
A NEGYVENES' ÉVEK KRITIKAI MUNKÁSSÁGA. 
(Második közlemény.) 

Petőfi másik kritikusa Zerfíi I. Gusztáv volt. Nincs az 
a súlyos kritika, mely őt érdeme szerint bélyegezhetné meg. 
Az irodalmi tisztesség nem engedi, hogy olyan hangot hasz
náljunk vele szemben, amilyenre rászolgált: a büntető bíróság 
itéletmegokolásainak phraseologiájából kellene merítenünk, ha 
méltán akarnók sújtani. Zerfíi nemcsak Petőfi legalábbvaló 
kritikusa s a Honderű rossz szelleme volt, hanem a magyar 
kritika egész történetének legsötétebb alakja: a kritikusok 
minden fogyatkozása és gyöngesége, hibája és bűne "egyesült 
benne. Mint ember elvtelen, tetteinek egyetlen rugója az anyagi 
érdek. Ez bírja családi nevének (Hirsch) megváltoztatására, 
hitének elhagyására, ez vezeti a Honderühöz, hol tollát a 
maradiak dicsőítésére és a fiatal magyar írók gyalázására 
használja, ez hajtja 1848-ban, a Honderű megszűnte után, a 
szabadságért küzdő magyarság táborába s i t t a forradalom meg 
Petőfi dicsőítésével igyekszik boldogulni. Eerenczi Zoltán 
Petőfi-életrajzában zsoldosnak nevezi — joggal, sőt az irodalmi 
bravó elnevezés sem volna túlzó. 

Ezt az embert szerződtette P. Horváth Lázár 1846 augusz
tusában, s maga is, Nádaskay is lemondván kedvéért a színi 
bírálatok írásáról, a színházi rovat vezetését egészen reá bízta. 
Szolgálatkészsége, gyors tolla, vállalkozó és alkalmazkodó 
szelleme mind nagyobb szerephez juttatták, s a Honderű iro
dalmi vezetése csakhamar az Ő kezébe került. Már a követ
kező hónapban megindította Petőfi elleni cikksorozatát, majd 
egypár zsebkönyv-bírálatot1 és kritika-elméleti cikket is í r t 
s az év végén Irodalmi tábor szem, 1847-től Ökörszem cím alatt 
egy új rovatot teremtett, melyben üres szellemeskedésének és 
dühös szatírájának mérges, de tompa nyilait lövöldözte Petőfi 
és a fiatal írók ellen. 

Kritikai munkásságának egyetlen érdeme, hogy nem min
den filozófiai tanultság nélkül, a német, francia és angol nyelv 

* Az 1847-iki Örangyalvól (Honderű, 1846. II: 431—433, 452-453, 
470—471. L). 
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ismeretével s némi olvasottsággal kezdett hozzá. Nyelvtudásá
val ugyan csak kérkedik s mindössze annyi hasznát látta, 
hogy — minden ok nélkül — francia és angol szólamokat 
kever bírálataiba; annak sem adja bizonyságát, hogy ismerte 
is azokat az elméletírókat, akiknek nevével könnyelműen dobálód-
zik, de Aristoteles poétikáját, Schlegel dramaturgiai dolgoza
tait és Hegel filozófiai munkáit valóban olvasta, s ismerte a 
korabeli francia és német drámairodalmat. Igazi, komoly tanul
mányon alapuló megértésükig azonban, nem jutott el, s föl
színes ismereteinek semmi hasznát sem látta, úgyhogy ha 
elvétve hozzájuk fordul támogatásért, fölsül vagy épen nevet
ségessé válik, mint mikor a népszínmű ellen Aristotelesből és 
Schlegelbö'l vonultat föl érveket.1 

Mint kritikust joggal nevezhetjük Zerffit a legellenszenve
sebb, sőt egyenesen visszataszító kritikusnak. Azzá teszi már 
a határtalan bőbeszédűsége és ami ennek nyomában jár, a 
kritikái okozta rettentő unalom. Bírálatai igen terjedelmesek 
s rendszerint hosszú lére eresztett bevezetésekkel indulnak meg; 
ezekben is, tárgyalás közben is általános fejtegetésekbe bocsát
kozik a krit ika céljáról, a művészetek értékéről, a műfajok 
természetéről, vagy a kor irodalmi törekvéseit jellemzi, de a 
tanulság és a reális ismeretek teljes híjával konkrét megállapí
tások helyett lapokon keresztül üres fecsegést ad, minden kap
csolat nélkül a tárggyal, sőt gondolatai egymáshoz sem fűződ
nek szervesen. Valamint a buján tenyésző borostyán körül
fogja és megfojtja a fát, Zerffi kritikáinak szűnni nem akaró 
üres szavai közt megfullad az értelem. Megesik, hogy nemcsak 
a megbírált drámáról nem kapunk miattuk képet, hanem még 
a kritikus véleményét sem lehet kiásni a szórengeteg alól. 
Még bántóbb ez a szóáradat kritika-elméleti dolgozataiban, 
melyek közül legnagyobb követeléssel A kritikáról című lép 
föl.3 Eszmetöredéknek nevezi cikkét s kritikai fölfogását kívánja 
megalapozni, de a hosszú, zavaros fejtegetésekből, melyek megint 
egész sorát cipelik magukkal a henye, tartalmatlan szólamok
nak, csak két állítás szűrődik le. Az egyik az a közismert, 
de minden megokolás vagy kifejtés nélkül odavetett tétel, hogy 
csak az a krit ika érdemli meg nevét, mely «határozott esztétikai 
törvények által indokolt ítéleteket hoz», a másik, hogy a jó kri
tikának négy föltétele van: az elmééi, a witz, az igazság és 
az esztétikai tudomány. A heterogén követelményeknek ez a 
rendszertelen Össze-visszasága, az elmésségnek (witz) beleve
gyítése s a legfontosabbnak, az ízlésnek, mellőzése eleve iga
zolja, mennyire hiányzott Zerffiből minden filozófiai vizs
gálódás kettős alapja, a tanultság és az értelem. Az egész nem 

1 Honderű, 1847. 1: 99. 1. 
» U. ott, 76—77, 117—119. 1. 



A NEGYVENES ÉVEK KRITIKAI MUNKÁSSÁGA 159 

is más, mint kisebb részben közismert dolgoknak nagyhangú 
előadása, nagyobb részében pedig üres játék meg nem értett 
terminusokkal, értelmükből minden alap nélkül kiforgatott 
képzetekkel. Az élcnek, elmésségnek jelentőségét p. o. követ
kezőképen állapítja meg: «Witz nélkül a krit ika felületes, 
aljas, untató. Witz alatt i t t nem azon mesterséget értjük: 
valakit pórias vakmerő szemtelenséggel lepiszkolni. . . A witz, 
mellyre nekünk magyaroknak szavunk nincs, filozofi értelme
zésben : azon tehetség, melly valamelly rejtett hasonlóság ará
nyát föltalálni képes.» Az együgyűség határán innen maradó 
tudatlanságnak s a teljes fogalomzavarnak ez a szövedéke 
fogalmat nyújthat, milyen készültséggel látott munkájához 
Zerffi. Bölcselkedésének szellemét is minden ismertetésnél job
ban megvilágítja egy példa, a kritika nehézségének megálla
pítása : «Sokkal könnyebb pálinkafőző, dohányzó, szivarpusz
tító, rósz novellista — sőt még betyárnak is lenni i1 mint — 
jó kritikusnak.» Aki ilyen képekkel akarja megvilágítani a 
kritikus hivatását, arról szinte alig érdemes kri t ikát írni. 

Az a szánalmas tudatlanság, mely ezekből a nyilatkoza
tokból kicsendül, kritikáiban bosszantó, sőt fölháborító egy-
ügyűségig fokozódik s kritikusi működésének második jellemző 
vonásává lesz. Az «esztétika tudományának» és az «esztétikai 
indokolásnak», melyeket olyan nagy garral követelt elméleti 
fejtegetéseiben, kritikusi gyakorlatában nyoma sincs, s ha nagy 
r i tkán hozzányúl egy-egy nem is esztétikai, hanem poétikai 
kérdéshez, ostobaság kerül ki belőle.2 Esztétikai ítéletei irodal
munk legbombasztikusabb, legüresebb frázisai közé tartoznak. 
Egy drámát heves szavakkal bélyegez meg, mert benne «semmi 
magasb fölfogása az életnek, szívnek és kedélynek vagy mi 
magán a mindenséget átlengő világszellemnek fönséges nyomait 
hordaná».3 S ezt nem filozófiai drámánál rója meg, hanem egy 
históriai színműnél! Ugyanott olvasható a következő meg
határozás : «a romantikai dráma csodás zűrébűi törvényül a 
mindent éltető szellem és az örök szerelem válik ki». Bírálatai 
tele vannak ilyen handabandázhassál, dagályos, nagyképű, sem
mitmondó vagy hazug szólamokkal. 

Mindez azonban eltörpül Zerffi fölfuvalkodottsága mellett; 
ez Zerffi legundorítóbb tulajdonsága. Nem lehet helyes fogalmat 

1 A betyárnak szó kiemelése ritkított szedéssel valószínűleg célzás 
akar lenni Petőfire! 

a Különbségeket, elválasztó mozzanatokat keres p. o. a dráma és a 
színjáték között (Honderű, 1847, I : 98. 1.); a bohózatokat egy színvonalra 
sülyeszti a bikaviadalokkal (u. ott, 99. 3.); azt állítja, hogy a drámának nem 
szabad már előbb megtörtént tényekre támaszkodnia (1946.1: 171. 1.); «a 
romantikai elv: a fantaziaszárnyalt lélekélet benségét kifelé irányozni» 
(1847. II : 295. 1.); a dráma főelemeiül a «lyrikát és eposzt» jelöli meg 
<u. ott), 

s U. ott, 1846. II: 475. 1. 
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adni arról a végtelen elbizakodottságról és minden mértéket 
fölülmúló önérzetről, amellyel ez az újságíró a magyar iroda-
lomban föllépett. Ha rövid, teljesen értéktelen magyar nyelvű 
irodalmi munkássága megérdemelné a fáradságot, az irodalom
történetnek egy psychiater támogatását kellene segítségül ven
nie, hogy megállapíthassa, vájjon pathologikus jelenség volt-e, 
a kifejlett megalomániának példaképe, vagy amint inkább 
hiszem, szemérmetlen poseur, s öntudatának teljes birtokában, 
a célok és eszközök ismeretével, csak játszotta szerepét. Egy 
új Attilaként viselkedett, mintha az Úr az Ő kezébe adta 
volna a kritika ostorát, hogy elhajtsa vele azokat az érde
metlen írókat, akik a magyar irodalomnak nevezett szemét
dombot megszállva tartják. A maga nagyságának, kiválóságá
nak, hatalmának tudatában lenéz és legyaláz mindent és min
denkit, különös kedvvel, ismételten, a korabeli magyar iro
dalmi viszonyokat. Egy lelki beteg perverzitásával vagy egy 
megrögzött gonosz aljasságával szinte a kéjig fokozódik gyö
nyörűsége, mikor festék helyett sárba mártja ecsetét, hogy 
megfesthesse irodalmunk «igazi» képét. Közönségünk tudatlan 
és műveletlen, s nemzetünknél «kárhozatos közöny uralkodik 
művészetek és tudományok iránt»,1 de méltán, mert költőink 
áldatlan serege «ahelyett hogy a költészetnek hódolna, s vele 
szövetkezve az ember benső legtitkosb gondolatit s érzelmeit 
visszaadná — gondolataink s érzelmeinket elhazudja, megha
misítja, lealacsonitni vagy épen elaljasítni törekszik».2 A költők 
egyrésze «legszenvedélyesb pártot képez a szép és jó ellen» s 
köztük még a «plagiatorok is vakbuzgó pártolókra találnak».3 

