ami szívében küzd, s mutatni: imhol ezt érzem". Ezzel a meg-
állapítással tulajdonképpen annak a stílusnak egyik lényegi elemére tapint, 
amely az úgynevezett (manapság sokszor másként nevezett) szentimentaliz-
mus sajátja volt, ezzel is mintegy igazolva, hogy az almanachlíra gyökerei ide 
nyúlnak vissza. A természetélmény interiorizálása, kifinomítása és stilizálása 
tehát lényegében ennek a stílusiránynak a hozadéka. 

Önmagában véve a természeti jelenségek jelképi tartománya ősi történeti 
örökség, s ugyancsak régi hagyomány dekoratív funkciókban történő szere-
peltetésük. E tényezők költészettörténeti taglalása meghaladja lehetősé-
geinket. Annyi azonban részletes vizsgálódások nélkül is állítható, hogy a 
természetélmény ehhez a tradícióhoz képest lényegbevágó változáson ment 
keresztül. Először filozófiai jelentésének felvilágosodás kori módosulásával, 
másodjára a poétika terén, a költészet beszédmódjában betöltött helyének 
kibővülésével, melynek révén a természet a maga organikus létezésével, 
mondhatni, értelmező elve, érzéki párhuzama az egyéni és közösségi élet el-
vont, így kevéssé megfogható folyamainak. Ezért a természet „tükrében" ér-
zéki formákba öltözik, konkrét képekben megjelenik az érzelmek világa, a 
kedély szeszélyes, ám a természet tüneményeivel, látványaival sajátosan har-
monizáló, megkomponált hullámzása.16 A tárgyi világ, a mesterséges kör-
nyezet különböző tényei ebben a költészetfelfogásban különös módon nem 
játszanak érdemleges szerepet, később a modern költészet egyik feltűnő je-
gye éppen az lesz, hogy ez az arány kiegyenlítődik, majd fokozatosan meg-
fordul. 

A költészeti paradigma, amely egyként tartalmazza az érzelmességből 
kibontakozó romantikus organikus látásmódot, s amelyben egyként meg-
találhatók a látomásos-kozmikus magasköltészet stílusrétegei s az intim, pol-
gáriasuk költészet poétikussá stilizált hétköznapjai, végső fokon olyan kon-
venciók rétegévé áll össze, amely dominálja a líra, s általában a verses formák 
világát.17 

Ez a költői gyakorlattá kristályosult alkotási mód abban különbözik a 
klasszicista költészet gyakorlatától, hogy nincsen olyan tudományosnak ne-
vezhető alapvetése, kimunkált ars poeticája, mint annak, nem határozza meg 
a témát, a hangnemet, nem köt ezekhez versmértéket stb. Ami ezekből a sza-
bályokból még fennmaradt, inkább továbbélő öröksége e poétikáknak, s nyo-
mokban Kazinczy, Kölcsey (s érthetően) Berzsenyi nézeteiben, szóhasznála-
tában afféle kritikai-poétikai vezérfonalként szolgál, noha ők maguk jobbára 
eltávolodnak e követelményektől. 

Az új és igen tartósnak bizonyuló költői gyakorlat folyamatosan beágyazó-
dik az irodalmi gondolkodásba, mint a publikum igénye lép fel, mindez ki-
mondatlanul, ám talán éppen ezért kényszerítő erővel hat XIX. századi köl-
tészetünkre. E költői alkotásmód (amelyben az almanachlíra nyilván csak 
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egy szűkebb, noha jellegzetességében kitüntetett terület), végül is jelen van 
Vörösmarty, Petőfi és Arany költészetében is, legjobb alkotásaikban ennek 
határait feszegetik, lépik át időnként, tágítják, új tónusokkal gazdagítják, de 
megmaradnak kereteiben. Petőfi esete bizonyítja, hogy a maga korában a 
hangvétel, a szóhasználat szokatlan elemei milyen felzúdulást váltanak ki, s 
az e kánonok lényegét őrző Gyulai Pál is éppen ebben a tartományban (pél-
da rá Vörösmarty-életrajzának szorosabban költészetével foglalkozó része) 
milyen híven őrzi e sajátos költészeti közfelfogást. 

