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B e v e z e t é s . 

Elnevezés, elhatárolás, írók és almanachok. 

Bajza lírája nyomán sajátos költői irány indul meg, hogy 
»egy időre kielégítse az erősen meggyarapodott olvasóközönség 
-szépirodalmi igényeit. Az irodalomtörténeti köztudat ,,Athe-
naeum-köréneik" vagy „almanach-lirikusoknak" nevezi a Bajza 
példáját és esztétikai elveit követő lírikusokat. Az előbbi elne-
vezés találóbb, mert ennek az iránynak tűzhelye az Athenaeum 
volt, amely hovatovább teljesen Bajza szellemi irányítása alá 
került; a később sorrakerülő ú. n. „almanach-lirikusok" közül 
pedig alig akad olyan, aki nem írt volna ebbe a folyóiratba. A 
„kör" szó azonban szorosabb kapcsolatot tételez fel, mint aminő 
fennáll a mi íróink között. Az ,,almanach-líra", ,,almanach-li-
rikus" elnevezés már kevésbbé fedi a fogalmat, mert tárgya-
landó költőink munkásságuknak csupán kisebb részét jelentették 
meg az almanachok lapjain, némely „almanach-lirikusnak" ne-
vezett költőnek meg éppen alig szerepel a neve a mindinkább 
prózai műfajokat közlő almanachok írói között. Az almanachok 
szerepe korunkban különben is kisebb, mint a divatlapoké és 
egyéb folyóiratoké. 

Ha mégis az ,,almanach-líra", „almanach-líríkus" elnevezés 
mellett tartunk ki, azért van, mert ez a közhasználatúbb és 
könnyedebb elnevezés, a használat pedig elég egyértelmű hordo-
zójává tette annak a tartalomnak, amelyet mi vele kifejezni 
akarunk,1 

Az ú, n. „almanach-líra" (amelyet most már csak egysze-
rűen almanach-lírának fogunk nevezni) alig mondható némelyek 

1 Az „almanach" szót egyébként a következőkben nemcsak főnévként, 
'hanem melléknév gyanánt is használjuk „almanach stílusú" jelentésben. 



különálló irodalmi irányzatának. Divat ez, amelynek Bajza után 
szinte mindenki hódol, aki csak lírai költeményt ír. A 30-as 
évek közepén tűnik fel bátortalanul Bajza nyomában, a 40-es 
években Vörösmarty mind ritkábban hallható más líraiságú 
hangja mellett virágkorát éri, olyannyira, hogy rövid időre még 
a kezdő Petőfit is igézetébe ejti. De éppen Petőfi méri rá a ha-
lálos csapást. Ez természetesen nem ment olyan egyszerre. 
Utána, az 50-es években is hallható az almanach-lírai hang, 
de most már csak mint maradi, különálló kevesek mindig bá-
gyadtabban és észrevétlenebbül hallható hangja. 

Egészen az almanach-líra területén mozog a Vörösmarty, 
Bajza, Toldy nemzedéke után következő második nemzedék két 
dunántúli kat. tagja: Császár Ferenc (1807—1858) és Kunoss 
Endre (1811—1844). A velük körülbelül egykorú, de az írod. 
harcaitól távolálló és származáshelyét tekintve is messzeeső 
Rískó Ignáccal (1812—1890) együtt az almanach-líra túlzó 
irányának egyénietlen képviselői. 

Mint lirikusok, az almanach-lírai hagyomány követői: Er-
délyi János (1814—1868), Tóth Lőrinc (1814—1903) és Beöthy 
Zsigmond (1819—1896). Mindhárman résztvettek a pozsonyi ú. 
n, „országgyűlési ifjak" mozgalmaiban, szellemileg ezekkel van-
nak rokonságban. Egyéniségük nem lírikus természetű, ennél-
fogva munkásságuknak csak kisebb része esik a líra területére. 

A kolozsvári „Remény" c. zsebkönyv lírikusai Kriza János 
(1811—1875) és Szentívání Mihály (1813—1842) vezetésével 
szintén a Bajza-féle irány követőinek mutatkoznak. Az erdélyi 
természet józan tartózkodásával ellenálltak a szentimentalizmus 
túlzásainak, A mellett erős népies vonzalmakat mutatnak. 

Ide kell sorolnunk emez eléggé vallástalan kor két pap-
költőjét: Székács Józsefet (1809—1876) és Tárkányi Bélát 
(1821—1886), akik teljes erejüket latbavetették, hogy a hitéle-
tet felpezsdítsék. Irodalmi működésük javát is ennek a célnak 
az elérésére szentelték, 

Petőfi nemzedékének, az ú. n. „fiatal Magyarországnak" 
lírikusai is nagyrészt almanach-lírikusok. Az eperjesi önképző-
körből indul el a lágyszavú Vachott Sándor (1818—1861), a né-
metből jó magyarrá lett gyengéd Kerényi Frigyes (1822—1852), 
a szabadságharc tüzesszavú, sokatüldözött dalnoka: Sárosy 



Gyula (1816—1861), A sárospataki önképzőkörben kezdte iro-
dalmi munkásságát Tompa Mihály (1817—1868), aki szabadság-
harc előtti lírai működésében nagyrészt almanach-lírikusnak mu-
tatkozik, és Kölcsey szűkebb körébe tartozó Pap Endre (1817— 
1851), A debreceni kollégiumban kezdett írogatni Nagy Imre 
(1817—1840). Bár szembenállt ezzel a nemzedékkel, felfogásá-
nak rokonsága miatt mégis itt említhetjük meg a Hiador néven 
írogató Jámbor Pált (1821—1897), Petőfi „vetélytársát". 

Vizsgáljuk most almanach-lírikusaink szerepét a magyar 
nyelvű almanachok életében. Az almanachok virágkora az 
Auróra idejére esik (1822—37). Ekkor valóban egy almanach 
a magyar irodalom legfontosabb tényezője. De a mi almanach-
lirikusaink sem az Aurórába nem írtak (kiv. Erdélyi, Székács, 
Kunoss egyszer-kétszer), sem a vele egy időben megjelenő egyéb 
almanachokba.2 Legfeljebb az iskolai almanachokban:: találko-
zunk egyik másik írónk nevével. Mire ők fellépnek, az alma-
nachok jelentősége az Aurórával együtt alább száll, ha népsze-
rűségük egy időre megmarad is, 

1837-től már egy folyóirat, az Athenaeum, a magy, irod. 
legfontosabb organuma. Az almanachok pedig lassanként egye-
sek vagy kisebb nagyobb körök érvényesülési eszközeivé vál-
nak, vagy karitatív célok elérésére irányulnak. Most már jelen-
tős almanach-líríkusainak szerepe az almanach-írodalomban. 
Garay Hajnalában (Pest, 1837—38) már találkozunk Beöthy 
Zsigmond, Erdélyi, Kunoss és Tóth Lőrinc nevével. Az Emlény-
nek (Pest, 1837—42 és 1844) munkatársa majdnem az összes 
almanach-líríkus: Beöthy, Császár, Erdélyi, Kunoss, Pap Endre, 
Riskó, Sárosy, Székács, Tárkányi, Tóth Lőrinc, Vachott Sándor. 
A kolozsvári Reményt (1839—41) almanach-lirikusok szerkesz-
tik (Kriza 1839, Szentiváni 1840—41) és írják. A Nemzeti Al-
manach (Pest, 1841—42) munkatársai közt vannak: Beöthy, 

2 A fontosabbak: Igaz Sámuel Hébéje, 1822—26; Kovacsóczy Mihály 
Aspásiája, 1824; Szeder Fábián Urániája, 1828—33; Kelemen János Aglájája, 
1829—31; Kovacsóczy Nefelejtse, 1832—34; Madarász és Malagécz Nefe-
lejtse, 1832; Magoss József Hazai Zsebkönyvecskéje, 1832 és Honni zseb-
könyve, 1833; Szemere Pál Aurórája, 1834—35. 

3 Ilyenek: Péczeli Lantja, Debrecen, 1834—35; Ormós László Parthe-
nonja, Sárospatak, 1834 és 1837; Tárczy Tavasza, Pápa, 1845 stb. 



Császár, Erdélyi, Kerényi, Pap, Riskó, Székács, Tárkányi, Va-
chott. A Budapesti Árvízkönyvbe (1839—41} Császár, Erdélyi, 
Kimoss, Pap, Sárosy és Székács írt; az Aradi Vészlapokba 
(szerkesztette: Császár, 1841) és Kigil Könyvbe (1842) szintén 
többen írtak. Az egyetlen vallásos almanach, az őrangyal (1844 
—48 és 52) munkatársai közt Császárt, Jámbort, Tárkányi t és 
Tompát találjuk. 

Az almanach-líra nem jutott nagyobb jelentőségre a magyar 
irodalomban, bár, amint láttuk, írói számára és ezek működési 
idejére nézve nem szűkkörű. Legnagyobb jelentősége az, hogy 
elburjánzása és elsekélyesedése természetes előfeltétele, talán 
kiváltója lett egy frissebb, élettel teljesebb levegő beáramlá-
sának, a Petőfivel ikezdődő új, igazibb költészet eljövetelének. 
Nem érdektelen hát ennek az irodalmi iránynak a vizsgálata, 
amelyben egy gazdag irodalmi hagyaték lecsapódását, új eszmék 
sarj adását, a biedermeier ízlésirány bizonyos magyar irodalmi 
megnyilatkozását elemezhetjük. 



I . 

E l ő z m é n y e k . 

Irodalmunkban alig van még egy irány, amely annyira füg-
gött volna valamely irodalmi hagyománytól, mint az almanach-
líra. Az átvett örökséget almanach-lirikusaink némely tekintet-
ben előnyösen továbbfejlesztették, legnagyobbrészt azonban, 
amint minden egyoldalú és túlzó iránynál történni szokott, el-
sekélyesítették, majd egészen lejáratták. 

Ha keressük azokat a mozzanatokat, amelyeknek szerepük 
volt az ahnanach-lírai hagyomány kialakításában, vagy legalább 
is előzményeiként tűnnek fel, először is a nyelvújítás egy korai 
állomásánál kell megállanunk. 1787-ben egy azóta hírhedtté vált 
fordítás jelent meg Bartzafalvi Szabó Dávid tollából: Szigvárt 
klastromi története. Elhíresedését annak köszönheti, hogy tele-
van merészebbnél-merészebb új szavakkal. Ugyanígy az 1792-
ben megjelent kis filozófiai encyclopediája: A tudományok ma-
gyarul. Vizsgálván e két műben előforduló szavakat, a nyelv-
újításnak a mi szempontunkból fontos két irányával találjuk 
szemben magunkat. A Tudományok magyarul c. müvecske ú j 
szavaival csaknem kivétel nélkül oly fogalmakat próbál megje-
lölni, amelyeket a magyar nyelv eladdig nem tudott meg-
nevezni, A ,,nyelv szűk voltán" akar tehát segíteni, szükség-
ből újít. Hogy nem sikertelenül, egész csomó még ma is élő tu-
dományos szava bizonyítja (cikk, felület, idom, képzet, mondat, 
tudat, elvon, észlel stb.}. Ez a nyelvújítás egyik típusa, A másik 
típusra a Szigvártban találunk bőven példát. A fordításhoz csa-
tolt szótár böngészése közben mindjárt feltűnik, hogy a szükség-
ből újított sok szó mellett, amelyeket csak idegen szóval tud meg-
magyarázni (pl. Zongora = Klávikordium, Vaksi — Myops), igen 
sok olyan új szó van itt, amelyet más magyar szóval tud he-



lyettesíteni. íme egynéhány: Hivellő = Az Űri Asszonyok és 
Kis-Asszonyok legyezője; Leble = Aura, Szellő; Szenyv — Nyo-
morúság; Viárda = Hadi sereg; Villáng = Ménykő; vímályos 
= derült. Tehát nem azért használja a hivellőt, meg a vimá-
lyost, mert ezek fogalmaira nem tud magyar szót, hanem azért, 
mert a magaalkotta szó szebbnek tűnik fel a már meglevőnél. 
Nem szükségből újít csupán, hanem valamely ízlésbeli szükség-
letből. Itt a nyelvújítás másik, számunkra fontosabb típusa. Az 
esztétikai szempontot, természetesen, figyelembe vette és veszi 
minden újító, sokszor éppen ez az uralkodó, de most látunk mö-
götte először egy különös, a nem természeteshez vonzódó, ké-
nyeskedő ízlést. 

A nyelvújításnak ez a kényeskedő változata Bartzafalvi 
Szabó óta tovább él, és az az ízlés, amely létrehozta, mind ha-
tározottabban jelentkezik a stílusban is. Ez készteti Vandza Mi-
hályt, A búsongó ámor1 szerzőjét az ilyen szavak használatára: 
andallás, bájné, bájlélek, éjleány, fellegezni, hókebel, korány, 
nyúlám, örömfi, sírpenészette, tündérezés, vérfelhőég; meg az 
e fajta kifejezésekre: ,,setét gondok tábora" (36. 1.) ; „tsillámok-
kal brilíántírozott a' harmatos mező" (61. 1.). Hogy mennyire tu-
dott tévedni, illusztrálja a köv. mondat: ,,Né, miként mammol 
tajtékot a' tsiklánd lágyságot nyaló vadontz lotsmoj". (49. 1.) 

Az előzmények keresésének további folyamán majd nyo-
mon kísérjük ennek a magyar szellemtől oly távoleső, idegen 
ízlésnek nyelv és stílusalakító tevékenységét, amelynek, ha nem 
tévedünk, a 18. századvégi német szentimentális kaland-, lovag-
heroikus-regények ízlésében kell keresnünk a forrását, majd 
irodalmibb és lírai istápolóját a Göttinger Musenalmanach 
íróiban. 

Mert nagyon népszerű volt nálunk az említett almanach. 
Nem csak olvasták, fordítgatták is az itt megjelent darabokat. 
Kazinczy 1787-ben Stolberg, a köv, évben Salis és Hölty versei-
ből fordít. Példáját csakhamar követi Szentjóbi Szabó László, 
Szüts István, Dayka Gábor és Kiss János. Ennek az odaadó 
foglalkozásnak természetesen az lett a következménye, hogy a 
költők egy csoportja a Göttinger Hain költőinek hatása alá ke-

1 Egész címe: A búsongó ámor. Egy hajnali édes andalmány teremt-
ménye, A szép nem kedvéért. Pest, 1806. 



ríilt. Ányos Pál és az ú. n. németes költők ezek. Most már nem 
csak a nyelv- és stílusújításban látszik meg e musenalmanach 
hatása, hanem az említett írók egész költészetén, A Joungtól 
kiinduló lágy szentimentalízmust és bágyadt melanchóliát, a te-
mető- és hóldfény-költészet némely motívumát, a termé-
szettel szemben való bizonyos édeskés állásfoglalást, a Ráday-
tól és Földitől meghonosított nyugateurópai (németes) verse-
lés szeretetét örökölték innen és adták tovább az utánuk követ-
kező költőknek, így közvetve az almanach-lirikusoknak is. 

Az első, akinek igazán elhatározó jelentősége van az alma-
nach-lírai örökség kialakításában: Kazinczy Ferenc. Nem annyira 
költői gyakorlatával, inkább nyelv- és stílusreformáló tevékeny-
ségével, 

ízlése és célja nyelvesztétikai szempontú. Egész életét ál-
dozta fel, hogy a meglevő nyelvet a lelkében élő ideál formájára 
átgyúrja, hajlékonnyá, széppé tegye, a keveseknek szóló „ f en -
tebb stílt" megalkossa. Teremtett is olyan művészi, irodalmi 
nyelvet és stílust, amely messze távolodott nemcsak a köznapi-
tól, sok tekintetben a természetestől és magyarostól is. A magyar 
irodalmi nyelv, az említett kis jelentőségű próbálgatások után, 
ettől kezdve lett egész általánosan egy sajátos kecses ízlés, né-
metes íz és idegen szentimentalizmus kicizellált, exclusiv hor-
dozójává, különösen a lírai költők tollán.2 Az ő verseit olvasva 
mintha már almanach-líríkusaínk lantját hallanók: 

Az életforrásnál mulattam; 
Tenger virág nyílt partjain, 
Sokan jöttek s szedtek miattam, 
S kéjelegtek színök lángjain. 

S mint a virágok arcai 
A víznek tükrén lengedének, 
Szívemben úgy lengett az ének, 
Míg felcsattantak szárnyai, (Ajánlás) 

Vörösmarty ugyan nagyjából megszüntette a magyarosság 
és idegenszerűség, természetesség és művészíség között levő sza-

2 Csokonainak és körének hasonló, de más eredésü „nyelvínyencke-
dése" nem talált folytatóra. 



kadékot,3 de Bajza újra elmélyítette. Almanach-lirikusaink az ő 
örökségét vették át. 

Lírai költészetében a nyelv és stílus a fontos, a tartalom 
másodrendű. Eszményiségre való törekvés, élet és irodalom kö-
zött levő függetlenség, testetlen érzelmek, fegyelmezett hideg-
ség, az ú, n. németes költőkével rokon és egy forrású szentimen-
talizmus, búsongó, de derültebb melancholia: mindez olyan vo-
nás, amely nem maradt hatástalan almanach-lírikusaínkra, Épp-
úgy nem epigrammáinak technikája, költői leveleinek tartalma 
és a németes verselésre és aggodalmas forma-gondra való búz-
dítása. Mégis nyelvi és stílusbeli hatása mellett mindez el-
enyészik. 

Szemere Pál gyengéd érzelmű, lágy kifejezésű, formailag hi-
bátlan, de hideg szonettjei azért érdemelnek említést, mert ezek-
ben találhatók először nagyobb számmal azok a mesterkélt szó-
összetételek, amelyek szórványosan már Bartzafálvínál, Vand-
zánál, Kazinczynál, mégínkább Kisfaludy Sándornál fel-felöt-
lenek, Matthíssonnál találhatott példákat az ilyen összetételre: 
rózsapálya, varázskéz (Emlékezet) ; lángarc, rózsaberek, isten-
álom, varázskar (Remény); csillagfátyol (Bájviola). A most mái-
divatossá vált összetételek Kölcseynél, különösen Bajzánál vég-
telenül elszaporodnak és mindig irreálisabbakká válnak, A fejlő-
dés végén a Szemerénél még világos reális tartalom, valamint a 
tagok között fennálló kapcsolat természetessége szinte egészen 
elenyészik, és keresett, cifra hangsorok lesznek, valódi jelentés 
nélkül, 

Bajza mellett Kölcseynek jutott legnagyobb szerep az al-
manach-lírai hagyomány kialakításában. Alig van magyar író, 
aki a német szentimentális költőket (Gessner, Kleist E,, Hölty, 
Salis, Bürger, Matthisson) úgy megértette volna, mint őf akire 
akkora hatást tettek volna, mint őreá.4 Különösen Matthissont 
kedvelte, vele van legtöbb tárgyi vonatkozása is.5 Ezeknél ta-
lált mintát témákra, természetfestésre, hangra, hangulatra és ke-
cses, szentimentális stílusra. Irodalmi szentimentalizmusát azon-

3 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajzpa. Bp. 19005, 210. I. 
4 Angyal Dávid: Kölcsey Ferenc. B. Sz. 113, k. 88. 1. 
5 Demek Győző: Matthisson hatása irodalmunkra. E. Ph. K. 1891. 

251—59. 1. 



ban ők csak erősítették, mert az érzelmességre való hajlam vele 
született. 

Szentimentalizmusa szembetűnően jelentkezik szerelmi köl-
tészetében, amely az almanach-líra szerelmi lírájára igen mély 
hatást tett. Szerelme nem valami szenvedélyes, forró érzés, ha-
nem bizonyos melanchólikus gyöngéd ömlengés, tárgytalan és 
személytelen panaszkodás, az alkalom íhletszerűségét nélkülöző 
és mindig hangfogóval szóló vágyakozás egy homályosan kör-
vonalazott eszményi lény után, azzal a tudattal, hogy elérni so-
hasem fogja. 

Kölcsey egészen idealista költő volt. Ügy küzdött az ideál 
eléréséért, mint Fichte vagy Schiller. Ideálját nehéz meghatá-
rozni, de törekedett utána a szerelemben, a költészetben, az élet 
irányításában egyaránt. Ha elernyedt a küzdelemben, vagy be-
látta, hogy igyekvése célt nem ér, a pesszimizmus vett lelkén 
erőt. Hazafiúi érzésének fellángolása után pesszimizmusa mind 
jobban állandósult és erősbödött. Annak a romantikus nemze-
déknek volt a tagja, amely azt vallotta, hogy nincsen remény a 
magyar nemzet és magyar haza számára.® Hogyne érezte volna 
ezt Kölcsey mindenkinél fájóbban és igazabban, mikor neki a 
hazáról is megvolt az ideálja, s nemzetének állapota ezzel össze-
hasonlítva ugyancsak siralmasnak látszott. Ez a Kölcseynél mély 
eredetű pesszimizmus almanach-költőínknél sokszor gyökerétől 
elvágva jelentkezik és inkább póz, mint testben, lélekben gyöke-
rező valóság. Kölcsey pesszimizmusával keserű húmor és gúny 
párosul, amely szintén nem volt hatástalan az almanach-lírára. 

Az egyéni dal műfajának érvényre juttatásával Kölcsey a 
leghasználtabb műfajt adta az almanach-lírának. Dalai azonban, 
néhány kivétellel, formára, tartálomra egyaránt nehézkesek, 
klasszikus reminiszcenciákkal terheltek. A népdalban rejlő belső 
és külső formai értéket felfedezve megpróbálta ezt elvonással a 
műköltészet számára értékesíteni, Almanach-költőinket ez a 
gondolat csaknem érzéketlenül hagyta. Dévaj könnyedségre 
törő, de sokszor melanchólíába süllyedő bor dalaiban példát ad 
a szerelem, bölcselkedés, jókedv motívumaiból összetevődő bor-
dalokra. Kisfaludy Károllyal együtt a romantikus hazafias elégia 

6 Farkas Gyula: A magy. romantika. Bp. 1930. 197. 1, 



megteremtője. Az ő nyomán az epigramma tárgyköre kibővül 
(nagy szerepet kap a szerelem) és egészen líraivá lesz. 

Stílusa és nyelve hatott leginkább Bajzára és az almanach-
lirikusokra. Nála már csaknem kész az almanach-líra nyelv- és 
stílus-készlete. A Kazinczytól irodalmivá, kecsessé finomított iro-
dalmi nyelvet használja és önti el még határozottabb szentimen-
talizmussal. 

Igen sok olyan szót használ, amelyet a beszédnyelv nem 
ismer: csalogány, érzemény, gerjedelem, kény, korány, virány, 
zengemény stb. Konkrét szó helyett szívesen használ absztrak-
tot, pl.: ,,Gúnyol a gőg téged álnokul" (Genius száll . . ,), ,,S ne-
ked ád majd márványt s nagy nevet a hízelkedés" (Zsarnok). 
Néha viszont, ha ez ünnepélyesebb, a szokottnál konkrétabb, pl.: 
,,Mí kedves olvadnom tüzedben" (Tiszták miként. . .). A Szeme-
rétől divatba hozott szóösszetételek felbúr jánzanak. Néhány mu-
tatóba: bájalak, bájhangzat, bájhon, bájlehellett, kényvirány, láng-
érzemény, lángszín, örömfény, rózsalepel, rózsapálya, rózsa-
párta, rózsavirány, szellemkebel, tündérbáj, tündérberek. Szereti 
a nagy, de kevésbbé meghatározó jelzőket: aetheri, égi, isteni, 
tündéri; különösen a szent kedvelt jelzője, pl.: szent Emlékezet, 
szent öröm, szent Megadás, szent Képzelet. A kicsinyítő és gya-
korító képzők tömege teszi gyengédebbé a főneveket, lágyabbá, 
határozatlanabbá az igéket: lyányka, rózsácska, szelecske, szel-
let; járdái, nyögdel, ömledez, röpdez, röpes, süllyedez, szállong. 

Kölcsey hozta divatba a Bajzánál és örököseinél úgy elsza-
porodott szokatlan határozó-használatot: 

Minden órám csüggesztő magányom 
Néma csendén búnak szentelem. 

(Minden órám) 
Gyakorta jött felém szent fáim alkonyá&an 
Lebegve szárnyain egy kedves ideál, 

(Ideál) 

Kedveli és kifogyhatatlan bőséggel használja a metaforákat. 
Azonban nincs köztük egy sem, amely ne az ő précieux ízlésé-
nek jellemző hordozója lenne. Példákat már láttunk, hisz idé-
zett összetételei közül is több metafora, de felsorolunk még né-
hányat : ,,S nyugoszik szentelt pora hűs lakában" (Kívánság); 
,,így él a repke rózsaszáj jal Csókolván Flóra kedvesét" (Phan-



tasia) ; „Merengtem a kény árjain" (Tiszták miként. . ,) ; „Le-
hányod-e Tested porsátorát" (Küzdés). Sokszor annyira hal-
mozza a képeket és metaforákat, hogy alig lehetséges logikai 
elemzésük, de bizonyos érzelmi és hangulati egység ilyenkor is 
összefűzi a kép elemeit. Az ilyen helyekről mondja Toldy,7 hogy 
alakjai körvonalatlanok, határozatlanok, ideái megfoghatatla-
nok, inkább hangulatok. Nehéz erre példát hozni, mert egy-egy 
strófa az egész költeményből kiragadva könnyen homályosnak 
tűnik fel akkor is, ha az egészben nem az. De pl. a 29 strófá-
ból álló Andalgások több helye az egészben is elmosódott, alig 
elemezhető. Ugyanígy a Genius száll . . . címűé. Ennek egy vers-
szaka: 

Gyűl s borong az érzelem reája (t. i. a költőre) 
Fellegként, mely nyári napra jő; 
Felderűi a gondolat fáklyája, 
S mint szivárvány, a dal áll elő; 
S fénykörének messze csillogtában, 
A merengve néző szem előtt, 
Ég ragyogva színes pompájában, 
Melyet égi sugarakból szőtt. 

De ahol nincs képhalmaz, sokszor ott is egészen határozatlan, 
megfoghatatlan, pl.: 

Egykor homályos érzetek álmain 
Borongva lengett képzetim angyala. 

(Egykor homályos . . .) 

Természeti képei, hasonlatai idillikusak vagy a szentimen-
tál-romantikus kelléktárból valók, és az említett német szenti-
mentális költők, különösen Matthisson hatását mutatják. Bal-
zsamillatos, nyögellő esti szellő, a víz tükrében visszaverődő 
holdfény, csónak a csörgő víz habjain, rózsaillattól terhes zöld 
erdő, benne philomela nyögellése (Alkonyi dal) ; néha-néha egy 
kis szomorúfűzzel, mirtussal díszített temető-romantika. Csupa 
művirág-szín, kevés üde természetesség, gyakran játékos roko-
ko-mitológiai vonások. 

Egy kis túlzással azt mondja Toldy,8 hogy versei inkább 
zene, mint költészet. Valóban kifogástalanul kezeli mind a klasz-

7 A m. nemz. irod. tört. rövid, előadásban. Pest, 1864—65. 207. 1. 
8 I. m. 207. 1. 



szikus, mind a nyugateurópai versmértékeket. Költeményeinek 
kétharmadát ez utóbbiakban írta, és a rímes-mértékes formák 
népszerűsítésében Kazinczy mellett neki van a legnagyobb sze-
repe. Leginkább kedvelte a jambust, trocheust, de legdallamo-
sabbak anapesztuszaí. Ő az első költőnk, aki a nyugati formákba 
erőt önt.9 Szereti a hosszabb strófákat (különösen a 8 sorosat) 
és a hosszabb verssorokat, A magyaros verseléssel is megpróbál-
kozik néhányszor. 

Vitkovics Mihály egyik legnevezetesebb kezdeményezője a 
néphez idomuló népiességnek, amely Kölcsey és Bajza felfogá-
sával szemben, akik a népit akarták felnemesíteni és felhasz-
nálni a műköltészet számára, egészen Petőfiig uralkodó lett. 
Népdalai helyzetdalok, egy-egy népi alak vagy típus ajkára 
adva. A népihez való idomulása egészben véve külsőséges, és 
az alak játszás sem sikerül teljesen.10 

Vitkovics irányát népszerűsítette Kisfaludy Károly. Népda-
lainak verselése, nyelve, némi pozitív népiesség, tökéletes illú-
ziót kelt. De hiányzik „teljesebb részvétele a népi alaknak tu-
lajdonított líraiságban", azok közé tartozik, „kik csak kirándul-
nak a népdalhoz s inkább kuriózumnak, mintsem komoly ihlet-
alkalomnak tekintik a népdalírást. . , nem dalol együtt teljes lé-
lekkel a maga legényeivel és leányaival, hanem daloltatja őket 
a mi mulattatásunkra , . . Ezért oly felszínesek, oly könnyűek és 
élménynélküliek az ő dalai."11 Az almanach-lirikusok majdnem 
kizárólagosan ennek az iránynak lettek a követői. 

Kisfaludy Károly szerepe nem csupán ez. Mint író és szer-
kesztő terjesztője a szentimentalizmusnak és melanchóliának, a 
romantikus hazafiságnak, szellőnek, pataknak panaszkodó sze-
relmi felfogásnak, a szentimentális-romantikus díszletezésnek 
és a szabatos nyugateurópaí verselésnek. 

A kor legnagyobb lírikusa, Vörösmarty, nem kapott nagy-
ságának megfelelő szerepet az almanach-lírai hagyomány kiala-
kításában, Berzsenyi, Kölcsey nyomán oly magas ihletű és fe-
szültségű líra megteremtője lett, hogy almanach-lirikusaink csak 
csodálni tudták, de követni nem. 

Négyesy: A mértékes magyar verselés tört, Bp, 1892. 273—74. 1. 
10 Horváth János: A magy. irod. népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 

1927. 154—155. 1. 
11 Horváth János: i. m. 161—167. 1. 



Szorosan érdekel bennünket azonban szerelmi költészeté-
nek az a része, amelyet kb. az 1820-as évek derekáig írt. Ilyen 
pl. A völgyi lakos, A szánakodóhoz, A hajnalhoz, A fellegek-
hez. Szentimentális hajlamú, borongó kedélyű költő nyilatkozik 
meg ezekben lágy, csiszolt nyelven, szabályos verseléssel. Ezek 
a költemények igen sok rokonvonást mutatnak Kölcsey szerelmi 
költészetével, de van egy új vonásuk, s ez az almanach-költők-
nél igen nagy visszhangra talált. Vörösmarty ezekben majdnem 
kizárólagosan szerelmi boldogtalanságával foglalkozik, mivel 
szerelme tárgya, aki itt már földi nővé konkretizálódott a Köl-
csey-féle idea homályából, nem viszonozza szerelmét. Sóhajto-
zik, ábrándozik, vágyódik szerelmese után, szelíd szavakkal 
ostromolja, panaszkodik hidegsége miatt, félénken közeledik 
hozzá, bájait igazi romantikus elragadtatással rajzolja. Mivel 
meghallgatást, viszontszerelmet alig remél, sokszor csak a halál 
gondolata igér orvosságot sebeire. Alkalomszerűség alig nyilat-
kozik meg ezekben a költeményekben. A lelkiállapot, amelyből 
ez a reménytelen szerelmi líra kisarjad, valóságos, éppen ezért 
hatásosabb, mint a legtöbb almanach-lirikusnál, ahol a lelki tar-
talom, a boldogtalan szerelmi érzés legtöbbször csak fikció és 
témakeresés, 

Vörösmarty nem áll meg a Kisfaludy Sándorék optimista, 
Kölcsey pesszimista multszemléléténél. Széchenyi programmját 
hirdetve irányt mutat a jövőre. Tekintete túlmegy a nemzeten, 
az egész emberiség boldogulása áll előtte. Ha nem is reméli, de 
kívánja a humanizmus elkövetkezését, amelyben az emberiség 
közelebb jut rendeltetéséhez. Sem alkotni vágyó hazafisága, sem 
humanizmusa nem maradt visszhang nélkül az almanach-lírában. 

Vörösmartynak már több nem népdal igényű helyzetdala 
van. Ezek genre-dalok, ellentétben Bajza helyzetdalaíval, ahol a 
daloló személy csak arra való, hogy álcázza a költőt, és segít-
séget nyújtson neki saját érzelmeinek tolmácsolására. Az al-
manach-lírikusoknál Bajza gyakorlata győzött, Vörösmarty pél-
dája csak kis mértékben hatott. 

Fóti dalával mintát adott a jókedv, szerelem, hazafiság 
motívumaiból összetevődő, borongós hangulatú bor dalokra. Em-
lékkönyvekbe írt költeményeivel költőinknél is virágzó divat 
megindítója lett. A lírai epigrammának ő irodalmunkban leg-
kiválóbb művelője. Hatása itt is egész általános. 