Nem csoda, ha «a hamis bálványok napról napra szaporodnak, 
az irodalmi istenek csak úgy nőnek nálunk, miként gomba 
esőutáni éjjelen. Nálunk nem költés, hanem irodalmi szemfény
vesztés lé tez ik . . . Poetaszereinket beteges teremtési hamar -
kodás szállotta meg, és e túlingerlett hangulatban többnyire 
középszerűt, sületlent hoznak napvilágra. . . Meggondolatlan, 
csaknem gyermekes kapkodás, lázas nyugalomhiány. . . ezek 
valódi ismertetőjelei legeslegújabb törekvéseinknek.. . Egy iro
dalom sem hemzseg annyira éretlen iskolás gyermekektől, 
mint a miénk;, megannyi koldusok értelemben.»4 S az ered
mény, maga az irodalom ? Üres csacakaságok foglalata, tele 
«unalmasságokkal, előítéletekkel, ostobaságokkal, ízetlenségek
kel», a mindennapi élet kicsinyességeinek hű másolatával.5 

i U. ott, 1847. II: 213. 1. 
2 U. ott, 1846. II: 175. Itt kritikai működésének mintegy programmját 

adva, kijelentése még föltételes; a későbbiekben már pozitív vádakkal 
lép föl. 

s U. ott, 1847. II: 213. 1. ^ 
'* U. ott, 1846. II : 222. 1. 
5 ü. ott, 432. L 
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Ezen a szégyenletes «nyomorúságon» segíteni, az iroda
lomból minden rútat, szennyet, gyalázatot kiirtani, azt komoly, 
nemes, értékes alkotások termő talajává varázsolni — van egy 
eszköz: a szigorú, kérlelhetetlen, megbélyegző kr i t ika; s van 
egy arra hivatott férfi: Ő, Zerffi, a magyar Lessing. Mint Caesar 
az Antoniustól odanyújtott koronát, 8 is elhárítja ugyan 
magátóL szerényen ezt ä nevet, mellyel egy Eckhardt Chlodwig 
nevű német megtisztelte, mert ez túlzott dicséret — de mohóbb 
lévén a római imperatornál, kinyújtja nyomban utána karját, 
így .folytatva: «Igen, tökéletes igaza volt, midőn irodalombani 
világosság és igazság utáni töreJcvésemet illetőleg Lessinghez 
hasonlított.»x S ez az ember, aki nyiltan hirdette, hogy a kri
tikusnak szenvedélyesnek, hevesnek kell lennie, s gúnnyal, 
szatirával hadakoznia, valóban kezébe veszi a kritikának nem 
is ostorát, hanem kancsukáját! Jobbra-balra, minden válogatás 
nélkül osztogatja csapásait —• mennyi égető fájdalomnak kellett 
volna a méltatlan gyalázkodás nyomán fakadnia, ha Zerffi 
nem lett volna olyan fölfuvalkodott, üresfejű és arrogáns ember, 
s kritikái nem üres, ostoba, célzatukat rögtön az első szóval 
eláruló piszkolódások. Szerencsére Zerffi írói készsége is igen 
alacsony színvonalon állott, s mint stiliszta még kora gyön
gébb újságíróival sem mérkőzhetett, úgyhogy zagyva, rosszul 
szerkesztett, értelmüket csak félig tolmácsoló mondatai még 
a megtámadottakban is csak a bosszankodás vagy a meg
vetés érzelmét keltették, s nem a fájdalomét. Hitelre nem 
találtak, s az elfogulatlanok megbotránkozása volt a díjuk.2 

Botránkoztató volt a stíljük: a keresett, föllengző sza
vaknak és a durva, aljas, irodalomban szokatlan kifejezé
seknek váltakozása,3 s botránkoztató az a rosszhiszeműség, 
mely — mint az Ördög lólába — menten kibukkant a kritikus 
palástja alól. 

Ez a rosszhiszeműség koronázza teljessé Zerffi kritikai 
gonoszságát. 0 nemcsak pártos kritikus, aki meggyőződésében 
elfogódva, támadja a más irodalmi hitvallás követőit és dicséri 
a maga pártfeleit, hanem szándékosan gyalázkodik, elvek 
nélkül — mert azoknak híján volt — pusztán gonoszságból, 
abból a vágyból, hogy ártson, teljes tudatában annak, hogy 

1 A kiemelés magától ZerffitŐl való ! 
2 A többi folyóirat, különösen az Életképek, nemcsak éreztették Zerffi-

vel teljes megvetésüket, hanem. egészen nyíltan kimondták, bogy ezzel a 
hazug, gonosz, szemét-emberrel szóba sem állnak. A negyvenes évek folyó
irataiban meglehetősen durván nyilatkoztak egymásról az írók, de Zerffiről 
mondott szavaikból kiérzett az utálat is. 

s Csak egy bírálatából (Gzakó Leonájéxól) idézve: undorító Leona, 
agijasült egyén, buta együgyüségű Iréné; a cinizmusnál is több, mikor 
Erasztnak azt kiáltja: «Menj apácazárdába!», és Leonának: «Menj sörcsap
székbe !» U. ott, 1846. 1: 173. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények XXXIII. 11 
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amit leír, az nem, igaz.1 Nem is puszta személyeskedésből, 
mint ahogy Petőfi-kritikái alapján gyanították. Támadása 
Petőfi ellen csak egyik — legfontosabb, de nem legvissza-
taszítóbb — mozzanata volt annak a hadjáratnak, melyet 
Zerffia negyvenes években nagy népszerűségre emelkedett fiatal 
írók ellen intézett, s erre a harcra nem személyes ellenszenv 
tüzelte, hanem mélyebben gyökerező, még szennyesebb érzel
mek, lelkének gonosz hajlamai: első sorban az irigység, azután 
az a remény, hogy szembeszállván a közvéleménnyel, gyaláz
ván, akit az fölemel, dicsőitvén, akitől elfordul, mint rettegett 
kritikus tekintélyre, vezető szerepre emelkedik. Mások vállán 
akart emelkedni, mint sokan — de ő az illetőket előbb patkós 
csizmájával agyonrúgta. Erre kellettek neki Petőfi, s azok 
a drámaírók, akiknek művei 1846-ban és 1847-ben a Nemzeti 
Színházban színre kerültek. 

Petőfi-kritikáját nem is kritika formájában, hanem iro
dalmi tanulmánynak írta, Egy magyar lyrikus cím alatt s 
Laube Henrikhez címzett költött levelek alakjába foglalta. 
(Irodalmi levelek Dr. Laube Henrikhez Lipcsében.) Ügy látszik, 
12 levélre volt tervezve, de az utolsó nem jelent meg, való
színűleg meg sem volt í rva; az elkészűlteket azonban a Hon
derű igen megbecsülte: nemcsak külön fölhívta rájuk a figyel
met a szerkesztő, hanem a lap élén, 11 folytatásban vezér
cikknek közölte.2 A l i levél közül az első négy csak bevezetés: 
mélyre sűlyedt irodalmi viszonyaink rajza, a következő hét 
fölöleli Petőfi egész költői működését, nem nagyobb, átfogó 
szempontok szerint — ez nem is telt volna a kritikustól — 
hanem sorra veszi a költő egyes gyűjteményeit első 1844-es 
verskötetétől a Hóhér köteléig. A terjengős, tárgyától el-elcsapö 
bírálatnak velejét igen ügyes összefoglalásban adja Ferenczi 
Zoltán Petőfi-életrajzában.3 «Petőfi, leszállott a néphez, de föl-

1 Ha nem volna erre írásos bizonyságunk, akkor is bátran le mérnők 
írni ezt a vádat. De van. Mikor Zerffi 1848-ban összekülönbözött szerkesz
tőjével, az Életképek febr. 6-iki számában egy Nyilatkozatot tett közzé, 
hogy lemond a Morgenrothe c. lap vezetéséről, melyet P. Horváth Lázár 
bízott reá, s e lépését azzal okolja meg: «minthogy nézeteim és meggyő
ződéseimmel ellenkezik Petriehevich Horváth Lázár úr rokon- és ellen
szenvei mellett vak eszköz gyanánt küzdeni» (1848. I. 190. I.) — vagyis 
addig tudatosan írt hazug kritikákat szerkesztője inye szerint! Ugyanezt 
bizonyítja P. Horváth Lázár is, aki e nyilatkozatra válaszolván Ellennyi-
latkozaté.ba,n így ír: «Mi már Z. G. úrnak ,írói becsületét és nevét' illeti, 
csak sajnálnom lehet, miszerint, bár emezt Honderűm által megszerezni 
ügyekeztem, amazt legjobb ügyekezetem dacára sem tette sajátjává.» (Pesti 
Divatlap, 1848. I. 220-221. 1.) 

2 Az I. az 1846. évfolyam II. kötetében szept. 22-én jelent meg 
(221—224. 1.), innen kezdve a VLig hetenként (241—244, 261—269, 281-285, 
301-303, 321-325), a VII. nov. 10-én (361—363), a VIII. nov. 24-én (401—402), 
s az utolsó három megint hetenként dec. 15-ig (421—423,441—444, 461—465.1.). 
Endrődinél 193—234. 1. 