Ismeretes, hogy az almanachlíra jellegzetes „fóruma" a zsebkönyv, avagy 
éppenséggel az almanachnak nevezett kiadvány, s megszámlálhatatlan ilyen 
típusú külföldi kiadvány, morális folyóiratok, Musenalmanachok sora. Al-
kalmazásának egyik, kivált a publikum magánhasználatára szóló, hétközna-
pi, a társasági és a magánélet poetizálását szolgáló eszköze az emlékkönyv, e 
sajátos biedermeier jelenség, amely mint adott keret sokszor inspirátora jeles 
költőknek, alkalma költemények komponálásának. 

A közkeletű meghatározás értelmében, mint tudjuk, az almanach naptárt is 
jelent, s valóban, ha nincs is jelentékeny orális-triviális, a stilizált emelkedett-
séget ellentételező szövegtartománya e lírai gyakorlatnak, a populárisnak, az 
úgynevezett alsóbb művelődési szintnek mégis létezik egy elfogadott kiad-
ványtípusa. Ez pedig nem más, mint az almanach eredeti értelmében vett ka-
lendáriumok irodalmi szempontból kevéssé feldolgozott művelődési anya-
ga. Annyi ismeretes, hogy ez a legnagyobb példányszámú kiadványtípus, 
amelynek egyként vannak viszonylag igényesebb publikumhoz szóló, s a 
szűkösen élő közönséghez is eljutó szerény, füzetszerű változatai. Irodalmi 
anyaguk ugyan nem igazán értékes ekkoriban, gyakorlatias teendőkre figyel-
meztető klapanciák, találós kérdések, furcsa históriák jelennek meg bennük, 
szórakoztató-tanulságos modorban. De hát ilyenekkel találkozunk újságok, 
időszaki kiadványok hasábjain csakúgy, mint a „melléklapokban", amilyen 
a Hasznos Mulatságok, de komolyabb fórumokban is, így a Tudományos Gyűj-
temény füzeteiben is, sőt már az Uránia is szórakoztatta ilyesfélékkel hölgy-
közönségét. Van tehát művelődési funkciója ennek az olvasmányrétegnek, 
ennek jelentőségét már Fazekas Mihály is észrevette és felhasználta kalendá-
riumaiban. A XIX. század második felében pedig jeles naptárszerkesztők kis 
és nagy, családi és képes naptáraiban már komolyabb irodalmi anyagok is 
feltűnnek, amelyekben egyként jelen vannak az ismert szerzők munkái (pél-
dául Arany János is publikál kalendáriumokban), a XX. században pedig 
(Esf-lapok) valóságos kortársi irodalmi antológiákat élvezhetünk bennük. 
(Mindezt csupán a teljesség kedvéért említettük.)18 

Az a lírai kifejezésmód tehát, amely különböző stílustényezőkből a század 
első évtizedeiben többé-kevésbé egységesnek mondható beszédmódban in-
tegrálódik, teltebb, érzékletesebb tónusaival sok tekintetben új lehetőségek-
kel gyarapította líránkat. Persze sok banális, közhelyszerű fordulattal, alak-
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zattal sematizálta is, ám e körülmény, kivált a másod- és harmadvonal olyan 
tulajdonsága, amely nem korfüggő, hanem általános adottsága a mindenkori 
irodalomnak. Gátló tényezőként minden tartós „divat" akkor működik eset-
leg írott, ám többnyire íratlan, alkotói kényszerként érvényesülő követelmé-
nyével, ha a „szépérzék" e gyakorlathoz idomul, szervesül, s ennek következ-
tében az alkotói szándékot is ebben a közegben engedi csak megvalósulni. 

Ezért meddők a következő század egyes alkotóinak, kritikusainak és esz-
széistáinak olyan szelíd szemrehányásai, mint Babitsé, aki a maga műérzéké-
vel befejezte volna a Csongor és Tündét az Ej királynőjének nagymonológjával, 
noha bizonnyal tudta, hogy a régebbi idő mesedrámája nem tűr el ilyen típu-
sú zárlatot. Ugyanígy csóválják a fejüket sokan azt a dallamos semmitmon-
dást tapasztalván, amelytől egyes költeményeikben nagyobb, sőt legjobb köl-
tőink sem tudnak teljességgel szabadulni. Kedvelt, szépen nyomtatott, iniciá-
lékkal díszített XIX. századi költői antológiákban az egyes témacsoportok 
élén olyan címekkel találkozunk, mint „Elet és ábránd", „Hon" stb.; e körül-
mény sokat elárul az őket körülvevő érzelmi auráról. 

