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KOROMPAY H. JÁNOS 

A HONDERŰ IRODALOMKRITIKÁJA 

Az Athenaeumhoz való viszony jellege az 1840-es évtized divatlapjainak 
megkülönböztető sajátossága volt.1 Erdélyi és Henszlmann a Regélő Pesti Divat
lapban az egyénítés esztétikája nevében bírálták, közvetve vagy közvetlenül; 
Bajza nézeteit, s közülük az utóbbi szóvátette ellenfele polémiáinak nem mindig 
korrekt módszereit is.2 Vahot, kezdetben mint Erdélyiek munkatársa és 1844 
közepétől mint a Pesti Divatlap szerkesztője, bevallatlanul is Bajza vitamodorának 
követője lett; Frankenburg pedig az Életképekben szólt az Athenaeum szerkesz
téséről, rámutatva a szándékos hallgatás elfogultságaira és kritikai következetlen
ségeire.3 Az egyénítés jogait tagadó eszményítés szempontjából a Honderű fedez
hette fel a legtöbb előzményt az Athenaeum irányítójának felfogásában, Petriche-
vich Horváth Lázár divatlapjára azonban nem volt jellemző az az eszmetörténeti 
liberalizmus, amelynek - az Életképek szerint - az Athenaeum volt első hazai 
orgánuma.4 Ezt a képet erősíti meg az, hogy a Honderű nem közölt semmilyen, a 
Bajzáék irányával szemben megfogalmazott, önmaga előtörténetét vizsgáló tanul
mányt, s más vonatkozásban is elhatárolta magát tőle. 

Már egyik első számában elismerte a folyóirat érdemeit, de egyszersmind 
érzékelte a megszűnéséhez vezető folyamat jeleit: „Az Athenaeum - komolyabb 
készültség s aestheticai műveltségnek darabig csaknem egyedárusa, félhavi 
folyóirattá olvadott."51843 közepén pedig, tehát még az Életképek megindulása 
előtt ismertette a divatlapok Athenaeummal szembeni helyzetét s az egymás 
között kirajzolódó, önálló fórumot addig nem kapott ellentétes törekvéseket is: 
„Mivel gondolta újra fölemelni Verőczey [tehát Bajza] a szegény Athenaeumot? 
Felelet: lapszemléjével á [!] la kritikai lapok. És végre hogyan ügyekszik magát a 
Honderűvel szemben föntartani a Regélő? Felelet: bajzaellenes csipetekkel, va-
chottféle antiathenaeismussal, és újabb időkben a Honderű ellen szegzett franken-
burgialis vitzekkel et caetera graeca."6 Végetért tehát az Athenaeumot és ellenfe
leit szembeállító kétpólusú megoszlás, s a különböző ízléseket és irányokat 
képviselő irodalmi csoportok új elrendeződése következett be. 

A folyóirat megszűnésének okát keresve a Honderű kommentárja a jólértesült-
ség öntudatával egészítette ki Bajza búcsúszavait, amelyek Végszó az Athenaeum-

1 A Honderű összefoglaló jellemzését 1. T. ERDÉLYI Ilona, Honderű (1843-1848). In A magyar sajtó 
története I. Szerk. Kókay György. Bp., 1979. 608-618. 

2 L. HENSZLMANN Imre, Shakespeare Othellója, a nemzeti színház közönsége, és az Athenaeum színi 
kritikája. RPD11842. II. 1069. L. erről Bajza József és Henszlmann Imre vitája a francia drámáról (ItK 1986. 
507-522.) és Az Egyéni és eszményi szerzősége és forrásai (MKsz 1993. 383-403.) c. tanulmányaimat. 

3 Lábjegyzet CSATÁRY Ottó Irodalmunk jelen állapota c. írásának Athenaeum-értékeléséhez: „hát 
dicsért-e minden munkát, melly azt érdemiette? s gyalázott-e mindent, mi érdemiette? [...] Mert hogy 
az, a mit dicsért, csakugyan jó is volt, még nem állítja azt: hogy nem mellőzött ollyat hallgatással, mi 
legalább említést érdemelt volna". Ék 1845.1. 409. 

4 CSATÁRY Ottó, A magyar időszaki irodalom. Ék 1845. II. 27. 
5 Magyar irodalom. Hond 1843.1. 78. 
6 Publicus Simplicius Pick Nick, Nyilt levél Franco Tuttohoz. Hond 1843.1. 641. 
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hoz címmel jelentek meg:7 „E lap - ha nem csalatkozunk - részvétlenség miatt kell 
hogy elveszszen, mellyet aligha nem kiirthatlan szenvedélyének a polémiának 
tulajdoníthatni. Szomorú lecke mindazoknak, kik mások örökös kisebbítésével és 
lap- vagy irótársaik szünteleni megtámadásával hisznek, remélnek olvasókra 
szert tenni."8 Hiába hangzott el ez a tanulság: a Pesti Divatlapban Vahot, a 
Honderűben pedig - az évtized közepétől - Zerffi, s egyre inkább a szerkesztő sem 
vettek róla tudomást, s ilyen vonatkozásban a két szembenálló divatlap is követte 
elődjét. A folyóirat történetéhez viszont forrásértékű a következő értékítélet: „Az 
Athenaeum minden kétségen kivül - maga nemében legjobb lapunk volt, és 
annak megszűnése irodalmi visszaesés. [...] Ha tehát egy lap - mellynek homlo
kán a Bajza, Schedel és Vörösmarty nevek címerkedtek - érdekelni nem tudott, 
okát nem csak a közönségben, hanem különösen azon lap szerkesztésében kell 
keresnünk."9 Ez a kritika azonban - mint nemegyszer - nemsokára azokat is 
jellemezte, akik megfogalmazták. 

A Honderű véleménye több, mint egy személyes ellenszenv megnyilatkozása: 
ezt Bajza korszakváltásának s Henszlmann és az Athenaeum vitájának története 
is alátámasztja.1" Megerősíti azt, hogy Bajza szerkesztői szerepei nemegyszer 
ellentmondtak a történeti és logikai igazolhatóságnak. Itt már a kortárs iróniája 
leplezi le a Végszó az Athenaeumhoz néhány állítását: „megmutatja az érdemes 
szerkesztő ur e búcsúztatóban, hogy a polémia legvonzóbb részét tette mindig az 
A. lapjainak. [...] Tanuljuk azt, hogy a néhai lap érdemes szerkesztője részrehaj-
latlan, jószivü, érzékeny és olly szivélydús egyén, ki minden ember legjobb 
barátja, ki tudva senkinek ártani nem akart, kinek az egész tudós világ fidelis 
barátja stb., szóval megtudjuk azt - mit eddig némellyek alig gyanítanak - hogy 
az érdemes szerkesztő úr talpig bon enfant."11 A bírált önarckép ellentmond a 
gyengeségeit leplező, de kérlelhetetlen szigoráról, kevés barátjáról, sok ellenfe
léről és számos szerepváltásáról ismert szerkesztői képnek. 