* 1896. III: 108—109. I. 
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emelkedni nem bir t ; nem volt sem ereje, sem világismerete;1 

a most mint első nagyságú csillag fénylik — a porban, áldo
zatul esve az aljasság és póriasság daemonának. Midőn első 
verskötete megjelent, ebben még dús választéka volt a legszebb 
költési anyagoknak, bárha nyersen, zavarhalmazban (!); de még 
szép reményekre jogosított, melyeket fájdalom meghiúsított. 
Bizonysága ennek a Helység kalapácsa, ,mely a legtriviálisabb 
nyerseségtöl duzzadoz'; míg János vitézben ,egy lépést sem tett 
előre, sem hátra. ' A Cipruslombokh&n szokatlanul gyöngéd; de 
mélység helyett csak mindennapos jeremiádokat nyújt, alig 
egy-két eszme válik ki belőlök. Ugyanezt mondhatni a Szerelem 
gyöngyeiről is, míg a Felhőkben, melyekben meghasonlás, tom
bolás, dühöngés van, ,a legújabb magyar irodalom egész jelleme 
tükrözik'. A hosszú pamfletet A hóhér kötelével végzi.» 

Ferenczi a bírálatot pamfletnek, más helyütt álkritikának 
nevezi, úgy vélem, nem egészen jogosan. A bírálat jobb is, 
rosszabb is, hogy sem pamfletnek nevezhetnök. Ami erre a 
kétes értékű műfajra jellemző: a szenvedélyesség, a gyalázó 
célzat, a lenézés, az erős, sértő hang, a durvaság — mind 
hiányzik belőle. Hidegnek és'. objektívnek törekszik látszani, 
ítélni akar és nem ellenfelét szégyenpadra állítani. így szava 
nagyobb nyomatékot kaphatott volna, mintha pamflétszerűen 
támad. Az Irodalmi levelek még nem is otromba támadás, csak 
ostoba, rossz, hazug kritika. Ostoba, mert vagy egyáltalán 
semmit sem tud mondani Petőfi költői alkotásairól — így a 
János vitézről és a Szerelem gyöngyeiről — vagy amit mond, 
az üres, képtelen állítás, nemcsak elhibázott, hanem teljesen 
érthetetlen értékelés. Petőfit, ellenfeleinek szokása szerint, 
legnagyobbnak a népdalban tartja, de mégis úgy látja, hogy 
népdalai, Összehasonlítva, Kisfaludy Károlyéival, «nem bírnak 
azon utánozhatatlan gyöngédséggel és behízelgő kedvességgel», 
mint amazok.2 Egyéb bizonyítékok helyett álljon i t t egy hosszabb, 
összefüggő részlet, a Petőfi-Heine párhuzam, s ez egyszersmind 
Szolgáljon bizonyságul, milyen keresett, a terminusokkal meny
nyire játszó, s milyen zavaros Zerffi stílje: 

Míg Heinét minden hibái melleit, egy új élet elövarázslásáért, dicsői t-
nünk kell: kénytelenek vagyunk Petőfit azon tespedés miatt, mellynek ö 
egyik főoka, egyenesen kárhoztatni. Míg Heinétől, minden torzképei mellett 
is, a genialitást megtagadni nem lehet, Petőfinél a genialitást csupán torz
képeiben kellene keresnünk. Heine minden illetlenségei mellett is mindig 
a szellemi salon embere volt, míg Petőfi mindig a nyers puszták és csárdák 
fia maradt. Nem mintha a pusztát kevésbbé költőinek tartanám, mint a 
salont. De sőt inkább! — Én itt a salon szó alatt egészen mást szeretnék 

1 Zerffinél sokkal szerencsétlenebbül fogalmazva: «nem volt benne 
<erö, nem kimerítő ember- és világképzettség». Id, h, 303. 1. Endrödinél 201.1. 

» U. ott; 323. 1. Endrödinél 225. 1. 
11* 
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értetni, én itt salon nevezet alatt mi nagyobb szellemszabadság helyét értekT 
hol a szenvedélyes világszerelem szavai — miként lángpalloso'k zengenek, 
hogy a szineskedést irgalom nélkül legyilkolják; hol a minden valódi nagy 
iránti lángoló fogékonyság szócsillagokat, fénylőn és égetőn, löveltet a l á ; 
míg a puszták fia, az eszmék rengeteg hiányában sínylvén, untalan ugyan
azt ismétli -s magát a korlátolt nézlet bilincseiből kiszabadítni nem birja.. 

Míg Heine már tisztult világelvekkel labdaként játszik — Petőfi még 
folyvást homályos fogalmakkal, magyarázhatlan érzelmekkel küzd, sejti 
ugyan, hogy kell létezni egy világnak, tele különös világossággal — de 
nem tudja e világot keresni — még kevésbbé föltalálni.1 

Nem tudjuk, min mulassunk i n k á b b : a k r i t i k u s t ehe t l en 
nagyképűségén v a g y végtelen ostobaságán. Az bizonyos, h o g y 
még bosszankodni sem érdemes ra j t a 

De a b í r á l a t épily mér tékben rossz is. A póriasságon k ívü l 
semmilyen k o n k r é t v á d a t nem tud Petőfi ellen emeln i ; összes 
h ibáz ta t á sá i v a g y stí lbeli aprólékosságok h á n y t o r g a t á s a i v a g y 
minden megokolás nélkül odavete t t ér tékelő szólamok, a leg
nagyobb á l ta lánosságban, nemcsak b izonyí tó erő, hanem még 
ha tá rozo t t ság nélkül is, s ha va lamive l pozi t ivebben hangzanak , 
képte lenségük szembeszökő.2 Sőt még abban az esetben is,. 
mikor k ö n n y ű dolga l e t t volna a fogyatkozásokat kimutatni , . 
a Hóhér köteléről szólva, részle teket h ibázta t , s nem is mindég 
joggal , a lényeges h i b á k a t nem veszi észre. A hosszú, í v e k r e 
terjedő b í rá l a tban nincs egye t len á l l í t ás sem, me lye t el tudna, 
fogadta tn i , n incs egy sem, mely esz té t ika i nézetre — aká r 
mi lyen téves v a g y ferde t an í t á s r a — támaszkodnék. Min t 
va lami kor lá t l an ha ta lmú diktá tor , pusz ta ha ta lomszaváva l 
í t é l : Petőfi költészete ér tékte len, mer t én, Zerffi, i l yennek l á t o m . 

Végü l a k r i t i k a hazug is. H a t á r o z o t t a n fogalmazva ezt a 
v á d a t : Zerffi tuda tosan í r t v a l ó t l a n t ; azokat a gonosz szóla
moka t , me lyekke l Petőfi t sárba r án to t t a , m a g a sem. h i t t e s 
ve lük csak félre a k a r t a veze tn i a közönséget. Petőfi köl tői 
n a g y s á g á t ő nem t agad t a , elismerte, sőt hangoz t a t t a , s ez ná la 
nem ravaszkodás volt , m in t g y á v a k r i t ikus - t á r sa iná l , a k i i : 
e g y p á r á l ta lános dicsérő szólam védelme a l a t t anná l bizto
sabban remél ték megmarha tn i a köl tőt . Zerffi nem volt gyáva . 
—• ismerjük el a bá torságot egyet len emberi e rényéü l ! — s 
nem vol t szüksége h o g y os tyába rejtse a mérget . Ha ő Petőfit 
i smétel ten «nagy, valóban szép tehetségnek» 3 , .sőt géniének 
hirdeti*, ha elismeri, h o g y versei közt sok a k i tűnő , sőt csoda-

1 ü. ott, 322. 1. Endrődinél 203-204. 1. 
3 így p. o. a János vitézben nincs naivság, stíleredetiség, új gondolat,, 

figyelemfeszítés, allegóriái mélység (erre valóban nem volt szükség!) és-
aranyigazság. U. ott, 361. I. Endrődinél 215. 1. 

3 U. ott, 302—303. és 421. 1. Endrődinél 200. és 224. 1. 
* U. ott. 322. Endrődinél 203. 1. 
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szép1 — akkor ezt hitte is, de épen ez bélyegzi hazugsággá azokat 
az Ítéleteit, melyekben Petőfitől a lángésznek még a szikráját 
is megtagadja,2 s őt azon költők közé sorozza, akik legföljebb 
középszerűt, néha meg épen rosszat hoznak napvilágra, s akiket 
joggal illet a rossz költő elnevezés.3 Az ellenmondás oly kiáltó, 
hogy áthidalni nem lehet, s a kritikus rosszhiszeműsége — 
Zerffi szavaival szólva — napnál fénylőbb. 

A Petőfi-kritikán kívül Zerffi többi bírálatáról az irodalom
történet nem vesz tudomást; joggal, ha általános, irodalmi 
szempontra emelkedünk: az irodalmi életben nem játszottak 
semmi szerepet. írójuk szempontjából azonban fontosak, mert 
•ezek adják meg kritikusi egyéniségének igazi színét. A Buda
pesti Híradó 1847-ik évfolyamában4 megjelent s a Honderűben 
újra lenyomatott5 Hiador-bírálat nem tartozik közéjük. Eszmétlen 
magasztalása ennek a jóravaló, de tehetségtelen versfaragónak ; 
elnevezi őt talentumnak, szembeállítja Petőfivel s magasan 
föléje emeli, sőt azt is sejteti, hogy Hiador a legnagyobb 
magyar költő. Mindezt azonban olyan szertelenül és együgyűen 
végzi, hogy még a Hiador iránt elfogult Szépirodalmi Szemle 
is túlságosnak találta a buzgalmát.6 

Zerffi jelleme leghívebben azokban a színi bírálatokban 
tükröződik, melyeket Didashalia összefoglaló cím alatt a Hon
derű 1846-iki s 1847-iki évfolyamaiba írt, részletesen — pon
tosabban szólva: sok szóval — rendszerint két, sőt Jaárom 
folytatásos cikkekben ismertetvén a Nemzeti Színházban 1846 
augusztusától 1847 szeptemberéig színre került összes új ma
gyar drámákat. Ezek a bírálatok,7 értéküket tekintve, semmivel 
sem jobbak, mint a Petőfi-kritika: tartalmuk és formájuk 
egyaránt silány, elvi alapjuk vagy nincs vagy téves, érték-

« U. ott, 323. és 402. 1. Endrödinél 205. és 222. 1. 
2 U. ott, 422. 1. Endrödinél 226. 1. 
8 U. ott, 362. 1. Endrödinél 216. 
4 A máj. 14-iki számban. A bírálat X + X chiffre alatt jelent meg, 

•de már a Szépirodalmi Szemle (alább id. helye) célzott arra, hogy szei*-
zöje Zerffi. 

s 1847. 1: 425—427., 445—447. 
6 II. k. 12—13. 1. 
7 Az 1846. II. kötetben Czakó, Leona (153—155, 171—176); Ábrányi 

Emil, Ónodi Pál és családja (232—234, 253—256); Kendey Géza, Testvérek 
és Vahot Imre, Költő és király (272—275); Finta Károly, A néger (375—377); 
Szigligeti, Zách unokái (433—435, 453—455, 473—475); Szigeti, Jegygyűrű 
{492-494, 51.—51. 1.). Az 1847. I. kötetben: Szigligeti, Pasquill (15—18, 
35-37) ; A csikós (97-99, 116—117, 137—140); Mátyás fia (418-420, 
459—461); Vahot Imre, Vén csapodár (4bl); Turkevi, A férjszelidítö (95—97) ; 
Czakó, A könnyelműek (179—180, 196—198); Vahot Imre, A kézműves 
(276—278); Jósika, Kordokuhász (337—339); Hugó Károly,Brutus esLukréczia 
(ez liem didaskalia volt, hanem nagyobb «tanulmány», A két Lucretia 
c. alatt Ponsard és Hugó rokon tárgyú drámájáról; Hugóéról a 465—468, 
485—488. 1.) A II. kötetben: Szigligeti. Szinésznő (213—215); Hugó Károly 
Báró és bankár (274-276, 293-296, 333—335. 1.). 