E költészeti iránynak, tehát az almanachlírának volt egy - mára elfeledett -
elnevezése is, mégpedig a „szobai költészet". Elgondolkodtató kifejezés, 
amely az igazi költői indíték, személyes élmény híján való versírói tevékeny-
ségre vonatkozik. Eszerint a költő kimódol valamiféle, akkor konvencionális-
nak számító, versbe kívánkozó témát, de különösebb személyes kötődés nél-
kül, aminek következtében készen vett nyelvi fordulatok kombinálásával 
szekundér hitelességet kölcsönöz művének. Ilyen esetben a merő verbális le-
leménynek, a szöveg tudatosan kimunkált dekorativitásának fokozott szere-
pe van, mindazonáltal éppen azok az árnyalatok, individuális jegyek hiá-
nyoznak a versből, melyek nehezen írhatók le egzakt módon: a szöveg origi-
nalitásának jegyei. 

Lehetne természetesen pusztán a költői talentum korlátozottságára háríta-
ni a felelősséget, bizonyos értelemben nyilván erről van szó, a banalitás, bár-
mily „szépen" hangozzék is, ilyesmire utal. Ám e jelenségnek bizonnyal más 
okai is vannak, rögzült konvenciók például, melyek gátolhatják az indivi-
duális szféra megjelenését még akkor is, ha ez konkrét és gazdag tartalmú. 
Ilyenkor csak az erős és bizonyos vonatkozásban „nonkonform" költői sze-
mélyiség (például Petőfi) tudja érvényesíteni költői szándékát. Ez az eset per-
sze ritka, s még az ilyen kivételes költői pályán sem valósul meg minden al-
kalommal. Az említett szobai költészettel kapcsolatos az a megjegyzés is, 
mely szerint művelői azért kedvelik a „helyzetdalokat", mert transzponál-
hatják ezekbe egyéni érzéseiket, kifogva a nyílt személyes vallomást tiltó 
konvenciókon, illetőleg objektivált, fikcionált elemekkel pótolhatják azokat. 
(Mondanom sem kell, hogy a helyzetdalnak van ettől a körülménytől függet-
len, pozitív tartománya is.) 
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A helyezetdal a költői pozíció szempontjából kettős lehetőséget kínál: egy-
részt valamely jellegzetes alak felléptetésével annak mintegy „szájába adja" 
a költő szubjektivitásától mentesített költeményt, így afféle keretes, a lehető-
ségig személytelenített költemény áll elő. A másik változat valamilyen törté-
netbe rejti azt, többnyire szomorú zárlattal, így aztán általában az érzelmes 
románcra emlékeztet. A helyzetdal, vagy másképpen zsánerkép változatos 
lírai forma, nemcsak tartalmi oldaláról nézve, hanem tónusait tekintve is. Az 
almanachlíra azonban az irodalmi közfelfogás szerint, kevéssé definiált 
mivoltában is, egyhúrú költészetnek minősül, amely az érzelmes emelkedett-
ség tartományában helyezkedik el. E körülmény okai nehezen deríthetők fel. 
Valószínűleg a neológ finomkodás és stilizálás, a választékosság mint meg-
határozó stíluskritérium játssza a főszerepet ebben. Elsősorban annak követ-
keztében, hogy bizonyos alaphelyzetek, amelyek a köznapiságban gyökerez-
nek, netán a társadalom alantabb rétegeiben fordulnak elő, kirekesztődnek e 
sajátos lírai stíluseszményből. Másfajta hangnem, az alamanachköltészettel 
érintkező népdal-stilizációkban fordulhat elő, így például a Horváth János 
egyik kedvenc kifejezésével emlegetett szelíden pajkos, „dévaj" hangütés. 

Ezért a zsánerképként ismert, főleg Petőfi nevéhez fűződő dalforma a ma-
ga egyszerűségével, a köznapi szférát, a köznapi beszédmódot a költészetbe 
felemelő költői gyakorlatával, de legfőképpen azzal a „triviális" látásmód-
dal, amelytől a komikus, sőt a groteszk sem idegen, haladja meg az alma-
nachköltészet lágy, érzelmes, merengő dallamait. Ugyanígy az életkép a 
maga felfedező igényével, a világra való nyitottságával ad lehetőséget stílus-
és szemléletváltásra. 