Forrongó ódaí felajzottságból fakadó stílusa megbűvölte a 
legtöbb almanach-lírikust, és utánzásra csábította, különösen a 
hazafias költeményekben. Almanach-költőink stílusa hazafias 
ódáikban lényegesen más, mint egyéb műfajokban. Kecseskedő, 
lágy nyelvük helyett keményebb, férfiasabb, lendületesebb nyel-
vet igyekeznek használni. A baj csak akkor következik be, ha 
kicsi hevülettel Vörösmarty pátoszát akarják utánozni. Ez pe-
dig igen gyakori jelenség költőink hazafias ódaköltészetében. 

Zolnai Béla12 biedermeier vonásokat mutat ki Vörösmarty 
jellemében és költészetében. Aligha hihetjük, hogy hatása volt 
abban, hogy az almanach-lírában szórványosan biedermeier mo-
tívumok tűnnek fel. 

II, 

A mintakép: Bajza József. 

Az almanach-lírai hagyomány betetőző je és népszerűsítője 
Bajza József (1804—1858). Korának íróira szinte nagyobb és 
irodalmilag jobban megnyilatkozó hatást tett, mint Vörösmarty. 
Nagy volt hatása az olvasóközönség ízlésének alakulására is. 

Bajza korában az a munka, amelyet Kisfaludy Sándor öntu-
datlanul, Kisfaludy Károly pedig programmszerűen megkezdett, 
a nők megnyerése az irodalomnak, már igen nagy eredményt ért 
el. Míg a Himfy előtt alig akadt olyan eredeti magyar nyelvű 
olvasmány, amelyet a nők szívesen olvastak volna, addig Bajza 
idejében már almanachok, most meginduló szépirodalmi folyó-
iratok és divatlapok már a címlapon is feltűntetett programm-
szerűséggel vagy öntudatlanul szolgálják a nők irodalmi igé-
nyeit. A szépirodalmat olvasó nők száma meg is gyarapodott 
úgy, hogy csakhamar ők tették az olvasók zömét. 

Intézményes magyar nőnevelés hiányában a magyar leá-
nyok német intézetben vagy otthon nevelkedtek, német, ritkáb-
ban francia műveltségű nevelőnő vezetése alatt. Természetes, 
hogy műveltségük, ízlésük németes vagy franciás volt. Az ide-
gen ízlésű női olvasóközönség pedig szívesebben olvasta Bajza 

12 Irodalom és biedermeier. Szeged, 1935. 74—110. 1. 



szelíden és finoman csengő trocheusi dalait, az ő ízlésével oly 
rokon ízlés eme kecses hordozóit. Sokat meg is zenésítettek kö-
zülük, ez csak emelte népszerűségüket, Bajza nagy hatásának 
titkát főként ebben kell látnunk. 

Próbáljuk most megrajzolni Bajza írói arcképét és megálla-
pítani, hogy mit vett át magyar elődeitől, mi költészetében az 
idegen hatás, milyen alakban adta át a végleg kialakult hagya-
tékot az almanach-lirikusoknak.1 

Bajza szentimentális-melanchólikus költő. Nem a divat tette 
azzá, hanem ilyennek született. Családi körülményei, energiá-
jának ifjúkori pangása, olvasmányai csak erősítették szentímen-
talízmusát.2 Érzelmeinek tolmácsolására Kölcseynél és a német 
szentimentális lírikusoknál talált mintát. Ez utóbbiakat meg is 
nevezi: ,,Hogy Matthisson olvasása nélkül formám s expressíóim 
másfélék lettek volna — írja — azt megengedhetem. Én Matthís-
sont egészen elolvastam, Höltyt, Sa'list, Kíndnek egy részét szinte 
s ámbár minden helyeiket nem értettem, de mondhatom, hogy a 
poetai nyelvben, formában, fordulatokban sokat tanultam tő-
lük"' Szentimentalizmusa Kölcseyénél kecsesebb, siránkozóbb, 
nőiesebb. Olvassuk csak el A ligethez c. dalának egy strófáját: 

Halkkal, miként az estszél, 
Lebeg sóhajtozásom, 
S csak a szelíd leányka 
Édes nevét zokogja, 
Kitől megfoszta sorsom 
Öröklő bánatimra. 

Szentimentalizmusából folyik végtelen érzékenysége. Csen-
des boldogságban tud gyönyörködni alvó kedvese szépségeiben. 
De amikor az egy játszi szellőtől felébred és reá tekint, elhal a 
szó ajkán, jég fut keresztül testén, könnyek ömlenek el arcán, 
könyörög kedvesének, hogy födözze be kék szemét, mert külön-
ben meghal a boldogságtól (Nellihez c. költ.). 

Megnyilatkozásaiban nőiesen gyengéd, néha édeskés: 

1 Mintái kijelölésénél főkép Bajza József értekezésére: Bajza J, em-
lékezete (E, Ph. K, 1908, 96—99. 1.) és Szűcsi József könyvére: Bajza Jó-
zsef. Bp. 1914. 174—181. 1. támaszkodunk, 

2 Négyesy László: Bajza József emlékezete, B, Sz. 122. k, 1905, 165. 1. 
3 Idézve: Péterfy Jenő: Bajza József. B. Sz. 31. k. 1882, 348—49, 1, 



Boríts, boríts el engem 
Sötétes alkonyíddal, 
S virágíd kelyhe rejtse 
Harmatjait szememnek. (A ligethez) 

Kimondhatatlanul gyengéd nyelven, kecses gyengéd rajongás-
sal rajzolja kedvese elbűvölő szépségét és gyermekkorának édeni 
boldogságát (Hódolás, Az eltűnt ifjúkor). Mindez szentimenta-
lista és romantikus örökség. 

A romantikusoknál nem található passzív állásfoglalást mu-
tat a szerelemben, a sorssal szemben, általában az élet minden 
megnyilatkozásában. Kritikai tevékenységéből oly jól ismert erő-
teljesebb magatartást csak némely hazafias költeményében ta-
lálunk, Itt a magyar előzmények és német szentimentális lírikú-
sokon kívül mintha erősebben érvényesülne a korabeli (később 
megnevezendő) német biedermeier költők hatása. De ő még 
nem siránkozik úgy a kedves kegyeiért, a szerelem víszonzat-
lansága, a sors keménysége miatt, nem igyekszik úgy menekülni 
az élet elől, mint követői, az almanach-lírikusok. 

Ugyancsak a korabeli német biedermeier költők hatására 
szórványosan más biedermeier-]e\\egií vonások mutatkoznak 
írói arcképén. Ezek megállapítására és értelmezésére később, a 
biedermeier-líra alapvonásainak bemutatása után kerül sor. 

Tárgyi és műfaji szempontból vizsgálva Bajza lirai költé-
szetét, mindenek előtt már eddig is többször érintett szerelmi 
lírájával kell foglalkoznunk. Költeményeinek nagyobb fele 
ugyanis a szerelmi líra tárgykörébe tartozik. Azon az úton ha-
lad, amelyet Kölcsey és az ifjú Vörösmarty járt, Kölcseynél 
konkrétabb és alkalomszerűbb, de kevésbbé élményszerű, mint 
Vörösmarty. Viszont az ő szerelmi költeményei külsőre nézve 
lágyabbak, kecsesebbek, gyengédebbek és nőiesebbek, mint emez 
elődeié. Rajtuk kívül a német szentimentális költők voltak rá 
hatással, ami különösen költeményeinek hangján, hangulatán, 
díszletezésén és stílusán látszik, A szerelem ezeknél épúgy, mint 
Bajzánál, valami szinte földön túli erő, amely megjelenésével 
egy csapásra átalakítja az ember életét, A szerelmes angyali 
szépségű nő, akit csak rajongó vonásokkal tudnak festeni, Alvó 
kedvesükben tudnak gyönyörködni, de egy tekintete, egy szava 
már oly nagy boldogságot okoz nekik, hogy érzékeny szívük 
alig tudja elviselni. Nem is mernek ezek közvetlenül hozzá for-



dúlni, holdnak, „philomelának", ligetnek mondják el örömüket 
vagy panaszkodják el bánatukat, szellővel, levegőben húzó ma-
darakkal küldik sóvárgó üzeneteiket messze levő szerelmesük-
höz, A megelégedett boldogság hangja itt ritkán hallatszik (kü-
lönösen Bajzánál, aki a Kölcsey-féle ideális, elérhetetlen szere-
lem dalnoka), de nem szűnnek keseregni a válás miatt, nem 
győzik holdvilágos, ciprusszal és szomorúfűzzel díszített teme-
tőben könnyel öntözni kedvesük sírdombját. Mindez szentimen-
tális, lágy, kecses stílusban, csengő trocheusi és jámbusi sorok-
ban elmondva. 

Hazafias költeményeinek nagyobb része elégikus, mint Köl-
cseyé, de van ódaszerű hazafias költeménye is, ahol inkább Vö-
rösmarty a mintája. A bánat hangja jobban sikerült neki, mint 
az örömé, az elégiái jobban, mint az ódái,4 A két elem szétvá-
lasztása nem olyan éles, mint az ő> nyomában járó almanach-lí-
rikusok nagy részénél. Felfogása általában pesszimista, mint a 
romantikus nemzedéké, 30 után felcsillanik keblében a jövő re-
ménye (Jóslat, 1834), hogy 48 után annál elkeseredettebb han-
gon törjön ki, 

Kölcsey adott mintát neki a dallamos egyéni dal művelé-
sére, Egyébként Kölcsey is, ő is a német-görög klasszicizmus el-
mélete alapján áll, és Goethe gyakorlatára támaszkodik a dal 
külső és belső formájának megalkotásában. Bajza Kölcsey ne-
hézkes formáit könnyedebbekké, énekelhetőbbekké tette, A né-
met lírai modorban senki sem írt nála egységesebb hangulatú, 
tisztább formájú, énekelhetőbb dalokat,5 Annyiban is fejlődést 
mutat Kölcseyvel szemben, aki eleinte a német szentimentalíz-
must klasszikus mezbe borította, hogy az antik tógát nem húzta 
a modern ruha fölé. Iskolás reminiszcenciák csak két költemé-
nyében találhatók (Philomelához, Égi háború) és e két költe-
ményt maga is elítélte.6 Kölcsey dalainak borongó tónusa az ő 
dalainak is alaphangja; még szentimentálisabbak, még édeské-
sebbek, még kevésbbé közvetlenek, még erősebb rajtuk a hang-
fogó, mint Kölcseynél, Célja az volt, hogy dalt adjon, énekelhe-
tőt, kristályos belső formával, tiszta hangulatú, édesbús, érzé-

4 Szűcsi: i. m. 200—201. 1. 
5 Néáyesy László: i. m. 179—80, 1. 
6 Péteríy Jenő: i. m. 347, 1. 



keny, végletes érzelmektől ment dalt. Ezért szűri élményeit 
tiszta hangulattá.7 Tiszta belső formája kínosan szabatos külső 
formával párosul, s ez dalainak németes ízét csak erősbíti. 

Goethere és Kölcseyre támaszkodó népdal-elmélete,8 amely-
nek lényege az, hogy a népdalíró műköltő önmaga nyilatkoz-
zék meg a népdal megnemesített műformái között, és amely Pe-
tőfiben és a nemzeti klasszicizmusban virágzott ki teljes termé-
kenységgel, az almanach-lirikusokra csaknem teljesen hatásta-
lan maradt. Kisfaludy Károly nyomán hívei lettek nem a népit 
felemelő és megnemesítő, hanem a népihez leereszkedő, sze-
repjátszó népiességnek. 

Helyzetdalaihoz leginkább Uhlandnál talált mintát. De míg 
Uhland helyzetdalai objektívek, az övéi szubjektívek. A népies 
helyzetdalra igen sok példát találunk a magyar irodalomban 
Bajza előtt is (ilyent ő nem írt), de ő a nem népies helyzetdalok 
első igazi művelője. Az almanach-lirikusok szívesebben írtak né-
pies helyzetdalt, mint nem népieset. 

Helyzetdalainak genezisét Péterfy a következőkép adja-
Bajza, mint egyik levelében Toldynak írja, csak középszerű he-
vületben tudott írni. Ez az oka, hogy annyira kedvelte a helyzet-
dalt. Lelkében merengő érzelem uralkodott az alkotás pillanatá-
ban, a tárgyat pedig azok az elégiái helyzetek adták, melyekbe 
a merengő költő könnyen beképzelhette magát.9 A helyzetdal-
szituáció tehát csak segédeszköz saját érzelmeinek kifejezésére. 
Jellemző, hogy a személyek, akiknek szerepébe képzeli magát, 
nagyrészt nők. 

Máskép magyarázza Bajza József. Szerinte költőnkben mé-
labúja és képzelődése következtében megérlelődött az a tudat, 
hogy ez a világ nem neki való, kell találnia egy boldogabb ha-
zát. Ilyen lelkiállapotban írta vándordalait. Ha ennek az ideális 
világnak megtalálása nem is sikerült, a reálistól igyekezett elkü-
lönülni. Ebben a reálistól elvonatkoztatott állapotban nem tudja 
érzelmeit megénekelni. Sajátos hangulatának megfelelő személyt 
és helyzetet vesz tehát fel, és ezek által önti ki érzelmeit.10 Ké-

7 Négyesy: i. m. 168. 1. 
8 Horváth: i. ra. 126—131. 1. 
9 Péterfy: i. m. 346. 1. 
10 Bajza: i. m. 98. 1. 



sőbb a világgal szemben elfoglalt emez álláspontjában a bieder-
meier életérzés alapproblémájára fogunk ismerni. 

Bajza költészete általában elégikus színezetű. Frissen tá-
madt érzelmet és hangulatot alig tud közvetlenül kifejezni. Me-
reng, emlékezik, reflektál. Dalaiban sokszor annyi az elégiái 
elem, hogy elég nehéz műfajukat eldönteni, Almanach-liriku-
saink e téren is hű követői lettek, 

Kazinczy hű tanítványa volt a szép nyelv és stílus, valamint 
a szabatos verselés kultuszában. Már 1824-ben ott volt esztéti-
kai kánonjában, hogy ha valakinek szép, nagy gondolatai van-
nak, még nem egészen szerencsés író, csak ha e gondolatokat 
szépen és mélyen ki is tudja fejezni, Ő — mint írja — a szép 
nyelvet nagyon kedveli,11 A szép nyelvet pedig a megújított 
nyelvnek amaz irreális, finomkodó változata képviseli, amelynek 
fejlődését Kölcseyig már nyomon kísértük, Ebbe az áramlatba 
kapcsolódik bele és ezt fejleszti tovább a német szentimentális 
lírával is közvetlen kapcsolatban maradva. Az ő alakító tevé-
kenysége abban nyilvánul meg az örökölt nyelv- és stílus-kész-
lettel szemben, hogy átfínomítja, legyengíti és átdíszletezí, 

Bajza József értekezésében12 nyelvét, amelybe stílusának 
főbb vonásait és verselését is érti, két alapvető lelki vonásából 
eredezteti: szelíd, bánatos lemondásából és a világtól való el-
vonatkozásából. Az előbbinek megfelel stílusbeli lágysága, az 
utóbbinak irrealitása. Lágyságának eszközei: óvatosan gyengédre 
csiszolt verselése, a kicsinyítő és gyakorító képzők kedvelése, ér-
dekes jelzői, természeti képei és hasonlatai. Irrealitását eredmé-
nyezik: szóösszetételei, kifejezésének határozatlansága és mon-
datfűzésének szokatlansága, Bajza ez értelmezése azonban 
mintha nem lenne tekintettel arra, hogy itt egy nagy múltú ha-
gyománnyal állunk szemben, amelyet mindenestül nem lehet 
Bajza lelkületéből eredeztetni, hisz ennek ő csak átvevője és 
módosítója. De azt az ő természetének a számlájára kell írnunk, 
hogy ennek az iránynak lett folytatója, valamint azokat a vál-
toztatásokat, amelyeket tett rajta, 

Ami most már nyelvét és stílusát illeti, a báj, kéj, gerjede-
lem, korány, virány-féle szavak még jobban elhatalmasodnak, 

11 Péterfy: i. m. 343. 1. 
12 Bajza József költői nyelvéről. Nyr. 37. k. 1908. 13—25. 1. 



mint Kölcseynél, és elég gyakoriak a bék-, éd-, reg-fajta szórö-
vidítések. Százakra megy az -at -et képzős szavak száma az ed-
dig népszerű -ás -és helyett.13 A szóösszetételek mindig kecse-
sebbekké és írreálísabbakká válnak: búszél, búvirág, csillámtető^ 
kénykehely, rózsacsillám, tanúvídék. Leggyakoribbak a báj-, 
gyönyör-, rózsa-összetételeik: bájkar, bájnap, bájsugár, bájvidék; 
gyönyörajk, gyönyörvarázs, gyönyörvidék; rózsaév, rózsafény, 
rózsapálya, Kölcsey nagy jelzői helyett Bajzánál a bájló, édení, 
langy, ömlengő-félék szaporodnak el. Sok a németes -dús, -elle-
nes, -mentes, -teli, -üres utótagú és túl- előtagú jelzős összetétel. 
Igéi hasonlóak főneveihez, lágyak, andalítóak, A gyakorító kép-
zőket még Kölcseynél is jobban szereti. Leginkább kedvelte a 
Kisfaludy Sándortól divatba hozott -z és -ng képzőket: csügge-
dez, lengedez, olvadoz, terjedez, zengedez; borong, dereng, 
eseng, mereng, ömleng; éldel, nyögdel, andalog, csendeleg. így is 
gyengíti az egyébként is gyengéd igék funkcióját és emeli lágy-
ságukat. 

A határozók szokatlan használatára nála is találunk pél-
dát, feltűnő a -lag, -leg határozórag kedvelése a régebbi -an, 
-en helyett; a szóképeket épúgy szereti, mint Kölcsey, ezek ép-
oly kényes ízlés hordozói, mint az övéi, A Kölcseyéhez hasonló 
nehezen átbogozható képhalmazok és mondatfűzések azonban 
ritkábbak, és inkább csak ifjúkori költeményeiben vannak (Phílo-
melához, Andalgás). A romantikától eltávolodó józan egyenes-
vonalúság, áttekinthetőség jellemzi költeményei stílusát. 

A képdíszletezést az idilli irányába fejleszti. Már Kölcsey-
nél hiányzik némely tipikus, a német szentimentálísoknál unos-
untalan felötlő motívum (így pl, a legjellegzetesebb: a várromf 

azután a sejtelmes erdő remetével, vadásszal, a hegyi kápolna, 
pásztor stb.), ezek helyett bizonyos virányos, csalogánydalos, 
kevésbbé titokzatos, idilli világ tárul elénk. Még inkább így van 
Bajzánál, Ha a német szentimentális költők természeti képeit 
titokzatos erdőhöz hasonlítjuk, akkor Bajzáét a gondozott, sok-
szor bejárt liget szimbolizálja. Közös motívum természetesen 
akad bőven: holdvilág a tó vagy patak tükrében, hajnali és esti 
pír, csattogánydal az erdők sűrűjében, temető holdvilággal, szo-
morúfűzzel, ciprussal, sötét fejfákkal és friss sírhantokkai. Üjakr 

13 Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. Bp. 1929. 170. 1. 



virányos mező, madárdalos liget, virághímes rét, rózsaillatos 
kert és még egynéhány. Igazában nem annyira a motívumok 
újak, mint inkább összefűzésük ad kevésbbé vadregényes, de 
idillibb, színesebb, illatosabb, gyengédebb képet. Lássunk egyet: 

Báj ló arany fény Némul az erdő, 
Csillog szelíden A. messze síphang 
A reszkető tó Reszketve nyögdel 
Hullámain. A légen át. 

Fölserken a szél Kéklő virággal 
Rózsák öléből, Hímzett ligetben 
S völgyek hűs árnyin Rejtezve csattog 
Zokogva leng. A csalogány. (Esthajnal) 

Aggodalmas gonddal kicsiszolt verselése adja a harmo-
nikus zenei kíséretet, és növeli verseinek németes ízét. Legin-
kább kedveli a trocheust, ebben írta verseinek kb. kétharmadát. 
Leggyakoribb strófái e nemben: a negyedfeles, harmadfeles; a 
négyes, negyedfeles; hármas, harmadfeles sorok váltakozásából 
alakult négysoros strófák félrímmel. (A sorrend gyakoriságukat 
jelzi.) Verseinek másik harmada, leszámítva a daktílusi epig-
rammákat és a szórványosan használt egyéb mértékeket, jámbus-
ban van írva. Leggyakoribb képletek: a négysoros hármas ke-
resztrímmel; az ötödfeles, négyes sorok váltakozásából keletke-
zett négysoros kereszt- és félrímmel; a harmadfeles, kettes és 
négyes, hármas sorokból alakult négysoros strófa félrímmel. 

III. 

Tárgyi és műfaji csoportosítás. 

A szerelem, hazafiság, családi és baráti érzés, bölcselkedő 
hajlam, alkalomszerű ünneplő érzések és gondolatok szolgáltat-
ják az almanach-líra tárgykörét, 

A szerelem az uralkodó. Ennek a javára eltolódik a Bajzá-
nál található tárgyi arány. Itt nyilatkozhatott meg leginkább az 
almanach-költő szentimentális, passzív, gyöngéd egyénisége, ez 
a mintaképeknél leggyakrabban szereplő tárgy, ez adott leg-
könnyebben témát és ez tetszett legjobban az olvasóknak. Ügy 



látszik, a szerelem az az érzelem, amely valakit igazán alma-
nach-lirikussá tett. Látjuk ezt Tárkányi Béla példájából. Amíg 
ifjúkorában a szerelemről dalol, tipikus almanach-költeménye-
ket ír, mikor ezt abbahagyja, az almanach-lírától is mindjobban 
eltávolodik. Idézzük versciklusa I. darabjának néhány sorát: 

Hadd zengjen téged, óh legszebb virág! 
Kihez nekem közelgni sem szabad; 
Hadd nyögje el kínzó gyötrelmimet 
Míg a dal — lelke, — szívem megszakad.. . 

S ha majd kijössz — s tekinteted nyomán 
Sírhalmomon ibolya fejledez 
És fülmiiét hallsz ott nyögelleni: 
Tudd meg, hogy az lelkem visszhangja lesz.1 

íme az almanach szerelmes költemény típusa. Tárgya csak 
néha-néha a boldog szerelem, majdnem mindig a boldogtalan. 
Szentimentális költőknél, Kölcsey, Bajza után ez nem meglepő. 
A boldogtalan szerelemnek a magyar lírában nagy múltja van. 
Kisfaludy Sándornál a női szív keménysége, félreértések, in-
trika; Kölcseynél, részben Bajzánál is, az ideál filozófiai elér-
hetetlensége; Vörösmartynál a kedves reális, társadalmi kü-
lönbségekből folyó megközelíthetetlensége a boldogtalan szere-
lem oka. Ez utóbbi elég ritka az almanach-lirikusoknál (csupán 
Tárkányi és Jámbor ifjúkori költeményeiben gyakoribb); az 
ideál elérhetetlenségének Kölcsey—Bajza-féle felfogása már 
több szerelmes költemény tárgya. Szemere Miklós Az olympí 
Zeushoz c. költeményének pár sora: 

Hasztalan sóhajt egedre! (t. i. a „dalnok") 
Ah, amilyet esd epedve, 
Oly tündérhímü szerelme 
Itt a földön nem virul. 

A magas igényűség miatt való kiábrándulás is ide tartozik: 

S látom, hogy mit imád szűm, nem az isteni más. 
(Császár Ferenc: Ilmára.) 

1 Vértesy Jenő: Tárkányi Béla kiadatlan versei. E. Ph. K. 1911. 175— 
194. 1. 



Nagyon sok szerelmi panaszt fakaszt a női szív keménysége: 

Kiért szűm lángja gyúl, 
Kit esdekelve vív, 
Szeretni nem hajúi 
A büszke lányi szív. 

Hideg, fagyos, miként 
A sarkvidéki jég, 
Honnan csikorgva hint 
Telet, vihart, az ég. 

(Kunoss: Fagy és láng) 

Sokszor hiába esdekel a szerelmes férfi, még egy meleg tekintet, 
egy mosolygás sem telik ki a nő koszivűségétői. Nincs most már 
értelme az életnek, csak egy vigasztalás van, a halál. Ha a nő 
egy könnyet ejt az érte meghalt szerelmesért, a költő legalább 
a másvilágon éri el azt a boldogságot, amit a földön hiába kere-
sett. (L. Nagy Imre szerelmes verseit.) 

A boldogtalan szerelem e három tipikus motívumán kívül 
Bajzánál több más is feltűnik, és ezek is gyakoriak lesznek az 
almanach-lirikusoknál: a folytonos elválás, a könyörtelen halál, 
csalódás, különösen a kedves tévolléte. Idézzük Vachott „Po-
zsony, junius 19. 1843." c. költeményét. 

Távozva tőled, mennyit szenvedék, 
Keblemre vissza mint epedtelek, 
Mint nyúlt e kar, ha pillantást veték 
A táj felé, hol megszerettelek! 
Ne kérdd, ne kérdd, mint tép a fájdalom, 
Gondolva rád, imádott angyalom. 

A boldog szerelem tárgyai: a szerelmes boldog bírása, szem-
lélése és szépségének elragadtatott hangon való festése, a min-
den szenvedésért kárpótló, életnek értelmet adó szerelem di-
csőítése, a hűségre való intés. 

A kétféle tárgynak megfelel a kétféle hang: szomorú le-
mondás vagy keserű kiábrándulás, esdeklő könyörgés és panasz-
kodás, szentimentális, holdnak, pataknak kesergő, szellőtől, ma-
dártól üzengető vágyódás egyfelől; másrészt lágy olvadozó val-
lomás vagy játszi kedveskedés, boldog lelkesedés, megelégedett, 
de a jövőre is gondoló okoskodás. 



Egyenként sok csinos darabot olvashatunk az almanach-líra 
szerelmes költeményei közt, de a csekély változatosság", élmény-
szerűtlenség, személytelenség együtt olvasva nagyon kiütközik. 
A férfiatlan túlzás is sokszor bántja fülünket. Jámbor Pál: Haty-
tyúdalok XIV. kezdő sora így hangzik: ,,Jégveríték omlik arco-
mon le". Azt hihetné az ember ilyen kezdet után, hogy halálos 
veszedelem fenyegeti. Nem, csak kedvesével fog találkozni. Igaz, 
ez érzékeny szívének halálát is jelentheti: 

Üdv, halál, hisz tőle jön reám, 
Mégis, óh szív! félem ezt a percet. 
Mindkettő, szívem, megrepeszthet. 

Az almanach-lírikusok hazafias költészete egész 48-ig a ro-
mantikus hazafiság jellemvonásait viseli magán, Kisfaludy Sán-
dorék optimista felfogása is hangot kap benne, mégis egészben 
véve pesszimista, mint a romantikusok hazafisága általában.2 Az 
ide tartozó költemények nagy részét nem az ihlet és élmény, 
hanem az öröklött hagyományhoz való ragaszkodás, részben a 
közönség kívánalmai előtt való meghajlás alkotta. Ezekben, ter-
mészetesen, az egyéni, átélt hazafiság megnyilatkozását hiába 
keressük. A hazafias költemények stílusa keresetlenebb, termé-
szetesebb és kevésbbé szentimentális, mint a szerelmes költe-
ményeké. 

Két típust különböztethetünk meg, s ez uralkodik egészen 
1848-ig. Az első: a multat a jelennel összehasonlító elégikus ha-
zafiúi borongás, amilyen pl. Erdélyi Búéneke. A régi nagyság 
elmúlt, 

Most a várak szerte bomladoznak, 
És helyettük új erő sehol. 
Kő után kő fut le a tetőről, 
Míg a völgy alatta haldokol. 
Mert a völgy nagy sír kimetszett képe, 
S nem jut élet a sír éjjelébe. 

Nem valánk még hírtetőn, s ha el kell 
Veszni, jó név, s hír nélkül veszünk el. 

Az ódaí, vallomásszerű, nemzetiszínű hazafíságra (amely a ha-

2 Farkas Gyula: i. m, 193—199. 1. 



zafías költemények másik felét jellemzi) idézhetjük Kerényi 
Nemzeti zászló alatt c, költeményét, amelyben a nemzeti zászló 
látásán támadt ünnepélyes érzelmeit és gondolatait láthatjuk 
lerögzítve: 

Mint kápolnában állok itt, 
Hazám, zászlód alatt: 
A hármas szín felszentelem, 
Mélyen lelkemre hat! 

A nemzeti érzés idők folyamán változik, új elemekkel bő-
vül. Először is a szabadságvágy nyilatkozik meg, kétféleképen: 
az úr és pór demokratikus szembeállításában és a lengyel da-
lokban, Mindkettő megtalálható már almanach-lírikusaínk idő-
sebb nemzedékének költeményeiben, E nemzedék minden tagja 
jobbágy származású, kivéve Császár, akinek az atyja nemes 
ugyan, de szegéíny csizmadia és Szentíváni, aki bár gazdag föld-
birtokos családból származott, rövid életében tapasztalhatta a 
szegénység és elnyomottság terhét. Nem csoda tehát, ha a job-
bágy érdekében szót emelnek. Kunos s Bányászdalok VIII, da-
rabjának néhány strófája: 

S míg a szirt ölébül 
Kincset szaggatok, 
Rólam a veríték 
Záporkint csorog. 

Ah! de sok henyének 
Kincse játszva gyűl; 
Néki izzadásba 
Semmi sem kerül; 

Fekszik avagy ébred 
Tobzó asztalán 
Fölterítve minden, 
Amit csak kíván. 

Bajza után divatos lesz a lengyel szabadságharc és elnyo-
matás megéneklése. Almanach-liríikusaink közül is majdnem 
mindenkinek van lengyel tárgyú költeménye. Nem csupán a len-
gyel néppel való együttérzés, hanem a magyar elnyomatás miatt 
érzett keserűség és szabadságvágy jelképes megnyilatkozásai 



ezek. (L. Császár: Jóslat, Nagy: Lengyel gyász, Erdélyi: Szü-
reten.)3 

48 felé haladva a líra is, mint általában az egész magyar 
szépirodalom, kezd erősen politikaivá válni. A reformeszmék 
egész rendszere összeállítható almanach-lirikusaink költemé-
nyeiből. Áll ez nemcsak Petőfi nemzedékének költőire, hanem 
már az idősebbekre is. Erdélyi például, amint később látni fog-
juk, valósággál politikai propagandát folytat. Császár pedig 12 
szonettet (!) ír a zalai követválasztásról. 

Petőfi almanach-lirikus nemzedéktársai vallomásszerű ha-
zafias költeményt nem igen írnak. A hazafiság náluk olyan ter-
mészetes, mint pl. a szülői szeretet, ez épen éltető elemük. Meg-
lételét hát nem tartják ildomosnak hazafias versekben fitogtatni. 
Pap Endre pl. így okolja meg, hogy nincs hazafias költeménye: 

A hazáról egy dalom van, 
S csak két szóból áll: 
A hazáért az én dalom: 
Élet és halál. (Dalaimhoz) 

Két reformgondolatot nem győz ez a nemzedék hangoztatni: 
a jogegyenlőség és az Erdéllyel való unió szükségességét. A ha-
ladás minden jele nagy örömet fakaszt lelkükben: ,,De peng a 
fejsze már és a magyarnak — Hajója lesz a tengeren", lelken-
dezik Kerényi (Pendül a fejsze már), ugyancsak ő lelkes köl-
teményt ír: ,,A lánchíd alapkövének letétele alkalmánál." E 
nemzedék a nemzetközi radikalizmusnak is ajtót nyit. 

A szabadságharc határpont az almanach-lirikusok hazafias 
költészetében. A politika lesz úrrá a költőkön, kik ömlengő sze-
relmi olvadozások és múlton és jelenen való borongások helyett 
harci riadókat fújnak a nemzet lelkesítésére. Sárosy a szabad-
ságharcnak Petőfi mellett legnépszerűbb költője, ha nem is lí-
rájával, hanem Arany trombitájával. Erdélyi is egész kötetecske 
harci dalt adott ki (Szabad hangok. Pesten, 1849.). Úgyszintén 
Jámbor Pál (Szabadságdalok a hadseregnek. Debrecen, 1849.). 
Egy-egy lelkesítő költeményt a többi almanach-lirikus is írt, 

A szabadságharc leverése elkeseredett gyűlöletet (pl. Sá-

3 A német és francia nyelvű „polonofíl" ircd.-ra vonatkozólag 1. Zol-
nai Béla: i, m. 53. 1. 



rosy: Fátyolozott trombita) vagy fájó, lemondó pesszimizmust 
szült (pl. Vachott: Gyászdal, Eszmélődés, Szótlan ország, Vigasz, 
Sóhaj), 

Az almanach-líra tárgykörében a családi és baráti kör fon-
tosabb szerepet tölt be, mint az eddigi magyar irodalomban. 
Nem mondhatjuk ugyan, hogy a családi érzés lírai kifejezésére 
nincsen példa eddigi irodalmunkban, de a családi élet maga a 
költészet számára ismeretlen, így van ez Kölcseynél, így Baj-
zánál, Először az almanach-költőknél, köztük is Erdélyinél4 és 
Vachottnál5 tárul fel a családi szentély függönye. Erdélyinek 
már 1838-ból (Családélet), Vachottnak 1841-ből (Az őstelek), 
Petőfinek csak 1843-ból van családi költeménye. Utánuk divatos 
téma lesz a feleség, a gyermek, az otthon. Be még ugyan nem 
léphetünk a családi körbe, mint Petőfivel, de a költők már sok 
mindent elmondanak abból, ami odabenn történik. Vachott pe-
dig már művésziesen mondja el,6 

A baráti érzés legtöbbször bordal alakjában nyer kifejezést, 
kevesebbszer az ú. n. deákosok hagyományát követő költői le-
velekben, Hogy néha mily közvetlen hangon nyilatkozik meg, 
látható pl. Szemere Tompa Mískához, Tolcsvai pincémben c. 
költeményeiben, hogy milyen mélyen, arra jellemző pl. Tárkányi 
Imádság című költeménye. 