\ 
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ítéleteik megokolatlanul odavetett, rendszerint üres vagy hazug 
gáncsok, de a DidasJcaliák sokkal ügyesebben vannak csinálva, 
mint a Petőfi-bírálat. Könnyebb dolga is volt herostratesi 
munkájában, mert a negyvenes évek első felének nagy diadalai 
után, mikor majd minden év egész sorát hozta a színszerü 
vagy épen értékes új drámáknak, ez a tizennégy hónap, Zerffi 
különös szerencséjére, erős visszaesést mutatott, s jóbarátja, 
Hugó Károly drámáin kívül csak a Csikós és a Jegygyűrű 
aratott sikert, ezek közül is az utóbbi érdemetlenül. A kor ked
velt drámaírói elhallgattak vagy pihentek — mint Nagy Ignác, 
Balogh István, Obernyik Károly — Szigeti még pályája kez
detén állt, a két legizmosabb tehetség pedig, Czakó és Szigligeti,. 
kevesebb becsű alkotásokkal léptek föl. Zerffi Hugó Károlyon 
kívül, akit istenített,1 és Jósikán kívül, akit mint a Honderű 
csillagát kim élnie kellett, a többi drámaírót gyűlölte vagy 
gyűlölni látszott, úgyhogy e gyönge drámai termésben gonoszr 
piszkolódásban tobzódó lelke gazdag anyagot talált. Ez fejti 
meg, hogy drámabírálatai csak rosszak, . de nem ostobák, s 
a maga alkotta egyszerű sablonjával ügyesen operál. 

Gonoszsága, ártó tendenciája már a tartalom elmondásában 
érvényesül. Szándékosan helytelenül, mesterségesen állítja be 
a cselekvényt: fontos kapcsolatokat, vezető rugókat elhallgat, 
mellékes mozzanatokat kiélez, hogy a mese képtelenségét ki
mutassa. De annyira nincs ítélő ereje és dramaturgiai ismerete, 
hogy célját még ott sem éri el, ahol nem lett volna nehéz, 
mint p. o. Szigligeti elhibázott Zách unokái című történeti 
drámájának bírálatában. Máskor a kiinduló pontot hibáztatja, 
mint Vahot Imre Kézművesének bírálatában. Egy polgárember 
vagyonát unokahúgára hagyja, de csak azzal a föltétellel, hogy 
nemes emberhez menjen nőül. Az ötlet nem szellemes ugyan, 
de nem is képtelen, Zerffi azonban annak nevezi, s a helyett 
hogy a gyönge dráma fogyatkozásait kimutatva verné el rajta 
a port, pusztán ezzel az egy motivációval akarja tönkretenni. 
Ha a mesébe nem tud belekötni, mint a Csikós bírálatában, 
akkor a dráma erkölcsi fölfogását nyilvánítja értéktelennek. 
Kijelenti, hogy a darab erkölcstelen, mert a népet romlott feléről 
mutatja be, erkölcsileg elfajult, végkép alásűlyedt típusokban. 
Az állítást persze nem igazolja — nem is lehet, mert puszta, 
tendenciózus ráfogás — hanem a jól ismert ügyvédi fogás 
szerint rendkívül élesen kikel az állítólagos vétek ellen. A jellem
rajz bírálatát hasonlóképen végzi. Elhallgat bizonyos lelki rugó
kat, melyek a hősök elhatározásait megértetik, költ olyanokat, 
melyekre a szerző nem is gondolt — hogy ő aztán helytele
neknek bélyegezhesse. Vagy fölállítja, ugyancsak a Zách-

1 Hugó szerinte Katona József szellemének örököse, de már eddigi 
drámáival is messze túlszárnyalta. (U, ott, 1847 II : 275. 1.) 
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bírálatban, az emberi cselekvésnek egy általános normáját: 
a nő, aki igazán szeret, nem bocsát meg hűtlen kedvesének — 
s mert ezt az épen nem egyetemes érvényű igazságot hiába 
keresi a drámában, hibásnak ítéli Bianca jellemrajzát s magát 
a drámát. Egészen kétségtelen, hogyha Bianca nem bocsátana 
meg a hűtelen Dezsőnek, akkor meg a tétel fordítottját állí
totta volna normául: a nő, aki igazán szeret, mindent meg
bocsát kedvesének, még a hűtlenséget is.. 

Igen sokszor azonban nem erőlteti meg magát ennyire 
Zerffi, hanem beéri azzal a fölényes modorral, melyet már a 
PetŐíi-bírálatból ismerünk, s minden megokolás, bizonyítás 
nélkül odaveti a legsúlyosabb ítéleket: a karakter rossz, a 
dráma értéktelen; sőt attól sem riad vissza, hogy a szerzőt 
plágiummal vádolja, a leghatározottabban, de megint bizonyí
tékok nélkül. »Szigligeti Színésznője'nem eredeti, hanem egy 
francia drámából «gyártotta», nincs is rajta más drámai, mint 
hogy fölvonásokra és jelenetekre van osztva — persze az 
utóbbi fogyatkozásért is a magyar írót vonja felelősségre, bár 
ha vádja igaz, ez a francia szerző bűne! A Pasquilljehen pedig 
valamely ócska német zúgdrámából, egy bécsi Wurstel prater-
Posse-ból «irodalmi szörnyetegét foldozott össze». 

Zerffi sivár lelkét s kritikáinak rosszhiszeműségét még
sem az helyezi kellő világításba, amit mond, hanem ahogyan 
mondja, s az, amit nem mond. Tizenöt DidasJcaliáj&b&n — a 
Hugó két drámájáról ír takat figyelmen kívül hagyom, mert 
i t t pártállása az ellenkező igazságtalanságba vezette1 — nem 
talál más dicsérni valót, mint a Csikós néhány sikerült jele
netét. Ezt kivéve mindenütt csupa fogyatkozást, hibát, bűnt 
lát, minden ítélete sujtás, minden szava ócsárlás. Nem talált-e 
semmi méltányolni valót e tizenöt drámában, vagy szándéko
san elhallgatta egy-egy dráma értékesebb elemeit, hogy bírá
latainak szigorúságával kivívja a rettegett kritikus tekinté
lyé t : egészen határozottan nem merem eldönteni, hiszen van
nak szenvedélyes, elvakult lelkek, akiknek indulatuk hevében 
még tiszta látásuk is teljesen elhomályosul — de úgy vélem, 
Zerffi gonosz lelkéből még az utóbbi súlyos, erkölcsi fogyat
kozásra valló eljárás is kitelt. Különösen Czakó Leonájáva,] 
bánt el galádul. Igaz, hogy ez a dráma szerencsétlen alkotás, 
egy idegbeteg költő fantáziájának szertelen terméke, de van
nak szépségei: elhibázott, de mély filozófiai eszméje, költői, 
helyenként szárnyaló dikciója, megkapó természetfestései s 
drámai fölépítése. Minderről a kritikus nem vesz tudomást s 
oly hangon szól a drámáról, mint valami vásári komédiáról. 

Épen a hang az, amivel Zerffi leginkább megbotránkoz
tat ta a maga idejében, s most is, az olvasót. DidaskaliáíheLn 

1 A 18-ikról alább szólok. 
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elveti azt a keresett, hideg objektivitást, melybe PetŐfi-kriti-
kájában burkolózott, s a hóhér vörös palástját kapja magára. 
Mintha egyenesen ki akarná végezni a drámaírókat, a durva
ság taglójával ront reájuk, s minél népszerűbb az író, annál 
nagyobb kedvvel, Szigligetire egyenesen gyönyörrel. Lenéző, 
sértő gúny, olcsó élcek, megbélyegző fitymálás — ez az állandó' 
hangneme; csak úgy ontja a méreggel átitatott s a komoly 
írókra megalázó szólamokat. Szigligetiről írva meg épen olyan 
hangot használ, amilyenen az irodalmi színvonalon álló kritika 
még kontárokról, sőt az irodalom charlatanjairól sem beszél. 
Csak egy féllapon1 a következő ítéleteket hallatja róla: 
Szigligeti a Nemzeti2 Színház örökké sürgő borbélya, ki 
mindég kész az erkölcsiséget lábbal tapodni; egyik drámája 
rosszabb a másiknál; ha még több darabot ír is, mint Lope de 
Vega, azért nem más, mint tudatlan paraszt.3 A következő 
lapon meg egyenesen erkölcsi becsületgyilkosnak nevezi. 

Búcsút is vehetnénk kritika-történetünknek ettől az áldat
lan alakjától, de egyik színi bírálatáról még meg kell emlé
keznünk, mint legsúlyosabb vétkének, kritikus rosszhiszemű
ségének, csattanó bizonyítékáról. Mikor Szigligeti Mátyás fia 
című drámája színre került, Zerfíi, aki Szigligeti minden drá
máját, még az értékes Csikóst is legyalázta, ezt a történeti 
színművet, mely Szigligeti leggyöngébb művei közé tartozik, 
s. még a dikciója is pórias — legnagyobb bűn a Honderű és 
Zerffi szemében — olyan dicséretekkel halmozza el, amelyek 
még más, enyhébb kritikus ítéletei közt is számot tennének, a 
Szigligetit ostorozó Zerfíi tollán meg egyenesen azt jelentik, 
h°gy Szigligeti most az egyszer remekművet alkotott. A dráma 
egyetlen hibája a hős «határozatlan kételykórja», egyébként 
minden jó benne: a mese. a szerkezet, a jellemrajz, a dikció. 
Mi a t i tka ennek a bírálatnak? A titok zárát fölpattantja az 
a rövid nyilatkozat, mely a Honderű következő számában 
jelent meg:4 .Hiador kijelenti benne, hogy Szigligeti darabja 
nagyon emlékeztet az ő Corvin című drámájára, melyet két év 
előtt a Nemzeti Színházhoz benyújtott. Zerfíi tehát, talán már 
e nyilatkozat birtokában vagy legalább is tudva róla, dicsére
tekkel árasztotta, el Szigligeti rossz drámáját, hogy aztán kár
örvendve s büszkén ítélő erejére elmondhassa: íme Szigligeti 
életében egyszer írt egy jó drámát s azt is mástól lopta! 