Petrichevich, egyoldalúan, később is Bajzának tulajdonította azt, hogy a ma
gyar írók „mondhatni otthonn vannak a durvaságok pokrócán. E tónt B... ur 
hozta be, kinek visszalépése a napirodalom pályájáról reméltethetné velünk a 
lesimulást, ha szerencsétlenségünkre Vahot Imre nem ügyekeznék annyira utóiér
ni a néhai mestert, hogy őt mármár túlhaladni látszik."12 Tartozunk azzal a 
irodalomtörténetnek, hogy megállapítsuk: a Pesti Divatlap megelőzte a Honderűt 
e magatartás- és hangnemváltás szempontjából, s jogos volt az az észrevétel, 
amely szerint „a hang, melly journalisticánkban uralkodik, évről évre - napról 
napra durvul, sülyed és aljasul". A Honderű tulajdonosa tendenciózusan állította, 
hogy „kik politikai hitökben túlzóknak neveztetnek, azok esnek hirlapiralomban 
is a legvastagabb durvaság bűnébe"; mindezt azonban olyan sajtótörténeti átte
kintés keretében tette, amelyben, mint írja, Bajza lapjait „gyöngéd szerkesztési 
tapintat és aesthetika dolgában" felülmúlták a korábbi folyóiratok. Az indokolás
ból kiderül, hogy Petrichevich sokkal inkább az akadémiai titkárságban Toldyt 

7 Ath 1843. II. 462-468. Bajza József összegyűjtött munkái (a továbbiakban BJÖM) IV. S. a. r. BADICS 
Ferenc. Bp., 1899. 552-563. 

" Hond 1843. II. 604. 
9 Hond 1843. II. 605. 

10 L. ezzel kapcsolatban A polémikus korszakváltása: Bajza búcsúja a szépirodalomtól c. tanulmányomat 
(Holmi 1993. 214-221.). 

" Hond 1844.1. 34. 
12 P[ETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L[ázár], Új levelek Emiliához VI. Hond 1845.1. 307. 
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megelőző Döbrentei pártján állott: a Kritikai Lapok „Híresek collegialis szelle
mük, de leghíresbek faragatlan durvaságuk miatt. Itt vettetett meg csirája a 
neveletlen polémiának, ez adta az első ösztönt a személyeskedő ingerkedésre, ez 
húzta le sárba a Dessewffyek, Döbrenteiek, Kazinczyak, Eötvösek s több más 
legtiszteletreméltóbb neveit akkori irodalmunknak, ez kezdte megrontani az 
izlést, megízeltetni a nyerseséget, félrevezetni az irodalmat".13 Ez a kritika azokat 
védte, akikkel Bajzáék polemizáltak olyan modorban, amelyről Kölcseynek a 
„csatapiac" jutott eszébe;14 azonban a későbbiekben a Honderű sem tudott távol 
maracmi ettől a stílustól. Akkor azonban, amikor kiderült, hogy a Honderű 
állásfoglalásai és polémiái nem akadályozhatták meg az általa bírált ízlés legfőbb 
képviselője, Petőfi összes költeményeinek megjelenését s egyre növekvő nép
szerűségét, amikor a Tízek társasága már az Életképekben publikált, Jókai pedig 
ennek a divatlapnak lett szerkesztője, Petrichevich Horváth Lázár Severus álnevű 
munkatársa (azaz Zerffi Gusztáv15), aki Irodalmi ABC címmel röviden jellemezte a 
korszak magyar képviselőit, így tüntette ki Bajzát: „Irodalmi gladiátor az Athe-
naeum régi jó idejéből! Sok szellem, sok elmééi tüntetik ki B. polemikai iratait. 
Kár hogy hallgat, s igy hallgatva a napról napra nyersebbé váló sajtó nyüzsgel-
mében részt nem vesz. [...] Bajza fogjon tollat újra és irjon! De az Istenért! hagyjon 
fel avval a franciáskodással. A fenntartás érthető, hiszen már az Életképekben 
írókkal szemben érvényesült, maga a kívánság viszont naiv, hiszen a már 
elhallgatott kritikus újabb polémiáival kívánta szabályozni a szabályozhatatlant 

E párhuzamok rajza azért is szükséges, mert az irodalomtörténeti köztudatban 
Petrichevich Horváth Lázár lapja a Petőfitől és a Petőfi-szakirodalom jelentős 
részétől ránkhagyományozott nézőpont tanulságai szerint él; a költő kritikátlan 
dicsérete egyúttal a Honderű kritikátlan elítélését jelenti. Horváth János írta: 
„igazán szükségtelen a Honderűt, Petrichevich Horváth Lázárt, Császár Ferencet 
meg Jámbor Pált irodalmi madárijesztőknek megtennünk, csupán azért, mert 
Petőfi elfogult volt velők, s némelyikök Petőfivel szemben".17 Ez a figyelmeztetés 
ma is időszerű; máskülönben nem tudnánk megmagyarázni azt, hogy a nemzet 
legnagyobb költőjének tekintett Vörösmarty versei nagy számban jelentek meg 
itt, függetlenül Petőfi és a lap kapcsolatától, tehát szakításuk után is. Ezt a Pesti 
Divatlap és az Életképek másképpen kommentálta. Vahot (Szemes Győző álné
ven) így: „Kár, hogy hazánk első költője illy alacsony szellemű lapba dolgozni 
nem vonakodik";1" Hazucha viszont (mint Hírlapi őr) a Honderűvel szembeni 
fenntartás nélkül tudósított: „E számban két nagy és tisztelt névvel találkozunk: 
legnagyobbat a lírai költészetben, legtiszteltebbel regény-irodalomunkban" (Vö
rösmarty mellett Jósikáról van szó). Elgondolkodtató, s Petrichevich lapjának 
egyértelmű és történetietlen elítélése ellen szól az is, hogy megtaláljuk benne -
másokról ezúttal nem szólva - Kazinczy Gábor, Kemény Zsigmond, Tompa 
Mihály és Vajda János nem egy művét, s a kritikatörténeti érdekű közlemények 

13 PETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L., Egypár komoly szó a maga idején illetőleg a magyar szépirodalmat. Hond 
1845. II. 41-42. 

14 Bajzához, 1833. ápr. 1. Kölcsey Ferenc levelezése. S. a. r. SZABÓ G. Zoltán. Bp., 1990. 147. 
15 Az azonosítást Kiss József végezte el A Nemzeti dal egykorú fordítói és fordításai c. tanulmányában. 

In Petőfi és kora. Szerk. LUKÁCSY Sándor és VARGA János. Bp., 1970. 440. 
16 SEVERUS, Irodalmi ABC. Hond 1847. II. 15. 
17 Petőfi Sándor. Bp., 1922. 436. 
1K PD11845. II. 700. 
1" Ék 1845. II. 251. 
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közé tartoznak, a divatlap esztétikai törekvéseit megfogalmazó írásokon túl, a 
Regélő Pesti Divatlap csoportjához tartozó Egressy Gábor Párizsból küldött 
levelei (1843-44) és cikkei (Parisnak magyarosító ereje van,2" Szinházügyünk és 
Szigligeti11, A párisi színi világból12), Kazinczy Ferenc Dessewffy Aurélhoz írt levelei 
(1844), Petrichevich székfoglaló értekezése Milton A vesztett paradicsom c. művéről 
(amely Az ember tragédiájának egyik forrása lehetett),23 s a francia és angol 
irodalomról szóló írások. A Honderű történetéhez kapcsolódik még Kemény 
Zsigmond pesti utazása (1846) is: a fennmaradt napló szerint az író Vahotot és 
Frankenburgot, a két másik divatlap szerkesztőjét nem látogatta meg, Petriche
vich Horváth Lázárt viszont igen; Petőfivel többször találkozott s nagy rokon
szenvvel emlékezett meg róla.24 