Elég erős volt költőink okoskodó, filozofáló hajlama. Az élet 
bármely jelentéktelen mozzanata elégséges volt arra, hogy meg-
indítsa vékony erű, bőbeszédű líraiságukat. Bajzánál ugyan erre 
nem találtak példát, de így szokott lenní majdnem minden kis 
ihletű, könnyen író költőnél. Jellemző, ahogy az alig 23 eszten-
dőt élt Nagy Imre öreghez illő komolysággal bölcselkedik az 
életről. Ügy látszik, nem bízott egészen a saját bölcseségében, 
mert folytonosan a mindig kéznél levő tanítómestert, Horatiust 
hívja segítségül. Ebben ő is, a többi almanach-lirikus is, Köl-
csey és Bajza nyomdokain halad, 

Almanach-lirikusaink filozófiai felfogása azonban nem a ho-
ratiusi epikur- stoicizmus, mint ahogy Kölcseyé vagy Bajzáé sem. 
Az ő világuk inkább Byron és Ossian világa, amelyben sokkal 

4 Gálos Rezső: Erdélyi János lírája. I. T, K. 1914. 145—47. 1. 
5 Vachott Sándor emlékezete Tóth Lőrinctől. XIV, 1. Bev, a Kisf. 

Társ. kiadásához: Vachott Sándor költeményei. Pest, 1869. 
6 A „fiatal Magyarország" kora. Bp. 1933. 222. 1. 



több az árny, mint a fény. A világ, a haza sorsa, az emberek 
rosszasága, a mulandóság, a sors kérlelhetetlensége mind fáj-
dalmat okoz az embernek, és akik ezt úgy érzik, mint költőink 
közül sokan, nem nézhetik optimizmussal vagy horatiusi apathia-
val a világ folyását. Különösen a mulandóság átérzéséből fakad 
sok borús gondolat. (L. pl. Beöthy Zsigmond: Gyászének, Az év 
utolsó napján, Memento mori; Nagy Imre: Télen, Megrezzen az 
ősz, Hattyúdal; Tompa: Temetői hangok, Beteg vagyok, őszi 
tájnak . . .) De legelkeseredettebb hangokat az emberek gonosz-
sága kényszerít a költő ajkára. Idézzük Császár: Esti dalok 
XXII. darabját: szeretné, ha sámsoni ereje volna és összedönt-
hetné a világot. 

Lelkem kacagna a íöld kínain, 
A nagy romlás felett; 
Mert tudnám, hogy a rossz emberfa 
Velem mind elveszett. 

Sokszor vigasztalást találnak költőink vagy az Istenben való 
hitben (Tóth Lőrinc: Vándordalok. VII.: ,,Istenkéz-jelölte úton 
megy — A kor szelleme"), vagy a jobb jövő reményében (Ku-
noss: Ne csüggedezz: ,,Ne csüggedezz! fölvirradand — Bár 
zordsötét az éj"). Ha más vigasztalás nincs, igyekeznek meg-
nyugodni a változtathatatlanban (Szemere: Vidám élet c. k,-
ének utolsó strófája). 

Találunk alkalmi költeményeket is egyes nevezetes esemé-
nyek, nagy férfiak dicsőítésére. Ezen a téren egészen a kitapo-
sott úton haladnak. 

Az almanach-líra legkedveltebb műfajai a dal, elégia, és 
az epigramma. Váczy János állapítja meg Vachott Sándorról, 
hogy alig írt tiszta dalt vagy tiszta ódát, szemlélődő természete 
inkább az elégiának kedvezett. Néha ódai lendülete alább esik, 
máskor a dal lendületéből ódai szárnyalást vesz, de a melan-
cholia mindegyiket beárnyalja, Váczynak ez a Vachottról mon-
dott megállapítása majdnem egészen általánosítható az egész 
almanach-lírára, amelyben a műfajok határai elmosódnak, 

A felújuláskor a magyar dalköltészet két irányban indult 
el. Az egyik, amely Faludí lírájában talált mintaképet, és ma-
gyar talajból fakadva, vagy legalább magyarrá honosulva a ma-
gyar dalhagyomány kontinuitását volt hivatva biztosítani; a má-



sik a Ráday Gedeon-féle kezdeményezés nyomán megindult, az 
irodalom vezető tekintélyeinek pártfogása alatt az előbbivel 
szemben Petőfiig diadalmaskodó németes irány. 

A Faluéitól kijelölt úton egyelőre nem volt divat járni. 
Akik mégis erre az útra léptek, önkénytelenül vagy szándékosan 
népies színben tűntek fel a magasabbra értékelt, maibb szintet 
képviselő németes iránnyal szemben. Az almanach-lírikusok ez-
zel a Faludí-féle magyaros dal-hagyománnyal is kapcsolatba ke-
rültek, mint a Vitkovicscsal kezdődő, Kisfaludy Károlyban és 
Czuczorban teljesülő népihez idomuló népdalköltészet művelői. 

A németes dal-típus meghonosítója Ráday Gedeon, aki 
először tette meg a mértéket ritmuselvvé rímes magyar versben. 
Vele szinte egy időben tett kísérletet Földi János a rímes-mér-
tékes, németmintájú magyar dalra, Kazinczy buzdítása folytán 
mindjárt kezdetben népszerű lett. Az említetteken kívül a né-
metes daltípus művelői: Dayka, Verseghy, Szent jóbi Szabó 
László, Az utóbbi próbát tett arra, hogy hangsúlyon felépülő so-
rokból szerkesszen németes strófa-képletet.7 Mindjárt a kezdet-
kor nemcsak a rímes-mértékes (legtöbbször jámbusi és tro-
cheusi) forma került át, hanem ezzel együtt a mintául vett köl-
temények szentimentális belső tartalma is. E kettő oly szoros 
kapcsolatba került egymással, hogy maga a mérték a szentimen-
talizmus tényezője lett. 

Ezen az úton haladt Kölcsey alakilag szabatos, zenei, de 
(néhány kiválóan sikerült darabját leszámítva) nehézkes, nagy-
részt hosszú sorokból és strófákból álló szentimentális dalaival. 
Az ő kissé még nehézkes és bizonyos sallangoktól (pl. mitoló-
giától) terhes dalait Bajza dalszerűbb, könnyedebb, dalolásra ki-
válóan alkalmas dalai követik. 

Bajza nyomán haladnak az almanach-lirikusok. Dalaik for-
rása (mint egész lírájuké) legtöbbször nem az élmény, hanem 
valamely egynemű lírai habitus, így nélkülözik azt a magot, 
amely egy kerek, önálló, elemi dal-anyag kikristályosodásának 
középpontjává, egyúttal (mint valami mágnes, amely vonzza a 
megfelelőt, taszítja a meg nem felelőt) irányítójává lehetett 
volna- Invenciójuk és forma-ösztönük pedig nem volt olyan ele-
ven, hogy élmény nélkül is képesek lettek volna önálló, kerek 

7 Horváth: í. m. 66. 1. 



dalanyag feltalálására és ehhez simuló belső forma kiképzésére. 
Ezért olyan sok az alaktalan, a részek diszharmóniájában szen-
vedő darab az almanach-dalok között. 

A lírai magány megőrzése sokszor nem sikerül, a daloló 
nem a maga megkönnyítése végett, hanem a közönségnek dalol. 
Emlékezzünk csak vissza Jámbor dalkezdésére (Hattyúdalok 
XIV.): „Jégveríték omlik arcomon le." Nekünk, az olvasónak 
rajzolja magát, nekünk mondja el, mennyire sápadt, mennyire 
remeg, mégis mennyire örül, mikor kedvesével készül találkozni. 
Természetesen akadnak bőven életszerűbb dalok. Mily teketó-
riátlanul életszerű Erdélyi őszi dalok I, darabjának a kezdete: 

Csendes mezők, óh szóljatok, 
A kedv hová lett rólatok? 

Vagy Kunoss Hódolatáé: 

Lányka! Hószín arcaidnak 
Rejtsd el égi bíborát. 

A forma dallamosságával szemben nem lehet kifogást 
emelni. Ebben mesterek még a gyengébb tehetségűek is, A nép-
dalok kivételével majdnem mindig a németes formákat használ-
ták. Szentimentálizmusukhoz ez illett. 

Tárgy szerint legtöbb a szentimentális szerelmi dal, keve-
sebb a hazafias; egyes költőknél előfordul a vallásos dal, gya-
kori a bordal és vándordal. Ez utóbbi egészen Bajza után, de 
sokszor az ő vándordalainak mély élményi alapja nélkül. Soha 
nem tapasztalt népszerűségnek örvendenek a dalciklusok/ 

A német szentimentális lírából Bajzától meghonosított és 
nála mély gyökerű szubjektív helyzetdal az almanach-lírikusok-
nál nagyreszt gyökértelenül, néha objektíven, de Vörösmarty 
genre-szerűsége nélkül jelentkezik. Annyiban rokonok Bajza és 
az almanach-lirikusok helyzetdalai, hogy alkalmazásukban az 
önkifejezés problémája nagy szerepet játszik. De míg Bajzánál 
csak arra szolgál a helyzet, hogy szferikus, tárgytalan érzelmeit 
ennek segítségével kifejezze, addig náluk ez szüli az ihletet, az 
érzelmet, a helyzet részleteinek kidolgozása a mondanivalót. 

8 Épígy a németeknél: Lenau, Platen, W. Müller, Gaudy, Uhland. 



A helyzetdalok jórészt népdalok, és a népdalok csaknem 
kivétel nélkül helyzetdalok és a Kisfaludy Károly-féle néphez 
idomuló népiesség termékei. A legtehetségesebbekről: Erdélyiről, 
Krizáról, Szentivániról annak a helyén külön fogunk megemlé-
kezni, a többiről pedig nem sok jót mondhatunk. A külsősége-
ket: magyaros verselést, naiv beszédmódot, a nép dali sablont 
(kezdőtétel, szólítgatások stb.) igyekeztek ellesni Kisfaludy Ká-
rolytól és a többi nép dalíró elődüktől, de sokszor még ez sem 
sikerült, annyira beléjük évődött a szentimentális stílus. Némely 
sikerültebb darab mellett találunk példát itt e korcs műfaj min-
den gyengéjére, 

Almanach-liríkusaínk természetüknél fogva inkább reflek-
tálok, ép ezért nem annyira a friss benyomásokból fakadó, mint 
a visszaidézett élmények során ébredő érzelmek tolmácsolására 
alkalmasak, Szentimentális-melanchóliikus természetük is inkább 
az elégiának kedvez. A szentimentális magyar líra pedig, mind-
járt elindulásakor, határozottan elégikus színezetű (Ányos és 
a németesek). Kisfaludynak, Vörösmartynak, Kölcseynek, Baj-
zának nagyszámú tiszta műfajú elégiái vannak, ez utóbbi kettő 
épen, egész költészetét nézve, elégikus jellegű. Almanach-liriku-
sainknak mégsem ez a legkedveltebb műfaja. Gyakori hazafias 
költészetükben, vannak szerelmi és családi érzésből fakadó elé-
giák is szép számmal, de leggyakoribb az az eset, amikor az elé-
gia műfaja nem tisztán jelentkezik, hanem a dal műfajával ösz-
szeolvadva, átmeneti műfajt alkotva. Ez az almanach-líra igazi 
műfaja. 

Az óda műfajában állandóan két végzetes hiba kísért. Az 
almanach-költőknek ódai ihletük alig van, a hazafias líra terén 
pedig, ahol az óda műfajával legtöbbször megpróbálkoztak, még 
kevésbbé. így gyakran mindjárt a kezdő lendületnél megbotla-
nak, vagy ha ez még sikerül is, a kezdett lendület megtartása 
már nem, az óda-hangból a dal- és elégia-hangba esnek le. Más-
kor meg a belső feszültség híján való páthosz szónokiasságot, 
az érzelmi tartalom és forma díszharmóniáját eredményezi. 
Egyébként az óda műfaja nem örvendett valami nagy népszerű-
ségnek az almanach-lirikusoknál. 

Az epigrammát minden almanach-kÖltő művelte. Ehhez nem 
kell élmény, elég egy jó ötlet és egy kis forma-készség. A hosz-
szabb lélekzetű, érzelmes epigramma kedveltebb Vörösmarty, 



Kölcsey, Bajza nyomán, mint a gúnyos, A tárgykör kiszélesedik, 
nagy szerepet (kap a hazafiság mellett a szerelem is. Hogy a 
nagyszámú epigrammák között kevés az igazán sikerült, annak 
az az oka, hogy ez a műfaj az övékénél sokkal erőteljesebb és 
tömörebb stílust kíván. Kivétel Székács József és Tóth Lőrinc 
epigramma-költészete, mely általános esztétikai értékkel mérve 
is megállja helyét a magyar epigramma-költészetben. 

A költői levelek között van néhány igen közvetlen hangú 
(pl. Szemere M.: Tompa Miskához). Néha csak annyiban van 
hatással a levél műfaja, hogy a stílus természetesebb lesz, más-
kor pedig csupán a külsőségek (megszólítás, búcsúzás) árulja el, 
hogy levélről van szó, de sem a tartalom, sem a forma nem mó-
dosul (Császár F. levelei). 

IV. 

Biedermeier és almanach-lírikusaink 
írói egyénisége. 

Tárgyalásunk folyamán almanach-lírikusaínk egyéniségében 
biedermeier vonásokat is vélünk felfedezni, ezért elöljáróban a 
biedermeierről kell szólnunk.1 

A német kultúrának a napoleoni háborúktól a 48-as forra-
dalmakig terjedő korát újabban biedermeier kornak nevezik. 

1 A biedermeier irodalmát először Rudolf Ma jut foglalta össze (Das 
literarische Biedermeier. Aufriss und. Probleme. Germanisch-Romanische 
Monatschrift. 1932. XX. 11—12. 1.). Magyarul először Zolnai Béla (Irodalom 
és biedermeier. Szeged, 1935, 21—24. 1.), majd utána Horvát Edith (A bie-
dermeier életkép. Bp. 1936. 5—11. 1.) ismertette a biedermeierrel foglal-
kozó tudományos irodalmat. Mindkettő azonban csak 1932-ig jut áttekin-
tésében. Gárdonyi Klára (Biedermeier a magy. költészetben. Bp. 1936, 1— 
7. 1.) már 1935-ig halad és a bied.-rel foglalkozó magyar nyelvű értekezése-
ket is kimerítőbben hozza. Azóta a köv. fontosabb tanulmányok jelentek 
meg; Paul Kluckhohn: Biedermeier als literarische Epochenbezeichnung, 
Günter Weydt: Literarisches Bied, II,, Karl Simon: Bied. in der bildenden 
Kunst, Max Wundt: Die Philosophie in der Zeit des Biedermeiers, Fried-
rich Brie: Literarisches Bied. in England, Wilhelm Bietak: Zwischen Ro-
mantik, Jungen-Deutschland und Realismus. — Mindez a Deutsche Viertel-
Jahrsschrift 13. k. 1935, első füzetében, amely teljesen a bied.-nek van 
szentelve. Ugyané folyóirat köv. évfolyamának 3. füzete Romantik und 



Földrajzi és időbeli elhatárolása még vita tárgya.2 Általában 
biedermeiernek a romantika utáni első generáció legjellemzőbb 
ízlésirányát veszik. Ez a generáció az 1790—1815. évek között 
született és munkásságát a 20-as, 30-as, 40-es években fejtette 
ki. Az 1815—1848 -ig terjedő kor politikailag a restauráció, kul-
túra szempontjából a biedermeier kora, amelynek legfontosabb, 
de nem egyedüli irodalmi iránya a biedermeier.3 A politikai tör-
ténelem következő évszámait vesziik a biedermeier kor határkö-
veinek: 1814: az államhatalom részéről megnyilvánuló reakció 
győzelme; 1830: a politikai reform kezdete;4 1848: a biedermeier 
princípiumokkal való teljes, forradalmi szembefordulás.5 

A magyar kultúra területén a biedermeiernek sohasem volt 
kormeghatározó jelentősége, ezért magyar biedermeier korról 
nem beszélhetünk. De a közvetlen szomszédból kiinduló szellemi 
áramlat hullámverései, ha egy kis késéssel is, hozzánk is elju-

Biedermeier felírással van ellátva, és a köv. bied.-cikkeket tartalmazza: 
Heinz Funck: Musikalisches Bied., Klemens Möllenbrock: Die religiöse 
Existenz Annettens von Droste im theologischen Gesamtbild der Zeit, Ru-
dolf Haller: Goethe und die Welt des Biedermeiers, Paul Kluckhohn: Zur 
Biedermeier-Diskussion (az eddigi irod. szemléje és kritikája). A Dichtung 
und Volkstum bied.-füzetében (36. k. 1935. 2, és 3. fűz.) jelentek meg: 
Werner Kohlschmidt: Leben und Tod in Stifters Studien, Heinrich Cämerer: 
Zu den Balladen der Droste, Hermann Pongs: Ein Beitrag zum Dämonischen 
im Bied., Benno von Wieses: Zeitkrisis und Bied. in Laubes „Das junge 
Europa" und in Immermanns „Epigonen". Más művek: Ferdinand J. Schnei-
der: Bied. und Literaturwissenschaft (Preussische Jahrbücher, 1935. 3. füz.), 
Reinhold Backmann: Grillparzer und die heutige Biedermeierpsychose 
(Jahrbuch der Grillparzer Gesellschaft. 33. köt.), Vera Sandomirsky: 
Eduard Mörike, Sein Verhältnis zum Bied. (Erlangen, 1935.), Oskar Walzel: 
Biedermeier (Die Literatur. 38. évf. 1936. ápril.). 

2 Majut (Lebensbühne und Marionette. — Germ. Stud. 1931, 100; Stu-
dien um Büchner. — Germ. Stud. 1932, 121. —; Das literarische Bied, — 
Germ. Rom. Monatschr, 1932. 401. 1. — ) az egész 1815—48-ig terjedő kort 
jelzi a bied. szóval, amelybe belefér a romantika, Jungdeutschland, sőt a 
byronizmus is. 

Kluckhohn (Bied. als literarische Epochenbezeichnung, — D, V. Sch. 
1935, 13. k. 8. 1.) egynemű ízlésbeli irányt jelöl e szóval, azt a lényeges 
-és legjellemzőbb mozgalmat, amely az 1820—50-ig terjedő kort meghatá-
rozza. 

3 Kluckhohn: u. o. 
* Sokak szerint (Majut: i. m. 419. 1., Kluckhohn: u. o.) az 1830-nak 

nincs határvonal szerepe. 
5 Zolnai: i. m. 29. 1. 



tottak, Először az irodalom, a szabadságharc után inkább a kép-
zőművészet és iparművészet terén. Itt sokkal nagyobb arányú és 
jelentősebb ez a hatás a magyar kultúra egésze szempontjából, 
mint az irodalom területén. Nem is volna érthető, hogy Bécs, a 
legfontosabb európai eszmeáramlatok eme legerősebb középeuró-
pai gyűjtő- és szórólencséje épp azt a kultúrát ne sugározta 
volna felénk, amely a saját falai közt termett, itt virágzott, amely 
sajátosan bécsi. A kölcsönzés feltételei pedig talán sohasem 
voltak jobban adva, mint korunkban, A politikai helyzet azonos, 
a kulturális élet rokon, az osztrák és magyar irod. kapcsolatai 
pedig (nagyrészt a magyarországi németség közvetítésével) élén-
kebbek, mint valaha.6 

A biedermeier ízlés-irány kifejlődésének legfőbb tényezője 
a napóleoni háborúk után kialakult és leginkább az öntudatra 
ébredő német népet sújtó politikai abszolutizmus volt.7 Közre-
működött a kapitalizmus uralomra jutása is, ami a napóleoni 
háborúkban úgyis elszegényedett német nép nagy rétegeinek 
szociális viszonyait még elviselhetetlenebbé tette,8 valamint az 
a nagy elernyedés, ami a véres háborúk után úrrá lett a lelkeken. 

A német polgárság egyelőre nem volt olyan erős, hogy a 
siiker reményében vállalkozni mert volna politikai és szociális 
helyzetének megváltoztatására. Mit tehetett mást, mint szenve-
dőleg tűrni a megváltoztathatatlant, és a sivár külső világ elől 
menekülve vagy idegen, ismeretlen országban vagy a saját ben-
sejében keresni az ideális világot. Az aktív romantilka az előb-
bit választotta (Weltflucht, orientalizmus), a passzív bieder-
meier az utóbbit, és vándorlási vágyát utasok, hajósok, vándo-
rok álarcában helyzetdal alakjában élte ki. (íme az utas-, ha-
jós-, vándordalok alapja!)" 

De hiába menekült a biedermeier ember a saját bensejébe 
és az itt kialakított ideális világba. Látnia kellett, hogy fájó kü-
lönbség van a való élet és az ő fantáziaalkotta világa között, 

6 Adatok erre az utóbbira: Zolnai: i. m. 69. 1. 
7 L. H. L. Houben: Der gefesselte Bied. Leipzig, 1924. — Farkas Zol-

tán: A bied. Bp. 1913, 8. 1. 
8 Koszó János: „Nyugat alkonya" — hangulat a XIX. sz. első felében 

és hazánk. E. Ph. K. 1933. 212. és köv. 1. 
B Ugyanez a motivum a festészetben: Kopp Jenő: Borsos József. Bp» 

1931. 33. 1. 



Bietak szerint10 a biedermeier ember életérzése éppen az esz-
mény és valóság ellentétjén alapul, és e megoldhatatlan ellentét 
miatt érzett fájdalom a biedermeier ember alapérzelme. A bie-
dermeier lélekneik látnia kellett, hogy az egyik (vagy ideális vagy 
reális) irányba való kizárólagos állásfoglalása nagy veszedelmet 
hoz számára. Amennyire tehette tehát, e két ellentétes pólussal 
szemben elfoglalt álláspontját össze kellett hangolnia. Az így 
keletkezett harmónia a reszignáció. Nem szünteti ugyan ez meg 
az ellentétet és az ebből fakadó fájdalmat, csak enyhíti, és al-
kalmassá teszi az embert, hogy a mindkét világhoz való tartozás 
sorsát és az ebből származó kettős kötelezettségeket elviselje. 
A biedermeier tehát az idealista filozófia alapján álló romanti-
kánál több figyelmet szentel a tapasztalati, reális világnak. így 
átmenet a romantika és realizmus között. Kluckhohn vette először 
észre, hogy a reszignáció a biedermeier írók világnézetének kö-
zös vonása, Bietak meg éppen ezt teszi meg a biedermeier élet-
érzés alapjának.11 

A biedermeier életérzés a lírában találta meg legközvetle-
nebb kifejezését. Épp azért nem csupán az ideális és reális világ 
kettőssége miatt létrejött küzdelem eredménye, a reszignáció 
kap hangot, hanem a küzdelem minden mozzanata. Az életérzés-
nek egyszer ideális, másszor reális oldala az erőteljesebb, más-
kor pedig a kettő harmóniában olvad össze a reszignácíóban.12 

Vannak tehát idealista, realista, optimista, pesszimista költemé-
nyek, amelyek mégis ugyanannak a biedermeier életérzésnek ta-
lajából fakadtak. 

Bitak értelmezésében a reszignáció nagy küzdelmek kom-
promisszumos eredménye, olyan harmónia, amelyet sok össze-
ütközés előzött meg, és amely sok lemondást követel. Weydt 
szerint a biedermeier ember elérhette ezt a reszignácíót az ideális 
és reális világ ellentétjének végígszenvedése nélkül is, azáltal, 
hogy tisztelte a reális világot, de nem feledkezett meg életének 
ideális céljairól sem, ő éppen a reális világ közönséges tárgyai-
val, kicsi dolgaival szemben elfoglalt odaadó szeretetben (,,Sam-

10 W. Bietak: Das Lebensgefühl des „Biedermeier". Wien—Leipzig, 
1931. — Vom Wesen des österreichischen Bied. und seiner Dichtung, D. V. 
Sch, 1931. A bied.-re vonatkozólag főként e két munkára támaszkodom. 

11 W. Bietak: i. tanúim. 653—654. 1. 
12 W. Bietak: i. könyv, 151. 1. 



mein und Hagen" szavakkal fejezi ezt ki) látja a biedermeier 
lélek alaptulajdonságát,13 Ez a dolgokhoz való ragaszkodás kész-
teti a biedermeier embert múzeumok és könyvtárak létesítésére, 
nyelvemlékek, történeti források, népdalgyűjtemények kiadására, 
néprajzi adatok gyűjtésére, ez érteti meg azt a szeretetet, amely-
lyel csüng megszokott bútordarabjain, ápolja kertjét és őrzi em-
léktárgyait, Aki ismeri a magyar multat, annak nem kell a ro-
konvonásokat elsorolni. Hogy aztán ebben mi szerepe van a bie-
dermeiernek, azt nehéz eldönteni. 

Az élet kettősségének a tudata meglátszik a biedermeier 
szerelmi költészetben is, amely lényege szerint a szerelemnek 
amaz irracionális felfogásában gyökerezik, amely a ,,Sturm und 
Drang" és a pietizmus örökségeképen a romantikában divatos. 
De épp ezek a romantikus vonások: a szerelem tárgyának és 
magának a szerelemnek égi magasságba való helyezése, a foly-
tonos távolesettség, válás, elmúlás, az örökös vágy és kielégü-
letlenség megérlelik a biedermeier lélekben azt a tudatot, hogy 
igaz szerelem nincs e földön, ilyen majd csak a másvilágon lesz. 
Ezért olyan kedves helye most a szerelmeseknek a temető, és 
kedves ideje az elmúlás szimbólumai: az ősz és az alkony.14 

A biedermeier költő reszignácíóval állapítja meg, hogy nem 
boldog, nem szerencsés. Egyszer volt már boldog, gyermekkorá-
ban, de az elmúlt, csak szép emléke maradt meg (a gyermekkor 
rajongó festése!)15. Lesz is még boldog, de csak a másvilágon. 
Az igazi boldogság, igazi szerencse küszöbe tehát a halál. A 
mult boldogság emlékével, a jövő szerencse reményével nyug-
szik meg most a földi élet boldogtalanságában,16 

A magány szeretete jellemző, és szorosan összefügg az élet 
kettősségének a tudatával és a reszignáció megszerzésére való 
törekvéssel. Két tényező szerepel kialaikulásában, egy negatív 

13 G, Weydt: Literarisches Bied. D. V. Sch. IX. 1931. 630. 1.; ugyané 
cikk 2, része: D. V. Sch. XIII. 1935. 46. 1. 

14 Bietak: i. k, 161—164. 1. Feuchtersieben, Zedlitz, Grillparzer, Grün, 
Badenfeld, Lenau, Mayrho<fer szerelmi költészetére alapítja megállapításait. 
Könyvében bőven idéz példákat. 

15 Rousseau-i gondolat a gyermeki állapotnak, mint tökéletesnek fel-
fogása. (L. Szerb Antal: Magyar preromantika. Bp, 1929. 23. 1.) A romanti-
kában már népszerű gondolat (Zolnai: i. m. 122. 1.), 

18 Bietak: i. k. 164—167. 1. Schober, Seidl, Stifter, Schlechta költemé-
nyeit idézi. 



és egy pozitív. Az előbbi a világtól való tartózkodás, a tőle való 
menekülés, amely azért szükséges, hogy az ember szívéből a reá-
lis világ szeretete — amely földi életében okvetlenül szüksé-
ges — ki ne égjen. A másik tényező: vágy a lelkében kialakí-
tott ideális világ után. A magányban ugyanis az ember mintegy 
kívülálló, magasabb pontról szemlélheti a világot. így el tudja 
rendezni, át tudja tekinteni a jelenségek tömegét. Ebből az el-
rendezett szemléletmódból (amely által a világ hasonlóbb lesz 
a lelkében élő ideális világhoz) a való világot körülvevő ideális 
világról sejtése támad. Egyszersmind láthatja a maga kicsiny 
lényének beékeltségét a világ törvényszerűségébe, amelyből 
majd csak a halál fogja egy ideális világ számára megszabadí-
tani. A magány szeretetének gyakorlati gyümölcsei: reszignácíó, 
nyugalom, béke, szabadság hangulata, legkedveltebb helye a 
természet,17 

A magánynak és természetnek hasonló szeretete minden bo-
nyolultabb társadalmi berendezkedés kísérője. Gondoljunk csak 
pl. Theokritos és a rokokó idillszomjára, Horatius Tibur-vá-
gyára. Rousseau fogalmazásában meg éppen mint a társadalmi 
élettől való menekülés és egy természetesebb, igazabb élet kiala-
kulásának helye a természet és a magány. 

Ugyanazok a tényezők működnek a családi tűzhely és ba-
ráti kör után való vonzódás elmélyülésében, mint a magány sze-
retetében. Épp a családiasság és barátkozásí hajlandóság a bie-
dermeier ember legelnépszerűsítettebb vonása. Aligha nem a 
biedermeier családi életkép-festők (Waldmüller, Milde, Begas, 
Ludwig Richter, Amerling, Fendi) voltak e vonás kiemelőí. Eb-
ből a talajból fakadt az emlékkönyv-költészet,18 a bordal19 és 
dalciklusok20 kedvelése. 

Az álom is magány, de több ennél. Ez már, ha csak pár 
órára is, az ideális világba helyezi az embert, hogy az ébredés 
kiábrándulása és az ideális és reális világ között levő \különb-
ség annál fájóbb legyen, A biedermeier az álomnak nagyra ér-
tékelését a romantikától örökölte. Hajlandó annak álom = igazi 

17 Bietak: i. k, 156—159. 1. Gondolatait az említett bied, költőkön kí-
vül Bauernfeld, Raimund költészetéből vonja le. 

18 Kluckhohn: i. m. 10. 1. 
19 Zolnai: i. m. 37—41. 1. 
20 Kluckhohn: i. m. 11. 1 



élet azonosítását is elfogadni, de gyakoribb az álom reálisabb 
felfogása, mely szerint az álom illúzió csupán.21 

A halál a jövendő, ideális élet kapuja.22 Talán fájdalmas 
a válás a földi élettől, mert mégis csak volt ebben is szép. De 
hát ez az ember sorsa, aki csak egy kis szem a természet lánc-
gyűrűjében, körfolyamatában, ahol nyugalom és élet, múlt és 
jövő egymás mellett vannak.23 Különben is bő kárpótlást fogunk 
azért kapni, amit a halálban el kell hagynunk. 

Az enyészet-vágyat Rousseau tette irodalmivá. Nyomában 
a 18. sz. második felében fel virágzik a temető-költészet,24 Kez-
detben a megsemmisülés utáni epedés, a romantikától kezdve az 
új, igazabb élet után való vágy e költészet inspirálója. 

Lássuk most már az almanach-lirikusok egyéniségét. Elő-
ször az általános tulajdonságokat, azután a szórványos bieder-
meier vonásokat fogjuk összegyűjteni. 

Az almanach-költő legjellemzőbb, legkifejezettebb lelki vo-
nása az érzelmesség. A túlzott érzelmesség, amint már láttuk, 
nem kizárólagosan magyar almanach-költői tulajdonság, nem is 
német. Általános európai jelenség, és története korunk előtt vísz-
szamenőleg hosszú időn keresztül megfigyelhető.25 Igazi virág-
kora a 18. sz., annak is inkább az első fele.26 A 19. sz. eleje ,,der 
Übergang des sentimentalen Menschen zum rein sentimentali-
schen",27 Ezen a ponton jut kapcsolatba, különösen Kölcseyn és 
Bajzán keresztül, a magyar almanach-líra szentimentalizmusa az 
érzelmesség általános fejlődésével. 

Hogy az almanach-líra szentimentalizmusáról képet alkot-
hassunk, olvassuk csak el Nagy Imre Búcsú Szepességbe távo-
zott testvéremtől című költeményét. Az a szentimentális testvéri 
szeretet, amely ebben megnyilvánul, ma egészen szokatlanul hat. 
Szerelmes szentimentális költeményeket már láttunk. Nos, eb-

21 Bietak: í. k. 159—161. 1.; i. ért. 663. 1. 
22 Bietak: i. k. 165. 1. 
23 Bietak: i. k. 158. 1. Elméletét mindezekben az említett bied. költők 

költeményeiből szűri le. 
24 Szerb Antal: i. m. 28. 1. 
25 M. Wieser: Der sentimentale Mensch, Gotha, 1924, 
26 M. Wieser: i. m. 186—218. .1 
27 M. Wieser: i. m. 229. 1. 



ben Nagy Imre éppen úgy nyilatkozik meg, ahogy az almanach-
lirikusok exaltált szerelmi lángolásukban írnak, Kerényi Frigyes 
Petőfinek című költeményében elmondja, hogyan fogják mások 
Petőfit vigasztalni kedvese halála alkalmával, Ő is vigasztalni 
szeretné, de máskép, mint mások. 