1 1847. 1: 16. lap, első hasáb. 2 Zerffl a Nemzeti szót ritkítva szedeti s utána kérdőjelet tesz. Eljá
rása puszta pökhendiség vagy épen szemtelenkedés. 8 A Szigligeti ellen írt «ocsmány röpírat»-át (Bayer József kifejezése, 
1. A magyar drámairodalom történetei: 526.1.) hallgatással mellőzöm. Ez, 
Mátyás fia mint Corvin és Törvénytelen vér. már nem kritika volt, hanem 
pamflet, annak is csúf. 

* 1847. I: 444. 1. 
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A következő számban siet is, a nélkül bogy Híador drámáját 
ismerné, «napfényvilágosságú» praemissák alapján rásütni a 
plágiumot.1 

Ehhez az eljáráshoz nem kell magyarázat, ennél súlyo
sabb ítéletet nem mondott kritikus magáról. A közvélemény 
már előbb ítélt fölötte, de nem úgy, amint Zerffi remélte. 
Hitvány piszkolódó, rágalmazó, gyűlölt és megvetett zsoldos volt 
és maradt a komoly írók szemében, nem pedig rettegett kritikus. 
Kritikáin megbotránkoztak, de nem féltek tőlük. 

Zerffi, a Honderű rossz szelleme, s a két szerkesztő, P . 
Horváth Lázár meg Nádaskay, látták el a lap kritikai részét; 
munkájukat csak két ismertebb író támogatta, Kunoss Endre 
és Szemere Miklós. Az előbbi egy színtelen, tartalmatlan bírá
latot írt Garay János F e r i n e k 1843-iki kiadásáról,2 az utóbbi 
két nem épen szellemtelen, de fitymáló, lenéző hangú vers után3 

Ypsilon jegy alatt az Ökörszem rovat egy hosszabb közleményében 
azt állítja* s 13 példával akarja igazolni, hogy Petőfi költői esz
méinek egy részét más magyar költőktől lopta, s így «számos 
versének eredetisége méltán kelt kétséget.» A párhuzamok 
sem mindig meggyőzők, egyiknél-másiknál nyilvánvaló a véletlen 
találkozás, de a Petőfitől hiúságában megsértett Szemere végső 
következtetését még az sem tenné megokolttá, ha minden vádja 
igaz volna: egy fordulat, többnyire kép átvétele nem rontaná 
le Petőfi e verseinek eredetiségét. A haragjában elvakult kri
tikusnak az az állítása pedig, hogy könnyen lehetne Petőfinek 
tízszer-húszszor ennyi versére rábizonyítani a plágiumot, olyan 
könnyelmű, gonosz vád, melynek súlya a vádló fejére hull 
vissza. 

Ezeken kívül a Honderű hatodfél éves fönnállása alatt 
mindössze hat kritikát hozott, mindegyiket névtelenül vagy 
chiffre alatt. Kettő közülük, az 1843-iki almanachok (Emlény. 
Őrangyal, Pécsi Aurora6) és Kelmenfy László Meghasonlott 

1 Zerffi e második kritikája (1847. I : 459—461. 1.) nemcsak tendenció
zus, hanem ostoba is. Bevezetésül kijelenti, hogy mivel Hiador drámáját 
senki sem ismeri -— ö sem — senkinek sincs joga kimondani a «vétkes» 
szót, később azonban mégis határozottan kijelenti: «Sz. úr mindenesetre 
plágiumot követett el.» 

3 1843. 1: 341—344, 371—374. 1. 
8 Címük: A régi jó Gvadányi Petöfihöz (1845. II: 148. 1.; Endrődi-

nél 122—124 1.) és a másik, ismertebbé Az.aggteleki barlangban (u. ott 170. 1.; 
Endrődinél 125—127. 1.). Az utóbbi, melynek refraine-jét 

Az ebrudon kiröppent Marczi 
Zöld éneklője én vagyok... 

Petőfi ellenségei csakhamar fölkaptak, nem ügyetlenül fűzi bele. a versbe 
és fordítja Petőfi ellen a költő JJti jegyzeteinek és nyílt leveleinek egyes 
kifejezéseit. 

* 1847. II: 78—79. 1. Endrődinél 318—322. 1. 
« 1843. 1: 24—26, 54—56. I. (Névtelen). 
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kedély című regényének bírálata,1 teljesen értéktelen, kicsinyes
kedő gáncsoknak és üres dicséreteknek foglalata, a Honderűvel 
egy szél alatt vitorlázó írók munkáinak túlzott magasztalása. 
Az utóbbi alig ad többet, mint a gyenge regény hatodfél 
hasábra terjedő kivonatát, az előbbi a szerkesztőnek nagyúri 
hajlamaihoz simulva, arisztokratikus fölfogásával és a gentle-
manség nánytorgatásával tűnik föl. Három drámabírálata közül 
az egyik, mely Vahot Imre Zách nemzetség című tragédiájáról 
szól,3 jelentéktelen, a másik kettő azonban, Obernyik Örökségé
nek és Tóth Lőrinc Atyátlankn'dk kritikája,3 valamint Erdélyi 
János Költeményeinek (1844) bírálata4 megérdemlik a figyelmet 
s nemcsak a Honderű alacsony színvonalú, kritikai dolgozatai 
között tesznek számot, hanem a korabeli kritika javához tar
toznak. Valószínűleg nem a szerkesztőség műhelyéből kerültek 
k i : erre vall józan, egészséges ítéletük s a megírásukban nyil
vánuló gyakorlatlanság, bizonyos jeléül annak, hogy szerzőjük
nek nagyobb volt a tanultsága, mint az író-készsége. Az Erdélyi
bírálat szerencsétlenül van megalkotva: második, terjedelme
sebb felében sorra veszi a verskötet jellemzőbb darabjait s 
egyenként ítél róluk, többnyire okosan, de részint nyelvi és 
stilisztikai kifogásokat téve, részint általánosságban dicsérve őket, 
úgyhogy arra nézve, aki nem ismeri a költeményeket, rend
szerint nem meggyőző. Első fele azonban, Erdélyi költészeté
nek összefoglaló jellemzése, igen sikerült; helyesen emeli ki 
a költő legértékesebb műveiként népdalait, s mind a bírálat 
szempontjainak megállapításában, mind azoknak a költőre való 
alkalmazásában megüti a tudományos kritika mértékét. Erdélyi 
lírájának jelentőségét abban a kettős mozzanatban találja, hogy 
erős nemzeti érzés táplálja költészetét, s egyéni érzésben fogant 
költői eszméit van ereje idealizálással egyetemessé tenni. Helyes 
szempontból- tekinti tá rgyát a két drámabírálat is, s nyugodtan, 
elfogultság nélkül méltatja a műveket, úgyhogy értékelései szin
tén megbízhatók. Tóth Lőrinc drámájával kapcsolatban, mely 
J$ulw er Mienzi című regényének alapján készült, okosan, érvekre 
támaszkodva fejtegeti, milyen veszedelmes vállalkozás regény
ből egészen más természetű költői művet, drámát, alkotni; a, 
cselekvényét nem is igen bírálja s a jellemrajzot csak abból 
a szempontból, mennyiben igyekezett a drámaíró kimélyíteni 
s a cselek vény hordozójává tenni. Obernyik társadalmi drámá
jának is biztos kézzel jelöli meg mind legnagyobb érdemét, 
hogy Goethe tanácsát megszívlelve az élet mozgalmas folya
matából merít anyagot s azt valószerűen ábrázolja, mind 

1 1846. I : 110—114. 1. (A- M.) 
a ü. ott, 418-419. 1. (Z. V.) 
» 1844. II: 132—134. 1. (Ödön); 1845. II: 218—219. 1. (—j—). 
*• 1844. I : 385—388, 418—420, 449—452. ! . ( % * ) 
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fogyatkozásait: a motiválás bizonytalanságát s a nem eléggé 
drámai szerkezetet. 

Ez a pár értékesebb bírálat azonban szinte észrevétlenül 
elmerül a Honderű szennyesen hömpölygő hullámaiban, annál 
inkább, mert 1845 óta, mikor Petőfi népszerűsége általánossá 
lett, a Honderű mind jobban a piszkolódások, áskálódások és 
irígykedések színterévé vált. A bírálatok mellett, s még foko
zottabb mértékben a hírrovat, a Laprosta, majd az Ökörszem 
című rovat nyitott tág teret Zerffiéknek.alacsony támadásokra; 
gondoskodtak is róla, hogy rovatuk rászolgáljon szép nevére. 
Maga a szerkesztő sem restelte e gyalázkodásokból kivenni a 
részét; bár Petőfi költészetét megbírálni nem tartotta rangjá
hoz méltónak, egyéniségéről annál szívesebben nyilatkozott, 
sőt maga jár t elől rossz példával. Míg azonban munkatársai 
inkább gúnyolták s nevetségessé iparkodtak tenni Petőfit, Ő sze
mélyét,' sőt egyenesen becsületét támadta a legdurvább s leg-
sértőbb jelzőkkel.1 Hogy a szenvedélyes, becsületére rendkívül 
kényes költő nem vett elégtételt a sértésekért, az mutatja, 
mennyire lenézte a Honderűt és szerkesztőjét. Mikor pedig 
megelégelvén személyének és költészetének folytonos gyalá
zását, üti leveleiben tartózkodás nélkül kimondotta megvetését 
a Honderű társasága ellen: innen kezdve Zerffi az xíj rovatot 
egyébre sem használta, mint hogy versben és prózában, de min
dég durván és otrombán, támadja Petőfit. A Honderűnek ez 
a legjellemzőbb sajátsága, ez tette nevét rosszhírűvé a negy
venes években, s szégyene rajta fog száradni, amíg neve fönn
marad az emberek emlékezetében. Csúf, eszmétlen támadásai
hoz azonban nincs közünk, az Ökörszem rovat alszerű goromba-
ságai és szellemtelen szellemeskedései kívül maradnak az iro
dalmi kritika körén. 