Az almanachlíra főbb jellemvonásai, emelkedettsége, lágy tónusa, ha úgy 
tetszik egyhúrúsága semmiképpen sem jelenti azt, hogy gondolati szintje ala-
csony volna. Talán túlságosan is feltűnő, hogy a „nemes eszmék" korántsem 
hiányoznak belőle, sőt ezek szinte kötelezően fordulnak elő. Megkockáztat-
ható az a megállapítás is, hogy a kifejezésnek ebben a tartományában kivált 
ez a tulajdonsága az, amely olykor eredetiséget hordoz. A leginkább Bajza 
nevével jelzett, de azért Eötvösre is jellemző lírai beszédmód vizsgálata ese-
tén döbbenünk rá arra, hogy például Eötvös tiszteletre méltó gondolatai is, 
Л megfagyott gyermek érzelmességétől a Búcsú hazafias fájdalmáig, sőt még az 
Én is szeretném közösségi ars poeticájában is ebben a jellegzetes hangszerelés-
ben szólalnak meg Megjegyezzük, hogy - noha most nem célunk a jelenség 
közelebbi vizsgálata - az almanachlíra stíluselemei nem csupán a verses, ha-
nem az elnevezést tekintve paradox módon, a prózai beszédben sem ismeret-
lenek. Olyannyira, hogy éppenséggel Eötvös aforizmáiban, de akár A kar-
thauzi című regényébe beépített gondolatfutamokban is mintha valaminő, 
korántsem rejtett költemények kontúrjaira ismernénk. Talán e tényezővel 
függ össze, hogy a maga korában, sőt a század folyamán mindvégig oly 
szívesen idéztek az utóbbiakból az emlékkönyvekben is. E körülményekből 
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kiviláglik, hogy az almanachlíra nem csupán valamilyen stilisztikai alakzat 
fejlődménye, hanem a gondolkodásmód, az érzület, egy sajátos világlátás le-
nyomata egyszersmind. 

Ha találunk is az almanachlírában néha valamilyen könnyedséget, szelíd 
tréfát, vagy annak inkább a hangulatát, az ellenkező pólus, vagyis az, ami el-
határoló mozzanatként működik e lírai kifejezésmóddal szemben, az a mar-
kánsabb humor, a reális világ nyersebb színei, a helyzetdal esetében a hétköz-
nap „alantabb" világa. 

A „bájalak" lágy tónusa, s az a f inom stilizáció, amely még a szomorúsá-
got is szinte andalító hangnemben fogalmazza meg, késztet ama kérdés fel-
tevésére, hogy a tényleges viszonyok valóban oly szépek voltak-e, mint ami-
lyennek őket e sajátos poézis láttatja.19 Nyilvánvaló, hogy a XIX. század első 
felének társadalomtörténete semmiképpen sincs összhangban az almanach-
líra kifinomult modorával. Ezt azonban nem is kell elvárnunk, hiszen a pub-
likum, amely ezt a beszédmódot mint az élet „nemesített" változatát igény-
li, s a költészet, amely erre a várakozásra reagál, azokat a jelenségeket, ame-
lyek a durva, a sötét oldal tényeit közvetítik, eleve más műfajokra bízza, így 
a rémregényre például, vagy az életképek gunyoros rajzaira. Ebből a szem-
pontból Jósikától Kuthy Lajosig a magyar irodalom is számos példával szol-
gálhat. Sue bűnügyi regénye, a bécsi városleírások, vagy a chartista mozga-
lom társadalmi elégedetlenségét megszólaltató Dickens (Oliver Twist, Hard 
Times) bőven foglalkozik az újonnan kiteljesedő városi nyomorral, a slumok 
megjelenésével. A harmincas-negyvenes évek Pestjének sötét foltjai, koldu-
sai, bandái, közveszélyes kocsmái, barbár utcai csődületei a kor életképszerű 
városleírásaiban is megtalálhatók. Hozzátehetnők még a politikai, az abszo-
lutisztikus rezsimek gyakorlatát, a cenzúrát, a modernizáció ezer gondját. 
Mindez azonban nem változtat azon a körülményen, hogy a szocio-kul-
turális közeg egészében a maga intimszféráját megteremtő urbánus - vagy 
egyszerűen a provincializmusból kiemelkedni vágyó nemesi-polgári - réte-
gek a maguk eszményített világát kívánják megjeleníteni e sajátos lírai tónus-
sal, átruházva a világlátás egyéb szegmenseit más szellemi tevékenységek 
illetékességébe. 