Özvegy lelked kínját orvosolni 
Néma ajakkal jőnék én tehozzád, 
Karjaidba — sírván — átomolni. 

Mindenesetre ez igazabb, de szentimentális részvétnyílvánítás. 
Nem csoda, hogy Kármán Fannijának szomorú története úgy 
meghatotta Kerényit, hogy költeményt írt róla (Fanni hagyomá-
nyainak olvasása után), és boldogsága tárgyául egy Fannihoz 
hasonló leányt kíván, 

A szentimentális lélek végtelenül érzékeny és ennek megfe-
lelően nagyon gyengéd, így van almanach-lirikusainknál is. Szá-
mukra az életnek olyan jelenetei, amelyek mellett a mai férfi 
hidegen megy el, az édes-bús érzelmek felidézői voltak. Nem 
csak a szerelmes egy tekintete, a barát érkezése vagy távozása, 
öröme vagy bánata, hanem egy szép napnyugta, a hold ezüstös 
fénye, a ligetben nyögellő csalogány dala könnyet csal sze-
mükbe. Nézzünk egy példát: 

Toronyban fenn, a kis harang 
Ezüst hangon beszél: 
Ha lit ára keblem oly meleg 
S lágy érzelmekre kél, (Kerényi: Halálharang} 

A nőiesen érzékeny almanach-lirikus egyúttal nagyon gyen-
géd. Különösen látszik ez kedvesének és saját gyermekségének 
festésén és költői nyelvén. Az ő kedvese minden bájjal megál-
dott hófehér, törékeny angyal, akihez közeledni csak lábujjhe-
gyen szabad. A mindig mérsékelt Vachott is így áradozik: 

Nem földi báj az, mely téged körülvesz; 
Mint égi lény, úgy tűnsz fel énnekem. 
Mely bűvösen hat a föld gyermekére, 
Mitől homályba vész a gyönge szem. 
S én mintha volnék új Endymion: 
Mert égi lénynek bájhatalma von, 

(Szerelem) 



A magyar szerelmi költészetben oly jól ismert női keményszí-
vűség azonban ezekből az „égi" lényekből sem hiányzik. — A 
gyermeki élet a földi angyal élete a földi mennyországban. Idéz-
zük Tárkányi Búcsú ifjúkoromtól című költeményének egy 
strófáját: 

Isten veled, csapongó képzelet! 
Örömvirágim ékes hímpora, 
Te édes álom, s boldog élvezet 
Tündérkezektől felvont sátoTa. 

A gyengédségre való törekvés néha édeskéssé teszi a költőt: 

Vőlegénye, mint a hajnal 
Arca, oly derült; 
S oly szelíd, mint a mosoly, mely 
Rózsa-ajkin ült. 

(Beöthy Zs.: A menyasszony) 

Az érzelmességgel függ össze almanach-lirikusaink lelkial-
katában a passzivitás. Ha költeményeiket nézzük, általános tu-
lajdonságnak mutatkozik ez, egyik-másik költő azonban rácá-
fol életével. Különösen passzívnak mutatkoznak szerelmi költé-
szetükben és azokban a költeményekben, amelyekben a sorssal 
való viszonyukról beszélnek. Szerelmükben csak sóhajtoznak a 
boldogság után, de megszerzéséért semmit sem tesznek. Sirán-
koznak a sors kérlelhetetlensége miatt, de sorsuk irányítására 
cselekvően hatni nincs erejük, 

A passzivitásból folyó vonás almanach-költőink költői arc-
képén a fájdalom, különösen a szerelmi fájdalom után való 
vágy, a fájdalom élvezése. Egyáltalán nem férfias vonás ez, Köl-
cseynél már megtaláljuk: 

Szenvedünk, bár nyugodalmat kérek 
Vérző búnkat mégis ölelem. (Laurához) 

Az almanach-lirikusoknál pedig egészen általános. Császár Fe-
renc így ír: 

. . . de édes a kín s bú szívemnek, 
Mint langy eső a szomjazó ligetnek. (Édes kín) 

Igen kedves hasonlata ez az almanach-líríkusoknak. Az öröm 



nem kell, az nagyon prózaivá teszi az életet. Viharzó kín alatt 
elhamvadni már költőhöz méltó élet: 

Oh lány! ne mondj igent, 
Oh lány! ne mondj nemet, 
Amaz kéj-árba fojt, 
E másik eltemet. 

Hagyj élni, élni még, 
Imádni bájidat. 
Édes reményleni 
Viharzó kín alatt, (Nagy Imre: Nyilatkozás) 

Ez az almanach-költő fájdalmának igazi arca. Megragadja, ke-
resi vagy játssza a lelki szenvedést, különösen a szerelmi kínt, 
mert divat, mert témát ad neki, mert iköltővé teszi. A fájdalom 
témaszülő tevékenysége tudatos is, amint pl. Erdélyi Búvigasz 
című költeményének utolsó versszaka elárulja: 

Én szívemet búval vigasztalom: 
Ne félj szívem, majd fogsz szenvedni még, 
Mert változó az ember és hűség; 
Neked bajod lesz és nekem — dalom. 

Itt is szembetűnő a különbség Kölcsey és Bajza meg az alma-
nach-lírikusok egyénisége között. 

Költőink hazafiságát, családi és baráti érzületét, filozofáló 
hajlamát már láttuk.28 Csak azt kell még megjegyeznünk, hogy 
önközlésük konvencionális, így gyakran előfordul, hogy költe-
ményeik elolvasása után egész más jellem rajzolódik elénk, 
mint egyéb történeti forrásokból. 

Almanach-liriikusaink között alig van biedermeier egyéni-
ség, De biedermeier vonások vannak jellemükben és költésze-
tükben. Egyikében több, a másikéban kevesebb. Vannak, akik 
megközelítik a biedermeier emberi és költői eszményt (pl. Va-
chott), de olyanok is, akik szöges ellentétben állnak vele (pl. 
Sárosy). A most sorra kerülő biedermeier vonásokat általában 
nem úgy kell venni, mint az almanach-líra lényegét adó tulaj -

28 L. Tárgyi és műfaji csoportosítás c. fejezetet. 



donságokat, hanem csak mint egy különálló, idegen, de időben és 
térben érintkező ízlés sűrűbb vagy ritkább nyomait, hatását- El-
járásunk merevségét ez indokolja. A nehézséget pedig az okozza, 
hogy a romantika és biedermeier nincs az eddigi irodalomban 
megnyugtatóan szétválasztva, viszonyuk a részletekben meg-
állapítva. 

Az élet kettősségének, ellentétességének átélése nem most 
feltűnő újdonság irodalmunkban. Kisfaludy Károly líraiságának 
már ez a forrása. Költeményeit „nem alkalmi élmények és vál-
tozatos érzelmek, hanem ideális életszemlélet állandó, változat-
lan líraisága" sugallta. ,,Ez életszemlélet valót és ideált, sorsot 
és képzelődést, földit és égit állít szembe egymással, s ezek el-
lentéteinek átélése teszi a költő élményét, melyet vagy mint je-
lenvalót, aktuálist tár fel, vagy mint egykorit, felidéz, elbeszél. 
A való, a sors, a földiség fájó teher a lelken, s a képzelőerő je-
lenti számára az ideálba, a vágyak hónába való menekvést, az 
.istenülést' az inspirációt."29 Az élet kettősségének átéléséből fa-
kadó költészet kezdeményezője azonban nem Kisfaludy Károly. 
„Csokonai ,ideálvilágba' menekvése, Berzsenyi költészetének 
ódai és elégiái kéthúrúsága már megindult e modern nyugtalan-
ság felé, azt mélyítette el szinte a meghasonlásig Kölcsey, azt 
öntötte egybe valami borongó, vagy dúlt páthoszba Vörösmarty '" 
s az a kettősség zeng, de valóságos élettapasztalatoktól sugall-
mazottan, váltakozva, vagy kedves húmorba összeolvasztva (Bo-
lond Istók!) Petőfi lantján."31 

Így nézték és énekelték az életet a mintaképpel, Bajzával 
együtt almanach-lirikusaink is. A kérdés csak az, hogy a két el-
lentétes világhoz való tartozandóság tudata kevesebb meghason-
lást és több beletörődést eredményez-e a bietalki kiábrándult 
vagy a Weydt-féle preventív reszignáció értelmében, szóval: a 
reszignáció megszerzése jobban és általánosabban sikerül-e ne-
kik, mint elődeiknek.32 

29 Horváth János: Kisfaludy Károly. Kókai Lajos kiad. Bp. 1936. 
(Egyet, előad.) 66. 1. 

30 Vörösmartynak az élet kettősségéről vallott felfogását bővebben ma-
gyarázza Zolnai Béla: í. m. 85—89. 1. 

31 Horváth: i. m. 68. I. 
32 A hangsúly a „jobban"-on van, mert hisz alig van költő, akin a 

reszignáció hangulata, legalább mint kedély-reakció, hébe-hóba erőt nem 



A felelet igenlő, de azt túlzás nélkül nem állíthatjuk, hogy 
az almanach-költemények gondolati és élményi alapja a re-
szignáció, hogy mindenestől biedermeier-költeményeknek vol-
nának mondhatók. 

A közvetlen mintaképeket nézve: Kölcsey lelkületében nem 
találunk reszígnácíót. Sóvárog az ideál után, törtet utána, de 
nem csak elérni, megközelíteni sem tudja. Fájdalma időnként 
sötét pesszimizmusba kergeti. Bajza szívét is megvérzi az ideál 
elérhetetlensége, de ő már valamelyes kiábrándult reszignáció-
val fordul vissza vándor dalainak egy részében az ideális haza 
keresésétől (pl. Vándor alkonydala). A reményhez címűben így 
panaszkodik: 

Most a fényhonból kizárva, 
Hol örök tavasz virul, 
Messze végtelenbe sírok, 
Bús hazámnak partim! ; 
S irgalomnak nincs hajója 
A sötét sors tengerén, 
Mely áttenne oly világba, 
Hol való lesz a remény, 

A fájdalom égő, vigasztalan. De nézzük meg az első versszak 
második felét, amelyben a reményhez intézi szavait: 

Kába én, hogy úgy öleltem 
Szívigézö álmidat. 

íme, a költő korholja magát a túlságos reménykedés miatt, mert 
ez okozza boldogtalanságát, A diagnózis megvan, az orvosságot 
is megtalálhatja. Ez már reszignáció, ha bátortalanul jelentke-
zik is. De éppen ez a jellemző és nem az a határozottabb, ami pl. 
az Őszi dalban nyilatkozik meg, ahol a halál az új, boldog élet 
kapuja, amelyen túl a szív nem fáj a földi élet ütötte sebek 
miatt; vagy a Nyugasztalóban, amelyben az előbbihez hozzáteszi 
Isten ítéletét, az egész világ e legigazságosabb szankcióját. 

Egy árnyalattal határozottabb reszignációt találunk az al-
manach-Iírában az általánosabb kiegyensúlyozatlan ellentétesség 
mellett. Fájdalmas az élet — énekli Tompa — de tűrni kell. 

venne (Vörösmartyn pl. elég gyakran; v. ö. Zolnai: í. m. 85—89. L), sőt 
olyan is van (pl. Berzsenyi), akinél ez állandó lelkiállapot. 



Még a reményt is ki kell űznünk szívünkből, mert ez csak újabb 
csalódást hoz: 

Ne tartsd mint rabmadárkát a reményt, 
Hogy szép szavával tudva csald magad; 
Halvány jelen lesz a színes jövő, 
S még jó, ha nem hoz új fájdalmakat, 

(Emléksorok egy szép hölgyhöz) 

Megtaláljuk a reszignációt a szerelemben. A romantikus 
kettősség világos: egyfelől az égi színekkel megrajzolt csodaszép 
nő, aki örök szerelmével értelmet ad a költő életének, elmúlha-
tatlanul boldoggá teszi; a másik oldalon az a fájó tudat, hogy 
ideáljához hasonló lényt úgysem talál, ha talál is, az nem vi-
szonozza érzelmeit, vagy boldogságuk rövid, múló csupán. Örö-
kös hát a vágy és kesergés. Megnyugvást egyedül az ád, hogy a 
síron túl minden máskép lesz, a temetőben „teljesül a szív édes 
reménye", ezen túl már nem tudja a sors kénye megakadályozni 
a szerelmesek boldogságát (Császár: Temetőben). A leghatáro-
zottabban Bajza fejezte ki e gondolatot: 

„Szent árny! sóhajtám, hol, hol fogsz velem 
Te egykor egyesülni?" Ő elázott 
Arccal fordult el s — a sírokra inte. (Éjjel) 

Szinte ez alz egyedüli reszignácíós gondolat. Igaz, ez gyakori. 
Vachott igénytelen megelégedettsége, Kriza tréfás, józan kiáb-
rándultsága (Visszalépés) már kevésbbé. 

Megvan az ellentétesség almanach-költőink hazafias költé-
szetében, hisz híven követték romantikus elődeik ,,ódaí és elé-
giái kéthúrúságát". De nyoma van a reszignációnak is, bár a 
tárgy természetének és költőink hazafis ágának megfelelően még 
határozatlanabbal és ritkábban, mint másutt. Tárkányi pl. így 
inti a hazájáról álmodozó száműzöttet: 

Boldog alvó! jobb világban létez 
Ily hon, a földön csak álomképek, 
S azt keresni hasztalan. 

(A száműzött) 

Még jellemzőbb Tóth Lőrinc Vándordalok ciklusának VII, da-



rabja: háborog a költő lelke, mint a hegyi patak, a népszabad-
ság hiánya miatt, de megnyugszik, hisz 

Isten-kéz jelölte úton megy 
A kor szelleme. 

Emberi sors és képzelődés, hétköznapi élet és ideális haza: 
mennyi fájdalmat jelent egy költő számára! Ányos Páltól 
kezdve nem is szűnik meg a panasz. Most, a mi költőink ajkán 
meg ugyancsak hangos. Vigasztalást csak az ifjúkori boldogság 
emléke, meg a halállal kezdődő jövő boldogság reménye nyújt. 
Meg is ragadják ezt a két reszignációs gondolatot. 

A reszignáció a biedermeier magány-, álom-, halál-felfo-
gásban találta meg az élet-ellentét megoldásának három állo-
mását. 

A magány (természet) szeretetének költői tolmácsolása 
nem újdonság irodalmunkban. Hogy csak a közel múltra ves-
sünk egy pillantást, az ú. n. deákos költők Horatiushoz hasonló 
rajongással csüngnek a maguk Tiburjain, Ányos Pál ék a ma-
gányba menekülnek a szenvedések elől és panaszkodják ki ma-
gukat, Csokonai a mindennapi élet tülekedésétől irtózó ,,szép lel-
kek" rajongásával csüng az ő zephirekkel, nymphákkal, ligetek-
kel, virágokkal feldíszített rokokó magányán, amelyben a maga 
,,idealpoétai világát" élvezi, 

• A magányszerelem mindenkori két fő motívuma, amely 
Csokonainál oly határozottsággal ismerhető fel: a prózai élet-
től való menekülés és egy szebb világ fellelésének a vágya, egé-
szen tudatos és határozott almanach-lirikusaínknál. Az elsőre 
idézzük Tárkányi Az életből c. versét: 

Szelíd öledbe vedd föl szent magány, 
Az emberek közt eltévedt fiút! 
Te annyi vész és szenvedés után 
Az enyhületre még egy biztos út. 

A másik motívum: vágy az ideális világ után, amint ezt Tóth 
Lőrinc kifejezi: 

Lelkem szabadmerészen 
Repülhet szárnyain 
Túlszállva, szebb világba, 
Az élet jármain. (Magány I.) 



Az álom rövid időre már megszünteti az ideális és reális 
világ ellentétét. Kedves is költőinknek: 

Melyben én a tiszta kéjt 
S a vigasztalást találom, 
Sem halál, sem élet az 

Egy közép: a boldog álom. (Vachott: Merengés) 

De keserű az ébredés: 
Remény s szerelmim égi bájitokkal 
Szűm elhagyátok! Ah, hiába tárom 
Karom felétek: többet nem találom, 
Mit ébredésem elrabolt magával! (Császár: Puszta szív) 

Éppen az ébredés keserűségének kiemelése itt az új vonás. 
Az élet ellentétességét a halál szünteti meg véglegesen. Vá-

gyódott is mindenki utána, aki csak ez ellentét között őrlődött. 
Amint Ányos Pálban látjuk e fájdalom első tolmácsoló ját, ép-
úgy benne ismerjük fel az enyészet-költészet meghonosítóját. 
Hogy korszerű hangot pendített meg, bizonyítja az utána elnép-
szerűsödő halál-költészet, amely virágzik az 1830-as évekig. Ha-
tása alól nem tudta kivonni magát sem Vörösmarty, sem Bajza, 
sem az almanach-lírikusok, sőt még Petőfi sem elindulásakor,33 

Ebben az enyészet-költészetben, természetesen, megtalálható a 
preromantika kísértetté válása épúgy, mint a szentimentalizmus 
Rousseautól kölcsönzött megsemmisülés-vágya vagy a pozitív 
kereszténység, romantika és biedermeier lényegében azonos 
másvilág-tana. Magában az almanach-lírában is mindennek 
nyoma van. A kereszténység és biedermeier másvilág-felfogása 
között levő különbséget Császár már említett Temetőben c, köl-
teménye mutatja. Itt arról beszél a költő, hogy a temetőben meg-
nyugszik a sokat szenvedett szív, teljesül „édes reménye", ezen 
túl örökre övé lesz kedvese. 

A temető-díszletezés (szomorúfűz, ciprus, sápadt holdvilág, 
fejfák stb.) rokon a német szentimentális és biedermeier költő-
kével, Ennek is Ányos a népszerűsítője. 

Weydt értelmezésében, amint láttuk, a reszignáció olyan 
világszemléletet jelent, amelyben az ember eleve elismeri a reá-

33 Szerb Antal: i. m. 54—56. 1. 



lis és ideális világ jussát, mindkettőhöz való tartozandóságát, 
"és így a konfliktust megelőzi. A romantika az ideának kedvezett, 
a biedermeier a realitás fokozottabb tiszteletben tartásával 
(„Sammeln und Hägen") helyreállította a felbillent egyensúlyt. 

A weydti gondolat esetleges itthoni érvényességét több 
reménnyel kereshetnők líránk területén kívül (regény, novella, 
útirajz; múzeumok, könyvtárak alapítása, nyelvemlékek, régi 
irodalom, történeti források kiadása, népdalok és mondák gyűj-
tése stb.). Szórványosan azonban ezen belül is vannak olyan Vo-
nások, amelyek azzal összefüggésbe hozhatók. így pl. költőink 
féltve csüngnek emlékeiken, különösen a szerelmes ajándékain. 
Egy hajfürt vagy szalag a kedves hajából aggódva őrzött kincs 
(Vachott: Egy hajfürtre). Némely költőnk odaadása a kertek és 
virágok34 iránt köztudomású (Vachott: Kis kert, Nyár-reggeli 
dal kedvesemnek; Tompát felesleges is említeni), íme a „Sam-
meln und Hägen" magyar lírai nyomai! 

V. 

Az almanach-líra nyelve, stílusa és verselése. 

A Bartzaíalvi Szabó Dávidtól fogva nyomon kísért nyelv-
és stílushagyomány és az az ízlés, amely ezt megalkotta, az al-
manach-lírában éri el kiteljesedését. Egyeseket az almanach-li-
rikusok közül talán a szükség kényszerített rá, hogy a nyelv-
újítás amaz ismertetett irreális-szentimentális irányának legye-
nek folytatói. Zamatos egyéni stílus kialakításához ugyanis na-
gyobb nyelvérzék és nyelvkészség kell, mint pl. a németajkú 
Kerényié volt. Mit tehetett mást Kerényi, meg a hozzá hasonló 
nyelvkészségű almanach-liriikusok, ha nem akartak prózaiak 
lenni, mint használni és esetleg gyarapítani a szentimentális 
nyelv könnyen elleshető sablonjait. 

De a szükség mellett bizonyos ízlésbeli kényszerűség is arra 
ösztökélte az almanach-lírikusokat, hogy gondolataikat a szo-
kottól eltérő, kecses nyelven tolmácsolják. Ez sugallta Széchenyi-

34 Kedvelt virágok: rózsa, ibolya, liliom, nefelejcs. A búzavirágnak, pi-
pacsnak, meg a „paraszt zsályának" még nem nyílt meg az irodalom. 



nek, hogy hazánk fővárosának a Honiderű nevet adja a szürke 
Buda és Pest helyett, Krizának, hogy Tündefi, Vadormi álneve-
ket írja költeményei alá, Kunossnak, hogy Bústaví, Császárnak, 
hogy Alkonyi néven adja ki költeményeinek egy részét. Nagyon 
világosan mutatja ennek az ízlésnek a tevékenységét Kiss János 
Bánk bán átdolgozása.1 Állítsuk katona és Kiss művének egy 
mondatát egymás mellé: 

Bánk bán előversengése: A Vilii Táncz stb.: 
„Otto (örömmel vonja be „Ottó (örömmel vonja be 

Biberáchot) Ah Bíberách! ör- magával Konradínt) Ach! Kon-
vendj! bizonnyal az enyim fog radín! Örvendj, az enyim, bi-
ő — az a szemérmes angyal — zonnyal enyim leend ő, az a 
enyém fog ő lenni, kiért sokat szemérmes angyal — (enyim 
olly nyughatatlan szívvel éjt- leend ő, kiért nyugtalan szívvel 
szakáztam! Oh Bíberách, enyim olly sóikat éjtszakáztam, kit 
bizonnyal ő." már rózsaéveimben képzelgésim 

álmaimba szőttek, enyim, oh 
Konradin! enyim ő!)" 

Trócsányi Zoltán az almanach-líra nyelvét és stílusát bie-
dermeiernek mondja,2 A német biedermeier stílus még nincsen 
kivizsgálva, de Weydt futólagos megállapításai alapján' sok ro-
konvonást találunk az almanach-líra és a német biedermeier stí-
lusa között. Jellemzi mindkettőt: grammatikai pontosság; ké-
nyes mesterkéltség ( .Goldschmiedenkunst des Wortes, pl. szó-
összetételekben, szóhasználatban) ; statikus lendülettelenség, 
ami abban áll, hogy folyékony ritmusú összetett mondatok 
és periódusok helyett szabatos, arányos, egyenletes, áttetsző 
mondatok a kedveltek, A bíedermeíer-költőkneik éppúgy nincs 
nyelvalkotó erejük, mint az almanach-lirikusoknak, egyfor-
mán a már meglevő nyelv- és stíluskincset veszik át és 

1 Vilii Táncz vagy Az árnyék Jegyesek. Regényes költemény 5 fel-
vonásban Báró Pichler Bentze után szabadon magyarosította Kiss János 
színész. 1838. — Waldapfel József: A Bánk bán történetéhez. I. T. K. 1931. 
402. 1. 

2 A magyar nyelv bied.-korszaka. M. Nyv. 1927. 389. 1.; Magyarság, 
1932. dec. 25, 

3 Literarisches Bied. D. V. Sch. IX. 1931. 642. 1. 



esetleg ezt képzik tovább. Stifter kedves elvei: „schön, rein, 
klar, fein, zart, heiter, angenehm, einfach, lieblich"4 érvé-
nyesülnek nem csak a német biedermeier-költészet stílusában, 
hanem a magyar almanach-líráéban is. Közös még a kicsinyítő 
képzők, meg a romantikából táplálkozó szentimentális díszleíe-
zés kedvelése. 

Bietak° viszont a biedermeier formagondatlanságát és a 
külső formával való küzködését hangsúlyozza és vonja le a bie-
dermeier költői hivatás-tudat elemzéséből. 

Lássuk most már az almanach-líra nyelvét és stílusát. Üj 
vonást Bajza után alig találunk. Együtt jelentkező jegyei: erős 
németes íz, kényeskedő keresettség, szentimentális lágyság és 
irrealitás. 

A németesség terhét kezdettől fogva magán hordja ez a 
nyelv- és stílus-hagyomány. Németből való fordítás-irodalom 
volt a bölcsője, ez lett továbbra is táplálója. Eleinte talán tu-
dattalan volt az idegen meghonosítása, de Kazinczy már teljes 
tudatossággal végzi az idegen (főleg német) „szépségek" átplán-
tálását. Bajza ízlésének a szűrőjén keresztül megkevesbedtek 
ugyan, de el nem tűntek. 

Szerencsére épp a legbántóbbakat, a Kazinczytól meghono-
sított merész jelentéstani idegenszerűségeiket vetette ki magából 
ez a nyelvhagyomány. A kevésbbé feltűnő szórendi és mondat-
tani németességek azonban hosszú időre polgárjogot nyertek. 
Ezekből még a jobb nyelvérzékű almanach-liríkusok stílusában 
is bőven van. 

Különösen a nyelvi „szépségeken" érezhető a németes íz. 
Hogy csak a legjellegzetesebbet, a szóösszetételeket nézzük: jó-
részük német összetett szavak egyszerű fordítása. Néhány példa: 
bájalak cv> Huldgestalt, bájerő Zauberkraft, bíborajk Purpur-
lippe, gyásznap Trauertag, lánglélek <>o Feuergeíst, rózsaarc ^ 
Rosenwange. Az összetételek másik része ezek analógiájára ké-
szült. Ugyanezt állapíthatjuk meg a kényes jelzőkről és meta-
forákról, 

A nyelvtanilag elemezhető idegenszerűségeken kívül van még 
valami, ami e költemények idegen ízét emeli, illetve hordja. Ez 

4 Kluckhohn: i. m. 29—30. 1. 
5 I. k. 152—153. 1. 



pedig nem más, mint a németes verselés hullámain ringó német 
szentimentalizmus uralma a magyar levegő, magyar lélek, tős-
gyökeres magyar nyelv és gondolkozás helyett. 

Következő jegye az almanach-stílusnak a minden egysze-
rűtől, megszokottól tartózkodó, kényeskedő keresettség. Hogy 
mi mindent tartottak az almanach-lírikusok közönségesnek, ki-
tűnik Erdélyi esetéből, akit, mint a Pályák és pálmákban olvas-
hatjuk,6 Kunoss igen keményen megrótt a következő sorok 
egyikéért: 

Szépét kis időmnek eléltem-e már? 
Javát megevém kenyeremnek. 

A második sor, különösen a kenyér, túlságosan közönségesnek 
tűnt fel Kunoss elfínomult ízlésének. Császár füle sem bírta ki 
Petőfi természetes kifejezéseit.7 De ők a végletet képviselik, a 
jelenség azonban általános. 

Az élő beszéd szókincse jórészt irodalom alattinak tűnt fel 
az almanach-líríkusoknak, ezért költeményeikben, amennyire te-
hették, a megfínomított, elirodalmiasított nyelvet igyekezték hasz-
nálni. Néhány gyakran használt, kedves főnév: andalgás, anda-
lodás, arculat, álszínűség, báj, ború, borúlat, bú, csillám, csalo-
gány, csattogány, csermely, dicsőület, emlény, enyészet, eszmé-
let, éd, éden, ég ( = élet), éldelet, érzemény, érzet, fuvallat, fu-
valom, gerjedelem, gyönyör, hamv, hangzat, hullámzat, ihletés, 
jég ( — érzelmi hidegség), kecs, kéj, kellem, kény, képzemény, 
képzet, keserv, kín, korány, láng (—meleg érzelem), lángolás, 
lángzat, lét, merény, mámor, nedű, ömledés, önkény, pálya ( — 
élet), peicenet, pór, regg, rény, sérv, sóhaj, szellet, szender, szű, 
tűz ( — forró érzelem), üdv, vágy, varázs, virágzat, virány, vi-
rulat, zengelem, zengemény. — Csupa megfoghatatlan el-
vont szó! 

A jelzők kényesek, hangzatosak, de minősítő szerepük cse-
kély: andalgó, aranyló, bájos, csapongó, csergő (patak), csillagi, 
csillámló, csörgeteg, dicső, díszlő, ezüstlő, ezüstös, édeni, égi, 
életi, étheri, fenncsapongó, gyász, gyönyörű, habzatos, hervatag, 
hímes, hó (nyak, arc), hő, isteni, kéjes, kies, lángi, langy, lengő, 

0 Bp. 1886. 342. 1. 
7 Litványi László: Császár Ferenc élete és irod. munkáss. Bp., 

1931. 18. 1. 



léti, merengő, nyájas, nyájasdad, olvadozó, ömlengő, rezge, rín-
gatag, sugári, sugáros, szende, szent, szeráfi, szűbéli, tenger, tün-
déri, üdvhozó, vidor, virányos, zajgó, zúzos. 

Szeretik az almanach-költők a bágyadt, andalító hatású 
igéket. A gyakorító és mozzanatos képzők nagyon népszerűek, 
és folytonosan gyengítik és lágyítják az egyébként is lágy igék 
akcióját. Különösen a Kisfaludy Sándortól felkapott -z és -ng 
gyakoríto képző gyakori. Az almanach-költemények legkedvel-
tebb igéi: andalodik, andalog, alél, bágyad, bágyadozik, bá-
gvaszt, csapong, csörgedez, csüggedez, dall, díszlik, enyeleg, 
eped, éldel, eseng, fejledez, futos, gerjed, hamvad, hamvaszt, 
hullámzik, illet, istenül, járdái, játszadozik, kéjeleg, lángol, lan-
kad, lengedez, mereng, nyög, nyögel, olvadoz, omladoz, ömle-
dez, ömleng, rezeg, serkedez, sóhajtozik, sorvadoz, sujtol, szen-
deredik, terjeng, tünelg, tüzelg, üdvözöl, varázsol, vesztegel, za-
jong, zengedez. 

Az érzelmes, gyengéd igék megfelelő névszói környezetben 
valami bágyasztó, andalító harmóniát adnak, és nemcsak, hogy 
megfelelnek a kényes irodalmíasság követelményének, de egyút-
tal e stílus szentímentalizmusának is fő hordozói. A szentimen-
tális lágyság az almanach-stílus újabb jegye: 

Sírja mellett könnypatak ömledez, 
Csörtetve zúg, nem hallja ő, 
Sóhajtásim szellete lengedez, 
Bágyaszt és nem érzi ő. (Nagy: Lotti sírjánál) 

Árnyas völgynek kútfejéből 
Szende forrás csörgedez, 
Bűvös habja andalítón 
S oly epedve zengedez. (Szemere: A szerelemhez) 

A közönséges kerülése sokszor irreális, megfoghatatlan ki-
fejezéseket teremtett. (íme az almanach-stílus újabb vonása!) 
Különösen feltűnő ez a Szemere Pálnál divatba jött irodalmias 
összetételek és a metaforák gyártásában. Ebben élte ki magát 
az almanach-lirikusok nyelv- és stílusalkotó tevékenysége, mivel 
ízlésüknek ez felelt meg legjobban, és erre találtak legkönnyeb-
ben utánozható példákat. Éppen ezek az összetételek és meta-
forák adják az almanach-líra legjellegzetesebb külső vonását. 



Bajza után fokozott erőltetettséget, irrealitást, elszíntelenedést 
találunk. 

Egyébként nincs lényeges különbség a két említett dolog kö-
zött, mert az összetételek is nagyrészt metaforák. A legjellem-
zőbbek: angyalajk, arcvirág, bájalak, bájfény, bájhang, bájhíd, 
bájkebel, bájöv, bájvílág, békepart, békerév, békeszellem, bú-
maiam, búteher, bűikor, csalkép, csendmagány, csillámruha, 
csillámtető, dalfiú, dalharang, dalinger, dalisten, embertavasz, 
enyhhalom, éjhaj, éjözön, éjszem, éjvitéz, életinger, érdem-
babér, érzeményharc, érzetlángzat, fényajk, fényfok, fénykirály,, 
fénylak, fénypolc, fénytűz, gyászélet, gyásztűz, gyászhajó, gyász-
homály, gyászjövendő, gyászkeserv, gyógysugár, gyöngykor, 
gyöngynap, habdagály, habmező, hajnalkor ( ^if júság) , harcfer-
geteg, hókar, hókebel, hónyak, hollófürt, istenösztön, jégcsata, 
jégláz, kebelvihar, kegyarc, kéjözön, kényremegve, kénytető, kín-
harmónia, kínpatak, kórágy, kórfiú, ködéjjel, lángborillat, láng-
erő, lángérzelem, lángérzet, lángfiú, lángözön, lángszerelem, 
lángszív, lélekború, léttavasz, nemzettavasz, nemzetüdv, önkény-
zápor, őrmagány, örömpohár, örömvirág, örömvirány, pályaharc, 
partvirány, polgárlant, porteke, ragyív ( = szivárvány), remény-
levél, reményvirág, rommadár, rózsaajk, rózsafény, rózsakor, 
szellemhang, szellemkincs, szellemtavasz, szemsugár, szerencse-
nap, szívlant, szívvirág, tavaszderű, tavaszvirány, tengeréjszaka, 
tün,dérarc, tündérhímű, tündérkéz, tűzcsók, tűzszárnyalás, vágy-
epedve, varázsajk, varázsdal, varázsszerelem, végtavasz, vérfel-
leg, vérídő, vészóra, vihartelek, víráglepe, virágszak, záporkín, 
zivatar dal. 