A Honderű már a Petőfi-kritikákat megelőzően megfogalmazta esztétikai nor
máit a Regélő Pesti Divatlap két szerkesztőjének műveivel kapcsolatban. Garay 
János verseit Kunoss Endre bírálta annak az alapelvnek alapján, amely egyrészt 
alárendelte az alanyiságot a tárgyilagosságnak (tehát többre becsülte azokat, akik 
az ábrázolás tárgyát nem saját személyességükben, hanem azon kívül keresték), 
másrészt hibásnak tekintette az egyénítő, tehát a jellemzetest kereső ábrázolást. 
Az első különbségtétel rokonságot mutat Toldy Ferenc felfogásával, aki 1841-ben 
Kisfaludy Károlyról adva elő a kül- és belvilág kettőssége szerint rendszerezte a 
költészet tárgyait,25 sőt Erdélyi János véleményével is, aki a puszta alanyiság 
„tapodtnyi földét" az „objectiv világnézletre emelkedés" perspektíváival állította 
szembe:26 „Az osztályozást [...] a szaktudósok alanyi (subjectiv) és tárgyi (objec
tiv) névvel jelelik, s ez utóbbinak elsőbbséget tulajdonítnak ama fölött".27 Henszl-
mann és Erdélyi nézeteit mereven tagadja viszont Kunossnak az az állítása, amely 
megkülönböztetve „az alanyiságot az egyediségtől (a subjectivitast az individua-
lismustól) melly utóbbi nyavalyában szintannyi objectivus költő sinlődik - ha 
nem több - mint a hány subjectivus",28 egyben el is ítéli a Winckelmann és Batteux 
örökségét felváltó, Goethe, Jean Paul és mások nyomán kialakított felfogást. Ezzel 
szoros kapcsolatban áll az a szemrehányás, amely szerint Garay a „költői 
elbeszélések" osztályában „néhol igen közel hajlik a mindennapi élet nagyon is 
költőietlen oldalához",29 hiszen ezt a kritikát az eszményítés értékrendje határozta 
meg, amely kizárja vagy megnemesíti a szépnek nem talált tárgyakat. Az obsitos 

20 Hond 1844.1. 173-177. 
21 Hond 1844.1. 373-377. 
22 Hond 1845.1. 37-38. 
23 Hond 1846. I. 81-83., 101-104., 121-124., 141-145. Madách ihletforrása lehetett az a Lamartine-

idézet is, amely Beöthy Zsigmond Az év utósó napján c. verse előtt áll {Honderű 1844. n. 407.): 
.. .Ibi seul, 6 mon Dieu, par siécles tu mesures 
Ce temps qui sous tes mains coule éternellement! 
L'homme compte par jours, tes courtes créatures 
Pour naitre et pour mourir ont assez d'un moment. 

24 Kemény Zsigmond naplója. A bevezető tanulmány, a sajtó alá rendezés és a jegyzetek BENKŐ Samu 
munkája. Bp., 1974.105-106., 140., 144-146. 

25 Philosophiai elem a költészetben, különösen Kisfaludy Károly munkáiban. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 
H. Budán, 1841. 27-28. 

26 ERDÉLYI, Emlény, karácsoni stb. ajándék. 1843. RPD1 (Tárca) 1842. II. 1178. 
27 KUNOSS, Garay János versei. Hond 1843.1. 342. 
28 Uo. 342-343. 
29 Uo. 372-373. 

596 



címének lábjegyzete,3" amelyben a szerző a címként választott szó miatt kért 
elnézést, azt sugallta, hogy a költő tudatosan, de nem minden kétely nélkül szegte 
meg ezt a stílushatárt. 

Egy évvel később Erdélyi költeményeinek bírálója indult ki abból az axiómából, 
hogy a költészet mindig „a koréletnek eszményiesített (idealizált) tükre volt", s 
abból a kritikai normából, amely „a költőiség mérfokául az idealizáló, átalánosító 
tehetséget" tekintette: azt tehát, hogy „mennyire birta t.i. költő saját egyéni 
érzelmeit alanyiakká magasítni, lantja tárgyait énekében idealizálni, a valódi 
költőt jellemző önálló szellemszabadságra fölemelkedni". A három csillag jelet 
használó recenzens a verseket Erdélyi felfogásával szembenálló mértékkel mérte, 
hiszen a Regélő Pesti Divatlap szerkesztőjének kulcsszava, éppúgy, mint Henszl-
mannak, az egyéni, a jellemzetes volt. így az a minősítés, amely szerint - a fentebb 
meghatározott értelemben - „E. urat több igen sikerült költeményei a valódi 
költők sorába emelik", sőt, ennek megerősítéseképpen az idézett példák „megany-
nyi bizonyítványai E. ur kitűnő eszményiesítő tehetségének vagy mi körülbelül 
egyet tesz, költőiségének",31 dicséret a Honderű, de megrovás a Regélő Pesti 
Divatlap esztétikája szempontjából. Ellenkezője ez annak, ami Bajza részéről 
történt az Athenaeumban: ott Erdélyi „Mindennap a halállal nézvén farkas 
szemet" kifejezéséről hangzott el az, hogy „ily komoly versben igen tréfás, hogy 
ne mondjam közönséges":32 a rosszallás annak érzékelése volt, hogy a költészet 
túlhaladt az eszményítő poétika határain. Erdélyi Kölcsey verseit és esztétikáját 
összehasonlítva kérte számon a költőn a kritikus nézeteit;33 a Honderű recenzen
sének szándékától függetlenül, mintha itt ugyanez történt volna meg vele. 

Nádaskay Lajos első cikke a kor legértékesebb költői tárgyai, a vallás és a 
hazafiság költészetben szerepével foglalkozott: a Garay és Erdélyi műveit tárgyaló 
kritikák felfogásához kapcsolódó, Sulyánszky Antal verseivel foglalkozó bírálata 
főképp a kifejezéssel volt elégedetlen. „E költeményekben sok igen jeles gondo
latok vannak, de mellyeknek, több helyütt, valódi értékük félannyira száll le az 
előadás által, az ihlettség, melly a kifejezedett [!] eszméken rejlik - meghűl a 
kifejezésnek ittott erőltetett, keresett, másutt prózai, másutt ismét pongyolaságán; 
a gondolatok néhol igen szaggatottan állanak."34 Prózai és pongyola: ez volt a 
Petőfi költészete elleni egyik legfőbb kifogás, amely, legalábbis ekkor, nem 
személyes ellenszenvnek volt köszönhető, hanem a Honderű esztétikai normájával 
ütközött. Ha tehát, ugyané félév végén, ugyanő hasonlóképpen nyilatkozott 
Petőfi verseiről, akkor már olyan minősítéssel élt, amely szükségképpen követke
zett az eszményítés korlátozó normájából, pontosabban: annak olyan alkalmazá
sából, amelynek során a Honderű kritikusa nem törődött (eleinte talán nem is 
törődhetett) azzal, hogy a költő éppen ezekkel a normákkal szállt szembe. Azt 
írva, hogy „P. úr igen sokszor nem bírt kiemelkedni egyediségéből alanyiságra, 
nem sikerült neki érzelmeit átalánosüani, idealizálni, s átalában véve, hogy 

30 MagyÉk 1843. IV. füzet 1. 
31 ***, Erdélyi János Mteményá. Budán 1844. Hond 1844.1. 386-387. 
32 Lapszemle. BJÖMIV. 499. 
33 Pályaág. RPD1 1842.1. 344. Kimutatható kapcsolat áll fenn e szöveg és az Egyéni és eszményi VI. 

része között: „Kölcsey, ha többet ismer a képzőművészetekből, bizonyosan kitisztuland az ideál 
ábrándjaiból, s csak egy fokkal szállva is leebb, alapítója leendett nálunk az új kritikának, holott így 
félig az ó félig az újabb tanok vallóihoz tartozik." ERDÉLYI János, Filozófiai és esztétikai írások (a 
továbbiakban FEÍ). S. a. r. T. ERDÉLYI Ilona. Bp., 1981. 590. 