A Petőfi ellen síkra szálló bandában a Honderű játszott 
mindvégig a prím-hegedűn; köréje sorakoztak, mint a dicstelen 
szerepre vállalkozó kar többé-kevésbbé J.ármás tagjai, a többiek. 
A konzervatív lapok kezdték, a Budapesti Hiradó és a pozsonyi 
Hirnök; amabban, láttuk, Toldy higgadtabban, némi elisme
réssel s irodalmi hangon, Zerffi orvul, Hiadort állítva pajzsul 
maga elé. A Hiradó később, I847 :ben, rendelkezésére bocsátotta 
Zerffinek tárcarovatát, s az az Ökörszem rovat stílusában újra 
föltálalta Petőfi ellen a Honderűből ismert gyalázkodásait.2 

1 Csak egy helyről (1845. II: 112—115. 1.) szemelgetve az idézeteket, 
, ellenfeleit először általánosságban a következő nevekkel illeti: «fésületlen 

fraterkék, miserable Schlucker, ein in Reihe und Glied aufgestelltes Lum
pengesindel, bufti legények», majd Petőfire térve, őt «egy Petőfi nevű bor
zos legényké»-nek, s «tetötül talpig komisz frater»-nek nevezi. 

a A névtelen tárcák közül csak egy (Adatott és nem adatott drámák. 
márc, 11., Endrödinél 251—257. I.) fordul nyíltan Petőfi ellen, de még vagy 
négyet keltett életre Zerffinek Petőfi iránt érzett gyűlölete. 
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A negyvenes évek közepén velük tartott m é g ^ a z akkor 
kétkulacsos Életképek és melléklapja az Irodalmi Or; segített 
nekik, nem durván, csak ízléstelenül, a Pester Zeitung, s a 
polyphon hangzavarba belerikoltott &gy-egy goromba pamflet 
éles hangja, előbb az ismeretlen szerzők tollából kikerült 
Magyaricák 1845-ből, majd 1846-ban Nagy Ignác Menny és 
pokol című művének második füzete, a Tigris költészet E job
bára személyeskedő vagy irígységsugalta támadások közül csak 
három lép föl bírálat köntösében, Poór Jenőé és Etőfi Andoré 
a Hírnökben, Császár Ferencé az Irodalmi Őrben. 

Poór Jenő neve egyébként ismeretlen az irodalomban1. 
Bírálatát2 az teszi érdekessé, hogy ez az első nagyobb szabású, 
terjedelmével és szempontjaival az újságcikkek fölé emelkedő 
Petőfi-kritika. 1844. nov. 19-én jelent meg, s így egy hónap
pal megelőzi Nádaskay bírálatát. Ez az egyetlen jelentősége, 
mert maga a kritika, a Helység kalapácsának nyomban meg
jelenése után írt bírálata, amint Ferenczi Zoltán helyesen meg
állapítja, «az értelmetlen badarságnak r i tka halmaza».3 Poór 
Jenő ugyanis — s ebben nem állt egyedül Petőfi egykorú 
kritikusai között — nem vette észre, hogy a Helység kalapácsa 
komikus eposz, a korabeli romantikus novellák affektált, dagá
lyos előadásának paródiája, hanem valóságos hőskölteménynek, 
Vörösmarty Zalánja és P. Horváth Endre Árpádja, társának 
tartotta, s a hősi eposz követeléseivel mérte. Fönséges tárgyat, 
nagyszerű előadást, emelkedett hangot keresett benne, s mivel 
Fejenagy uramban és társaiban nem találta meg a homerosi hősök 
tulajdonait, kíméletlenül elítélte mind egészében, mind részle
teiben, főként alacsony körből vett hasonlatait és nevetséges 
képeit, fordulatait. Vajon jóhiszemű volt-e ez a badar kritika, 
amint Ferenczi véli,4 azaz hitte-e a bíráló komolyan, hogy 
Petőfi komoly eposzt akart írni, vagy csak örvül használta 
a Helység kalapácsának megfojtására, nem mérnők határozottan 
eldönteni. Poór Jenő egyéniségét csak e kritikájából ismerjük, 
más kulcsunk nincs hozzá, s az együgyűség, mely bírálatából 
kiárad, egyrészt még nem biztosítéka a jóhiszeműségnek, más
részt oly nagyfokú, hogy megfosztja a kérdést jelentőségétől. 
Gyanússá teszi azonban e kri t ikát fitymáló, gúnyos hangja. 
Petőfiről állandóan mint «költész úr»-ról beszél, csipkedi és 
nevetségessé akarja tenni : úgy vélem, a kritikus nem volt 
olyan ostoba, mint amilyennek látszott, s tudatosan vetfte betü-
szerint a Petőfitől tréfásan adott műfaji megjelölést, a «hős-

1 Neve még csak egyszer szerepel:.. bírálata megjelenésének évében 
(1844) egy üdvözlő verset nyomtatott ki Örömhangok Ny. Nagy Márton 
úrnak neve ünnepére címmel. 

3 Hírnök. 1844. nov. 19. 92. sz. Endrődinél 26—29. 1. 
s Petőfi életrajza. (1896) II: 169—170 1. 
* U. ott.. 
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Költemény» elnevezést, nogy erre az idegen rámára feszítve 
annál könnyebben semmisíthesse meg az eposzt. 

A másik bírálat1 alatt Etőfi Andor név olvasható. Ha 
nem tudnók is, bogy ez álnév alatt Szeberényi Lajos lap
pang,3 aki épen azidétt vált Petőfi bizalmas barátjából szen
vedélyes ellenségévé, már maga az álnév rávilágítana a kri
tika tendentiosus természetére: Mő/i Andor ugyanis nem más, 
mint a költő neve a két kezdőbetű elhagyásával. A bírálat 
Petőfi első. verskötetével foglalkozik, úgy mint Nádaskay kri
tikája, sőt azok a vádak is közösek, amelyek alapján Petőfit 
elítéli: a népszerűség vadászása, mely őt gyakran a «legkelle
metlenebb» túlzásokba ragadja, a durva nyerseség a kifejezé
sekben, az előadás prózaisága és nehézkessége. Fejtegetései 
alapjává azonban elvi szempontokat vet — ennyiben megha
ladja műve a Honderű kritikáját, viszont elmarad mögötte 
azáltal, hogy bírálatából nemcsak rosszindulata csendül ki, 
hanem azt is kihalljuk, hogy Szeberényi lelke mélyén meg 
van győződve Petőfi költészetének nagy értékéről, de ezt maga 
és az olvasók előtt eltagadja. 

Bevezetőül megállapítja azokat a követeléseket, melyek
nek-megvalósítása értékessé teszi a költői alkotásokat. Ezek 
a nemzetiesség és a népiesség. Majd a tárgyalás folyamán két 
másikat csatol hozzájuk, a magasztosságot és az esztétikai 
szépségét. Ezek-e az esztétikai hatás igazi kritériumai s csak 
ezek-e, mellékes; ránk csak az tartozik, hogy maga Szeberényi 
is kénytelen megvallani: Petőfi az első kettőnek teljesen, s 
némely darabjában a másik kettőnek is megfelel. Hogy azon
ban ne legyen kénytelen ezen az alapon Petőfit kora egyik 
legkiválóbb költőjének nyilvánítani, futó elismerés után a 
költő állítólagos fogyatkozásaira tér, ezeket bőven részletezi 
s példákkal illustrálja — nyilván meggyőződés nélkül, s ez 
bírálatát teljes csődbejuttatja. A túlzás vádja mindössze a Petőfi
nél olvasható káromkodások összeállítására zsugorodik, a prózai
ságot csak egy példával igazolja s ez épen nem prózai,3 a 
nehézkességre idézett három példa mindegyike egyáltalán nem 
az,4 a magasztosság és esztétikai szépség ellen elkövetett vét
ségekről egyáltalán nem tud beszámolni s mindössze ennyit 
mond: «Van munkáiban több helyütt következetlenség, psy-
chologiai tudományokbani járatlanság stb.»6 Ezek már nemcsak 

1 Hirnök, 1845. febr. 25. és 28. (16. és 17. sz.) Endrödinél 4«—57. J. 
8 Szeberényi Lajos, mivel észrevette, hogy kilétét Petőfi fölismerte 

(v. ö. Petőfi nyilatkozatát a Pesti Divatlap 1845. 307. 1.), maga leplezte le 
magát a Századunk 1845. 30. számában. 

3 A Hazámban c. vers 5. versszaka (A nagy világ az életiskola.. .). 
4 P. o. S hogy mióta járom a világot, 

Bolygó lábam száz tövisre hágott. 
5 Endrödinél 55. 1. 
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odavetett, teljesen alaptalan állítások, hanem nyilvánvaló értel
metlenségek, világos jeléül annak, hogy a megszorult kritikus 
fűhöz-fához kapkod, csakhogy hibáztató szólamokra akadjon. 
Ez okból bajlódik nyelvtani s helyesírási hibákkal, amelyek 
természetesen nem hibák,1 említi két költői eszmének kölcsön
zött voltát s pöffeszkedését. 

Mint a hazugok általán, ha tudják, hogy nincs igazuk, 
Szeberényi is, a hang erejével igyekszik pótolni az érveket: 
émelygős, legotrombább, legutálatosabb, undorító, rút botlás, obscoen7 
s több efféle jelzővel tűzdeli tele bírálatát s a költőről mint 
ügyes Jcezdöv'ál beszél. Az ellentét a bírálat egyes állításai és 
egész szelleme közt oly rikító, s a gonosz célzat oly kézzel
fogható, hogy még Petőfi elleneinek táborában sem kelthetett 
lelkesedést, nem tévesztett meg senkit, s maga Petőfi is, aki 
rosszmájú kritikusait rendszerint igen kíméletlenül szokta kipe-
lengérezni, Szeberényivel igen röviden s könnyed humorral 
bánt el.2 Nem is volt méltó egyébre, s a magyar kritika tör
ténete csak azért tartja számon, mert az ügyetlenül leplezett 
rosszhiszeműségnek legnyilvánvalóbb példája. 

Poór Jenő és Szeberényi Lajos alkalmi kritikusok voltak, 
a műbíró tollát az indulat s nem az értelem adta kezükbe. 
A triász harmadik tagja azonban, Császár Ferenc, komoly meg
fontolással lépett a porondra. Azok műkedvelők, ő határozott 
írói egyéniség, sőt annál is. több, tipikus képviselője, a negy
venes évek finomkodó, affektált «eszményies» költői irányzatá
nak, annak a beteges szoba-költészetnek, mely Bajza költői 
törekvéseit folytatta, azt igazi tehetség híján még helytele
nebb irányba terelte. Minden jellemzésnél élesebb képet ad 
Császár költészetéről Arany János két sora, midőn szembeállítva 
a maga költeményeinek reális színét e holdsugár-poézissel, azt 
írja magáról: 

Hanem hiába! oly eszményit abból 
Nem tud kinyalni, mint Császár, Kimoss...3 

A költő-kritikus, mikor bírálata az Irodalmi Őrben meg
jelent,4 már tekintélyes író, az Akadémia és Kisfaludy-Társa
ság tagja volt; higgadt, érett férfi, s mint annak a költői 
iskolának tagja, sőt szinte feje, mellyel szemben Petőfi költé
szete forradalmat jelentett, kritikája méltán vonja magára 
figyelmünket: az alapjaiban fenyegetett költői irány támad föl 
a fiatal, diadalmas vetélytárs ellen. 