Az almanach-lirikusok stílusa hemzseg a metaforáktól. 
Idézzük például Vachott Sándor Marihoz című költeményét: 

Én előttem a világnak 
Vége s kezdete 
Ott van, ahol téged látlak, 
Szívem élete; 
Ott van a föld minden kincse, 
Minden fűszere; 
Ott van a hü szerelemnek 
Mély, nagy tengere. 
Ott virul az ős gyönyörnek 
Ifjú bimbaja, 
S bimbajában a virágok 



Legnemesb faja. 
Ott a titkos fájdalomnak 
Olvadása van, 
A vidámság keresetlen 
Mulatásiban. 
Ott van a gyermekszelídség 
Lesütött szeme. 
Te vagy a dicső teremtés 
Legfőbb érdeme! 

Közönségeset, egyszerűt nem igen találunk költőink meta-
foratömkelegében. Nagyon is finomak, kényeskedők, Néhány 
példa: ,,S gyásznapjaim magányos csermelyébe — Te szórtál egy-
két rózsalevelet." (Kerényi: Barátnémnak) ,,Hattyúmellének s 
nyakának — Szép havát — Éjhajának lenge selyme — Futja át." 
(Beöthy: Kettős fohász) ,,S felém a harmatgyöngyök tükörében 
— Dícsőiilet sugározott." (Kunoss: Az érdektelen). Sokszor rop-
pant keresettek, pl.: 

Adj világot a kedves hazának, 
Oh derítsd föl árnyas völgyeit, 
Hol társainknak gyéren látogatja 
A szent erkölcs napja telkeit. (Székács: Theoterpe. Nemz. 

Alm. 1841.) 

Máskor meg egészen irreálisak, megfoghatatlanok : 

A küpresszeknek rezgő hóvirágán 
A gyászenyészet rajzol képeket. 

(Császár: Temetőben) 

Ha! lángol a csók, mint egy parti málna 
Hógyöngyvirág sorában ajkidon. 

(Sárosy: Feléd, feléd . . .) 

Ha sötét enyészet halmai 
Reá görülnek éltem alkonyára 
És kéjderítőt a borús hazára 
Legyeznek est fuvalmai, 

(Sárosy: A bajnok búcsúja) 

A határozók, különösen a képes helyhatározók szokatlan 
használata csak emeli egyes képek megfoghatatlanságát: 

Felhőt a nap elűzi homlokán, 
De benn a vész nem oszlik el magán. 

(Jámbor: Hattyúdalok VIII.) 



S majd, ha szebb idők sugárin 
Felvirul a drága hon. 

(Tóth: Ajánlásul szolgáló bev, költ.) 
Menj ez átkos éj ölébe 
S rejtsd el kormain. 

(Tóth: Örömriadás) 

A tárgyalt stílustulajdonságoknak, amelyek, amint láthat-
tuk, csupán virtuálisan különböznek egymástól, az almanach-
líra képszcenírozása szinte foglalata. 

Nagy Ignác, Császár ellensége, azt híresztelte Császárról, 
hogy ,,ha csillagok, holdvilág, csalogány, pásztortűz, fenyéres 
partok, zúgó vízimalom, erdősátrak stb. nem volnának, a hétsze-
mélynök egyetlen verset sem volna képes alkotni."8 Még néhány 
elemmel kibővítve, néhánnyal pedig megszűkítve, valóban ezek 
adják az almanach-líra természeti képeit, hasonlatait, a költe-
mények hangulati díszletezését. Alig van ezekben a természet 
friss levegőjéből, csupa keresettség, irrealitás, határozatlanság, 
szentimentális gyöngédség. Idézzük Császár Első szerelem című 
szonettjét: 

Mint est homályán csermely tükörében 
A gyászfűzeknek kétes árnyokát, 
Mint fülmiiének elhaló dalát 
Távol ligetnek hűvös ernyejében: 
Ügy látom én szűm félig húnyt tüzében 
Első szerelmem bíborhajnalát. 

A szerelem bíborhajnalát, a boldog szerelemnek ezt az alma-
nach-lírikusoktól nagyon is elcsépelt metaforáját, amelyet ugyan-
csak egy nagyon szürkére koptatott metaforába helyez, két egé-
szen almanach-stílusú hasonlattal igyekszik megvilágítani, illető-
leg meghangulatosítani. Az egyik a szomorúfűz vagy szebb né-
ven gyászfűz. Azonban hogy kevésbbé legyen határozott, nem 
hasonlítja magához a szomorúfűzhöz, hanem csak annak ,,kétes 
árnyokához", amely a ,,csermely tükörében" visszaverődik. A 
másik hasonlat az almanach-líra szent madarát, a fülemülét sze-
repelteti, de csak távolról, csak halkan, hogy az esthomályban 
csak sejtetett kép andalító hatását meg ne zavarja. A fényt a 

8 Lauka Gusztáv: Kolgyári Császár Ferenc és Nagy Ignác. Pesti 
Napló. 1901. 80. sz. 



hold adja, a napsugár túlságosan erős az almanach-lirikusi sze-
meknek. De a hajnali és esti pirkadás már illik az almanach-
költemények hangulatához. 

Tárkányi Éjjel című költeményében látható majdnem telje-
sen az almanach-líra elég szegény szín-készlete: 

Mély csend van a hímes liget ölében, 
S nyugosznak már annak hű vadjai, 
Csak egy ezüst patak susog medrében, 
S bút nyögnek a völgy csattogányai. 

Elterülök a völgy bájos virányán, 
Hallgatván a bús csattogány dalát; 
Fölnézek, és az ég kék boltozatján 
Látom a hold homályos sugarát. 

Hálaadásom után elszenderedtem 
A zöld vírányok gyönge pamlagán, 
De a piros korányra felébredtem 
S az új napot köszöntém hajnalán. 

A színek mesterien olvadnak a költemények hangulatába, amely 
legtöbbször idillikus, mint az idézetté, de néha szentimentál-ro-
mantikus. Ilyen pl. Császár Visegrádi dalok című költeményéé: 

Terhes felleg ül, Visegrád 
Százados tetődön, 

Méltó intonáció a következőkhöz, amelyben halljuk a mohos ro-
mot a régi szebb időkről beszélni. A rom oromzatán pásztor 
,,zengi bús dalát epedve" somfafurulyáján. Kedvesét siratja, ki-
nek ,,lenn a völgyben feketéllik kis fenyűkeresztje.". Hogy a je-
lenetezés teljes legyen, megszólal a bagoly is: 

. . . napnyugtakor a harangszó 
Felhat a falúból, 
Fenn a csonka várfal ormán, 
A halálmadár szól. 

Az almanach-költők a stílusváltozatosságot legtöbbször nem 
tudták keresztülvinni, A különböző tárgyak, műfajok alig módo-
sították a jól begyakorolt stílust. Jellemző Császár Hamvazó 
szerdán című költeményének intonációja: 



Éjfélt zúgott az óra: megszűnőnek 
A hős magyarnak lágy vigalmai, 
És, mint kifáradt tenger habjai 
Lecsendesült vad árja a zenének. 

A stílusváltozatlanságnak, a naiv komolykodásnak groteszk pél-
dája Nagy Bölcsődalának első versszaka: 

Óh hát még te is sírsz 
Ringatag fiú! 
Ily korán körülzajg 
Metsző léti bú. 

Mintha olyan nagy csuda volna, ha a csecsemő sír, hogy mind-
járt ,,léti bút" kelljen emlegetni magyarázatául! 

Almanach-lirikusaink verselését a forma csínja és a korrekt-
ség jellemzi. Egészen Bajza nyomán haladnak, egynéhány an-
tik és nemzeti forma mellett csaknem kizárólagosan a jámbust 
és trocheust használják. A nyugati formákat nagy könnyűség-
gel és biztonsággal írják, de technikájuk inkább csak külsőleg 
szép.9 Kedvelik a rövid verssorokat és egyszerű strófaképleteket. 
Ez viszont egyenes vonalú, egyszerű, elaprózott, kevésbbé dina-
mikus versmondattant eredményez, A németes mértékek aggo-
dalmasan kimért hullámzása pedig az idegen szellemű szentimen-
talizmus hordozója. 

Leghasználtabb mérték a jambus. A következő képletek a 
leggyakoribbak: 4 soros hármas félrímmel, néha keresztrím-
mel; 4-es, 3-as sorok váltakozásából alakult 4 soros strófa fél-
rímmel; 4 vagy 6 sorból álló félrímű, illetve rímtelen, szaktalan 
5-ös; a drámai jambus; 3-as, 2-es sorok váltakozása 4-soros 
strófában félrímmel; 4 soros strófa 4-edfeles, 3-as sorok kombi-
nációjából, ugyancsak félrímmel; 5-ödfeles, 4-es sorok 4 soros 
strófában félrímmel. Ezeken kívül a kombinációk százféle válto-
zata előfordul. 

A trocheusi strófák közül legtöbbször szerepelnek a követ-
kezők: 4, 4-edfeles; 4, 3-adfeles; 4-edfeles, 3-adfeles; 4-esf 

3-as; 3-as és 3-adfeles sorok váltakozásából alakult 4 soros fél-

6 Négyesy: i. m. 288—290. 1. 



rímmel; 5-ös, 5-ödfeles 4 sorban félrímmel vagy 6 sorban a, b, 
c, b, d, d, ritkábban a, b, a, b, c, c, rímelhelyezéssel, de itt a két 
utolsó sor egyforma, legtöbbször 5-ös, néha 5-ödfeles, Itt is n a g y 
változatosságot találunk. 

Az antik versmértékek közül a disztichon szerepel legsű-
rűbben, mint a népszerű epigrammaműfaj megszokott mértéke. 
A lírai műfajok közül gyakrabban az alkaiosi, sapphoi és askle-
píadesi verseik kerülnek elő. Magyar verselést csaknem kizáró-
lag a műnépdalokban találunk, legtöbbször 8-ast és 7-est. 



VI. 

A Vörösmarty utáni első nemzedék: 
az irány túlzói. 

Mielőtt az egyes csoportok ismertetésébe belekezdenék, 
megpróbálom körvonalazni az osztályozás elveit. 

Alig van korunkban magyar lírikus, akinél a tárgyalt je-
gyek közül többet-kevesebbet meg nem találnánk működése hosz-
szabb-rövidebb szakában, de alig akad olyan köztük, aki ez 
irány követője maradt volna egész életén keresztül. Ezért az 
almanach-líra határait pontosan megvonni nagyon nehéz volna, 
mivel a túlnyomóság elvét kellene alapul venni, A dolgozat ke-
reteitől megszabott vázlatossággal azokat a lírikusokat tárgya-
lom, akiknek lírai hagyatékát az említett jegyek lényegesen jel-
lemzik. 

Hasonló nehézségbe ütközik az írók csoportosítása is. A fel-
ölelt nagy számú író jelleme, származása, születésének ideje, 
fejlődési menete, az almanach-lírához való viszonya oly válto-
zatos képet ad, hogy csoportok és irányok kijelölésével vajmi 
nehéz áttekinthetőbbé tenni. Jobb híján a nemzedék-szemlélet 
elveit1, az egyes íróknak az almanach-lírához, mint egységes fo-
galomhoz való viszonyát, valamint működésük jellegét vettem 
alapul a felosztáshoz. 

Mindössze három írót sorolunk a címben megnevezett cso-
portba: Császár Ferencet, Kunoss Endrét és Rískó Ignácot. Ez 
utóbbi nem vett részt Császárék irodalompolitikái küzdelmeiben, 
amelyeket érvényesülésük érdekében Vörösmartyékkal és Petőfi 

1 L. Farkas Gyula: A „fiatal Magyarország" kora. 



nemzedékével vívtak, sokszor bizony nemtelen eszközök felhasz-
nálásával. Mégis idesorolását ajánlja költészetének jellege és 
az almanach-lírához való viszonya. 

Amennyire támadták (különösen Kunoss) Bajzát, költésze-
tének annyira hű követői voltaik, szinte egyéniségük elfojtásáig. 
Ugyanaz a multszemlélet, politikai felfogás és hazafiság hazafias 
költészetükben, ugyanaz a sóvárgó szentimentalizmus szerelmes 
költeményeikben. Stílusban és verselésben is hű követői meste-
rüknek. Mindenestől az almanach-líra legegyénietlenebb, túlzó 
irányának képviselői. 

Testestől-lelkestől almanach-lirikus, hovatovább az irány ve-
zére: Császár Ferenc (1807. júl. 7, Zalaegerszeg—1858. aug. 17. 
Kerepes), 

Némelyek nagyra tartották költői tehetségét, de gáncsolói, 
különösen ismert Petőfi bírálatai2 után, sokkal többen voltak." 
Maga, amint költeményeiből látszik, tudatában volt kisebb köl-
tői tehetségének (Osztályrészem — Őszi lombok I, — Az én 
költészetem — U. o.). 

A magyar tudománynak és irodalomnak fáradhatatlan mun-
kása. Dolgozott a jogtudomány, görög-római mitológia terén, 
írt nyelvtant és kritikai dolgozatokat, sokat fordított olaszból. 
Eredeti költői művei közt vannak regék, elbeszélések, útleírások, 
lírai költemények és egy operaszöveg. Összesen hat kötetnyi 
lírai költeménye jelent meg. Ebből azonban csak az 1841-ben 
megjelent és 1846-ban bővítve újra kiadott „Költeményei" tesz 
vaskosabb kötetet, míg a Fiúméban 1831-ben megjelent Szonett-
koszorú, 1843-ban Budán megjelent Magyar életképek, az 1847-
ben Kövessy Kálmán álnéven Pápán kiadott Esti dalok és az 
1857-ben Pesten kiadott két kötetes Őszi lombok kevés költe-
ményt foglalnak magukban. 

Lírai költészete egészen a Bajzánál kialakult hagyományban 
gyökerezik. Az almanach-lirikusok közül Sárosy hatása érezhető 
rajta. Találunk költészetében, különösen működése első felében, 

2 Irodalmi Ör, 1845. 25—29., 33—37. 1.; Magyarkák, 1845. 191—192. 1. 
3 L. Litványi László: i. m. 25. és 27—28. 1. Itt nagyjából össze van 

gyűjtve kortársainak és az utókornak dicsérő vagy gáncsoló kritikája köl-
tészetére vonatkozólag. L. még: Honderű, 1847. II. 2. sz.; Lauka Gusztáv: 
i. cikk. 



bőven ó-klasszikus nyomokat is, pl. Tanács, Philosophia, ez 
utóbbi a horatiusi ,,élj az idővel" gondolat ó-klasszíkus kön-
tösű, egyénietlen kifejezése. Mohács című költeménye pedig 
egészen Berzsenyi Magyarokhoz című ódájának hatása alatt áll. 
Ugyanazok a motívumok, ugyanaz a hang, versmérték. Ugyanígy 
Berzsenyi hatása érzik Az ébredő magyar, Űj év napján 1845-
ben, Hazámhoz című költeményem. Itt-ott még Byron és Petőfi 
költészetének nyomai látszanak. Különösen az Esti dalokban fel-
tűnő Petőfi Felhők című versciklusának hatása.4 Szonettjei írá-
sában olasz minta lebeghetett szeme előtt.5 

Versei tárgyszerűit legnagyobbrészt hazafiasak és szerel-
miek. Az előbbiek túlnyomóan ódaszerűek, de nem hiányoznak 
a búsongó elégiák sem. A mult dicsőségről és a jelen elesettség-
ről halljuk a már megszokott hangokat, sokszor dagályosan, kü-
lönösebb hazafiúi érzés nélkül, A különbség csak az az ő haza-
fiúi költészete és a romantikus elődöké között, hogy a közsza-
badság és jogegyenlőség kivívásának szükségessége mindig ha-
tározottabb hangon nyer kifejezést, ha egyelőre még nem is Pe-
tőfi nemzedékének követelőzésével. A lengyel népben a magyart 
buzdítja a zsarnok igájának lerázására (Jóslat), a spanyol nép 
eljövendő szabadságában a magyar szabadság eljövetelét jósolja 
(Alhambra). Szomorúan panaszkodik a miatt, hogy: ,,A hős elő-
dök renyhe nemzedéke — Igát viselni gyáván megtanult" (Ha-
zámhoz), pedig az ősök nem ilyenek voltaik, ők vérüket tudták 
ontani a szabadságért (Szigliget alatt). Nyíltan ki meri mondani, 
hogy Hunnia nem bánik egyformán gyermekeivel. A jobbágy, 
bármennyire szereti is hónát és bármit áldozik is érte, nem ré-
szesül kegyeiben (Agg vitéz). A jogokban nincs része, a terheket 
ő viseli egyedül, mert a nemesség nem hajlandó semmit magára 
vállalni (Magyar adózók). 

Szerelmi lírája tőről metszett almanach szerelmi líra, sűrű 
és határozott biedermeier vonásokkal. Sohasem a boldog szere-
lem dalosa. Szerelme csak bút terem. A folytonos elválás (Em-
mához, Távoztakor, Egy év), a női szív keménysége (Száműzött 
szerelem, Lemondás), a könyörtelen halál (Veszteség), a csaló-

4 Litványi: i. m. 34. 1, 
5 Imre Sándor: Az olasz költészet hatása a magyarra. B. Sz. 16. k. 

1878. 299. 1. 



dás (Csalódás), féltékenység (Féltés), az eszmény és valóság 
közti különbség fájó tudata (Ilmára) mind csak az epedő sze-
relmi költészet motívumai. Kevés bennük a változatosság, él-
ményszerűség, természetesség, egyéniség és férfiasság. Ugyanaz 
a nőies, siránkozó, gyöngéd panaszkodás véges-végig. Petőfi 
után e szerelmi költészetnek el kellett tűnnie, 

A magyar líra tárgykörét kibővítette a tengerrel" (Egy ba-
rátomhoz, A magyar partvidéken, F, Endréhez, A matrózhölgy, 
A matrózleányka, A búcsúzó matróz, Matróz bordal). Egyike 
az elsőknek, aki költeményt ír a maga gyermekéről (Hygíeához, 
Alvó fiam felett). Neki kivételesen vallásos költeményei is 
vannak (Üj év napján, Kórágyon, Az őrangyalhoz). 

Kiválik Császár az almanach-liríkusok közül műfaj-gazdag-
ságával. A lírai műfajok közül írt dalt, népdalt, helyzetdalt, 
ódát, elégiát, epigrammát, költői levelet és lírai leírást. Dalai az 
almanach-líra szokványos daltípusának képviselői. Van köztük 
néhány csínos darab, egy-egy egyszerű dalihlet szerencsés kife-
jezője (Esti dalok V,). Népdalai népi rekvizitumtól és sallangtól 
mentesek, de nem sikerültebbek a többi almanach-költőénél. Köl-
tői leveleinek nagy száma újdonság az almanach-lírában. A le-
vél műfaja azonban nagyon kevéssé módosítja Császár lírai stí-
lusát. Szubjektív közvetlenség nem kap leveleiben nagyobb sze-
repet, mint Horatius epistoláiban. Találunk bennük hosszú alma-
nach-stílusú természetfestéseket bő reflexiókkal és életfilozó-
fiával, Különösen a horatiusi életszabályok gyakoriak (Bará-
tomnak, Döbrenteí Gáborhoz), F, Endréhez címzett leveleiben 
több az alkalomszerűség és közvetlenség. Szerelmes leveleiben 
szerelmi dalainak hangja szól. Leveleinek hangjával, hangulatá-
val, sok klasszikus reminiszcenciájával és verselésével a deákos 
költőkhöz kapcsolódik. A lírai leírás, mint önértékű műfaj, nála 
gyakoribb, mint az almanach-lírában általában (pl. Rózsák és 
tövisek 6, Itt az ősz — őszi lombok I.). 

Egyéniségében mindazok az elemek megtalálhatók, amelye-
ket az előbbi fejezetben megállapítottunk. Érzelmes, passzív, ér-
zékeny és gyöngéd almanach-poéta, aki az említett biedermeier 
jegyeket is mind magán viseli, ízlésére fényt vet az a tevékeny-

8 Elek Oszkár: A tenger Császár F. költészetében. I. T. K. 1919—20. 
146. 1. 



ség, amelyet mint az Aradi vészlapok szerkesztője fejtett ki. A 
hozzá beküldött költeményeknek még a címét is kijavította, ha 
ez bántotta elfínomult fülét. „Füstbe ment terv" helyett „Hiú 
terv", „Szerelem és pipadal" helyett „Dal a szivarról" címet 
adta az illető költeményeknek. A költeményekben magukban is 
tett változtatásokat. Petőfi természetes költészetét nem tudta 
értékelni. Az Irodalmi Őrben megjelent kritikájában ilyeneket 
olvashatunk Petőfiről: „A művészettől elpártolt múzsafi már 
többnyire bűzhödt lapályokon vágtat mindig könnyű pegazával." 
Csupán ifjúkori verseire van dicsérő szava, ami nem csoda, hisz 
kezdetben Petőfi is, mint Horváth János rámutatott,7 nagyon kö-
zel állott Császár és az almanaoh-líra ízléséhez, A szabadság-
harc után azonban ízlése megváltozik. Lelkes népdal-gyűjtő lesz. 
Abony vidékéről gyűjt népdalokat és népmondákat. Szelestey 
Kemenesi cimbalom című kötetének bírálatában lelkesen nyilat-
kozik a népköltészetről.8 Most maga is ír népdalokat. Petőfiről 
ezután már a legnagyobb elismeréssel ír, és így elégtételt szol-
gáltat a nagy költő szellemének.9 Irányváltozását az almanach-
lírának már rég hátat fordított Szemere Miklós is nagy örömmel 
vette észre (Tompa Mískához). A változás lírai munkásságában 
is szembetűnik (L. Őszi lombok], bár költészetének lényegét csak 
kevéssé érinti. Külformája azonban erősen megváltozik. Az al-
manach-líra stíl-szertelenségeit leveti, a túlságosan eszményített 
műnyelv helyett a beszéd-nyelvhez közelebb álló, egyszerűbb 
előadást használ. 

Nyelve és stílusa a legsajátosabb almanach-nyelv és stílus, 
annak is, különösen ízlésének változása előtt, a szélsőséges fa-
jából. Verselés szempontjából is egészen almanach-lirikus. Né-
hány ó^klasszikus mérték kivételével (alkaiosi, sapphoi, disti-
chon) a nyugateurópai versmértékkel él,1" legtöbbször a jám-
bussal, az almanach-líra szellemének megfelelően aggodalmas 
gonddal, elég jó dikcíóval, majdnem mindig kifogástalanul. Szo-
nettjeinek nagy száma újdonság az almanach-lírában. Forma-
készsége itt sem hagyja cserben. Inkább a formára, mint a kife-

7 Horváth János: Petőfi Sándor. Bp. 19262. 8. 1. 
8 Litványi: i. m. 46. I. 
9 Divatcsarnok, 1854. I, 628. 1. 
16 Négyesy: A mért. magy. verselés tört. 289. 1, 



jezésre vetette gondját. Nem küzd a formával annyira, mint ma-
gyar elődei,11 

Mindössze egy kötet verset írt Kunoss Endre (Egyházas-
hetye, Vas m. 1811, ápr. 9.—Kálóz, Fehér m. 1844. máj. 22.), 
amelyet Dalfüzér címen adott ki Pozsonyban 1839-ben. Ugyanez 
bővítve megjelent Pesten, 1843-ban Kunoss versei címen. 

Költészete nem más, mint Kölcsey, Bajza költészetének erőt-
len utórezgése. Az ő tárgykörükből meríti témáit, az ő érzései-
ket, gondolataikat ismételgeti, az ő indítékaik mozgatják költe-
ményeit, nyelvüket és stílusukat követi. Mindazonáltal nem nél-
külöz latin irodalmi reminiszcenciákat sem. Ez természetes, ha 
az akkori iskoláztatást nézzük, Kölcseynél és Bajzánál egyéb-
ként erre is találhatott példát. Természetszemléletén Vajda Pé-
ter hatása látszik, akivel együtt szerkesztette a Természet című 
természetrajzi folyóiratot (1838).12 

A legszentimentálisabb szerelmi költő az almanach-liriku-
sok között. Horváth Nina iránt érzett szerelme sok szerelmi fáj-
dalmat okozott beteg lelkének: 

Engem a kín s veszteségi érzet 
Martalékul eljegyezve tart; 
Hű szívemtől, mely csak érted égett, 
Messze távozott a békepart; 
S a mióta sorsom vésze hány, vet, 
Kéjt nem ismer, csak dúló keservet. (Búmartalék) 

Fájdalmat okoz a szeretett hölgy keményszívűsége. Észre 
sem veszi boldogtalan szerelmese „halálos hervadását" (Fagy és 
láng), vagy legfeljebb ,,hiú kedélye játszadásit" űzi az ifjúval 
szemben, aki pedig lelke, „lánghevével" csüng imádottjá.n (Az 
elhagyatott). Könnyű szívvel hagyja el, pedig mennyire kérleli, 
hogy maradjon mellette, mert különben megszakad szíve a fáj-
dalomtól (Marasztalás). De mind hiába. Most már csak egy kí-
vánsága van: 

Hagyd szorítni ajkaimhoz, 
Ó lány, e hókezet! 
Dult szívemnek ez leend tán 
Utolsó élvezet. 

11 Litványi: i, m. 29. 
12 Melléklapjában, a Lombokban jelentek meg Kunoss személyeskedő 

támadásai Vörösmarty, Bajza, Toldy ellen. 



Hagyd fürösztni lángkönyűim 
Vérharmat — cseppivel, 
Hogy beégjenek havába 
•Mint hűtlenségi jel. (Elváláskor) 

Megfogadja, hogy, bár kedvese hűtlenül elhagyta, ő mégis sze-
reti (Vallomás). De azután lemondva állapítja meg: ,,Rád isme-
rek; te is csak nő valál." (Szemrehányás) Korholja is magát: 

Balga én! a lány szavának, 
Csókba ömlő lángzatának 
Gyors hitelt adék; 
Óvakodni elfeledtem, 
Kellemének rabja lettem, 
Rabja, martalék! (Önvád) 

De ha nincs is oka a panaszkodásra, hangja akkor is szo-
morkás, borongó. Vágy című költeményében azt mondja el, hogy 
csalogány szeretne lenni 

Ki néma bánatát 
Szelid keservivei 
A csendes éjen át 
Epedve zengi el. 

Nem költözne délvidékre a többi vándormadárral. Boldogsága az 
lenne, ha a téli fagyban kedvese felfogná 

S melengető szívén 
Ápolna engemet, 
Míg újra érzené 
Ocsúdni éltemet. 

Boldog életet nem ismer, legfeljebb szép halált: 

Vajha én is, üdvöm mámorában, 
Imádottam keblén haljak el! (Kéjhalál) 

Szerelmes költeményei közfc egyetlen egy van csupán, amely egé-
szében a szerelmi boldogság megnyilatkozása (Tudat). Van az-
után néhány verőfényesebb hangulatú (Ajánlat, Hódolat, Ked-
vesem dala). 

Kevés hazafias költeménye közt akad néhány egyéni, átér-
zett (különösen a Vándordalok közt, pl. az V., a Kitárul resz-



kető karom c.). Az új eszmék közül csupán a jobbágyság elnyo-
mása ellen való tiltakozás nyer kifejezést költeményeiben (A 
szegény, Bányászdalok VIII.) - Filozofálgató költeményei közt 
több a horatiusi elveket ismételgeti (Változóság, A gyermek, 
Buzdítás), mások biedermeier gondolatokat hangoztatnak: a vég-
zet és sors keménységét (Az örömtelen, Végzetemhez), a halál-
ban való reszignácíót (Önnyugtatás), a barátság értékét (Baráti 
szó) stb. Érdekesebbek azonban ezeknél leíró költeményei. Az 
almanach-lírában nem tapasztalt melegséggel és együttérzéssel 
tud a természet szépségeiben gyönyörködni. Ujjongva köszönti 
a tavaszt: 

Üdvözöllek, mint szerelmes, 
Rég epedve várt aráját, 
Mint a száműzött menekvö 
Látni nem remélt hazáját. (A tavaszhoz) 

Elsiratja az őszt (Őszutó), gyönyörködik a télben (Téli dalok), 
üdvözli a felkelő napot (A naphoz). Ömlengés c. költeményét a 
tartalom és forma összhangja teszi eléggé sikerültté: 

Oly nyájas öröm honol itt szabadon, 
Milyennek az édeni festve vagyon. 
A földet az ég araként öleli, 
S bájarca a kéj nyomait viseli; 
A reggeli napnak az esteli hold 
Küld édes-epedve szerelmi mosolyt; 
A bércen a fenyv fenyűtársra simul, 
S zúg játszi enyelgte nagy ágairul; 
S míg fön kebelére fényűt fenyü zár; 
Len bokrain élvez a fürge madár. 
És merre csak a szem ügyelve kiszáll: 
Mindent vigalomra derülve talál; 
S a zsenge világ csudakelleminél 
A szívben is újdon örömcsíra kél. 

Tavasz van, minden oly szép, az édeni este, az estéli hold, a zi-
zegő szellő, a bérci fenyő mind-mind az örömről beszél. A min-
denség kitörő örömszavát a daktilus lebegése még hangsúlyozza. 

Stílusa túlzó almanach-stílus, szókincse a Kölcsey—Bajza-
féle szókincs. Nagy buzgalommal követi mestereit az irreális 
szóösszetételek és metaforák alkotásában. Nem egyszer erőlte-
tettségbe is téved (vihartelek, fénytető; a sír jégláza, vágyodalmi 



tenger). A szentimentális stílus minden vonása feltűnő módon 
érvényesül stílusán. 

Mint szerkesztő, a jobbak közül való. Mondatfűzése még a 
hosszú, strófákra kiterjedő körmondatokban is könnyen átte-
kinthető, logikus. Kedveli az egyszerű kompozíciót. Szereti az 
ellentétes értelmű vagy hangulatú versszakok vagy versszakcso-
portok váltakozását (Változás, Tihany fokán), ami néha egé-
szen népdalszerű szerkezetet ad. Kedvelt fogása néhány alma-
nach-lirikussal egyetemben, hogy lelke állapotának rajzát alma-
nach-költői színekkel festett helyzetrajzzal vagy természeti kép-
pel állítja párhuzamba vagy ellentétbe. E típus iskolapéldája 
Kéjhalál című verse. A rokon hangulaton alapuló párhuzam a be-
teg szív és hervadó virág közt zavartalanul halad az öt verssza-
kos költeményen végig, és olyan ügyesen zárt szerkezetet ad, 
aminőt keveset találunk az almanach-lírában. E nembe tartoz-
nak még: A harmat, Gizelához, Árva rózsa, Téli dalok I., II., 
III., V., VIII. Bajzának is van ilyen költeménye (pl. öszi dal, 
A vihar). 

Kölcsey és Bajza verselése volt Kunoss számára is a köve-
tendő példa. Leginkább a rövidsoros jámbust és trocheust hasz-
nálta, ritkábban a disztichont. Népdalait magyaros formákban 
írta, legsűrűbben a két ütemű nyolcasban. írt néhány szonettet 
is. Ritmusain, rímein, strófaalkotásán, egész verselésén, minde-
nestül az almanach-líra verstana érvényesül. 

Az 1830-as, 40-es évek szépirodalmi folyóirataiban és alma-
nach jaiban elég gyakran találkozunk Riskó Ignác nevével," 
Bajza vezette be az irodalomba és az ő irányának lett követője. 
Költői tehetsége azonban nem volt akkora, hogy nevet tudott 
volna magának szerezni. Tehetségének hiányát belátva a 40-es 
évek végén teljesen felhagyott a költői működéssel. Lauka Gusz-
táv e tényt a szabadságharc leverésén érzett fájdalmával magya-
rázza és feljegyzi róla, hogy valósággal csüngött a költészeten, 
mindig meghatódva gondolt arra a korra, amikor a múzsák még 
őt is meglátogatták. ,,Ügy tűnt fel neki ez az idő, mint elveszí-
tett paradicsom, melyről már csak álmodhat."14 

13 1812, Csenger — 1890, Budapest. 
14 Lauka Gusztáv: Riskó Ignácról. Föv. Lap. 1890. 299. sz. 



VIL 

Néhány nem lírai egyéniség. 