34 NÁDASKAY Lajos, Sulyánszky Antal vallási és hazafiúi költeményei. Hond 1844. II. 28. 
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köznyelven szóljak: kelletinél többet foglalkodik magával",35 voltaképpen a Hon
derű Erdélyi-bírálatának axiómáját ismételte meg, s tette fő kérdéssé azt, hogy 
milyen fokon valósul meg az eszményítés és az öneszményítés. 

Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a lírai Én felemelő, példaszerű és követhető 
világszemléletet, magatartást és hangnemet kell, hogy képviseljen és közvetítsen: 
a műalkotás önmagunk megalkotandó ideáljának megfogalmazása, a befogadás 
pedig ezáltal a nálunk jobbal és szebbel való találkozás kivételes alkalma. „Nem 
elég a költőnek érezni, neki magasztosán kell éreznie, nem elég föllelkesülnie, 
benne müveit lélek lelkesülését keressük. Schiller azt mondja: a költő nekünk csak 
egyéniségét adhatja, de ennek méltónak kell lenni arra, hogy a világ- s utókornak 
kiállíttassék. Ezen egyéniséget lehetőleg nemesítenie s a legtisztábbra megszűrnie 
első és fődolga."36 Hangsúlyos a kell: az alkotás elsősorban erkölcsi feladat. Ahogy 
vannak költőietlen, tehát kiszűrendő tárgyak, vannak nem költői érzelmek, sőt 
ihletek is: „Csalatkoznék, ki az ifjúkor [...] ömlengésiben mindjárt költői hivatást 
keresne. Legtöbbnyire nem egyebek azok szorosan individuális kifakadásoknál, 
mik ihlett kebelből származtak ugyan, de mellyet csupán saját énje ihletett, ritkán 
valódi költőiség"; az „egyéni szívforrongás" még nem költészet,37 állítja Nádaskay 
egy azóta elfelejtett verseskötetről. Mindegy, hogy Erdélyiről, Petőfiről vagy 
Karácson Jánosról van szó: az ihlet nem lehet csak személyes; az alkotás egyben 
törekvés Önmagunk legyőzésére, az önmagunk fölé emelkedésre is. 

Az a kérdés, hogy ebből az állandónak tekintett nézőpontból hogyan ítél a 
kritikus: hol vannak számára az értékelés határai; mi az, amit kizár a művészetből, 
s amit még elfogad; mit tart túl személyesnek s így megnemesítendőnek; hol 
vannak a lenézett, vulgárisnak tartott egyéni és a kívánatos eszményi határai. 
A Honderű egyik névtelen írása Mozartot is e szempontból méltatta: „te az 
egyediség szűk körén merészen túltörtél",38 az elv tehát általános esztétikai 
alapelvnek tekinthető, amely a többi művészetre is, s minden irodalmi műfajra 
vonatkozik. 

Érthető, hogy az eszményítés hívei azt a költőt bírálták leginkább, aki legjobban 
sértette koncepciójuk alapelveit. A Petőfiről való első Honderü-beli recenzió, a 
Nádaskay Lajosé, mindenkire és mindenre érvényes mércével mért s legfőbb 
ellenvetése az volt, hogy, mint láttuk, a költő nem tudott egyediségéből alanyi
ságra emelkedni, nem általánosította, idealizálta érzelmeit, s a megengedhetőnél 
többet foglalkozott önmagával.39 Zerffi három szintjét különböztette meg ennek a 
hierarchiának, ezek: a saját, a népi vagy nemzeti és a „tiszta alanyi". Értékrendje 
szerint „a legtárgyilagosabb is csak alanyilag érezve, nézlelve, képzelve s gondol
va jelenhet meg a lyricában"; fölül kell emelkedni „a népnézlet szűk körén", mert 
ott „egyénisége mindig azon érdekekbe fog felolvadni, mellyek egyszersmind 
azon nemzetnek is sajátjai, mellyhez a költő épen tartozik"40 - ellene mond tehát 
a Henszlmann-féle „nemzeti jellemzetes" követelményének. Egy „átalános világ-
nézlet" magasságát kéri számon,41 amelyet szerinte Petőfi nem tud elérni; „Ezért 

35 NÁDASKAY Lajos, Versek. Irta Petőfi Sándor. 1842-1844. Hond 1844. II. 404. 
36 JODOK, Szózat költészetünk érdekében. Hond 1845. II. 3. 
37 Myrthuslombok. Irta Karácson János. 1845. Hond 1845. II. 253. 
38 Mozart Farkas Amadé. Hond 1846. II. 161. 
3y NÁDASKAY Lajos, Versek. Irta Petőfi Sándor. 1842-1844. Hond 1844. TI. 404. 
40 ZERFH I[gnác] G[usztáv], Egy magyar lyricus. Irodalmi levelek ár. Laube Henrikhez Lipcsében. Hond 

1846. II. 302. 
41 Uo. 362. 
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legjobbak népkölteményei."42 Zerffi mechanikusan fogta fel azt a követelményt, 
amely szerint „a költőnek mindig a különálló fölé kell emelkednie, sőt a részletest 
is átalánossá változtatnia, hogy átalánosan lekössön, átalános érdeket gerjeszszen", 
s állapította meg, „hogy egy költőnél sem olly gyakoriak a műizléstelen (inaesthe-
ticus) képek, mint épen Petőfinél".43 Winckelmann és Batteux elveit tekintette 
öröknek és megváltoztathatatlannak, s látott minden ellenük való lázadást művé
szetellenesnek. Ennek jegyében értékelte úgy a bírált verseket, „mintha Petőfi 
szántszándékkal törekednék fölkeresni a torzított képeket, csakhogy ne kelljen a 
szép és igaznak, mélynek s isteninek hódolnia", s jelölte ki azt az utat, amelyet a 
költő elmulasztott követni: „alkalma lett volna az alanyt képezni, finomítni, sértő 
éleit és szögleteit leköszörülni, hogy belőle tetsző, kedveitető tárgyat alkosson". 
„Az nem elég - írta - , hogy költőben a legbensőbb gondolatok reproductiv 
tehetsége létezzék, nem elég a szépet imittamott, s névszerint ott, hol van, érzeni; 
hanem a költőnek követelnie kell azt ott is, hol nincs, erő s tehetséggel kell birnia 
a nemszépet, hol az magát ráerőlteti, utálattal visszautasítni."44 