így áll elő az a paradoxon, hogy e lírai beszédmód a honszerelemről, a rab-
láncról, a szabadságról és bitóról is bizonyos emelkedettséggel szól, szótárá-
ban e szavak státusa is a szépség tartományában helyezkedik el. 

Messzire vezetne annak latolgatása, hogy azok a sajátos tematikai-nyelvi-
stiláris tabuk, amelyek az almanachlírában is manifesztálódnak, hogyan és 
mikor jöttek létre, s váltak meghatározóvá az irodalom és a művészet széle-
sebb területein. A XVIII. századi szókimondó, hogy ne mondjuk drasztiku-
sabb kifejezésektől sem tartózkodó írásmód, a libertinus, némi szépítéssel 
szabadosnak, sikamlósnak nevezhető munkák nagy számával szemben a kö-
vetkező században mintha eltűnne ez a jellegzetes hangvétel. Ebben való-
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színűleg része van a felsőbb, illetve a plebejus rétegek közt elhelyezkedő fi-
liszteri-kispolgári réteg prüdériájának is, hiszen ők eme új biedermeier vagy 
ahhoz hasonló kultúra és életmód képviselői, s egyúttal a kommercializált, a 
publikum igényeit kielégítő kiadványok fő megrendelői. így az a triviális be-
szédmód, amely például nálunk, ahol sohasem volt meghatározó a libertinus 
szellemiség, Csokonainál még összefér a magas irodalommal. Ez a nyers, 
„vulgaris" hangütés az Auróraban már elképzelhetetlen. 

A magánélet, a férfitársaság hétköznapi szóhasználata (s a tabukról való 
gondolkodása) azonban nyilván távol állt az almanachlíra tónusától, miként 
ez Petőfiről, de a szelíd Aranyról is tudható. A „Két pisztoly" közönsége, a 
számos „Ledér", aki meglakta Pestet, s akiknek megvásárolt szerelmi szol-
gáltatásaiért számos, a korban élt jelesünk keservesen lakolt, s az a „Pöbel", 
csőcselék, amely közveszélyessé tette a városi életet (a vidékit is), arra utal, 
hogy szociológiailag ez a kor sem különbözött egyéb korok kendőzetlen min-
dennapiságától. A biedermeier intimkultúrája, amelynek arculatát az alma-
nachlíra is megfogalmazta, éppen azt a távolságot kívánta megjeleníteni, esz-
ményeinek ideális oldalát f inoman stilizálva, amely ezt a szépített világot 
ama mindennapitól elválasztotta, s amelyet követendő életmodellként a ma-
ga számára kialakított. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az almanachlíra jellemzői, vagy ha úgy tetszik 
stilizálható világképe, nem azonosak a korszak társadalomtörténetével, csak-
úgy, mint az ipari társadalom XIX. századi tömegnyomora, „angolkórja" a 
viktoriánus prüdériával és finomkodással. Ebből következik, hogy az egy-
azon korban ható szociális-gazdasági-szellemi tényezők összjátékának van-
nak ilyen sajátos ellentmondásai. Hogy az irodalmi-művészeti reprezentá-
cióban milyen vonások dominálnak, s ezek milyen viszonyban vannak (mi-
lyen mértékben vannak összhangban vagy ellentmondásban) a tényleges 
(amennyiben ez egyáltalán megállapítható) folyamatokkal, szociális-gazda-
sági körülményekkel, azt az irodalom felől közelítve bajosan lehet megálla-
pítani. 