1 Kicsinyeskedő éretlenségének bizonyságául említem, hogy megrója 
Petőfi, mert avval-i írt s nem azzal-t, mert ad-ot és ád-ot, felett-et és 
fÖlött-et fölváltva használja. U. ott. 

3 Id. nyilatkozata Adatok a «kritika titkai»-hoz c. alatt. Petőfi azt 
gondolta, hogy az Etőfi Andor név alatt két író lappang. L. Endrődi 62. 1. 8 Bolond Istók. II. ének, 119. versszak. 

* 1845. aug. 16. 
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Császár a kritika terén sem volt kezdő. Már 25 éves 
korában tett kísérletet, s elég szokatlanul elméleti dolgozattal 
lépett föl. E fiatalkori tanulmánya, Kritikát érdeklő levelei1 nincs 
•érdem nélkül: tanúságot tesz arról, hogy nemcsak igen nagyra 
becsülte a kritikát, hanem ismerte a műfaj nehézségeit és vesze
delmeit is. Eredetiség és mélység nincs a kis füzetben, de hogy 
1832-ben, Bajza kritikusi működésének fénykorában, mikor a 
Krit ikai Lapok szigorú ítéletei és kemény polémiái maguk 
ellen lázították a közönséget, hangoztatni merte a kritika 
jogosságát és szükségességét,' s épen ő, akinek fiatalkori köl
tői kísérleteivel a kritika igen kíméletlenül bánt: az jó érzéké
nek határozott jele. S az a követelése, hogy a kritikusnak 
«erős alapú tudománya, csendes, szelid elméé» legyen,2 tiszta 
pillantását mutatja. Kritikai elveinek gyakorlati alkalmazásától 
azonban szándékosan tartózkodott: érezte, hogy ezekkel a 
kritikustól megkövetelt tulajdonokkal még nem rendelkezik. 
Mikor személyes jó barátja, Frankenburg Adolf, 18í4-ben meg
nyitotta az Életképeket a krit ika előtt, úgy vélte, hogy a köz
ben eltelt tizenkét év alatt fiatalos heve lecsillapodott, értelme 
megerősödött, s megért a kritikára. Első bírálatait, melyek
ben Jósika Miklós Visszhangok című novella-gyűjteményét és 
Sujánszky Antal Vallási és hazafiúi költeményeit méltatta,3 az 
Életképek és a Honderű nagy elismeréssel fogadta — erre 
azonban épen nem szolgáltak rá. E kritikák hű tükrei a költő-
Császár egyéniségének: újra megjelen bennük a költő min
den sajátos gyöngeségével. «Eszményi» kr i t ikák: általános 
szólamok, semmitmondó ítéletek áradozó, édeskés hangon, a 
sok csiszolástól feszes, merev nyelven. A lirikumok bírálata 
teljesen üres; hol a külsőségekhez tapad, hol eszmétlenül 
magasztal, értékelésének nincs a legcsekélyebb esztétikai alapja 
sem. Jósika novelláinak bírálata valamivel tárgyszerűbb s 
noha semmi jellemzőt nem tud mondani Jósika regény-költé
szetéről, szertelen magasztalásai közt itt-ott megcsillan egy-
egy csekély becsű esztétikai princípium, így a-Toldytól han
goztatott külső motiváció. Valójában nem is kritika, sőt még 
nem is megértő méltatás, hanem a lelkesedő jóbarát hódolata, 
fárasztó frázisokba öntve. 

Ily előzmények után4 vállalkozott Császár Frankenburgtól 
1 Megjelent önállóan 1832-ben, 43 lapon. 
2 Id. mü 19. 1. 
a Életképek, 1844. I : 152—158. és 517-518. 1. 
* Vajon az az úti levél, melyben egy Dardanus álnevű író megrója 

a korabeli fiatal költők káromkodó, nyers kifejezéseit (Életképek, 1844. 
783—785. 1.; Endrődinél 31-33 . 1.); s Petőfi nevének említése nélkül 
ugyan, de nyilván első sorban reá vonatkozik — Császár tollából való-e, 
amint többen-fölteszik, ma már nem dönthető el. Külső bizonyíték nincs rá, 
•a belsők meg nem elégségesek. Kritikai jelentősége a levélnek egyébként 
sincs. 
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fölszólítva arra, hogy az Életképek melléklapjába, az Irodalmi 
Őrbe, Petőfi költészetéről bírálatot írjon. A kritika, Petőfi 
Sándor költeményes munkái1, rendszeres, nagyterjedelmű dolgo
zat, a költő addig megjelent négy kötetének (Versek, A hely
ség kalapácsa, János vitéz, Czipruslombok) elemző és összefog
laló tárgyalása. Minden során megérzik, hogy komoly, becs
vággyal és céltudatossággal készült. A maga nevében beszél 
ugyan — a kor elismert idősebb írója* a közönségtől föl
kapott fiatal íróról rs~ de önérzetes föllépésén megérzik, hogy egy 
egész tábort tud maga mögött s ítéletében a maga körének 
közvéleményét szólaltatja meg. Ennek megfelelően ítéleteinek 
fogalmazása határozott, súlyos, tárgyalásának módja nyugodt, 
fölényes, hangja előkelő, hideg — csak néha zökken ki belőle, 
jeléül annak, hogy vélekedését az értelmi tényezőn kívül érzel
miek is irányítják. A kritikus szavaiból kicsendül szilárd hite 
ítéleteinek csalhatatlanságában : a költő egész munkásságának 
figyelembevételével véglegesen megállapítja költészetének érté
két, működésének jelentőségét. 

Petőfi költészete Császár szerint két korszakra különül: 
föllépésétől első verskötetének megjelenéséig, 1844-ig, innen 
kezdődik a második. Az előbbi fele értékes. «Versei az első idő
szakból, a költői dús tehetség kétségtelen jelei mellett, kedves 
keresetlenségökben is mélyebb érzést, tisztább ért mutatnak».2 

A második értéktelen: «A művészettől elpártolt nmsafi már 
többnyire bűzhödt lapályokon vágtat mindig könnyű pegazá-
v a l . . . a pórok legalsóbb, legnyersebb osztályának énekel 
többnyire».3 E korszak terméséből & Helység kalapácsa — ezt 
Császár állandóan, nem tudom, mi jogon és mi célból, Falu 
kalapácsának nevezi — aljas, a János vitéz érdektelen, a Czip-
ruslombok érzelgő pityergés. 

Ez az általános ítélet, mely mintegy kerete a bírálatnak, 
természetesen egészen elhibázott. Nem is a valósággal homlok
egyenest ellenkező értékítéletei vonják magukra a figyelmet, 
mert ezek a .Honderű körében közkeletűek voltak, hanem az 
az egyetlen megállapítása, mely érinti az igazságot, hogy a 
Czipruslombok valójában helyzetdalok s nem mentek a kere
settségtől és dagálytól.4 Ami azonban ezt. a keretet kitölti, a 
költemények részletező jellemzése és az ítéletek megokolása, 
az vagy puszta általánosság, vagy az elfogultságnak és badar
ságnak ma már szinte érthetetlen keveréke. Sőt nagyrészt nem 
is új, amit a kritikus mond: Petőfi ellen ugyanazokat a váda-

» 1845: 25—29, 33—37. 1. (Endrödinél 111-120, 127—136. 1.) 
•i Endrödinél 114. 1. 
a U. ott, 117. 1. 

t 4 Ez természetesen az én fogalmazásom. Császár durvábban fogal
mazza, de űgy nem idézhetem, mert akkor még az igazság látszatával 
sem bírna. (Endrödinél a 132. lapon.) 
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kat emeli, melyeket előtte Poór Jenő, Nádaskay és Szeberényi 
hangoztattak. 

Petőfi ifjúkori költészetének méltatása az ellenséges indu
latú bírálatoknak már Kazinczy óta használt és Petőfivel szemben 
széltében alkalmazott recept szerint készült: általános frázisokból 
van összeszőve. Császár azonban egy fokkal melegebb és pozi
tivebb : Petőfi első verseiben «a músa félreismerhetetlen nyá
jassággal mosolygott. Szende egyszerűség, keresetlen csin, 
mélyebb érzés, egészséges humor, derült kedély, bánatos — 
de nem beteges, sőt erőteljes — képzelgés ömlöttek el válto
gatva megjelent művein, s különösen a keserű humor, miben 
pedig olly szegény még mindig költészetünk, tévé feltűnővé 
s nemsokára kedvessé Petőfit a költészet minden baráti előtt.»1 

Szép és okos szavak, de távol állanak attól, hogy Petőfi köl
tészetének igazi jellemzését adnák, s értéküket csökkenti, hogy 
nyilván tendenciózusak: a költő régibb verseit azért emeli a 
kritikus i ly magasra, hogy annál mélyebbre buktathassa az 
újabbakat. Következnek is a vádak, sűrűen és élesen, mint a 
jégeső verése — de érdekes jelenség, Petőfi költői nagyságá
nak értékes bizonysága: lírájára vonatkozólag még Császár 
is, legkomolyabb ellenfele, kénytelen külső fogyatkozások 
hánytorgatásával beérni. A tétel, melyet igazolni akar : Petőfi 
versei, költészetének második szakában, értéktelenek; bizo
nyítékai pedig a következők. 1. A «külalak tisztátalan»-ná lett 
— ez azonban nemcsak alapjában túlzás, s alkalmazásában, a 
két korszak alkotásainak technikáját egymásra vonatkoztatva, 
alaptalan, hanem az igazság elcsavarása, mert bírálata elején 
határozottan kimondta: «egy hiányzott nála mindjárt kezdettől 
óta, a külalak tisztasága». 2. A «gondolat correctsége» újabb 
verseiben fehér holló. Ez a Kazinczy-ízű vád teljesen érték
telen és érthetetlen; hogy mi a gondolatoknak állítólagos 
correctsége, azt nemcsak mi nem tudjuk, de nem tudta maga 
Császár sem. 3. A «káromlási műszavak, bor és kancsó, az 
áldomás, aljas pórkifejezések» használata:— Szeberényi vádjának 
variálása és szemelvényekkel való igazolása — Petőfi ellen
feleitől únos-untalan emlegetett képtelen vád. 4. A nyelvnek 
pongyolaságba csapó egyszerűsége — Petőfi egyik nem épen 
jelentékeny s csak elvétve nyilvánuló fogyatkozásának álta
lánosítása minden alap nélkül. Végül 5. az elszomorodásig 
rossz technika — ezt azonban csak a tudatlanság mondathatta 
a kritikussal. Egyéb vádja nincs, s ezekre a részint mérték
telenül túlzó, részint egészen alaptalan vádakra támaszkodva 
azt meri írni a kritikus, hogy ha Petőfi verseit a művészet 
körébe sorozzuk, akkor a legnagyobb költő-művész, a legere-

1 Endrödinél 113. I. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXXIII. 12 
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detibb költő a magyar világban — az Alföld legkicsapon^ 
góbb csikósa. 