Kik azok, akik ezeknek a kívánságoknak eleget tudtak tenni? Zerffi a költők 
közül Garay, Erdélyi és Hiador (Jámbor Pál) nevét említette, a prózaírók közül 
Jósika, Eötvös és Kuthy szerepelt a kiemeltek között.45 Ez a dicséret - az ő 
esztétikai nézőpontjukból - éppoly megrovás lehetett a Regélő Pesti Divatlap volt 
szerkesztőire nézve, mint a Honderű róluk írt recenziói, itt a Petőfiénél hagyomá-
nyosabb poétikák szerinti alkotók szerepeltek. Hiadort sem csak Zerffi választotta 
ki; Petrichevich egy szerkesztői lábjegyzetben fogalmazta meg híres összehason
lítását: „Hiador munkái a divatos Petőfiéi fölött - csekély véleményünk szerint -
annyival fönebb állnak, mennyivel egy európai műveltségű költér fönebb áll olly 
költőnél, ki saját hona keskeny szellemkörén tul mit sem ismer. Gyémánt 
mindkettő. Egyik, mellyen még rajta csüng az anyaföld salakja; másik, melly 
müvészkezek közé vetődött s a köszörűnek minden újabb forgásával új tüzet - uj 
fénysugárt lövel ki."4fl A Honderű átvette a Budapesti Hiradó cikkét, amely szerint 
Hiador „tulajdonképen legvalódibb képviselője a tiszta lyricának"; Ő „szép iránti 
szent érzelmet hord keblében", ellentétben Petőfivel, „kinek érzelmei mindig 
mélyen állanak a költői szépség alatt", akinek „alanyisága egészen parányi 
nézletek körébe hálózva, átalános eszmétől nem vezéreltetik", s aki „olly gyakran 
minden illemet elfeled".47 Severus (azaz szintén Zerffi) szerint is „valódi költő" 
Hiador, bár nem tökéletes: „Formahiány a kifejezésben, mi miatt sok érthetlenné 
lesz nála, főhibája szellemi teremtményeinek, mellyek az érzés tuláradatában 
alkotva - nem mindig mentek a rohanó szenvedélyesség dagályától."4* 

Ezeknek a szembeállításoknak nemcsak esztétikai, hanem lélektani gyökere is 
van: a Honderűnek nemcsak elvi meghatározásra, hanem felmutatható példára is 
szüksége volt. Vahot élő divatképnek öltöztette Petőfit segédszerkesztő korában, 
Petrichevich is megtestesítette ideálját. A megkülönböztetés tehát deduktív, művi 
és polarizált: maga a szemlélet teremtett itt költőt magának, kirekesztve és 

Uo. 322. 
Uo. 401^02. 
Uo. 421. 
Uo. 261. 
HIADOR, Hattyuhangok. Hond 1847.1. 108. 
*+* [azaz Zerffi], Hiador. Hond 1847.1. 426., 445. A jel azonosítását Kiss József végezte el: i. h. 441. 
SEVERUS, Irodalmi ABC. Hond 1847. EL 95. 
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meghamisítva azt, aki ellentmondott neki. Petőfi így lett műveletlen és költőietlen 
érzelmű tehetség, Hiador pedig az eszményítés esztétikájának példája. 

„Legünnepeltebb költőnknek, ama koszorús hun bárdnak",49 azaz Vörösmarty
nak elemzésére nem került sor a Honderűben: a nemzet költője nem jelentett 
egyszersmind esztétikai ideált. Ez a különbség hasonló ahhoz, amely a divatlap 
és az Athenaeum között jött létre az esztétikai folytonosság és az eszmetörténeti 
különbségek között. A Honderű állásfoglalása Petőfi esetében sem volt következe
tes: kapcsolatuk megromlása után, amelyet személyeskedések is súlyosbítottak, a 
költőt „fiatal irócskának" és olyan újoncnak nevezték, akinek munkássága na
gyobbik részben „ki nem állja a bírálatot",50 sőt Zerffi elérkezett ahhoz a ponthoz, 
hogy „rósz költőnek" nyilvánítsa őt;51 másrészt viszont ezzel ellentétes vélemé
nyek is elhangzottak. Jósika például Kisfaludy-társaságbeli elnöki beszédében 
„Petőfinek költői ihlettől átáradt verseit, mint részint újnemü s új jeleneteket" 
említette meg;52 Ábrányi Emil pedig Futó-nézetek a magyar irodalomról című 
cikksorozatában „Petőfi erőteljes s gyakorta a nagyszerűségig emelkedő költésze
téről" írt.53 Azt, hogy 1848 márciusában a Nemzeti dal ebben a lapban is megjelent, 
sőt, hogy az egyik fő ellenfél, Zerffi lett annak egyik első németre fordítója, a költő 
joggal tekinthette nemcsak személyes, hanem ízlésbeli és történeti elégtételnek.54 

A prózaírók megítélése szempontjából a divatlapok sokkal nagyobb összhang
ban voltak, mint a lírai költészet esetében. A novellairodalmat Erdélyi és Vahot 
csaknem egyformán viszonyították az Athenaeum első korszakához, amelyet 
jobbnak tekintettek;55 a regényírók között Jósika, Eötvös és Kuthy művei vitákat 
keltve ugyan, de az élvonalat képviselték. Petőfi elbeszéléseit és regényét azok is 
szigorúbban bírálták, akik versei mellett síkraszálltak.56 

A Honderű számára Jósika jelentette a hazai csúcspontot, mint önálló értéket 
képviselő „erdélyi Scott";57 az 1844-es Emlény legjobb darabját is ő írta.5" „Magyar
hon legkitűnőbb regényírója - Jósika Miklós" - erősítette meg Zerffi;59 „Kétségkí
vül legjobb regényírónk!" - szögezte le ismét ugyanő, Severus álnéven/1" E feltűnő 
gyakorisággal megismétlődő ítélet az állandó szembesítésnek - s feltehetően az 
írói érzékenységnek- is köszönhető; mindenekelőtt Eötvös és Kuthy volt az a két 
vetélytárs, akiket Ábrányi Emil vele egyenrangúként dicsért: az elsőt „mély 
lélektannal irott" regényei, a másodikat „gyönyörű képekkel s magasztos érzések
kel telt beszélyei s rejtelmei" miatt; Jósikának „kedélyes s drága műremekeit" 
említette.61 A Honderű, úgy látszik, mintha előre is biztosítani kívánta volna Jósika 

49 Magyar irodalom. Hond 1843.1. 78. 
50 Hond 1846.1. 315-316. 
51 ZERFFI I. G., Egy magyar lyricus. Irodalmi levelek dr. Laube Henrikhez Lipcsében. Hond 1846. II. 362. 
52 Kisfaludyünnepek. Hond 1846. I. 134. 
53 Hond 1847.1. 187. 
54 Hond 1848. 170. L. Kiss József, i. h. 456-459. 
55 L. E., Levelek Otiiliához. RPD1 1844.1. 393-394.; VAHOT, Novellairóink. PD11844. 123. 
56 %y pl- Vachott Sándor 1846. július 9-én Erdélyinek írt levelében {Petőfi a kortársak leveleiben és 

naplóiban. Gyűjtötte, s. a. r. és a jegyzeteket írta OLTVÁNYI Ambrus. Szerk. Kiss József. Bp., 1987. 23-24.); 
ERDÉLYI (névtelenül), A három divatlapról (MSzSz 1847.1.196.). 

57 PETRICHEVICH HORVÁTH Lázár, Jósika Miklós regényeiről s a regényirodalomrul átalában. Hond 1843. 
n. 331. 

58 NÁDASKAY Lajos, Emlény, karácsoni, újesztendei és névnapi ajándék. 1844. Hond 1843. II. 789. 
5y ZERFH I. G., Őrangyal, vallási almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve. 1847. Hond 1846. II. 453. 
611 SEVERUS, Irodalmi ABC. Hond 1847. II. 154. 
61 ÁBRÁNYI Emil, Futó-nézetek a magyar irodalomról. Hond 1847.1. 186. 
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művének sikerét, Vahotnak legalábbis így kommendálta az Akarat és hajlam című 
regényt: „sok olly önféle uracsoknak nem fog tetszeni, azt előre is mondhatjuk, 
sőt inkább sok lesz benne, mire ez uracskák följajdulandanak".62 Erre a kihívásra 
Henszlmann elemzései feleltek,63 amelyek szembeszálltak Jósika tekintélyelvű 
kiemelésével, s már A falu jegyzőjéhez viszonyítottak: a más kiindulópont tehát a 
regény műfajában is más értékítélettel járt. 