Vígjátékkal kezdte irodalmi működését Erdélyi János, élete 
utolsó két évtizedét pedig egészen a tudománynak szentelte. 
Tóth Lőrinc elsősorban drámaíró és tudós, szívesen ír elbeszé-
lést és útirajzot, a líra területére azonban legfeljebb ha ki-ki-
rándul. Beöthy Zsigmond is szívesebben és több tehetséggel írt 
szomorú- és vígjátékot, elbeszélést, értekezést, mint lírai költe-
ményt, Ő azonban a lírának is szorgalmas művelője- Tehát egyi-
kük sem lírai tehetség elsősorban, inkább a tudományos és 
dráma-irodalom iránt fogékonyak, mint általában az ú. n. „or-
szággyűlési ifjak", akiknek mozgalmaiban mindhárom említett 
író résztvett. E mozgalmak politikaiak voltak, és a reformok 
megvalósítását célozták. Hatásuk, természetesen, erősen feltű-
nik e politizáló nemzedék irodalmi működésén, így a mi három 
költőnkén is, Tóth Lőrincnek és Beöthy Zsigmondnak inkább csak 
drámáin, Erdélyinek azonban lírai költeményein is. Az előbbi 
kettő a közéletben is előkelő helyet foglalt el, mint az „ország-
gyűlési ifjak" csoportjának tagjai közül igen sokan. 

A legizmosabb lírai tehetség köztük Erdélyi János (1814. 
ápr. 1. Kískapos, Ung m,—1868. jan 23, Sárospatak). Lírai 
munkásságának zömét 1844-ben megjelent verskötete tartal-
mazza.1 Ezután költői működése csaknem teljesen megszűnik. 
Az almanach-lírától való elfordulása azonban már előbb meg-
történt. Gálos Rezső2 szerint e változás vőlegénységének és há-
zasságának idejére esik (1840—41), és két ok magyarázza: szár-
mazása és a korszellem demokratizálódása. 

Szerelmi költészete egészen sablonos. Epekedő, ábrándos, 
bánatos szerelmet énekel a jól ismert lágy hangon, szentimentá-
lis nyelven, kecses, zenei dalokban vagy helyzetdalokban. Fér-
fias mértéktartása, gyökeresebb magyarsága, természeti képei-
nek fokozottabb természetessége és frissesége kedvessé teszi eze-
ket a költeményeket. Jórészt almanach-stílusúak nagyszámú 

1 Erdélyi János költeményei. Buda, 1844, 
2 Erdélyi János lírája. I. T. K. 1914. 150—151. 1. 



családi költeményei is, de itt néhol már Petőfiéhez hasonló me-
legséget és közvetlenséget találunk. Különösen áll ez azokra a 
költeményeire, amelyek anyja iránt érzett szeretetében fogantak. 

Hazafias költészetének jó része szintén almanach-lírikus-
nak mutatja. Az elégikus borongást ritkán váltja fel a szónokló 
páthosz. Lassanként azonban érettebb érzelmek: a magyarság, 
a magyar rög, a szülőföld szeretete adják az indítékokat (Rév-
ben, A bújdosó, Honvágy).3 Majd a napi politika eszméinek 
szüntelen hangoztatása teszi aktuálissá költeményeit. Hirdeti a 
jogegyenlőség szükségességét (Pórfiú, Egy gyermek születésére), 
az erdélyi únió gondolatát (Erdély földén), küzd a nyelv érde-
kében (A kor átka), egyesíteni akarja a nemzetet a nemzetisé-
gek mozgolódásaival szemben (Unitas), megsiratja a lengyel nép 
bukását (Szüreten), sürgeti a zsidóság emancipációját (Izrael 
éneke). A 48-as, 49-es napok harci dalokat adnak lantjára.4 

Amint a 40-es évek elején fokozatosan elfordul az alma-
nach-lírától, úgy közeledik az új irány, a népiesség felé. Népies 
elemek szép számmal találhatók már műdalaiban. Barkódalának 
hangja már népies. A Furcsa vágy egy ismert néprománcra em-
lékeztet (A királyfi, Népdalok és mondák I, 373.). A Gonosz 
molnár népi szólásmódok és közmondások, sora. Mihók, a bohó 
a Bolond Istók féle népies alakok egyike. Maga a népdal, mint 
műfaj, csak 1839-től szerepel költeményei közt.5 Népdalaiban 
kifelé haladóban van a Kisfaludy-féle daltípus csapásáról. A 
még nem ezen az úton haladó dalaiban is eredeti szín van, nép-
rajzi rekvizitum helyett lírai jellemzetesség, elemi kompozíció 
és rövidség. Az egész csoportot bizonyos komoly hangnem jel-
lemzi. Czuczorhoz hasonlóan a népi dalokból szívesen kölcsö-
nöz. Vörösmarty óta senki sem versenyezhet vele a dallamban 
való fogantatás őszinteségében. Feltűnik nála a népköltészet 
legsajátosabb tárgyköre: a családi érzés. Egy-két szerencsés 
genre-dalával és néhány csaknem személyes naiv dalával új for-
dulat közeledését jelzi.6 

ízlésének megváltozása lírájában fejlődő, de nem teljes. 
Mire kiérett, költői hangja elhalkult. Inkább mint esztétikus, 

3 Gálos: i. m. 145—147. 1. 
4 Szabad hangok. Pest, 1849. 
5 Gálos: i. m. 152—153. 1. 
6 Horváth J.: A magy, irod. népiess. 312. 1. 



bölcsész és gyűjtő szolgálta az új ízlést, hogy egyike legyen 
azoknak a magyar tudósoknak, akik felismerték azt a nagy hi-
vatást, amit a nemzeti önismeretre való tudós nevelés jelent.7 

Kevés lírai tehetséget árul el Tóth Lőrinc kis körű lírai köl-
tészete (1814. dec. 17. Komárom—1903. márc. 17, Budapest).8 

Hosszú élete folyamán szívesen olvasgatta költőnk Heine dalait, 
fordítgatott is belőlük, talán hatással is voltak költői gyakorla-
tára. Ugyanezt mondhatjuk a deákosok költészetére vonatkozó-
lag, azzal a különbséggel, hogy itt a hatás már szembetűnő, (V, 
ö, pl. Vándordalok XV. — Barótí Szabó Dávid: Egy ledőlt dió-
fához,) Vékony lírai ere mégis egészen a bajzaí hagyományból 
táplálkozik. 

Témaköre szűk, csak a hazáról és néha a szerelemről tud 
dalolni. Bárhol kezdi el, mindig a hazánál végzi (pl. Fürdőda-
lok I,). Hazafisága sablonos elégikus költeményekben nyilatko-
zik meg, A reformeszméket bátortalanul hangoztatja. Szerelmi 
érzése tipikus almanach-szerelmes költeményeket szül, a nőíes 
siránkozás azonban nem kenyere. Egyszer-kétszer szerelmi bol-
dogsága is megihleti. 

Műfajai a dal, elégia és epigramma, A dalciklusokat min-
den almanach-lírikusnál jobban szereti. Van egy csomó ván-
dordala és helyzetdala, néhány gyenge népdala. Stílusa erőlte-
tett és lapos, itt-ott rokokó elemekkel (Fürdődalok I., Pest, 
Irma V., Édességek III.), 

Hosszú működése alatt írt epigrammáit Méhek címen gyűj-
tötte össze. A ikötet tartalmának nagy része későbbi korából 
származik. Szelíd bölcseséggel, finom ízléssel reflektálgat ezek-
ben az epigrammákban a tárgyilagosságnak oly magaslatán, 
ahonnan nézve az ember hibái és bűnei nem szatírára méltó go-
noszságok, hanem a megrovás mellett bocsánatot ís érdemlő, 
mosolyra is érdemes gyarlóságok csupán.9 Gúnyja nem éget, 
csak néha csípősebb, ha valamin már nagyon megbotránkozik 
(Csalánok 62.). Még legélesebb a Csalánok ciklusban. A kiindu-
lási pont legtöbbször egy-egy jelentéktelen jelenség, egy-egy 

7 Greguss Ágost: Emlékbeszéd Erdélyi János fölött. P. Napló, 
1869. 97. sz. 

fl Lírai müveinek kiadása: Szívhangok. Pest, 1838. Méhek. Bp. 1882. 
fl Kozma Andor: Tóth Lőrinc. Nemzet, 1891, 337, sz. 



személyes tapasztalat. Az oktató célzat többször erősen kiütkö-
zik (Falra hányt borsók 44). 

Stílusa meglepően tömör, folyamatos és szabatos. Körülírá-
sok, inverziók, pleonazmusok alig találhatók. Az almanach-líra 
stílusától itt messze van. Szellemessége korának egyik legjobb 
epígrammaírójává teszi. 

Józan mérsékletével, férfias szemérmetességével, az alma-
nach-líra túlzásainak mellőzésével rokonszenves költőnek mu-
tatkozik Beöthy Zsigmond (1819. febr. 17. Komárom—1896. jan. 
20. u, o.).10 Első művein Vörösmarty hatása látszik, de mindjárt 
kezdetben szorosan kapcsolódik Bajza irányához. Az idegen 
költők közül Victor Hugo és Lamartine költészetével mutat fel 
rokonvonásokat. 

Természeténél fogva bölcselkedő, reflektálgató költő. Ide 
elég kevesebb ihlet és önközlő szubjektivitás. Az életről való 
emelkedett felfogása, józan világszemlélete kedvessé teszi okos-
kodó líráját. A pesszimizmustól megóvja hite, bár a világ sok 
kínját, baját meglátja. Talán még legsötétebb Kórágyon című 
költeménye, bár itt is elismeri, hogy örömet is ad az élet, ha 
száz annyi méreg árán is. Századunk című versének gúnyos 
hangját is emberszeretete diktálta, Az élet nagy kérdései is ér-
deklik, különösen az elmúlás problémája (Gyászének, Gyarló-
ság, Memento mori), s ezeket a hit szilárd alapján állva tár-
gyalja, de szívesebben megragadja az élet egy-egy mozzanatát, 
hogy felfogását, sokszor oktató célzattal, elmondja (Űj év első 
napján, Az év utolsó napján, Őrültek háza előtt). Az oktatni 
akarás néha egészen kiabáló. Mint a túlzás díszpéldányát em-
líthetjük Tanács című költeményét. Különösebb eredetiség, 
mélység, egyéniség nem található filozofáló költeményeiben. 

Tárkányi, Székács és Császár költészetéhez hasonlóan az ő 
költeményeiben is nagy szerepet kap a vallásosság. Vallásossága 
nem egyszer-kétszer felöltendő ünneplő, hanem világnézet, éle-
tet alakító meggyőződés. Költői megnyilatkozása rendesen nem 
több egy-egy motívumnál (Menyasszony dala, Hegyen), de 

10 Lírai munkáinak gyűjteménye: Összes költeményei. Pest, 1851. 
Üjabb költ. Bp. 1880. 



szépen vannak vallásos költeményei is (Jézus, Nőm imaköny-
vébe). 

Meleg családi érzését leginkább elégia alakjában tolmácsolja 
(Gr. Ráday Gedeonné sírjára, Egy özvegyhez, koporsójában; 
négy elégiája négy testvére halálára), máskor helyzetdal (A 
száműzött, Anya imádsága), néha egyéni dal formájában (Böl-
csődal). Érezzük, hogy van családias érzése, meleg lelke, csak 
azt kell sajnálnunk, hogy nincs egyénítő ereje. Az is baj, hogy 
okoskodó természete ott is elkapja, ahol erre éppen nem volna 
szükség (Zoltán fiam születésekor). 

Ugyanezt mondhatjuk hazafiságáról. Szerencsére mértéket 
tart. Nem akar mindenáron hazafiúskodni, így megmenti az ol-
vasót a fellengzős szólamok puffogásától, Amit ír, az egyszerű, 
kedves, sőt elég egyéni (A lantos, Kettős hit, Sejtelem). A napi 
politikától lírájában távol marad. 

Stílusa nem éri el a jobb almanach-lírikusok stílusát, de 
mintha nem is törekedne erre. Sokszor bizony gondatlan és pró-
zai. Éppígy verselése. 

Beöthy utolsó költeménye 1879-ből való. Petőfi, Arany után, 
amikor az almanach-líra népszerűsége már régen lejárt, nem 
írhatott a megtanult módszer szerint. Az új idők ízlése különö-
sen stílusának természetességét fokozta. Az 50-es évektől kezdve 
határozott fejlődést látunk a természetesség, kis mértékben a 
népiesség felé (Holdfénynél, Rózsa, rózsa . , .), 

VIII. 

A kolozsvári Remény írói köre. 
A kolozsvári unitárius kollégiumban az 1820-as évek vége 

felé élénk irodalmi élet pezsgett. A kollégiumbeli Olvasó Tár-
saság ugyan csak 1833—34-ben alakult meg hivatalosan, de a 
kollégium lelkes növendékei már évekkel ezelőtt gyakran össze-
jöttek vagy a kollégiumban vagy Szentiváni lakásán. Folyóira-
tokat járattak (Hazai Tudósítások, Hasznos Mulatságok, Tudo-
mányos Gyűjtemény, Auróra), magyar irodalmi műveket tár-
gyaltak meg, felolvasták a saját dolgozataikat, megbírálták egy-
mást, a legjobb dolgozatokat pedig kéziratokban összegyűjtőt-



ték.1 Amióta Kriza és Szentiváni a Társaság tagjainak sorába 
lépett (1829—30), ők lettek az ifjúság szellemi vezetői, és azok 
maradtak később is, bár a kollégiumot csakhamar elhagyták. így 
történt, hogy mikor Csongvay Károly indítványára elhatározták 
az eddig írt és azután írandó jelesebb dolgozatok zsebkönyv 
alakjában való kiadását, a szerkesztésre Krizát kérték fel. Meg 
is jelent 1839-ben a zsebkönyv Remény címen az ő szerkeszté-
sében, A kritika, élén Toldyval, ujjongva fogadta Erdély meg-
mozdulását. A Szentiváni szerkesztésében megjelent második 
kötet 1840-ben már hűvösebb fogadtatásra talált, még inkább a 
harmadik és ütolsó (1841). Éppen ez, meg politikai elfoglaltsága 
tétette le Szentivánival a szerkesztői tollat.2 

A zsebkönyv munkatársai csaknem kivétel nélkül a kollé-
gium egykori és végzett növendékei sorából kerültek ki. Neve-
sebb írói közül csak Gyulai, Kuthy és Tárkányi nem kollégium-
beli. 

A nagy számú munkatársak közül alig néhány jutott túl az 
irói szárnypróbálgatáson. Néhányan ugyan nem hagytak fel tel-
jesen a költészettel akkor sem, amikor az iskola padjaiból ki-
kerültek, de most, a Remény lapjain, még csak tapogatóznak, 
próbálkoznak (Gyulai, Jakab Elek). így az almanach egészében 
önképzőköri jellegű, A divatos almanach-lírai irány tükröződik 
benne, át- meg átszőve iskolás reminiszcenciával, meg- meg-
botló írói technikával. Bár maga az a stílus, amelyet átvet'ek és 
folytattak, át volt itatva szentimentalizmussal, erdélyi természe-
tük nagyrészt megóvta őket a túlzásoktól- Talán Kriza és Szent-
iváni hatására erős demokratikus vonásokat és komoly népies 
hajlamot mutatnak. 

Nevesebb lírai munkatársak: a romantikus hajlamú, kedve-
sen enyelgő és mindig a hazafiságnál kikötő Berde Áron; a ne-
hézkes stílusban érzelgő Csongvay Károly; Gálffy Sándor, a 
legszebb székely népballadák lejegyzője, ki költeményeinek nagy 
részét ugyan 1859—64 között írta, és ezekben a székely nép 
gondolat- és érzelemvilágát tükrözteti, de fiatalabbkorí költemé-
nyeiben almanach-lirikusnak mutatkozik; Hajós János, Kriza és 
Szentiváni barátja, az 1839-es Remény társszerkesztője; az el-

1 Ilyenek: Barátság lánca, 1829, Emlény, 1830—31, „Viola, Emlékíü-
zér, 1833", Remény, 1834—38. 

2 Szabó Anna: Szentiváni Mihály összes költ. Bp. 1930. 15—23. 1. 



Tománosodott magyargyerői ref, híveket visszamagyarosító Hóry 
Farkas; akinek a népdal és népballada terén voltak szép sike-
rei; M edgy es Lajos, a buzgó ref- pap és imakönyvszerkesztő, a 
Honderű, Regélő Pesti Divatlap, Pesti Divatlap, Unió, Nemzetőr, 
Délibáb, Hölgyfutár, Nővílág szorgalmas munkatársa. Megemlít-
hetjük még F int a Károlyt, Kőváry Józsát és Lászlót Szolga Mik-
lóst, Veres Józsefet, valamint a másirányú működésűik folytán 
közismert Fogarasi Jánost és Jakab Eleket. 

Az említetteknél izmosabb lírai tehetség Dózsa Dániel (szü-
letett Makfalván, Maros-Torda vm. 1821. jan 30-án, meghalt Bu-
zásbesenyőn, Kísküküllő m, 1889. szept. 25.).4 Újságíró, politikus 
és bíró, szorgalmas regény- és novellaíró, a közérdekű és tudo-
mányos irodalomnak is buzgó művelője. Inkább prózai tehet-
ség, mégis fel-felötlik neve a Regélő, Regélő Pesti Divatlap, 
Athenaeum, Honderű, Életképek, Napkelet, Nef elejts egy-egy 
költeménye alatt. 

Almanach-stílusú költeményei nagyrészt szerelmiek. Nyug-
talan órák, Kegyetlenhez, Izidorához stb. címek eleve mutatják 
e költemények hovatartozását. A szentimentalizmus túlzásait 
azonban elkerüli, mint az erdélyiek általában. Örökös sóvárgás 
és panaszkodás helyett példálózgat a leányról meg a rózsáról 
(Rózsás dalok), oktatja a leányt az igazi szerelemre (Akarsz 
szeretni?), óvja magát a szerelem lángjától, amely megégeti az 
embert, mint a lámpás a vigyázatlan lepkét (Fut a p i l le . . . ) , 
párhuzamba állítja a férfit és a nőt (Férfi és nő), elmondja sze-
relmi boldogságát. Nagyon kedveli a költemény-ciklusokat (Ró-
zsás dalok, Bánatos dalok, Szerelmes dalok). 

Meleg családi érzéséből fakadt több költeménye. Hitvesi ag-
gódó szeretete ihlette Nőm kórágya előtt című költeményét. A 
Nővérem neve napján című költeménye testvéri szeretetén kí-
vül magánykedvelését és az élet kettősségéről való felfogását is 
mutatja. Hősi halált halt testvérének állít emléket Dózsa Lajos 
emlékére c. költeményében. Büszke atyai önérzettel dicsekszik, 
hogy még csak három éve házas, és máris három gyermek apja 
(Fiam születésén). Torma Károllyal való barátságának emlékét 
őrzi a Látogatás. 

3 Önálló kötete: Hóry Farkas költeményei. Kolozsvár, 1858. 
4 Verseinek gyűjteménye: Dózsa Dániel versei. Kolozsvár, 1859. 



Együtt érez az egyszerű néppel, és horatiusi vágyakozással 
vágyódik a város zajától távoli falu természetesebb életére, A 
falusi [környezet rajza ugyan idillikus nála, de sokkal reálisabb, 
mint az anyaországi almanach-lírikusok virányos, negédes ,,báj-
vidékei" (A mezőn, Falura, Falusi regg, A föld népe), 

A Reményben és almanach-lírai modorban kezdte meg 
költői pályafutását a jeles természettudós és filozófus: Mento-
vích Ferenc (1819. ápr. 19. Nagydebrek—1879. dec. 15. Ma-
rosvásárhely).5 Költészete egészében az új költészet visszhangja 
ugyan, de sokat magába szívott az almanach-lírai hagyományból. 

Az erdélyi únió gondolatának leglelkesebb harcosa. Egye-
süljünk — hirdeti szíve teljes tüzével — hisz régen is egyek 
voltunk, és csak a viszály emelt falat a két Magyarország közé. 
Ha nem döntjük le e falat, nem tudunk megállni a népek har-
cában (,,Nem hallod-é a bősz tenger zaját — A minket környező 
szláv-hangokat? — XXII. dal). Félre tesszük hát a szétvonást, 
kezet fogunk 

S Maros, Tisza s Dunának partjain 
Örömrobaja zeng az áldomásnak, 
Mert békeünnep lészen ez, melyen 
Két testvér nyújtja jobb kezét egymásnak. (I, dal) 

Másik kötetének darabjai a családi érzés és természetsze-
retet ihlet-köréből valók. Almanach-lírai szerelmes költeménye 
nincsen, de a boldogságát elért ember derűjével szívesen em-
lékszik és emlékezteti feleségét szerelmük régi mozzanataira 
(Hozzád fonódott). Most csak az az óhajtása, hogy ne kelljen el-
vesztenie élettársát, haljon ő meg először (Óhajtás), Hasonló sze-
retettel csüng gyermekein (Beteg leánykám.. . ) . Alvó gyerme-
kemhez című költeményét idézzük annak illusztrálására, hogy 
mily nagy mértékben érzik versein a nemzeti klasszicizmus köl-
tőinek a hatása: 

Oh ha egy szép játszi álom 
Téged Istenhez vezet, 
Imádkozzál összetévén 
Két kis ártatlan kezed. 

5 Lírai műveinek gyűjteményei: Unió dalok. Kolozsvár, 1847. Száraz 
lombok, Kolozsvár, 1854. 



Almanach-líraibbak természet-kedveléséből sarjadt költe-
ményei. Igazi természet-rajongó, de a természetet az almanach-
lirikusok elfogódottságával nézi, és az ő stílusukban ábrázolja 
(A tavasz ébredése, Reg, Ki rózsás köntösödben). Némely köl-
teményei a biedermeier természetfelfogás iskolai példái (pl. A 
természetben). Petőfi hatása szembeötlő, de csak a stílus egy-
egy fordulatán (pl, A tavaszhoz — A puszta télen, A termé-
szetben — A Tisza). 

A Remény körének vezető egyéniségei Kriza János és Szent-
íváni Mihály, Két ellentétes természet, de két jó barát, Szent-
íváni fiatalon meghal, ezzel megszűnik Kriza termékenysége is. 

Kriza János (1811, jún, 28. Nagyajta, Háromszék m,—1875. 
március 26. Kolozsvár) nem volt nagy költői tehetség, de jó szer-
vező erő és nemzetének, vallásának lelkes munkása. Költői mű-
ködése rövid néhány esztendőre terjedt csupán, termékeny esz-
tendeje meg éppen csak egy volt. Az 1838. esztendőt beteges-
kedéssel és lábadozással töltötte el. Költeményeinek nagy ré-
szét ekkor írta. 1842 után majdnem teljesen hátat fordít a köl-
tészetnek.6 Maga elfoglaltságával magyarázza a tényt,7 de való-
színűbb, hogy tehetségének belátása tétette le vele a költői tollat. 

Költeményeinek java termését népdalai teszik. Összesen 22 
népdalt írt, ezek három kivételével a Reményben jelentek meg. 
A Kisfaludy—Czuczor csoportba tartozik, tehát a népdalt ő is 
a népnek írja, s nem önmaga kifejezése végett fordul a naiv for-
mákhoz, Ismeri anyaországbeli előzményeit, gondolatokat, for-
dulatokat kölcsönöz tőlük. De van dalaínak bizonyos egyéni 
színe is. 

Szerelmi népdalaiban, elsősorban a kevésbbé dalszerűekben, 
amelyek az életkép és genre határán állnak, a naiv kedélynek 
önmagával beérő igénytelensége, valami kedves, játékos húmor 
tükröződik a magyarországi népdalok nyers, hetyke rátartisá-
gával szemben (Valld meg nekem . . ., Erzsi hozzám begyes vagy, 
A bokréta, IIa berek, nád a kert, Beh vígan jár a kaszám). 
Kriza itt hü lírai tolmácsa a naiv székely kedélynek, 

8 Horváth: i. m. 319. 1. 
7 Gyulai: Kriza J. Bev. Kovács János kiadványához: Kriza költemé-

nyei. Bp. 1894. 6. 1. 



Katonadalai a határőrség egyetlen emlékei költészetünkben 
(Erdő vidék az én hazám, Szegény székely nótája, A hazatérő 
katona). Természetes, passzív szomorúság, elégikus hangulat jel-
lemzi ezeket. Itt is népe tolmácsa. 

Általában közelebb áll a néphez, mint bármely magyaror-
szági költőtársa, Nem a székely dialektus a fő, amely diszkréten 
érvényesül, hanem a bennök híven tükröződő székely népi ke-
dély. Népdali formaságok (kezdő kép, párhuzam, kép és értel-
mezés, ismétlés) alig találhatók 8-as és 7-es sorokban írt nép-
dalaiban.8 

Krizát a divatos ízlésirány sok almanach jellemvonás átvé-
telére kényszerítette, különösen a stílust illetőleg, de itt is meg-
maradt annak, aki a népdalokban. A szerelmi csalódásnak ke-
délyes felfogása (Visszalépés: csalódott, de többet nem is sirán-
kozik ám, nem vadászik szép költői képekre, inkább nyulakra, 
jó habzó tehéntejet iszik, birkát nemesít, szánt, vet), az alma-
nach-líra szentimentalizmusán való humoros felemelkedése (Só-
haj: kéri a szellőt, ne lebbenjen tova, még nincs készen a sóhaj, 
amit szárnyaira akar bízni), a pórfiúságba való belenyugodása 
(Hálaérzelem) jelei ennek. 

Tárgyköre éppúgy, mint népdalaiban, a szerelemre és a ha-
zafiságra terjed ki. Szerelmes versei almanach-stílusúak, de 
kedélyének egyéni pecsétjével. Elmondja, hogy nagy tervei 
mind dugába dőltek, mert a leány reápillantott, és egyszerűen 
szerelmes lett (Kártérítés), Álmában nem volt boldog, bár min-
den az övé volt, mert kedvese nem volt vele. De akkor boldog 
volt, mikor azt álmodta, hogy bár szegénynek született, kedvese 
vele van (Álmodás). Gyönyörű volt ifjúsága, de ez eltűnt. Most 
már boldogsága is örökre eltűnt talán, mint ahogy az almanach-
lirikusok állítani szokták ilyen költeményeikben magukról? Nem. 
Kárpótlást talál ő hölgye lágy ölében (Boldog). Kéri a csillago-
kat, hogy ha maguk meg is csókolják Emmi arcát, vigyázzanak, 
hogy földi halandó meg ne csókolhassa (A csillagokhoz). Tá-
vozni készül kedvese. Nem siránkozik, nem panaszkodik, hanem 
kedvesen kéri szerelmesét, maradjon továbbra is vele (A távo-
zóhoz). 

Különösen epigrammái közt találunk sok hazafiasat, de van 

8 Horváth: i. m. 318—334. 1. 



egyéb versei közt is. Két kedves eszmét nem győz hangoztatni: 
a szabadságot (Hálaérzelem) és az úniót (Egyesülés), Van a 
haza jelen állapotjárói a szokásos módon kesergő elégiája (Az 
ó és új hon) és számos epigrammája a nagyok dicsőítésére. 

Nyelve és stílusa nem oly finoman cizellált, mint a jobb al-
manach-lírikusoké, bár az almanach-készletet próbálja kihasz-
nálni, A beszédnyelvhez közelebb marad, de sokszor prózai, Rít-
ikán székely táj szavakat használ. Nagyrészt jámbusi verselése is 
eléggé zeneietlen, döcögő. 

A magába vonult, félénk, álmodozó Krizának éppen el-
lentétje jó barátja, Szentívání Mihály (1813, máj, 30. Nyárád-
gálfalva, Maros-Torda m.—1842. dec, 10. Kolozsvár). Mint az 
erdélyi szabadelvű ellenzék egyik vezére, meg nem alkuvó bá-
torsággal küzdött két fő eszméje érdekében: a szabadság kiter-
jesztéséért és az únió megvalósításáért. Ellenzéki álláspontja 
miatt többször összeütközött a hatalommal. A küzdelem hevé-
ben nem ismert korlátokat. Mint az Erdélyi Híradó szerkesz-
tője (Keménnyel és Kovács Lajossal együtt), heves vitái voltak 
a konzervatív Mult és Jelennel, A vita úgy elmérgesedett, hogy 
egyszer, állítólag, Kovács Lajossal együtt behatolt Szilágyi Fe-
rencnek, az említett lap szerkesztőjének a lakására és tettleges-
séggel fenyegette meg.9 Bejárta Erdélyt, jó szemmel észrevette 
mindazokat a hiányokat Erdélyre vonatkozólag, amelyeket 
Széchenyi Magyarországot illetően megállapított, és az övéhez 
hasonló lobogó tettvággyal sürgette a reformokat.10 

Még Krizáénál is jóval kisebb költői hagyatékának legérté-
kesebb darabjai népdalai. „Össze-vissza nem sok népdalt írt, de 
vagy fele részét szolga, zsellér, napszámos dalolja, s társadalmi 
helyzetük, szegénységük nem mondvacsinált népdali jegy, hanem, 
legtöbbször valóságos tartalma és fészke a dal líraíságának." 
Demokratikus álláspontját érvényesíti a népdalban, de „nem a 
vár és kunyhó idilli vagy tragikus ballada témája, sem pedig az 
úrfi meg a szolgaleány politikailag kiélezett novella-kalandja 
van itt népdalba becsempészve: a szegénység s a népen belüli 
társadalmi tagozódás által kitermelt lírai helyzetek találják meg 

B Szabó Anna: i. kiad. 9—14. 1. 
10 L. a Nemz. Társalkodó 1841-es évfolyamában Vándor néven közzé-

tett cikkeit: Közlemények Erdélyről. 



a maguk természetes kifejezését Szentiváni némely népdalaiban." 
(L, A szolgalegény, A napszámos, Nyárádmelléki, A szolgale-
gény Kolozsvárit.) Nem a saját temperamentumos hangját hall-
juk ezekben, hanem a méltatlanságot lemondással tűrő népét. 
Rokonszenve egészen az övé. Népdal-receptje egyébként nincs. 
,,Nem utánozza, hanem érti, érzi s szabadon fejleszti a népi dal-
műfaj lényegét," Ritmusérzéke jó, formagazdagsága figyelemre 
méltó. A 4/3/3-as tiszta magyar formát ő használja először.11 

Nyugateurópai formákban írt almanach-költeményei már 
kevésbbé sikerültek. Hazafias költeményeinek éltető eleme sza-
badságszeretete (Dévai váron, Székelytámadt, Székelybánja). 
Szerelmes költeményei közt vannak egészen sablonosak, amilyen 
pl. az Emelka sírján c, ikedves, gyengéd sírhalmi kép, de van-
nak egyéniek. A visszemlékező-ben elmondja, hogy boldog, 
van áldott felesége, kedves gyermeike. Majd almanach-lírikus-
nál hallatlan őszinteséggel így folytatja: néha-néha 

Egy szende érzelem lágy fájdalommal 
Lopózik által szívem húrjain. 

Eszébe jut első szerelme és kétkedve kérdi önmagától: 

. , , boldogságom csalfa képzelődés, 
Mert, oh, szeretni csak egyszer lehet? 

Az almanach-lirikus szerep valahogy nem illik az ő egyéniségé-
hez, ezért nem sikerültek kétségtelen tehetsége ellenére sem al-
manach-lírai költeményei. 

11 Horváth: i. m. 334—348. 1, 



Két pap-költő: 

Székács József é s Tárkányi Béla. 

E két írói pálya annyira rokon, hogy tárgyalásunkban sem 
tudjuk őket egymástól elválasztani. Székács protestáns, Tárká-
nyi katolikus. Mindkettő magas egyházi méltóságot visel és tel-
jes erejét veti latba a vallásos szellem megerősödése érdeké-
ben. Ez volt életük fő törekvése. 

A magyar szellemi élet megújulása a 18. sz. végén a felvi-
lágosodás alapján történt. Ennek következtében a mult század 
szelleme erősen racionalista, vallási szempontból meglehetősen 
közömbös. Ezt látjuk e kor magyar irodalmában is, amely a 
francia, német romantika hatalmas vallásos iránya előtt is csak-
nem teljesen elzárta kapuit. Az almanach-lírában is legfeljebb 
a deizmus halvány körvonalai tünedeznek fel Bajza után (amely 
azt tanítja, hogy az Isten ugyan teremtője a világnak, de a te-
remtés óta a világ intézésébe nem avatkozik bele), a theisztikus 
istenfogalomig (mely szerint az Isten személyes, transzcendens 
teremtő és fenntartó) alig egy két almanach-lirikus jutott el, A 
deista filozófiai állásfoglalás a mindennapi életben Istentől való 
függetlenséget, vallástalanságot jelent. Székács és Tárkányi, 
mindkettő pap, azt a célt tűzte maga elé, hogy a vallási szelle-
met felpezsdítsék. Ennek elérésére vetették latba erejük legja-
vát, Irodalmi működésük nagy részét, Székács prédikációit, cik-
keit, Tárkányi bibliafordítását, mindkettőjük nagyszámú egy-
házi énekét és verses imádságát ez az indíték hozta létre. 