A Helység kalapácsáról adott jellemzését jól ismerjük Poór 
Jenő kritikájából, Császár csak a fogalmazásban eredeti. A köl
teményt nem érti, nem is akarj a érteni, s korlátoltságában még 
színesebb szavakkal ad kifejezést megbotránkozásának: az 
eposz «olly valami zagyvalék, melynek több helyeinél undo
rodva kénytelen elfordulni a műveltebb olvasó, míg másoknál 
száj tátva hallgathatja a pór, de nem érti.»1 Ha a pó'r szót 
elhagyta volna a kritikus, a mondatot teljes joggal alkalmaz
hattuk - volna az ő kritikájára. A János vitéz bírálata ellen
ben minden ízében eredeti — bár ne volna az, mert így a 
a képtelenségek láncolata. Foglalata oly esetlen, hogy bírál
nunk sem kell : «Kukorica Jancsi meséje nem új ( ? ) . . . s a 
mű eléggé untató népmese, me l lye t . . . a szellemileg kisdedek 
nagy örömmel fognak. . . hallani, de a műveltebb osztály meg
lett emberei bizony unalmasan hajítanak tova a harmadik, 
negyedik lapnál.»3 A meg nem értésnek és szellemi szegény
ségnek még elszomorítóbb példája az a hosszú kritika, mely
ben Császár a Megy a juhász szamáron kezdetű költeményt 
részesíti. Idézem szószerint: 

Szerényen kérdi a bíráló: váljon voltak-e szívesek (e csapszéki vers 
tnagasztalói) kissé figyelmesen átolvasni e «szamárdalt» ?3 Alig hihető, hogy 
igen; különben megfoghatatlan volna, mikép lehet Petőfi silány darabjainak 
ezen legsilányabbját jelesnek, geniálisnak mondani! Bíráló képes volna 
tagról-tagra boncolva e verset, megmutatni, hogy az a sületlenségek non-
plus-ultrája: de biz a fáradságot nem érdemli meg; s csak azt jegyzi még 
futólag, hogy abban sem gondolatcorrectség, sem formatisztaság, sem a. 
genialitásnak nyoma nincsen. Az első versszakban megy a juhász szamáron; 
a másodikban elmondatik, hogy nyáját legelteté; a harmadikban «felpattan 
a szamárra, haza felé vágtat»; a negyedik végre-a legnagyobb képtelenséget 
s vadságot fejezi ki, mert elkeseredvén a juhász, a szegény szamárt, mely-
lyen pedig vágtatott beteg s útja közben meghalt kedveséhez, főbe üti bot
jával! Ez aztán költészet, ez románca? Boldog Isten, mire jutánk! Ha a 
magyar már illy sületlenségekben látna jeíességet, illyekben venne észre geni-
alitást: le kellen-e mondanunk végképen azon reményről, hogy valaha 
Európa müveit nemzetei sorában helyet foglalhassunk.4 

A k r i t i k u s súlyos, el lenmondást nem tű rő í t é le te t mon
dot t e szavaiva l — de nem a költőről, hanem önmagáról . Ez a 
rész oly vi lágosan beszél, h o g y fölmentve érzem m a g a m min
den további b izonyí tás tó l s megokolás né lkü l fogalmazom 

* Endrödinél 128. L 
2 Endrödinél 130. 1. 
3 Az idéző jel nyilván arra szolgál, hogy vele a kritika a költeményt 

szamár verssé bélyegezze. 
* Endrödinél 119—120. 1. 
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véleményemet e kritikáról s szerzőjéről. Nem látok ebben a kri
tikában sem pamflétjellegű támadást, mint Ferenczi,1 hanem 
leszámolást: Császár meg akarja mutatni, ki valójában az a Petőfi, 
akit hívei a legnagyobb magyar költőnek hirdetnek. De ez a 
leszámolás olyan esetlen és otromba, s maga a krit ikus olyan 
üres, olyan szegény gondolatokban, hogy bírálata még a silány 
Petőfi-bírálatok közt is utolsó sorban áll. Nádaskay legalább 
elvi alapról ítél, Szeberényinek vannak szempontjai, Zerffi pisz-
kolódásaiban, mint I I I . Richard gonoszságaiban, van valami 
az erőből — ez a kritika lapos és éretlen.2 Hogy nem értette 
meg Petőfit, azt az édeskés, esztergályozott, üres verseket 
gyártó kritikustól nem vesszük rossz néven; hogy ő, az elő
kelő állású, rendezett viszonyok között élő váltótörvényszéki 
bíró borzadt a bohémé költőtől, azt is szívesen megbocsátjuk; 
s ha jóhiszeműen járt el, amit nem vonunk kétségbe, még azt 
sem rójuk föl neki, hogy mindenáron tönkre akarta silányí-
tani vetélytársának költészetét: de hogy elítélő véleményét 
nem tudta még a maga álláspontjáról sem megokolni, hogy 
nagyhangon és nagyképűen üres, képtelen állításokat és vádakat 
szerkesztett bírálattá, az együgyűség —- erre pedig nincs a 
tudomány birodalmában mentség. 

«Sikos a kritikai pálya, — olvassuk egy kritika-elméleti 
füzetben — hasonló a téli úthoz, mellyen a lanyha éjnek eső
jét jéggé változtatá a hajnali felszél. Mint ezen, ha csak sze
gekkel vert sarut nem viselsz, s magad aczélhegyű botoddal 
nem támogatod, megcsuszamodva ollyant szökkensz a fagyos 
göröngyre, hogy napokig is érzi sebes oldalod az esést; úgy 
jársz szinte e kritikai pályán, ha rajta éles, gyakorlott s nemes 
tudományokkal telt fő, előre látó s mélyen ható ítélfíi tehet
ség, tiszta s minden párttól ment lélek nélkül indulsz meg: 
m^rt alig lépsz hármat, megcsuszamlol, s ollyant hökkensz a 
személyeskedés rögös hantjaira, hogy évekig is érzi szíved, 
ha az szerény s helyén fekszik, a bukást». Hisszük, hogy Császár 
szíve helyén volt, s átérezte e bölcs szavak igazságát, annál 
inkább, mert ezt a szép képet a rossz kritikus bűnhődéséről — 
Ő vetette papirra 1831 december 17-én.3 Van is bizonyságunk, 
hogy később, ízlése tisztultával, megbánta ezt a szerencsétlen 
bírálatot. Mikor ugyanis 1853-ban megindította Divatcsarnok 
című szépirodalmi lapját, munkatársait főként a fiatal írók, 
Petőfi barátai sorából vette s a kritikai rovatot is egészen 

» Id. mü, II: 202. 1. 
3 Hogy mennyire éretlen s maga a kritikus mennyire járatlan volt 

mindabban, ami a költészettel kapcsolatos, arra íme egy bizonyság. A János 
vitéz «szellemi hatását» abban találja, hogy belőle a parasztság megérti, 
mért nincs most már boszorkány. (Mért, mert János vitéz kipusztította 
őket.) Egy mondatban a badar gondolatoknak bosszú láncolata. 

3 Kritikát érdeklő levelei (1832) 16. 1. 
12* 
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más hangnemben és szellemben vezette: nyugodt, objektiv 
kritikákat közölt, s az új irodalmi törekvések, a népies irány 
iránt nagy megértéssel és rokonszenvvel. Sőt maga is írt egy 
nagyobb krit ikát Tompáról,1 még pedig mintegy palinodiája-
ként a kilenc év előtti Petőfi-kritikának. Tudományos értéke 
ennek az újabb bírálatnak nincs, nem egyéb, mint értelmesen 
és szépen csengő frázisok és általános szólamok csokra, nem 
ad jellemző képet Tompa költészetéről,3 sőt néha még félre is 
vezeti az olvasót,3 de annál nagyobb az erkölcsi értéke. Császár 
nemcsak Tompát ünnepli, a nép-nemzeti iránynak Petőfi és 
Arany mellett harmadik képviselőjét, hanem határozottan 
kimondja, hogy a magyar líra Vörösmartyval, Garayval r 
Petőfivel és Tompával, az epika Arannyal, a dráma a Bánk-
bánnal érte el tetőpontját. Ez a megállapítás becsületére válik 
Császárnak. 0, aki 1845-ben legósdibb kritikusunk volt, egy 
évtizeddel később ugyanazt hirdeti, mint legjelesebb fiatal 
műbíróink, s Gyulaitól csak árnyalati külömbségek választ
ják el. Milyen magasan emelkedett p. o. Toldy fölé! Olyan 
érzékről te t t tanúságot a költészet újabb fejleményei iránt r 
amilyent Toldynál hiába keresünk. Még értékesebb egy másik 
nyilatkozata: «Azon pár jó fiú, kik Tompát ép oly kevéssé 
tartják költőnek, mint. Vörösmartyt vagy Grarayt, sőt készek 
megtépni még Petőfi koszorúját is, ép ezen határtalan bárgyu-
ságuk által árulják el képtelenségöket arra, hogy a valódi 
költőt és költészetet felfoghassák, megítélhessék.»* Ez a nem 
sok ízléssel, de annál nemesebb érzéssel fagalmazott ítélet az 
önvallomás erejével hat : Petőfit a magyar költészet élére 
állítva és megbélyegezve éretlen kritikusait, egyrészt teljes 
elégtételt szolgáltat a megbántott költő szellemének, másrészt 
súlyos vezeklés a múltban elkövetett könnyelműségéért. Az. 
ember jóvátette, amit a kritikus vétett s igazolta, hogy a Petőfi
kritika csak ízlésének eltévelyedése volt, nem pedig erkölcsének. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

i 1854. évf. 625—629, 649—654. 1. 
2 Tompa költészetének legjellemzőbb sajátosságát abban találja, hogy 

nála «az alanyiság (subjectivitas) ritka összhangzatban. áll a tárgyilagos
sággal (obj ectivitas), s a kettő szerenesés vegyülete alkotja nála az egyé-
niességet (individualitás), mely öt többi dalnokainktól elkülöníti.» Id. b. 650. L 

s Ismételten kiemeli p. o. Tompa gazdag képzeletét. U. ott, 628. 1. 
* U. ott. 