A Honderű Henszlmann és Erdélyi által bírált neoklasszicista normái nemcsak 
a lírai és elbeszélő műfajokra voltak érvényesek, hanem a színjátékokra is: „a 
drámairónak nem elég a természetet csak utánmázolnia, hanem - és csak ez emeli 
munkáját műképletté - kötelessége a természetet szépíteni, s csak a mennyiben 
ezt az igazság bájos istennőjének segélyével tenni képes - igényelheti a művész 
nevet!"64 A Thalia c. színházi rovat igen gyenge volt: a darabokról ritkán mondott 
érdemlegeset, s így az esztétikai alapelvek és a színművek viszonyítására is csak 
habozva és késlekedve került sor. Nem véletlenül, hiszen az egyik legfőbb 
problémát a népszínmű jelentette. A lap kezdetben elismeréssel fogadta Szigligeti 
darabjait: a Szökött katonáról például ezt írta: „A szerző múzsájának egyik 
legsikerültebb szülöttje";65 „Mi rég kimondtuk, hogy Szigl. ur minden drámaíró
ink közt - mennyiben annak öntését s benső szerkezetét legjobban érti - bizonyo
san a legjelesb."66 A rovat a színházi előadások népszerűségét kísérelte meg saját 
felfogásával egyeztetni, s először az első szempontnak engedett. Ez ellentmondott 
Császár Ferenc Életképek-beli cikkének, amely sokkal végletesebben képviselte a 
kizárólagos eszményítés elvét a színpadi műfajokban is: Frankenburg lapja tehát 
1844 közepéig e szempontból konzervatívabb volt Petrichevich munkatársainál. 
A Honderűben Egressy kapott szót, aki szerint „A körülmények szerencsés össze-
hatása ugy hozta magával, hogy mi most talán egy új szinészeti korszak hajnalát 
éljük, mellynek fölvirasztásában a legmunkásabb okok egyike bizonyára Szigli-
geti[...]. Azon fordulat, mellyet ő a történeti komoly pályáról a Vaudeville 
mezejére tön, melly őt a múltból a jelenbe röpité, valóban életének legszerencsé
sebb ötlete, talán végzetének intése gyanánt tekinthető. [...] A szeretetlenség és 
májkórság legbunkósabb kritikájának is el kell immár ismernie Szigligeti higga-
dását és tisztulását átalában, mint huzamos gyakorlat és becsületes stúdium 
eredményeit."67 A népszínműnek ez az elismerése és apológiája egyszersmind 
arra is figyelmeztet, hogy még a Regélő Pesti Divatlap idején volt olyan tárgy, 
amely a Honderűt - legalábbis ideiglenesen - ellentétbe állította saját elveivel, 
amelyeket vele szemben az Életképek írása fejtett ki nyomatékosan. Esztétikai 
állásfoglalás és kritikai értékítélet tehát nem mindig jártak együtt töretlen logiká
val a divatlapok egészében. 

Hamarosan módosult azonban a szerepcsere: a Honderű szerkesztője visszavet
te Császártól és Beély Fidéltől a stafétabotot, s az Életképek is (Garay révén6*4) 
változtatott álláspontján. Petrichevich az ellen tiltakozott, hogy „íróink [...] 
vágtató gyorsasággal népszínmüveket gyártanak, mintha bizony a pórnép volna 

Hond 1845. I. 112. 
A legújabb magyar regény-irodalom. Ék 1846. II. 212-216., 243-244., 283-286. 
9, Don Caesar de Bazan. Hond 1846. II. 198. 
-üy, Szökött katona, népszínmű [...]. Irta Szigligeti. Hond 1843. II. 775. 
Hond 1843. II. 832. 
EGRESSY Gábor, Szinházügyünk és Szigligeti. Hond 1844.1. 374-375. 
Ék 1845.1. 67. 
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az, mellynek nevelőintézete színház. [...] És szomorú időket értünk, mert annyira 
elharapódzott az aljas izlés, - nemzetiség ürügye alatt, mintha bizony magyar 
nemzetiség s műveletlen durva izlés egy volna. A színdarabokra is vonatkozott 
- még az első Petőfi-recenzió előtt - az az esztétikai alapelv, hogy népies és pórias 
különválasztandó, de mindez felsőbb szempontból megjelölt, önkényes kritériu
mok alapján történt. 

Ennek az intermezzónak megvan a maga saját ízléstörténeti szerepe: Petőfi 
fogadtatását nemcsak Henszlmann és Erdélyi kritikai kezdeményezései, hanem a 
népszínmű első korszakának sikerei is megelőzték; csak ezt követően jött létre a 
Honderűben az egység az eszményítés esztétikájától eltérő, azt megkérdőjelező 
jelenségek különböző műfajaival szemben. Petőfit és Szigligetit több tekintetben 
is hasonló jellemzés fogadta: tehetségük elismerése, a műfaj- és stílustévesztés 
megállapítása, s korrekciójavaslat tárgy és az ábrázolás eszközeinek tekintetében, 
ahogy arra Petrichevich példát adott. „Sz. ur színműírói tehetségét soha kétségbe 
nem hoztuk, [...] sőt annak eléje drámaíróink közöl más valakit igazságosan 
helyezhetőnek lenni nem tudunk"; „a génre (a nem) mellyre szép tehetségét 
pazarolja, nem ollyan, mi magasb méltányt igényelhetne"; „el kell hagyni az utat 
mellyen jár, el némelly eszközöket, miket ez utón használni jónak lát"; legyen „a 
tárgyak színpadosításában költőibb, a drámai eszközök választásában kényesb".7" 

A művek sikere elválaszthatatlan volt a színház akkori funkcióitól. Petrichevich 
a francia és a magyar viszonyokat összevetve így oldotta fel a hazai műsor 
megítélését kritikai normáinak axiómái alól: „nem lehet [...] színmüvekre sem a 
kérlelhetlen szigornak azon mértékét illeszteni, mellyet ellenben illesztni lehet és 
kell minden kifejlettebb műveltségű színirodalmi viszonyok között". A szer
kesztő tisztában volt azzal, hogy a közönség ízlése jelentős mértékben eltér a 
Honderűétől, s a nagyobb műveltségben látta annak kulcsát, hogy „megszűnnék 
egyszer a színházat csupa hazafisági ügynek tekinteni [...], hanem nézdelné azt 
főleg és különösen olly helynek, hol pénze után különböző művészeti élveket és 
mulatságot vásárolni kivan".71 Ez az ellentmondás okozta azt, hogy Szigligetinek 
„az a sajátságos szerencsétlensége van, hogy darabjait untalan gyalázzák, azon
ban mindenki siet a színházba, midőn azokat adják".72 