Székácsot hitbuzgalmi működése annyira lekötötte, hogy 
öncélú irodalmi működése fiatalkori műfordításaival és kb. 200 
eredeti epigrammájának megírásával szinte egészen kimerült. 
Tárkányi kissé jobban behatolt e területre, de inkább mint bal-
lada-író, Egyéni, személyes lírája, amely az almanach-lirikusok 
közé sorolja, kiskörű, ha nagyobb is Székácsénál, így almanach-
lírai jelentőségük sokkal kisebb, mint irodalmi működésüké ál-
talában, Tárkányiról meg kell jegyeznünk, hogy a biedermeier-
vonások elég sűrűen és elég határozottan jelentkeznek költésze-
tében. • : ; f ! 



Az iskolában Székács József (1809. febr. 2. Orosháza— 
1879. júl. 19. Budapest), mint a korabeli magyar ifjak általában, 
csupán a latin iskolai auktorokat ismerhette meg. Szigeti János 
révén ugyan korán olvasta Berzsenyit,1 de ezen túl nem is ju-
tott egészen addig, míg Bodroghi Pap Dániel meg nem ismertette 
Csokonaival, Daykával, Kisfaludy Sándorral, Bajza irányával 
csak jóval később jutott kapcsolatba. Nem csodálkozhatunk te-
hát azon, hogy ó-klasszikus vcmzalmai egész élete végéig meg-
maradtak, és hogy nem tudott egészében az almanach-lírai ha-
gyomány követője lenni. 

A római költők és Berzsenyi hatása különösen feltűnő ver-
selésén. A nyugateurópai verselést szinte csak németből való for-
dításaiban használta, eredeti darabjait legnagyobbrészt ó-klasz-
szikus versben írta. Az ódai hangnem szeretetét is Berzsenyi-
től örökölte. Ebben van írva hazafiúi és objektív vallásos költé-
szetének zöme és verses imáinak nagy része. Berzsenyi köve-
tése azonban sokszor dagályt szül, különösen egyes nagy ese-
ményeket és személyeket ünneplő ódáiban. Az Auróra hagyomá-
nyaihoz híven személyes kultuszt nem űz, az ünnepeltek nevét 
nem említi. Követi mestereit témákban, tartalomban, a mitoló-
gia kedvelésében, sőt még címekben is.2 

Bajza iránya követőjének mutatkozik általában epigram-
máiban. Ugyan eléggé feltűnő Kazinczy és Herder hatása, de 
alapjában Bajza elméletét követi. A mitológia és görög-római 
levegő helyett a magyar szellem hordozói ezek az epigrammák, 
és a szellemesség mellett mély érzést is tükröztetnek. Leggyak-
rabban egy-egy szép gondolatot fejeznek ki a hazafiság, hitvesi, 
gyermeki, baráti szeretet vagy a nagyok tisztelete köréből, más-
kor egy-egy erkölcsi igazságot állítanak elénk, vagy a költőnek 
valamely szemléletén támadt reflexióját tolmácsolják. Van köz-
tük néhány gúnyos is. Ezekben leginkább az álhazafiság van ki-
pécézve. Több epigramma sírfeliratnak készült.3 A költői gya-
korlatot a görög anthologia darabjainak fordításával szerezte. 
Karlócán ugyanis, ahol ifjúkorában a Rudnai Nikolits családnál 

1 Ballagi Mór: Emlékb, Székács József fölött. Értek, a nyelv és szép-
tud, köréből. VII. k. 8. 1. 

2 Patay Pál: D. dr. Szákács József. Bp. 1914. 60. 1. 
3 Benkő István: Székács József élete és irod. munkáss. Marosvásár-

hely, 1901. 71—72. 1. és Patay Pál: i. m. 80—84. 1. 



nevelősködött, Nikos görög pap, akit latínra tanított, felhívta a 
figyelmét a görög anthologiára. Székácsnak igen megtetszettek 
az itt olvasott epigrammák és sokat lefordított belőlük.4 Az így 
szerzett gyakorlatot kamatoztatta azután eredeti epigrammák 
írásában. 

Almanach-lírikusnak mutatják hazafias elégiái. Hazafísága 
és multszemlélete romantikus. Költő barátaimhoz című költe-
ményében5 így buzdítja költőtársait: 

Azért ha dal kél kebletek tüzéből, 
Danolja a hajdankor nagyjait, 
Felkölti tán mély álmok tengeréből 
E tétlen kornak pygmaeonjait! 

De a Csesznek vára című elégiában (Auróra 1836) nem siratja 
a vár pusztulását, és nem szimbolizálja ezzel a régi nagyság el-
múlását, mert lakói zsarnokok voltak. Ez már az újabb, demok-
ratikusabb multszemlélet jele. A hazafias elem majdnem min-
dig a vallásossal párosul. Jellemző Theoterpe című költeménye 
(Nemz. Alm. 1841). Az első fele klasszikus mértékű hazafias-
vallásos óda, a második fele németes versben írt elégikus 
imádság. 

Bajza követői közé sorolja néhány önmagával foglalkozó 
elégikus költeménye, amelyekben egy meghasonlott, hitében meg-
ingott, kétségbeesett ember tépelődése, mély fájdalma tükröző-
dik meggyőző erővel, almanach-lírai nyelven (Az életunt — 
Ath, 1837. II. — Istenség — u. o. — Ti és én — Ath. 1838. L). 

Egyházi énekei és verses imái a nagymultú templomi ének-
költés folytatásainak látszanak. Létrejöttükben nem annyira az 
önközlés szükségszerűségének, mint inkább a templomi szükség-
letnek volt szerepe. Épp ezért kevés igazi költői értékű van köz-
tük, De mivel őszinte és mély vallásosságban fogantak, sikerült 
elég akad. 

Tarkányi Béla, (1821. jan. 2. Miskolc—1886. febr. 16. Eger) 
mint említettük, több szállal kapcsolódik az almanach-lírához. 

4 Ballagi Mór: Székács József. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1876. 33, sz. 
1034, oszlop. 

5 Először közölve Benkő István i. művében, 39—40. 1. 



Egészen almanachjlírai stílusú 36 részből álló szerelmi verseik-
lusa, amely egy ifjúkori szerelmének emlékét őrzi. Később el-
égette eme verseit, de egyik rokonának másolatában fennmarad-
tak.'1 Itt nyelve és stílusa is a legt őr elmetszett ebb almanach-
nyelv és stílus, csupán annyiban egyéni, amennyiben az Énekek 
énekének hatása látszik rajta. A szerelmi viszony fehér tisz-
tasága, a szerelmes ragyogó színeikkel való festése; az allegóriák 
halmozása, bizonyos vallásos színezet, szerintünk, nagy mérték-
ben innen való. 

Az almanach-líra vonásait viselik magukon természetleírá-
sai. Kunosshoz hasonló rajongással szemléli és az ő édeskés 
gyengédségével festi a természetet. Természeti képei nagyrészt 
Isten dicsőítésével végződnek (A lenyugvó nap, Nyár-dal, A 
hajnalhoz, Éjjel). Almanach-stílusiiaík családi és baráti érzésből 
fakadó versei (Anyámról, Anyám nevenapján, Imádság, Búcsú 
barátomtól), néhány sötéthangú, önmagával foglalkozó költemé-
nye (Förgetegben, Az életből). 

Mindezekben sok biedermeier vonást találunk. Megtaláljuk 
az élet kettősségének a tudatát és a reszignácíóra való törek-
vést (A száműzött), az álomnak tipikus biedermeier fogalmát 
(Kiadatlan versei XV.), a magányét (Az életből), az ifjúságét 
(Búcsú ifjúkoromtól). Családi és baráti érzésből fakadó költe-
ményeiben is sok a biedermeier elem. 

Műfaji szempontból elégiái, érzelmes epigrammái, népdalai 
és kevés helyzetdala mutatja a Bajza-féle hagyomány követő-
jének, Ódaköltészetében Vörösmarty és Berzsenyi a mestere. 
Ódái tárgy szerint leginkább vallásosak, máskor hazafiasak, de 
a hazafias elem majdnem mindig egyesül a vallásossal. Sok van 
közöttük alkalmi, e műfaj minden gyengéjével. Vörösmarty 
utánzása gyakran szónokiasságot szül. Berzsenyit is csak ver-
selésben, szóhasználatban és egyéb külsőségekben tudja utánozni 
az ő fenséges tömörsége nélkül, 

Működésének későbbi szakában Tárkányi is hátat fordít az 
almanach-lírának. E változás időpontját megállapítani alig le-

6 Kiadta Vértesy Jenő: Tárkányi Béla kiadatlan versei. E, Ph. K. 1911. 
175—194. 1. Egyéb kiadások, amelyekben lírai költészete megtalálható: Tár-
kányi B. József költeményei. A költő életrajzával Toldy Ferenc által. Pest, 
1857,; Tárkányi Béla: Költemények, Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és. 
jegyzetekkel ellátta Benkóczy Emil. Eger, 1911, 



het, de szorosan összefügg lelkipásztori működésének kiszélese-
désével, a Szentírással való beható foglalkozásával és az egy-
házi énekgyüjtés és költés terén való működésével. 

Lelkipásztori működésének hatásaiként mind hangosabban 
érvényesül az oktató célzat költeményeiben. Azt mondja Arany-
kalászok című versében: 

Csak aranyOiS külhéj volt a vers, de abba 
A jó tanács igaz gyöngye volt takarva. 

S ha áll ez fiatalabbkori verseinek egy részére, még inkább a 
későbbiekre. Sokszor már szinte nem is költ, hanem prédikál. 
Igen jellegzetes az Öröklét (Arany kalászok) című verse. Azt 
a kérdést fejtegeti ebben, van-e Isten. Az emberek úgy élnek, 
mintha nem volna. Pedig az ember boldogság utáni vágya, egy 
végtelenül igazságos szentesítő (jutalmazó és bűntető) szüksé-
gessége bizonyítja létezését. Ezt fejtegeti hosszasan, szinte szó-
székről. Közben egy példa is eszébe jut, ezt is elmondja, mint a 
szószéken szokta. A befejezés is, amely két közmondás parafrá-
zisa, tipikus népszerű szónoki befejezés. 

Szentírás-fordítása. közben a Biblia szókincsét, képeit, ha-
sonlatait stb. annyira elsajátította, hogy költői működésében nem 
tudta magát függetleníteni ezektől. (L. pl, Buzássy László új mi-
séjén, Anyámról, Exurget Deus.) 

Egyházi énekeit inkább a hiány érzete, mintsem az ihlet dik-
tálta. A katolikus templomi énekek hagyománya, a szertartás-
sal való kapcsolatuk egyébként is a személyes szubjektivitás 
akadályai. így megérthető, hogy egyházi énekei elsősorban nem 
a saját lelkének vallomásai. Énekköltészete, természetesen, ha-
tott egyéb költeményeinek nyelvére, stílusára, verselésére, szer-
kesztésére, Hangja még objektívebb lesz, és az is marad a kat, 
vallásos líra hangja egészen Mindszenti Gedeonig. 



Petőfi nemzedéke. 

Az itt tárgyalandó írókat az újabb irodalomtörténet nem-
zedék-szemléleti iránya a „fiatal Magyarország" tagjai közé 
sorolja. A mi szempontjainkból eredő kis változtatással, jobb 
híján, átvettük ezt a felosztási alapot. 

Vannak rokonvonások életükben és munkásságukban. 
Születésük a 19. sz. második: évtizedének végére és a harmadik 
elejére esik. Vallásra nézve protestánsok. Irodalmi mun-
kásságukat a kollégiumok önképzőköreiben kezdik. Egymásra 
hatással vannak, és nemzedék-tudatuk már itt kifejlődik. Élénk 
a kapcsolat az eperjesiek: Sárosy, Vachott, Kerényi és a pataki 
kollégiumban nevelkedő Tompa között; az ugyancsak Patakon 
tanuló Pap Endrének Kölcseyn kívül Kemény Zsigmonddal és 
Csengery Antallal vannak szorosabb kapcsolatai. Nagy Imrét 
csak születési ideje miatt soroljuk ide, mert meghalt, mielőtt 
e nemzedékkel összeköttetésbe juthatott volna. Jámbor Pál 
szembenállt Petőfiékkel, de felfogásában annyira rokon velük, 
hogy tárgyalását köztük látjuk a legmegokoltabbnak. 

Mindnyájan tragikus sorsú magyar költők. Vachott Sárosy 
befogadása miatt börtönbe került, itt megbomlott elméje. Elme-
gyógyintézetben halt meg 43 éves korában, Kerényit a maga 
és hazája sorsa Amerikába kergette. Megőrült és 30 éves korá-
ban halt meg elhagyatva. Pap Endre 34, Nagy Imre pedig 23 
éves korában halt meg, A hazafias költészete miatt sokszor 
meghurcolt, hosszú börtönnel sújtott Sárosy, lelki egyensúlyát 
vesztve, az alkoholnak adta magát, és elfelejtve halt meg 45 
éves korában. Tompa kedélye elborult, lelki ereje megtörött a 
családját és hazáját ért csapások miatt. Jámbor a szabadság-
harc után menekülni kénytelen. Élete végén egészen megha-
sonlott önmagával. 

Irodalmi munkásságukat nézve a Bajza-féle hagyomány 
nem szolgai és nem túlzó folytatói. Szerelmi költészetüket fér-
fias érzelmesség és bizonyos alkalomszerűség jellemzi a túl-
zók egyhangú szentimentalizmusával szemben. Hazafias költe-
ményeikben szakítanak a múltba néző történetszemlélettel, az 
ódái és elégiái hazafiúi költészettel. E helyett a haladás, a sza-



badság és egyenlőség hirdetői és az elnyomatás keserűségének 
egyéni kifejezői lesznek. 

Józan mérséklettel kezelik az almanach-líra stílushagyo-
mányát is. Megindulásukkor ugyan még szorosabban ragasz-
kodnak hozzá, de működésük folyamán mindig érezhetőbbé vá-
lik a velük egy időben, de más úton haladó Petőfi hatása. 

A legrokonszenvesebb almanach-lírikusok közül való Vö-
rösmarty és Petőfi benső barátja: Vachott Sándor (Gyöngyös, 
1818. nov. 17.—Buda, 1861. ápr, 9.).1 Eperjesen kapcsolódik 
bele Petőfi nemzedékének irodalmi előkészítő-isikolájába, az ön-
képzőköri életbe. Itt köt egész életre szóló barátságot az ön-
képzőkör vezető egyéniségével: Sárosy Gyulával. Megszerzi az 
ügyvédi oklevelet, de ügyvédi gyakorlatot nem folytat. Az 1843 
—1844-i pozsonyi országgyűlésen szorosabb kapcsolatba jut 
Petőfivel és az ő nemzedékének több tagjával. 1845-ben nőül 
veszi Csapó Máriát. Még ez év végén tápió-sápi birtokára vonul, 
és itt csendes családi boldogságban gazdálkodva, írogatva éli 
életét. Unokabátyja, Kossuth ösztönzésére 1848 őszén Pestre 
költözik és a magyar kormánynál hivatalt vállal. A szabadság-
harc leverése után megrendülve húzódik vissza rédei birtokára. 
Itt menedéket ad bujdosó barátjának, Sárosynak. Hazafiúi fáj-
dalomtól megtört érzékeny lelkét most egyéni szenvedései zúz-
zák össze. Sárosy rejtegetése miatt 1852 decemberében elfogják. 
A fogság hónapjai annyira megviselik, hogy elméje elborul. Ki-
szabadulása után visszanyeri ugyan elméjének használatát, de 
súlyos kedélybetegség nehezedik rá. A Schwarzer-íntézetben 
vet véget a halál szenvedéseinek. 

Ebben a keretben kell szemlélnünk Vachott egyéniségét, 
amelyre az összes almanach-lirikusok közül leginkább illik a 
biedermeier jelző, A biedermeiert azonban nem annyira bietaki, 
mint inkább weydtí értelmezésben látjuk jellemében megvaló-
sulni. 

Megtaláljuk lelkében a világ kettősségének a tudatát, eb-
ből a tudatból fakadt vándordalai ís vannak (Vándor dala, Ha-
jósdal), a reszignáció pedig majdnem minden költeményének 

1 Lírája a köv, kiadásokban található: V. S. versei. Pest, 1845. V. S. 
összes költ. Pest, 1856. V. S. költeményei. Pest, 1869. 



alaphangulata. Fölengedt bú című. költeményében elmondja, hogy 
mióta szerelme megjelent, boldogtalan élete verőfényessé vált. 
De azért nem bízza el magát: 

Feledni én a multat nem fogom. 
Bár a jövőtől minden jót vegyek; 
Van kép a múltban óni engemet, 
Hogy örömimben büszke ne legyek! 

A halál nála is az élet kapuja (Ha kín között, . .), a bieder-
meier álom legszebb megfogalmazását meg éppen ő adja, (L, 
Merengés című idézett szép költeményét,) 

De mégsem ezek adnak biedermeier színezetet egyéniségé-
nek és költészetének, hanem családiassága és otthon-szeretete, 
valamint viszonya a reális világgal szemben. 

Mindjárt feltűnik, hogy szerelmi költeményeinek nagy ré-
sze feleségéhez szól. Eleinte lágy almanach-modorban esdekel 
szerelmet (Esdeklés), szomorúan válik el kedvesétől azzal a fo-
gadással, hogy mindig hű marad (Hozzá), lelkesedéssel festi 
szerelmese égi szépségeit (Szerelem), Férfias, kedvesen bo-
rongó vagy örvendező hangja már ezekben a költeményekben 
elüt a sablonos almanach-szerelmi hangtól. Házassága után egé-
szen a boldog szerelem dalnoka lesz. Nem tud betelni boldogsá-
gával, felesége szépségével (Szerelmesemre). Ha örül nője, mert 
négylevelű lóherét talált, boldogságában epigrammát ír róla 
(Szerencse-jelek). A pihenés csak akkor esik jól neki, ha ked-
vese kis kezével megveregeti párnáját (Esti kérelem). Neve-
napjára helyes kis költeménnyel kedveskedik (Névnapi kívánat). 
Nyár-reggeli dal kedvesemnek c. költeménye egészen bieder-
meier hangulatú- Felesége felkelt, üdítőn, szépen, mintha ha-
bokból lépett volna ki. Kedvesen kéri, mondja el, mit álmodott. 

De még álmod sem mondád el, 
Máris csintalan szemeddel 
A gyümölcsfát nézdeled: 
Jer, szerelmem, hát, 
Jöszte, tartsd kötényedet, 
Megrázom a fát. 
Ah! út közben meg kell állnom: 
Mennyi virág ez egy szálon! 
Letöröm neked; 



Majd ha hervad levele, 
Zárd a könyvbe, melyben e 
Kis dalt megleled! 

Négyhónapos kis fiának „Atyai dalok"-at ír, kis leánya szép 
szemét kedves kis versben magasztalja (Kedves szemek. Kis 
Idámnak, midőn első évét betölté)i, versben küldi a börtönből 
üzenetét szeretett gyermekeinek (Magányos börtönömben), nő-
testvérének halála mélységes fájdalommal tölti el lelkét (Kor-
nélia emlékezete, Midőn a kedves a j k . . . , Panasz). Megható 
melegséggel ír nagybátyjáról. Az őstelek c. költeményében le-
festi György bátyja vendéglátó kúriáját, elmondja örömét, hogy 
újra láthatja, újra kandallója mellé ülhet, és meghitt beszélge-
tésben eleveníthetik fel őseik tetteit. György úrhoz című költe-
ményében érdeklődik bátyja egészsége felől, kedvesen kérdi, 
meg tud-e hetenként kétszer borotválkozni, zsémbel-e még ,,ha 
olykor megficamlik a házi rend". Ezután egy kedves emléket 
elevenít fel, egy vihart említ, amelyet György úr háza körül élt 
át, és amely elől ide menekült. György úr már várta az eresz 
alatt, bevezette, dús asztalhoz ültette. De adjuk át a költőnek a 
szót, hadd ízleljük a vihar utáni illatos természet hangulatát: 

Midőn kitombolt a zúgó vihar 
S zárt ablakod jó légnek megnyitád, 
A ház előtt felnyúló büszke hárs 
Dús illatával tölté a szobát be. 

Estefelé eljött a tréfás sánta szomszéd, néha mások is, egy kis 
beszélgetésre, borozgatásra. — íme egy biedermeier családi élet-
kép 1842-ből, jóval Petőfi előtt! Egészen biedermeier György úr 
halálakor c. költeménye is. Elmondja, mily rendben rakta le 
ruháját utolsó lefekvése előtt is. Most bejött a cselédnép holt-
teste körül virrasztani. Hiába dobognak az istállóban lovai, a 
szolga nem megy ki megnézni őket, A szolgáló leány nem mer 
túllépni a pitvar küszöbén, mert fél a meghalt szellemétől. Nap-
pal is körülötte maradnak, csak a legidősebb szolga megy el a 
koporsóért. 

A család- és otthonszeretet tárgyalásának befejezéseképen 
idézem a legbiedermeierebb almanach-költeményt: 



A reggel is sötét, 
Hát még az éjszaka! 
Pusztán maradt az év, 
Eltűnt virágszaka. 

Egy van, mi mostan kedvet adna még: 
Meleg szobában csöndes feleség. 

Süvölt, süvölt a szél, 
Zúg, zúg a förgeteg; 
A lelket türelem 
Érzelme szállja meg. 

Ki a süvöltő vészt hallgathatom, 
Miért ne inkább síró magzatom? 

Hálósapkát nekem 
S ölembe ifjú nőt! 
Ha jól megy a jelen, 
Mit bánom a jövőt? 

így annyi bajhoz egymagam vagyok, 
Ügy majd bajomból nőmre is hagyok. 

A föld feletti kis 
Ügyekről ö tegyen, 
A föld alatti mély 
Gond magamé legyen: 

Az élelemház kulcsa lesz kezén, 
A pincekulccsal majd bajlódom én 

Helységünk papja lesz 
A házi jó barát: 
Ő nyugtat engemet, 
Ha sorsom jót nem ád; 

Látván, mi súlyos rajtam a kereszt, 
Bor közben így szól: ég akarta ezt! (Jámbor szán-

dék. 1843.) 

Az otthon-vágy itt biedermeier motívumával (a zord külvilág 
elől való menekülés) együtt jelenik meg. Van ebben reszignáció, 
sorsról való felfogás, de főként van biedermeier levegő. (Egyéb-
ként néhány évvel később Petőfin is erőt vesz néha-néha ez a 
hangulat.) 

A weydti „Sammeln und Hägen" illusztrálására idézem Kis 
kert c. versecskéjét: 

Mindig búsít, ha elhagyom 
Kis kertemet, napalkonyon; 



S tetszik nekem, ha fölkelek, 
Hogy fát, bokrot helyén lelek. 

Féltett kincs gyanánt őrzi szerelme egy hajfürtjét. Kedvese kö-
tötte össze, ezt a „szent kötést" ő nem fogja felbontani. Ez a 
hajfürt lesz emlékeztető kedvese szépségére, ha majd elmúlnak 
„a termet bájai"; vagy ha a sors úgy akarja, hogy szerelme 
másé legyen, ifjú szerelme gazdag álmiból e kis valóság kedves 
lesz neki (Egy hajfürtre). A természet kis tárgyaihoz való von-
zódását Egy mókus temetésére c. epigrammája mutatja: 

Annyi dió s mogyoró veszedelme, ügyes kicsiny állat, 
Végre tehát a gyász sorsnak alája esél! 
Itt e diófának töviben légy eltakarítva: 
Ez végső órád néma igénye vala. 

Biedermeiernek mutatkozik hazafias költészetében is. 1849 
előtt kevés hazafias költeménye van. Nem csoda, Petőfi nemze-
dékébe tartozik. A szabadságharc után bánatának gyakrabban 
ad hangot (Gyászdal, Szótlan ország, Ha kín között teng. . ., 
Sóhaj). Elkeseredett kitörés helyett merengő reszignáció, bá-
natos lemondás. 

Nyelvét és stílusát tekintve az almanach-líra realisztikus 
irányához tartozik. Nyelvérzéke megóvta a túlzásoktól. A ki-
csinyítő és gyakorító képzőket nem szereti. Kifejezései határo-
zottak, szerkezetei áttekinthetők. Természeti képeiben itt-ott ter-
mészetes, friss levegő üdíti a keresettségtől mindig mentes alma-
nach-sablont. Verselése még Bajza után is feltűnik tisztaságá-
val.2 Áll ez nyugateurópai mintájú verselésére, mert az ó-klasz-
szikus formákat, méginkább a ritkán megpróbált magyarosakat, 
nehézkesebben kezeli.3 Költeményeinek nagy részét jámbusban 
írta. Az egész rövid sorokat nem kedveli. 

Az eperjesi önképzőkörben, Lisznyai, Sárosy és a Vachott 
testvéreik hatására, jegyezte el magát a magyar irodalommal a 
12 éves koráig csak németül beszélő Kerényí Frigyes (1822. jan. 
1. Eperjes—1852. Üjbuda, Északameriika). 1842-ben családi ne-
vét (Chrístmann) megmagyarosította, Pesten ügyvédi oklevelet 

2 Négyesy: A mértékes magy. verselés tört. 289. 1. 
3 Váczy János: Vachott Sándor élete. Figyelő, 1884. 48. 1. 



szerzett, s megismerkedett Petőfivel, Tompával, Kazinczy Gá-
borral, Pákh Alberttel. Petőfi és Tompa 1845-ben meg is láto-
gatta Eperjesen. Ekkor énekelték meg költői versenyben az „Er-
dei lakot". Hosszabb külföldi út ja után 1847-ben Rozsnyón gaz-
dálkodni kezdett. Vállalkozása azonban nem sikerült. Résztvett 
a szabadságharcban, amelynek bukása mélyen lesújtotta a költői 
sikertelenség és anyagi romlás miatt egyébként is elkeseredett 
költőt. A tengeren túl próbált meg új életet kezdeni. Sok szen-
vedés és nélkülözés után elhagyatva halt meg az északamerikai 
Jowa állam területén levő Űj-Buda magyar telepen 1852 ta-
vaszán. 

Korának ismert költői, köztük különösen Petőfi, nagyon sze-
rették ezt a csendes, ragaszkodó, gyöngéd, érzelmes, de nem 
szentimentális költőt, és költői tehetségét is elismerték. Az iro-
dalmi kritika azonban szokatlanul kemény bírálattal illette. Az 
Életképek V . . . y bírálója fejezi ki kora kritikusainak vélemé-
nyét a leghatározottabban: „ ő igen jó, igen csínos, igen ügyes 
versíró — de nem költő."4 Nem kedvezőbb a Szépirodalmi 
Szemle5 és a Honderű bírálata sem.6 Kerényi nem tartotta ma-
gát nagy költőnek, nem is voltak nagy igényei (L. pl. Kívánok 
olykor . . . , Harangszónál, Zongorád számára VI,), de e kriti-
kákat mégis túlságosan szigorúaknak és igazságtalanoknak tar-
totta, 

Bajza irányának reális hajlamú követője.7 Kerner, Uhland, 
Heine dalai, Kisfaludy Sándor Kesergő és Boldog szerelme és 
Regéi, Vahot Imre versei, Lisznyai szerelmes dalai, Sárosy 
hazafias lírája és Greguss Á. epigrammái hatottak költészetére,8 

Költői működésében három kort lehet megkülönböztetni. Az 
1840—1844. évek az ábrándok, gondtalan ifjúság, a költői pró-
bálkozás évei. Versei nem látszanak másnak, mint egy gyermek 
igénytelen játékának. Az 1845—1846. években a komoly Keré-

4 Életképek, 1844. III. k. 411—412. 1. 
5 1847. I. 154. 1. 
e 1847. 11. sz. 
7 Művei: Kerényi Frigyes (Vidor Emil) versei. Pest, 1844. Újabb köl-

temények. írta Kerényi Frigyes. Pest, 1846. Lírai munkásságának gyűjte-
ménye: Kerényi Frigyes összes költeményei. Bp. 1875. Olcsó Kt. 

8 Kerényi Frigyes élete és költészete. Irta Szoják Rezső. Breznó-
bánya, 1909. 12. 1. 



nyí áll előttünik. Szerelmi boldogsága és boldogtalansága, haza-
fiúi és baráti érzelmei nyilatkoznak meg eleinte több verőfény-
nyel, később mind nagyobb pesszimizmussal. Keserűsége a har-
madik korban lesz teljes (1847—1852). Álmai veszendőbe men-
nek, a haza szabadsága elbukik, költészete nem arat elismerést, 
családi bajai súlyosodnak. Ebből az időből kevés költeménye 
van.9 

Rövid élete alatt sokszor volt szerelmes. Mélyebb érzelme-
ket érzett Szilvay Hermin, Steinhübel Adél, Schölten Emmy 
bárónő, Holländer Malvin iránt.10 Ezek a szerelmek természe-
tesen sok boldog percet szereztek neki, de sok csalódást is okoz-
tak. Örömeit azonban (és ez feltűnő az almanach-lírában) szíve-
sebben énekelte meg, mint bánatait. Kedvesen, bizakodóan vá-
gyódik a kedves leányka után (Talán), boldogan élvezi társasá-
gát (Lugasban), humorosan elmondja, hogy kedvese helyett ma 
annak haragos édesanyja fogadta, aki nem szívesen látj őt leá-
nyával, mert nagyúri vőt akar (Vidám napokból I—VI.), meg-
látogatja másé lett kedvesét és kesergés helyett a régi boldog-
ságra gondol (Szép időkből I—XII.), máskor meg új szerelem-
mel felejteti a régit (Isten veled I—II,). Mennyi derű, alkalom-
szerűség és ezzel párhuzamos változatosság van ezekben a nem 
mély, de kedvesen csevegő költeményekben az almanach-sze-
relmi költemények egyhangú, szentimentális kesergésével 
szemben ! 

Még fel-felhallatszik az előző nemzedékek múltba néző elé-
giái vagy ódai hangja Kerényi hazafias költeményeiben, de egé-
szében a Petőfi-nemzedék hazafias és politikai felfogását tükrö-
zik. Ez a nemzedék pedig eljegyzette magát a joggal és szabad-
sággal (Menyasszonyunk című költ.), és nem tud a hazáról úgy 
énekelni, hogy ne az lenne az alaphang. Legtöbbször ugyan még 
nem mer nyíltan szólni, és az elnyomott lengyel nép sorsában 
siratja a saját népének szenvedéseit (Lengyel temetkezés, Len-
gyel hang, Kosciusko halmán),11 vagy pedig bátortalanul han-
goztatja a szabadság, egyenlőség eszméjének nagyszerűségét 

9 Szoják: i. m. 37—48. 1. 
10 Nemes Béla: Kerényi Frigyes. Bp, 1900. 29—42. 1. 
11 1840—41-évi felföldi utazásai közben járt Kerényi Lengyelország-

ban is. Az ihletet talán itt nyerte. (Nemes B.: i. m. 20:—21. 1.) 



(Körének). Nem fél azonban kifejezni haragját a zsarnokkal 
szemben : 

Villámhárítók vannak palotádra kitűzve: 
Bizton nézed azért isteni kéz nyilait. 
Átokhárítód még nincs, mely védeni fogná 
Ősz fejedet letiport nemzetek átkaitól! (Zsarnok) 

A jogokat egyedül birtokló és a jobbágyságot elnyomó nemes-
séget is keményen ostorozza: 

Bűn van a dombon s ősi gőg; 
A völgyben néma szenvedők. 

Várja azt a napot 
Midőn a büszke dombi nép 
Önkénye sánciból kilép, 
S mind egy hajóban úsznak, 
Szabadság lengvén árbocán 
Közüdv, köznemzetcél után 
Uralván szent jogot. (Mikor?) 

Legszebbek, legegyéniebbek azonban azok a hazafiúi versei, ame-
lyeket Amerikába való elindulása után írt. A szeretett hazától 
való elszakadás, a honvágy igazi költővé tették. (L, Vándorköny-
vének hazafias motívumú költeményeit.) 

Költői hagyatékát még filozófiai reflexiói (Embergyűlölő, 
Komoly beszéd, Kórágyon), néhány önjellemzése (Változás, 
Táncteremben, Agglegényi hangok) és egy csomó aprósága (Első 
hó, Lefútt kalap, Kis fali órám, Kiszáradt fánál) egészíti ki. 

Költői nyelvén meglátszik, hogy nem magyar anyanyelvű; 
küzdenie kell a kifejezéssel. Ez magának és költészetének tra-
gikuma. Hiába vannak mély érzelmei, ha nem tudja költőien ki-
fejezni.12 Sokat vét ugyan a helyes szórend és igekötő-használat 
ellen is, de jelentéstani idegenségei a legkirívóbbak. Néhány 
példa: „Betegnek kedvet pipa sem csinál" (Agglegényi hangok), 
„Ifjat s leányt a szív — Szerelme egybehoz" (1841-ből), „Itt 
bizton elteszem magam — Ha van, mi háborít" (Boldog világ). 
A határozatlan névelő használata is sokszor németes: „Ez egy 
vénült vitéz" (Koldus), „Kifejlett végre nyájasan, — A hosszú 
tél után, — Egy felvirágozó tavasz" (Tavaszdal). Éppígy a név-

12 Szoják: i. m. 27—28. 1. 



utók használata: ,,Gazdag kereskedő lappang alatta" (Honi kel-
mék), „Más szó alatt már többször megneveztem" (Vidám na-
pokból VI.). 