Bizonnyal van annak a sajátos atmoszférának, amely az almanachlírában 
megjelenő intimkultúra folyománya, valamilyen múltba vágyást előidéző va-
rázsa. így például Krúdy, aki egyféle folyamatos múltban látja a világot, s a je-
len idősíkjában is az elmúltat látja jelenvalónak, az Aranykéz utcai szép napok-
ban olyan finom stilizációját adja az almanachlírában megjelenő biedermeier 
szellemiségnek, hogy ez idők közhelyei, mindennapjai, tárgyai és elmosódó 
személyiségei a valóságosság élményévé alakulnak. Olvasójának az az érzése 
támad, mintha az irodalomtörténet-írás megfeledkezett volna e jellegzetes vi-
lág értékeiről, vagy mintha egyszerűen hiányozna belőle az empátia e külön-
leges költőiség megragadásához, jellemzéséhez és leírásához. Valószínű azon-
ban, hogy ez a megközelítés inkább Krúdy poétikus látásmódjából fakad; bár 
aligha tagadható, hogy helyenként a reveláció erejével hat. 
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Vonzódott ezekhez a stilizációkhoz Kosztolányi is, aki a vidéki városok 
(így az akkori Szabadka) álmos, nyugalmas életében láttat párhuzamot a re-
formkori városok, így Pest-Buda egykori polgári világával.20 Az Ének Virág 
Benedekről és hasonló versek tanúsítják ezt a vonzalmat; a vidéki élet, az 
üvegburás zenélő órák és a kapcsos családi albumok miliője ez. E tárgyi világ 
rajzolódik ki kedvenc szavai nyomán, mint bérkocsi, napernyő, fekete csipke, fin-
dzsa, pohárszék, sajtharang stb. E nosztalgia jelenik meg a színes tinták, pecsét-
gyűrűk, ósdi ingaórák képében, s e tárgyak valamiféle (nyilván soha nem 
volt) polgári nyugalom képét mutatják, s a kezdődő XX. század tépettségével 
szemben képezhetnek valamilyen ellensúlyt. Ilyen és ezekhez hasonló ténye-
zők azok, melyek a lebecsülő hangsúllyal ejtett almanachlíra termékeny ha-
gyományát jelenthetik, s nem csak az érzelmes másodlagosság következhet 
utóéletéből. 

A jelentékeny költői személyiség és az urbanizált érzelmi kultúra e találko-
zásának már a maga idejében, így Petőfi esetében is tanúi lehetünk. A Petőfi-
recepció alakulástörténetében egyébként az almanachlíra stílusjelensége nem 
kap különösebb hangsúlyt, kivéve akkor, ha hatásának némely jeléről esik 
szó. Egyébiránt érintőlegesen, a költői gyakorlatlanság, az önálló hang, poé-
tái karakter kiforratlansága okának jelzéseként kerül szóba, mint valamiféle 
tudomásul veendő, ám pályakezdéskor érthető fogyatékosság. Még Bajza ér-
zelmes-emelkedett költeményeinek hatása is feltételezhetőnek látszik. A ne-
gatívumként, modorként, a költői szóhasználat banalitásainak gyűjteménye-
ként felfogott stílusjelenség, verskomponáló módszer ilyetén emlegetése és 
terminológiai rögzülése az irodalomtörténet-írásban a maga módján egy ala-
csonyabb szinten még mindig hatékony költői gyakorlat, beszédmód, lírai 
retorika tárgyilagos megközelítését és jellemzését mindmáig megnehezíti. 
Távol áll tőlünk az almanachlíra rehabilitálása és nosztalgikus dicsérete, 
netán felértékelése. Egy jellegzetes modor, szóhasználat, témakör egy adott 
művelődési közegben akkor is tanulságos, ha a költészet fejlődése, kétségte-
lenül indokoltan, más irányt vett. 

Az emlékkönyvek, a szép és „gondolatébresztő" idézetek, egy városias 
életforma stilizálódása idején ez a fajta líra elfogadott versbeszédnek szá-
mít.21 Petőfi a Cipruslombokban nem azért szól olyan tónusban, amilyennek 
ismerjük, mert a szerencsétlen Etelkéhez fűződő érzelmei nem voltak elég 
mélyek és kiérleltek (mintha a szerelmi líra ilyenfajta tárgyi hitele poétikai 
követelmény volna), hanem azért, mert erről az élményről, a gyászról és az 
emlékről így beszélt az akkori költészet, így várta el az akkori, magát művelt-
nek valló publikum, s a fiatal költő is ezt a nyelvet beszélte a maga akkori ál-
lapotában, akkori ízlése szerint. 
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