A Honderű színibírálatainak hazai viszonyítási pontja - a többi divatlaphoz 
hasonlóan - a Bánk bán volt, mint Czakó Kalmár és tengerész c. műve esetében is, 
amely „nem csak gyöngye (véleményünk szerint) minden eddigi magyar drámák
nak, hanem dicséretére válnék bármelly magasb műveltségű színpadnak", s 
„eredeti dráma - az egy Bank [!] bánt természetesen kivéve - illy fényesen soha 
még nem fogadtatott".73 Petrichevich szerint „Czakó ur drámája olly sikerült, 
hogy az, mi benne megbírálandó, alig érdemes a kiemelésre". A dicséret azonban 
nem elsősorban dramaturgiai jellegű, hanem abból a moralitásból következik, 
amelyik a darabban megnyilvánul: „E drámának minden jelleme egy külön 
erkölcsi tanszék, mellynek diadalát a merőben szent költői igazságtételek 
dicsőitik"; „jól esik látni végre valahára egyet a jeune Hongrie közöl is, kinek 

69 P[ETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L., Éljen az egyenlőség [...]. Irta báró Eötvös József. Hond 1844. II. 292. 
70 P[ETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L., Szigligcty legújabb színműve. A rab. Hond 1845.1. 517. 
71 PETRICHEVICH HORVÁTH L., Félreismert lángész [...]. Irta Degré Alajos. Egy szekrény rejtelme [...]. Irta 

Szigligeti. Hond 1846.1. 214. 
72 Uo. 233. 
73 Hond 1844. II. 338. 
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Istene van, kit a vallás a legföllengőbb költőiségre ihlete, s ki nem szégyenli 
bevallani a világnak, hogy imádkozik!"74 A Honderű szerkesztője egy évvel azelőtt, 
a regény történetéről szólva fejtette ki azt, hogy számára a vallás - feltehetőleg 
Chateaubriand nyomán - magában foglal egyéb, vele szorosan összefüggő 
értékeket is. „Vallástalanság, melly kétkedéssel kezdődve hitetlenséggé aljasul, 
kezdi fölütni ollykor hydrafejét ez ifjú nemzedék gyügyögéseiben. Vallástalanság, 
melly maga után húzza a féketlenséget, a demoralisatiók s illoyalitások minden 
nemeit. Es e hamis fordulatot, ezen álirányokat a józanság ős vágásába, még pedig 
minden tétova nélkül, visszavinni: ez volna minden szigorú critikának köteles
sége."75 A költői igazságtétel mint esztétikai érték így függhetett össze Petriche-
vich megítélésében az erkölccsel, az pedig a vallással; s az ebben való hit 
elvesztése, vagy akár már a kételkedés is a rend elleni lázadás első jelének volt 
tekintendő. 

Czakó Leonája ebbe az aggályba ütközött. Ha a Pesti Divatlapban Ember Pál 
(azaz Erdélyi) és Vahot között vitára és az Életképekben (Vas Andor, azaz 
Hazucha részéről) elutasításra került sor, a - Z - álnevű szerző részéről viszont 
mentségre talált ez a darab,76 a Honderűben egyértelmű volt a fogadtatás. Zerffi 
szerint Czakó „célja volt, bennünket mesterkélt terrorismus által a színpadról 
szorongás, rettegés, szomorgásra kényszeríteni. - De a művészetnek semmi dolga 
alsóbb szenvedélyekkel; képzeményei által megrázkódtatni akarunk, de nem 
szorongattatni; természetfölötti borzalom szálljon meg bennünket, de nem féle
lem". Tehát ez a dráma a művészet szintje alatti produktum, mert ellentmond a 
valódi esztétikai érzelmeknek; ahelyett, hogy fölemelne és megnyugtatna, „Költői 
utón a legszebb, legmagasztosb költészettől akar bennünket megfosztani, a 
művészet segélyével a pantheismus borzasztó örvényébe taszítni. Már alapesz
méje müvének; e történetes szeszély a természet apotheosisát dramatizálni, a 
természetet a hit rovására istenítni akarni, ezen egyéni irány, ezen jó formán 
egyedül álló világnézet pálcát tör a dráma - mint dráma fölött. [...] A drámai 
cselekvény folytában és végén, legyen az szomorú vagy víg mindegy, szükség, 
hogy mindig az átalánosan okos és igaz látszassák valósulni."77 Zerffi az Ember 
Pál véleményét vitató Vahot lábjegyzete ellen tiltakozott, s eszmei indokait az 
Erdélyitől kölcsönzött dramaturgiai érvekkel támasztotta alá: „S kiáltson föl bár 
a Divatlap rózsás örömében: milly pompás a természet apotheosisa, Aquill 
világátka! az legkisebbé sem zavar meg, hogy meg ne mondjam: mikép e dráma 
rosznál roszabb, mert mindenekelőtt semmi sem történik benne; s a mi történik, 
az iszonyú képtelenség!" Az Irodalmi Őrben megjelent, Erdélyi írta Vörösmarty-
tanulmány nélkül bizonyára nem hangzott volna el a következő mondat: „De a 
drámát az okok és okozatok olly szoros, erős kapcsolatú láncának kell összetar
tani, hogy maga a legkonokabb kétkedő se kerülhessen illy alapos kérdéssel föléje; 
»miért van ez igy és nem amúgy?«"78 

Mindez érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet a Pesti Divatlap, az 
Életképek és a Honderű között: Erdélyi állásfoglalásához Hazucha és Zerffi is 

74 P[ETKICHEVICH] H[ORVÁTH] L., Thalia. Kalmár és tengerész. Hond 1844. II. 356-357. 
75 PETRICHEVICH HORVÁTH L., Jósika Miklós regényeiről s a regényirodalomrul átalában. Hond 1843. II. 

258-259. 
76 PD11846. 694-5., 753.; Ék 1846. II. 248., 353. 
77 ZERFFI I. G., Czakó 'Leoná'ja. Didaskalia. Hond 1846. II. 153. 
7M Uo. 172-173. 
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csatlakozott; ideológiai és drámapoétikai szempontjait egyaránt átvették és hir
dették fenntartásait. A keresztyénség megtámadásaként értékelt dráma a legfőbb 
értékek egyikét sértette meg; ez volt mindhárom divatlap véleményének alapja, 
bár Vahot, megjegyzéséből következően, ennek kisebb jelentőséget tulajdonított, 
s Zerffi szempontjából lélektanilag megfejthetetlen az axióma védelmének moti
vációja: nem tudni, hogy az ő esetében a neofita buzgalom,79 a személyes 
meggyőződés vagy a kötelezőnek tekintett norma érvényesítése volt-e erősebb. 
A darab bírálata a világnézeti lázadás kritikai határait jelölte ki, s jellemző, hogy 
éppen az a Honderű volt a leghatározottabb, amely Milton és Byron hazai 
fogadtatásának fontos állomása volt.8*1 

Erdélyi dramaturgiai állásfoglalása mind Hazucha, mind pedig az eszményítés 
elvét valló Zerffi számára termékeny forrásnak bizonyult, aki azonban a Honderű 
esztétikai hagyományainak is eleget kívánt tenni: „A színpadnak kötelessége a 
mindennapiság mocsarát pillanatokra eltávolítni"; „az errőli meggyőződés adand 
tollamnak rendíthetlen szenvedélyességét a szépített rósz ellen".81 

A kritikatörténetbe már nem tartozó személyeskedéseiről is nevezetes Zerffit 
többször védelmébe vette Petrichevich, aki ilyen vonatkozásban is közösséget 
vállalt vele. így például a jórészt Petőfi ellen írt Egy magyar lyricus. Irodalmi levelek 
dr. Laube Henrikhez Lipcsében c. sorozat kezdetén ez a szerkesztői lábjegyzet áll: 
„Ezen művelt tollból fakadó lelkes levelekre figyelmeztetjük olvasóinkat";82 az Az 
Ifjú Magyarország vagy Hatvankettő egy ellen ajánlásaképpen pedig ezt olvashatjuk: 
„Igen jó fegyverhordozója a Honderűnek a széles tudományú s olvasottságú, jobb 
izlésü, részrehajlás nélküli szigorú biráló Zerffi, hatalmas ostorozója a bitangok
nak, kik kezdetében szépen virulni indult irodalmunkat mondhatni erőszakosan 
összeszennyezni indultak, s az olvasó közönséget - mely különben is még igen 
korlátolt körű - vagy roszra szoktatják vagy elszoktatják az olvasástól."83 Az itt 
cáfolt elfogultságot maga a szöveg erősíti meg és bizonyítja. Tanulságosabb 
azonban, ha két példát idézünk a latin, német, francia és angol nyelven tudó és 
tájékozott újságíró fejtegetéseinek módszertani sajátosságaira. 