Egyébként nyelve és stílusa nem túlságosan szentimentális, 
de viszont sokszor prózai. Összetételei között igen sok erőlte-
tett, keresett van (dalinger, dalharang, álszínélt, ellenhangzatos, 
mámorvitéz). A metaforák minden áron való halmozásával küzd 
a prózaiság ellen: 

Míg a kert szabad virága voltál: 
Az időkéz engem messze vitt, 
S téged addig bokrétába fűzött; 
Férj és gyermek immár lombjaid. 

Lomb, takard el, óvd meg vészek ellen! 
Nyugtasd híven ezt a rózsafőt! 
Mely, miként az ismeret gyümölcse, 
Örömemre s bánatomra nőtt. (Szép időből III,) 

Realista hajlama természeti képein is meglátszik. A rózsaszínű, 
szentimentális, művirág díszletezés egészen hiányzik, valamint a 
temető-romantika is, helyettük egy színekben talán szegényebb, 
de igazabb világ tárul elénk költeményeiben. 

Jámbusai, trocheusai olyan simáik, minőket e kor csak ter-
melhetett." De ez a hibátlan verselés sokszor nagy áldozatokba 
kerül a szórend kárára. Kedveli és rendszerint kifogástalanul 
alkalmazza a reíraint. 

Korának kedvelt írója volt Pap Endre (1817, Zsarolya, 
Szatmár m.—1851, Pest),14 Kölcsey, aki mellett gyakornokosko-
dott, nemcsak költészetére volt nagy hatással, hanem még 
külső megjelenésére, öltözködésére is. Egészen almanach-liríkus, 
de a túlzásokat kigúnyolja (Hullonyok VI.). Hazafias költe-
ményt nem ír, és ennek okát is adja (Dalaimhoz). Kitűnő mű-
gond, gondos szerkesztés jellemzi verseit, amelyek egy halk-
szavú, csendesen borongó, az élet küzdelmeitől szívesen vissza-
húzódó, férfias kedély őszinte megnyilatkozásai. 

13 Négyesy: A mért. rnagy. vers. tört. 288—89. 1. 
14 Költeményeinek gyűjteménye: Pap Endre hátrahagyott munkái. Ki-

adták: Csengery Antal és Kemény Zsigmond. 2 k. Pest, 1852. 



Az iskola padjaiból ragadta el a halál Nagy Imrét (1817,-
Kisújszállás—1840, Debrecen).15 A bajzai hagyományt ismétel-
gető és túlzó kezdő. Versírói készségét néhány ritka és nehéz 
román versalak (madrigal, triolett, rondeau, ritornelle) megho-
nosítása és használata mutatja. 

Egyben-másban már nem az almanach-lírai hagyomány 
alapján áll Sárosy Gyula; Tompa Mihály pedig csak működése 
első, rövidebb szakában almafiach-lirikus, 

Sárosy Gyula16 (1816. febr. 12. Borossebes, Arad m.—1861. 
nov. 16. Pest) ellentétes vonásokból összetett jellem. Egyik ol-
dalról történeti és költői hagyományokhoz hű közhivatalnok és 
szentimentális almanach-lirikus, a másik oldalról minden kor-
látot átlépő forradalmár és költő — bohém. Megalkuvást nem 
ismerő romantikus hazafisága bujdosóvá tette, de bújdosását a 
könnyelmű lélek beletörődésével fogadta. Nagyon szeretett fele-
ségének halála mélységes fájdalomba dönti,17 de egy hónap 
múlva már megteszi az első lépéseket Vass Paulina kezének el-
nyerésére,18 hoigy azután hét évi együttélés után tőle is elvál-
jon. Felolvasó körutakat tett, és így 18.000 forintot gyűjtött az 
építendő aradi ref. templom költségeinek fedezésére,1!' költemé-
nyeiben is elő-előtűnik vallásossága (pl. Babylon imája, Arany 
trombita — Negyedik lehelet 7—8 sor), máskor viszont az 
Istent sem kíméli meg istenkáromló gúnyjától (Hol vagy Isten? 
Éjjel). A bor egész életében nagy szerepet játszott és egészsége 
megromlásának és korai halálának, csapásai mellett, ez is 
oka volt. 

Ellentétes vonásokból összetett jellemének megfelel költé-
szete is. Lírájának egy része almanach-lirikusnak mutatja, a 
másik egyáltalán nem. Itt csupán egyéni színezetű hazafias köl-
tészetével foglalkozunk. Költészetének ez a része a legjellem-

15 Verseinek kiadása: Nagy Imre költeményei. Életrajzzal és jegyze-
tekkel ellátta Szeremley Barna. Kisújszállás, 1897. 

18 Lírai hagyatéka a köv. kiadásokban található: Költemények Sárosy 
Gyulától. Pest, 1858. Abaíi Lajos: Sárosy Gyula összes művei. 3 k. Bp. 
1883, Az első kettőben lírája. 

17 Regélő, 1842. 21. sz. 
18 Abafi: Sárosy Gy. Figyelő, 12. k. 93. 1. 
18 Walentinyi Samu: Sárosy Gy. élete. Bp. 1898. 33. 1, 



zőbb, egyéb tárgyú költeményeiben nincs számottevő új és ere-
deti vonás. 

Elsősorban hazafias iköltő. A hazafiúi érzés vérében gyöke-
rező valóság, a belőle fakadó költészet spontánabb, mint bár-
mely almanach-lirikusé. Ugyanannak a hazafiú eszmekörnek Ke-
rényi a szelídebb, almanach-líraibb, Sárosy a robbanóbb, forra-
dalmibb kifejezője. Az előző nemzedék hazafiságának, meg az 
ódai és elégiái hazafiúi költészetnek itt már semmi nyoma. Köl-
teményei 48-óta, amikor hazafias költészete kivirágzik, szoro-
sabban kapcsolódnak a napi politikai élethez, hogysem e két 
műfajhoz szükséges távlat csillapító és termékenyítő hatással le-
hetne lelkére. Most tüzesen lelkesít az elnyomók elleni harcra 
(Toborzó, Föl magyar! Vészdal 1848, Honleányokhoz), majd 
gúnyját szórja a hazafiatlanokra (Farsangi dal 1850. Krinolin-
vers), majd féktelen gyűlöletét a szabadság elnyomóira (Beveze-
tés, Iszonyú puffanás, Verhör). Megszólal biztató reménye (Ta-
vasz, Húsvétkor), de többször mély elkeseredettsége (Éjjel, 
Börtöndal, Hol vagy Isten?). A szélsőséges érzelmek alakí-
tatlan kifejezése sokszor, különösen hanyatlása éveiből, alig 
mérhető esztétikai mértékkel. Különösen áll ez a Fátyolozott 
trombita némely vaskos darabjára. Sárosy maga is érezte ezt. 
Képem alá című disztichonjában mondja: 

A haza szerte borús, s ha magas helyeket keres a vész, 
Mennyköve fendobogó kebleket érni szokott. 
Verseim e lángból kiragadt tájképek: azért oly 
Szennyesek a lecsapott vész sűrű kormaitól. 

Hazafias költészete tehát egészen elüt az almanach-líra hazafias 
költészetétől. Hangja, hangulata, küln és belformája egészen 
távol esik ettől. Van ugyan néhány költeménye, amelyeken az 
almanach-líra egyik-másik tulajdonsága fellelhető, de ezek je-
lentéktelen ifjúkori kísérletek (A bajnok búcsúja. 1838, Gálya-
rab. 1838, Lovasy dala. 1838). 

Nem hazafias tárgyú iköltészete olyan, amilyennek az al-
manach-lírát az általános részben megrajzoltuk. Áll ez a műfa-
jokra, stílusra, verselésre egyaránt. Legfeljebb azt említhetjük 
meg, hogy szerelmi költeményeiben egy árnyalattal több a tes-
tiesség, a baráti és családi érzésből fakadó, valamint a maga 
sorsával foglalkozó versekben több a húmor, mint az almanach-



lírában általában. 1848 után egészen hazafias és a maga sorsá-
val foglalkozó költő lett. Elfogatása után (1852. december), bár 
vannak ritkán termékeny órái, rohamosan lehanyatlik. 

Almanach-lirikusként indult el és haladt egy ideig Tompa 
Mihály is (1817. szept. 28. Rimaszombat—1868. júl. 30. Hanva). 
Azt eldönteni, hogy meddig maradt az almanach-hagyomány kö-
vetője, nagyon nehéz, mivel egy költő fejlődésében ritkán szo-
kott ugrásszerű irányváltozás bekövetkezni. Ha az „a potíori fit 
denominatio" álláspontjára helyezkedünk, úgy találjuk, hogy 
1847-ben megjelent első verses kötetében még almanach-lirikus-
nak mutatkozik. Az almanach-lírával való szembefordulás jelei 
azonban a korszellem, származása, a népköltészettel való fog-
lalkozása, Szemere Miklós és Petőfi hatása következtében már 
ekkor feltünedeznek, viszont egyes almanach-vonások (lágy, me-
lanchólikus érzelmesség, hervadás- és elmúlásköltészet, édeskés 
természetszemlélet, biedermeieres otthon-szeretet, a szentimen-
tális stílus egyes motívumai) költeményeinek kísérői maradnak 
működése egész folyamán. A gyökeresebb irányváltozás 1848— 
1850 között ment költészetén végbe. 1850. szept. 1-i Szilágyi 
Sándornak írt levelében olvashatjuk: ,,Korszerű eszméket nem 
lehet az idők szigorú viszonyai miatt közönség elé vinni. Az 
örökös halvány holdsugár pedig előttem igen unalmas."20 

Itt most írói arcképének csupán almanach és biedermeier 
vonásait próbáljuk összegyűjteni. 

Gyermekkorában nem volt szerencséje az emberekkel. Apja 
részegeskedik és gorombáskodik, anyjának nincs elég ereje a 
családi tűzhely átmelegítéséhez. Korán meg is hal. Üj otthoná-
ban sem talál szeretetet sem csaik a dolognak élő nagyszülei, 
még kevésbbé nagybátyjai részéről. A sárospataki kollégiumi 
évek sem olyanok voltak, hoigy kinyithatták volna diáktársai kö-
rül inaskodó költőnk lelkének bezárt ajtait. De amennyire el-
zárkózott az emberek elől, annyira vonzódott a természethez. 
Szinte pantheista rajongással él együtt a természettel: örül a 
virágfakadásnak, sír a hervadás miatt. A természet iránt való 
szerelmét így vallja meg még almanach-stílusban: 

20 Tompa Mihály összegyűjtött költ. Kiad.: Arany J., Gyulai P., Lé-
vay I., Szász K. Pest, 1870. II. k. 311. 1. 



Hová ragadsz bolyongó képze le t . . . ? 
Kit én szeretnék, ki engem szeret, 
Nem tudom hol van, nem is keresem, 
A természet az én szerelmesem! 
Lombos karjával aki átölel, 
Csók közt altat el hűs szellőivel. 
S én andalogva megsimogatom 
Szép szőke árvalányhaj-fürtéit; 
Piros rózsa-ajkát megcsókolom, 
Bámulom fehér liljom vállait. 

(Levél Pogány Karolinához. 1846. dec. 24.) 

Ez a nagy természet-szerelem jó ideig az almanach-líra 
mezében látja és láttatja a természetet: 

Elmosolyg az alkonyat sugára, 
Bágyadozva leng az esti szél, 
Esti szellő halk fuvallatára 
Földre hull a hervadó levél. (Ligetben. 1841) 

De egy-egy természetesebb, reálisabb mozzanat már az ilyen 
természeti képekben is felbukik: 

Bérctetőn az esti fény elégett; 
Tetszhalálnak árnya mindenütt. 
Mely borúit a bércek homlokára, 
Lombos erdő barna sátorára 
A hold teljes arculatja süt. 

A tücsökhang összefoly körül, és 
Reszket, mint egy égi délibáb; 

Ottan-ottan, rejtett falvak árnyán 
A kakas szól, nyújtja hosszason. . . (Éji kép) 

Mennyivel mások pl. az Alföldi képek című költeményciklus 
friss, élethű természeti képei! Egy-egy almanach-lírai fordulat 
azért itt is akad. 

Szívéhez legközelebb a hervadó természet és a virágok áll-
nak. Régi stílusban, újban egyaránt ez a dallam muzsikál szün^ 
telenül felénk: ,,Ah, mi vonzó szép halál van — E mosolygó 
hervadásban!" A törékeny életű, gyorsan hervadó virágok pedig 
az ő legmeghittebb barátai, szerelmesei. A biedermeier Droste 



vagy Stifter rajongásával csüng virágain, dédelgeti őket, beszéli 
el életük történetét: 

Virágos kis kertemnek közepén, 
Árnyas méhesben ülök, élek én; 
S kiket megápol s öntözget kezem: 
Virágimat kéjjel szemlélgetem; 
S haláltól mert megónom nem lehet, 
Virágregékbe dallom élteket. 
Majd elmondom, mint járt a liliom, 
S a múló kecsű pipacs egykoron; 
Elmondom a vadrózsa ©setét, 
S hogy mi érte csapodár kedvesét. 
A hajnalkának mikép lön halál 
Szerelme, a hő nap sugárinál? 

(Levél Pogány Karolinának) 

Tompa virágszerelmóhez nincsen hasonló a magyar irodalomban. 
Almanach-stílusú hazafias költeménye nincsen. Az elnyo-

matás éveiben kapta meg azt a hazafiúi ihletet, amely lelkének 
megfelelt. Eddig nem igen írt hazafias költeményt. Ekkor pedig 
már hátat fordított az almanach-lírának. 

Nem így a szerelmi költészet terén. Ugyan gúnyos szavak-
kal figurázza ki az exaltált almanach-lirikusokat: 

Ajk, szem, fül, orr, fog és köröm, 
Szerelmed angyalán, 
Az égben készül, még pedig 
Megrendelés után. (Egy magyar poétához) 

Pedig valamikor ő is így lelkendezett kedveséről: 

Szemed nap. Kebled vakító haván 
Sötéten borong fürtid éjjele, 
Hogy a fénytől ellankadt pillanat 
Meg-megpihenni süllyedjen bele. (Emléksorok egy 

szép hölgyhöz) 

Egyéb tárgyú almanach és biedermeier költeményei közt 
van egy csomó a családi és baráti érzésből fakadó. Ilyen pl. a 
Kandalló-dal, amely a téli zimankóval szembeállítja az otthon 
szeretettől, barátságtól, borozgató jókedvtől meleg biedermeier 
hangulatát; a Beteltem című, amely biedermeier melegséggel 



festi a családi élet boldogságát és a költő vágyát a családi élet 
után; a Nyári estén című biedermeier életkép; Szemere Miklós-
hoz, Levél Petőfihez című költői levelei. Vannak azután bieder-
meier életfelfogást tükröző reflexiói. Fájdalmas az élet, de tűrni 
kell, hisz mást nem tehetünk. Még a reménykedést is ki kell 
űznünk szívünkből, mert ez csak újabb csalódást és kiábrándu-
lást hoz (Emléksorok egy szép hölgyhöz). A legtisztább bieder-
meier reszignáció ez. — Boldogtalan a költő, bár vágya kergeti, 
hajt ja a boldogság után. Tudja, hogy akkor jönnek majd elké-
sett örömei, ha már keble kihűlt, kiégett (ősszel születtem). íme 
a soha jelen nem levő, mindig elmúlt vagy későn jövő szerencse-
felfogás biedermeier megfogalmazása. — Az igazi megnyugvást 
és boldogságot a halál hozza. Hervadás-költészetének ez a gon-
dolat az alapja. 

Oly sötét a A nap elhúny , . . 

Találunk még költeményei közt néhány ízig-vérig biedermeier 
apróságot. Megdalolja a kedvesétől kapott szalagot (Kedvesem-
hez), a kosarat, amelybe szerelme virágot, gyümölcsöt szokott 
szedni vagy amelyben pamutját tartja kézimunkázás közben 
(Kosár), költeménnyel bocsátja útjára kölcsönadott almanach-
ját. Amint Uhland Teeliedet, Metzelsuppenliedet írt, éppúgy ő 
Kandalló-dalt, Víz-dalt, Posta-dalt. Annyira kedves és annyira 
biedermeier ez az utóbbi, hogy nem árt néhány sorát bemutatni: 

Sok szülét, rokont, barátot 
Édesen megnyugtatok; 
Messze földről ennek, annak 
Szíves óhajtást hozok. 
A sóhajtó lányka keble 
Boldog érzelmekre kél, 
Ha táskámban kedvesétől 
Van egy édes ki® levél. 

Sírnak éjszakája 
De békesség 
S nyugalom hazája! 

Gyász függ a világon; 
De az éjben 
Nyugtató az álom! 

(Napraforgók V.) 

Petőfi nemzedékébe tartozik a nagyrészt Híador néven író 
Jámbor Pál is (szül. 1821. jan. 16. Pakson, megh. 1897. ápr.14. 



Szabadkán).21 Petőfi és barátai ugyan nem sokra tartották köl-
tői tehetségét és nem is állhatták ki azóta, amióta Petrichevich 
Horváth Lázár és a Honderű Petőfi vetélytársának kezdte kiját-
szani, felfogásának sok vonása mégis e nemzedék körébe so-
rozza. Elég legyen csak forradalmi szabadságvágyára, demokra-
tizmusára, titáni pesszimizmusára, francia-szeretetére, Byron-
kultuszára utalnunk. 

Petrichevichék nem fukarkodtak dicséretben.22 A tömjén-
füstben megszédült Jámbor nem is tudta igaznak elfogadni köl-
tészetének ellenkező, általánosabb és helyesebb értékelését,23 és 
hatalmas költői tehetségéről maga is meg volt győződve. (L. pl. 
Hattyúdalok XXVI.) Ez lett életének legnagyobb tragédiája. 
Dícsérői mindinkább fogytak, és ki kellett esnie az önalkotta 
álomvilágból, ahol magát a 40-es évek glóriájában nagy költőnek 
tudta, az olvasatlanság, elfeledettség valóságába. Ez megrendí-
tette, és minél jobban öregedett, annál jobban fájt neki, és an-
nál inkább idegennek érezte magát a világban,24 

Elég termékeny költő, működésének jórésze azonban már 
kívül esik korunkon. 

Fejlődésére nagy hatással volt Vörösmarty. Azonban őt is 
eléri a Vörösmarty utánzók veszte: hamis páthoszba süllyed. A 
hatás néha egészen utánzásszerű (pl. Kis gyermek koporsója — 
Vörösmarty: Kis gyermek halálára). Tüskey Emma megrója 
Byrontól való függése miatt.25 Az 50-es évektől kezdve a magyar 
nemzet klasszikus költőinek és a párizsi tartózkodása idején di-
vatos francia költőknek hatását mutatja. 

Kezdetben csak egy húr volt lantján, a kesergő szerelmet 
zengő. Első két kötetét ez tölti ki. Az almanach-líra szerelmi 
költészetéből valók ezek a költemények, de hiányzik belőlük az 

21 Lírai hagyatéka a köv. kiadásokban található: Hattyúdalok. Pest, 
1843; Emléklapok egy főrangú hölgyhez. Buda, 1846; Hangok az emberiség-
hez. Pest, 1848; Szabadságdalok a hadiseregnek. 3 fűz. Debrecen, 1849; Pá-
risi emlékek. 2 k. Szabadka, 1861; Hiador költői művei. Szabadka, 1863; 
Künn és hon. Szabadka, 1866; Hiador újabb költeményei. Pest, 1871; Jám-
bor Pál munkái. Pest, 1872; Hiador — Jámbor Pál művei. 27 füz. Sza-
badka, 1880—83. 

22 L, pl. Horváth Lázár ajánlását a Honderű 1846. évf. 1. számában. 
23 Pl. Életk. 1847. I. 444—447. 1. 
24 Tones Gusztáv: Hiador. Bp.-i Hirl. 1907. 20. sz. 
25 Életk. 1847. 444—447. 1. 



a csendesen sóvárgó, lágyan panaszkodó, bánatos hang, amit ott 
úgy megszoktunk. Itt követelődző, szemrehányó, kétségbeesést 
játszó, vaskosabb tónus járja. Toldy szavai különösen ezekre il-
lenek: ,,Hiadórnál a csinált szerelem — és világfájdalom, eről-
ködéseiben, az érzet- és képdagályt a (képtelenségig csigázza."26 

A nagy szenvedélyt hangoztató patetikus költemények azonban 
kis érzéseket, kevés élményt takarnak és elég egyhangúak. Bie-
dermeier elemeik gyakoriak. 

48-ig nincs hazafiúi költeménye. Ekkor forradalmi hangulat 
lesz úrrá lelkén. Emigrációja után hazafisága nemzetiszínű 
páthosz formáját ölti magára. Filozofáló hajlama először a Han-
gok az emberiséghez (1849) című kötetecskéjében jelentkezik. 
Itt még egészen szertelen. A kötetet tevő 13 versciklus, ame-
lyekben bölcselkedik a szabadságról, az emberiség céljáról, a ha-
lálról stb., szinte csöpög a pesszimizmustól. Lelke, stílusa for-
rongó, mint Petőfié, Felhők című versciklusában. (L. pl. Világ-
történet, Az ember, Fekete látcső.) Később lelohad, bizonyos re-
szignációval megnyugszik (Életbölcseség — K. és h. 100, 1. —). 

A gyengéd lágyság nemcsak jelleméből, hanem stílusából is 
hiányzik, Az almanach-líra finom, kicsinyítő és gyakorító kép-
zőkkel gyöngített, szép jelzőkkel és főnevekkel cifrázott, tarka, 
halavány színekikel díszített stílusán ő nem tud írni. Ami a leg-
feltűnőbb, divatos összetétel alig akad költeményeiben, A termé-
szet nála is élettelen, mozdulatlan, irreális, de az almanach-
líra kedves romantikus díszlet-elemeit: a susogó illatos szellőt» 
a pirosló hajnalt, daloló csalogányt, csörgedező patakot, ezüstös 
holdat itt hiába keressük. Képei színtelenebbek, hidegebbek, de 
dinamikusabbak. Motívumokat szívesen vesz a tengerről, bányá-
ról, külföldről stb, Sckszor dagályba téved (Hattyúdalok XXV., 
XXX,, XL.), Verselése nem oly aggodalmasan kimért, mint a leg-
több almanach-lirikusé. 

A 60-as évek felé fokozatosan leveti tartalmi és formai szer-
telenségeit, egyszerűbb és közvetlenebb, de laposabb lesz. A 
nemzeti klasszikusok hatása mindig érezhetőbbé válik (1. pl. Per-
cek és évek — J. P. munkái XVII. és köv. füzet —, Egy bazárus 
lánykához — u. o, XV. füz. —), költészete azonban nem 
változik lényegileg 

28 A magy. nemz. irod. tört. röv. előad. Pest, 1864—65. 377. 1. 



Petőfi nemzedékével tartott fenn kapcsolatokat az irodalmi 
középponttól és írói köröktől távol élő Szemere Miklós (szül. 
1804. jún. 17. Lasztóc, megh. 1881. aug. 20. u. o.).27 Az irodalom-
történeti kézikönyvek nagyrészt almanaoh-lirikusnak veszik, pe-
dig nem az. Igaz, vannak költeményei (mi is idéztünk néhányat), 
amelyek az almanach-líra jegyeit viselik magukon (pl. az a 24, 
amelyet Kazinczy Gábornak küldött megindítandó folyóirata 
számára a 30-as évek végén), de Petőfinek is vannak, mégsem 
almanach-liríkus. Féktelen, fegyelmezetlen, konvenciót nem tűrő 
természete nem bírta az almanach-lírai sablont Szabadabb, 
egyéni úton haladt hosszú költői működése folyamán. A 40-es 
évek közepétől minden alkalmat megragadott, hogy csíphessen 
egyet az „athenaeumi Bajza-féle kicsiszolt vér s testetlen iskola" 
követőin,28 akik között neiki ,,az eszményit farba rúgó dudásnak" 
nincs mit keresnie.29 

27 Költeményeit kiadta Abafi Lajos: Szemere Miklós összes munkái 
3 k. Bp. 1882. 

28 Levele Sárosyhoz. Figyelő (Abafi), 11. k. 393—94. 1. 
29 Levele Sárosyhoz. Figyelő (Abafi), 12. k. 45. I. 



Felhasznált szövegkiadások és irodalom. 

i. 

Idézeteim legnagyobb része a dűlt betűvel szedett kiadásokból való. 
Ha máshonnan idézek, ezt külön-külön jelzem. 
Bajza József összegyűjtött munkái. 3. bővített kiadás. Életrajzi bevezetés-

sel és jegyzetekkel sajtó alá rendezte Badics Ferenc. 6 k. Bp. 1900. 
Bartzafalvi Szabó Dávid: Szigvárt klastromi története. Pozsony, 1787. A 

tudományok magyarul. Pozsony, 1792. 
Beöthy Zsigmond: Összes költeményei. Pest, 1851. Üjabb Költeményei. Bp. 

1880. 
Császár Ferenc: Költeményei. Buda, 1841. Magyar életképek 1843-ból. Buda, 

1843. Költeményei. Buda, 1846. Esti dalok. Pápa, 1847. (Kövessy Kál-
mán álnéven.) Öszi lombok. 2 k. Pest, 1857. 

Dózsa Dániel: Versei. Kolozsvár, 1859. 
Erdélyi János: Költeményei. Buda, 1844. Szabad hangok. Pest, 1849. 
Hóry Farkas: Költeményei. Kolozsvár, 1858. 
Jámbor Pál: Hattyúdalok. Pest, 1843. Emléklapok egy főrangú hölgyhez. 

Buda, 1846. Hangok az emberiséghez. Pest, 1848. Szabadságdalok a 
hadseregnek. 3 füzet, Debrecen, 1849. Párisi emlékek. 2 k. Szabadka, 
1861. Hiador költői művei, Szabadka, 1863. Künn és hon. Szabadka, 
1866. Hiador újabb költeményei. Pest, 1871. Munkái. Szabadka, 1872. 
Hiador-Jámbor Pál müvei. 27 füzet, Szabadka, 1880—1883. 

Kerényi Frigyes: Költeményei. Pest, 1844. Üjabb költemények. Pest, 1846. 
Összes költeményei. Bp. 1875. 

Kölcsey Ferenc: Minden munkái. 3. bővített kiad. 10 k. Bp. 1886. 
Kriza János: Költeményei. Bp. 1894. (Kiadta Kovács János.) 
Kunoss Endre: Dalfüzér. Pozsony, 1839. Versei. Pest, 1843, 
Mentovích Ferenc: Unió dalok. Kolozsvár, 1847, Száraz lombok. Kolozsvár, 

1854. 
Nagy Imre: Költeményei. Kisújszállás, 1897. (Életrajzzal és jegyzetekkel el-

látta Szeremley Barna.) 
Pap Endre: Hátrahagyott munkái. 2 k. Pest, 1852, (Kiadják Csengery Antal 

és Kemény Zsigmond.) 
Sárosy Gyula: Költemények. Pest, 1858. Összes müvei. 3 k. Bp. 1883. (Abafi 

Lajos életrajzi bevezetésével.) 



Szemere Miklós: Összes munkái. 3 k. Bp. 1882. (Kiadta Abafi Lajos.) 
Szentiváni Mihály: Összes költeményei. Bp. 1930. (Kiadta Szabó Anna.) 
Tárkányi Béla: Költeményei. Pest, 1857. (A költő életrajzával Toldy Fe-

renctől.) Énekkönyv. Eger, 1859. Költemények. Eger, 1910. (Jegyzetek-
kel és bevezetéssel ellátva sajtó alá rendezte Benkóczy Emil.) Ki-
adatlan versei. Kiadta: Vértesy Jenő, E. Ph. K. 1911. 

Tompa Mihály: Összegyűjtött költeményei. 6 k. Pest, 1870. (Kiad.: Arany 
János, Gyulai Pál, Lévay József, Szász Károly.) Művei. 1 k. Bp. 1914, 
(kiad.: Kéky Lajos), 

Tóth Lőrinc: Szívhangok. Pest, 1838. Méhek. Bp. 1882. 
Vachott Sándor: Versei. Pest, 1845. Összes költeményei. Pest, 1856. Köl-

teményei. Pest, 1869. (Tóth Lőrinc emlékbeszédével.) 
Vandza Mihály: A búsongó ámor. Pest, 1806. 

II. 
Abafi Lajos: Sárosy Gyula. Figyelő, (Abafi) 12. k. 
Angyal Dávid: Kölcsey Ferenc, Budapesti Szemle (B. Sz.), 113. k. 1903. 
Bajza József: Bajza József emlékezete. Egyetemes Philologiai Közlöny 

(E. Ph, K) , 1908. Bajza József költői nyelvéről. Magyar Nyelvőr 
(Nyr.), 1908. 

Ballagi Mór: Emlékbeszéd Székács József fölött. Értek, a nyelv és szép-
tud. köréből, VII. k. Székács József. Prot, Egyh. és Isk. Lap, 1876. 
33. sz. 

Benkóczy Emil: Tárkányi Béla élete és költészete, Eger, 1910. 
Benkő István: Székács József élete és irodalmi munkássága. Marosvásár-

hely, 1901. 
Bietak W.: Das Lebensgefühl des „Biedermeier". Wien—Leipzig, 1931. Vom 

Wesen des österreichischen Biedermeier und seiner Dichtung. Deut-
sche Vierteljahrsschrift (D. V. Sch.), 1931. IX. k. 

Demek Győző: Mathisson hatása irodalmunkra. Egyetemes Philologiai Köz-
löny, 1891. 
Dichtung und Volkstum, 1935. 36. k. 2. és 3, fűz. (Bied.-füzet.) 

Dilthey W.: Gesammelte Schriften, Leipzig—Berlin, 1914. 
Elek Oszkár: A tenger Császár Ferenc költészetében. Irodalomtörténeti 

Közlemények (I. T. K.), 1919—20. 
Erdélyi János: Pályák és pálmák. Bp. 1886. 
Esztegár László: Bajza lyrája. Erdélyi Híradó, 1888. 161. sz. 
Farkas Gyula: A „fiatal Magyarország" kora. Bp, 1932. A magyar roman-

tika. Bp. 1930. 
Farkas Zoltán: A biedermeier. Bp. 1913. Bajza József élete és művei. Ol-

csó Könyvtár (O. Kt.), 1637—40. sz. 
Fülöp Adorján: Szász Károly és Szemere Miklós költészete. Figyelő (Abafi), 

24. k. 
Gálos Rezső: Erdélyi János lírája. Irodalomtörténeti Közlemények, 1914, 
Gárdonyi Klára: Biedermeier a magyar költészetben. Bp. 1936. 
Greguss Ágost: Emlékbeszéd Erdélyi János fölött. Pesti Napló, 1869. 96. sz. 
Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Bp, 19005. 
Hermann G,: Das Biedermeier. Berlin—Leipzig—Wien—Stuttgart, 1913. 



Horvát Edith: A biedermeier életkép. Bp. 1936. 
Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927. 

Kisfaludy Károly. (Egyet, előad.) Kókai Lajos kiadása. Bp. 1936. Pe-
tőfi Sándor. Bp. 19262. 

Houben L, H.: Der gefesselte Biedermeier. Leipzig, 1924. 
Imre Sándor: Az olasz költészet hatása a magyarra. Budapesti Szemle, 

16. k. 1878. 
Kluckhohn P.: Biedermeier als literarische Epochenbezeichnung. Deutsche 

Vierteljahrsschrift, 1935. XIII, 1. füzet. (Bied. füzet.) 
Kopp Jenő: Borsos József. Bp. 1931. 
Koszó János: „Nyugat alkonya" — hangulat a XIX. sz. első felében és 

hazánk. Egyetemes Phílologiai Közlöny, 1933. 
Kozma Andor: Tóth Lőrinc. Nemzet, 1891. 337. sz. 
Lauka Gusztáv: Kolgyári Császár Ferenc és Nagy Ignác. Pesti Napló, 1901. 

80. sz. Riskó Ignácról. Fővárosi Lapok (Főv. Lap.), 1890. 299, sz. 
Litványi László: Császár Ferenc élete és irodalmi munkássága. Bp, 1931. 
Majut R.: Lebensbühne und Marionette. Germanische Studien, 1931, 100. 

Studien um Büchner. Germ. Stud. 1932. 121. 
Négyesy László: A mértékes magyar verselés története. Bp. 1892, Bajza 

József emlékezete. Budapesti Szemle, 122. k. 1905. 
Nemes Béla: Kerényi Frigyes. Bp. 1900. 
Patay Pál: D. dr. Székács József. Bp. 1914. 
Péterfy Jenő: Bajza József. Budapesti Szemle, 31, k, 1882. 
Szerb Antal: Magyar preromantika. Bp. 1929. 
Szoják Rezső: Kerényi Frigyes élete és költészete. Breznóbánya, 1909. 
Szűcsi József: Bajza József. Bp. 1914. 
Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. A magyar nyelvtud, kézikönyve, II, 12. 

Bp. 1929. 
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