A drárnabíráló választmány működése ellen így érvelt: „én szabadságot veszek 
magamnak Kölcsey véleményén lehetni, ki a következő két kérdésre: »Mellyik 
érezni tudó nem érzi, hogy Homér és Ossian, Sophokles és Shakspeare, Virgil és 
Milton ugyanazon vonásokkal ismerték és rajzolták a szépet; nagyot, felségest, s 
mindent a mi még ezekhez tartozik? Lehet-e józanan állítanunk, mintha Aristo-
phanes korában a komicai tehetség más alkotó részekből állott volna, mint ma?« 
következő módon felel, (melly felelet, közbevetőleg mondva, minden színházi 
hivatalosságot fölöslegessé tesz): »A szép, s minden vele határos érzés, minden
kor, hely és éghajlat embereiben (tehát minden díjbírálókban is) egyforma 

79 FRANK Tibor szerint „A [...] Németországból bevándorolt, zsidó értelmiségi család a századfor
duló táján térhetett át a katolikus vallásra (Zerffi Gusztáv már katolikusnak született)". Egy emigráns 
alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820-1892. Bp., 1985. 19. 

S(l Kemény s a centralisták véleményét az író naplója őrizte meg: „Színházban egyszer voltam, a 
Czakó újabb művében, Leonában. Eötvös, ki meglátogatott, ajánlá páholyát, s mi Tréfort Gusztit is ide 
értve s meg Csengeryt, tapsolánk itt-ott a darabnak; de egyszersmind úgy is megbírálok, hogy 
bizonyosan igazságosobb [!] és szigorúbb kritikusa nem fog Czakónak közelebbről akadni, mint a 18-ik 
számú páholy társasága." Kemény Zsigmond naplója. A bevezető tanulmány, a sajtó alá rendezés és a 
jegyzetek BENKŐ Samu munkája. Bp., 1974. 148. 
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alapvonásokkal tündöklött.« - Ugyan rósz hazafi volt ám az a Kölcsey, hogy 
művészet és irodalomban olly cosmopolitailag gondolkozott!?!...'"*4 

A Kritika c. tanulmányra való hivatkozás az időtlen szépség, esztétikum és 
tehetség klasszicista hagyományának és egyetemes normájának érvényességét 
erősítette meg, tehát azt, amelyet Henszlmann Párhuzama, és összehasonlító 
tanulmányai megkérdőjeleztek s Erdélyi felfogása is módosítani kezdett. Zerffi a 
hazai gondolkodásnak azt a szakaszát idézte fel, amelyet már, legalábbis részben, 
mind az irodalomkritika, mind pedig a szépirodalom meghaladott. Arany Jánost 
és az Egyéni és eszményi szerzőit kivéve ő volt az egyetlen, aki ebben az 
évtizedben a múlt leginkább tisztelt irodalmi tekintélyét idézte, megjelölve általa 
a követendő hagyományt. Jellegzetessége azonban, hogy aprópénzre váltotta azt, 
amit részletesebben tárgyalhatott volna: ahelyett, hogy mérlegelte volna tárgyát 
és a lehetséges ellenérveket, olyan zárójeles megjegyzéseket engedett meg, ame
lyek egy megszüntetendő intézményre konkretizálták, menesztendő drámabírá
lókra aktualizálták a bizonyítatlanul hagyott, tekintélyelvű elfogadásra bízott 
következtetést. A múlt irodalomkritikai normáját a jelen egyik színházműködte-
tési kérdésére vonatkoztatni: újságírói fogás, Kölcsey degradálása s egyszersmind 
a norma funkcióváltása. 

Zerffi másik, az egyénítéssel és a jellemzetes ábrázolással szembeni kijelentése: 
„a költőben, és képviselőiben a jellemekben nem egyéni nézeteknek kell szőnyeg
re jőniök - hanem az egész emberiségnek - mint ez Homer- s Shakspearenél 
történik". Általában „a női jellemek kevesbbé egyéniek. [...] Költészetben úgyis 
csak a fajjal van dolgunk".86 

Az egyénítés kritikája ismét tekintélyelvek segítségével történik; tudjuk azon
ban, hogy a Zerffi által is ismert Jean Paul87 szerint éppen Shakespeare az 
„Individuation" képviselője/8 s egyik szerzőről sem mondható el, hogy csak az 
általánosan emberi ábrázolója lehetne. Csak látszólagos bizonyítás ez, valójában 
bizonyítatlan és deklaratív általánosítás. 

Zerffi kritikusi alapelve, amely szerint a költőnek az egyéni és a nemzeti szint 
fölé emelkedve a nem konkretizált általános emberit kell képviselnie, új perspek
tívát nyer, ha a pályakép fő tanulságaival egyeztetjük. Az 1848-as forradalomban 
és a szabadságharcban való részvételét, az emigrációban Bécs ügynökeként 
folytatott kémkedését, majd angliai tudományos karrierjét feldolgozó monográfia 
szerint „mindenekelőtt a nemzeti kötelék, a hazatudat teljes hiánya torzította el 
Zerffi egyéniségét. Nem tudunk arról, hogy vajon magyarnak, osztráknak vagy 
angolnak tartotta-e magát. Nem tudjuk, hogy zsidóként, katolikusként vagy 
ateistaként gondolkodott-e a világról; vajon a Zerffi I. Gusztáv, a Hohlbrück, a 
Dumont, a Piali vagy a Dr. G. G. Zerffi név alatt érezte igazából sajátjának önnön 
személyiségét." (Ehhez a listához írói, kritikusi álneveit is hozzátehetjük.) „Mégis: 
a rendelkezésre álló adalékok azt sugallják, hogy a »Zerffi-jelenséget« a szakadat
lan identitásválság, a folytonosan változó történeti, földrajzi és lélektani helyze
tekben görcsösen makacs alkalmazkodási vágy megdöbbentő példázataként 

M ZERFH, Száz arany! Didaskalia. Hond 1846. II. 435. 
85 ARANY János levele Szilágyi Istvánnak, 1845. dec. 4. AJÖM XV. S. a. r. SÁFRÁN Györgyi. Bp., 1975. 

23.; MSzSz 1847. II. 354. és ERDÉLYI János, FEÍ. 590. 
86 ZERFH I. G., Omodé Pál és családja. [...] Irta Ábrányi Emil. Di[d]askalia. Hond 1846. II. 254. 
87 Egy magyar lyricus. Irodalmi levelek dr. Laube Henrikhez Lipcsében. Hond 1846. II. 423. 
88 Vorschule der Aesthetik I. Stuttgart, é. n. 224. 
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értelmezhetjük. ,m Úgy tetszik, a kritikai norma és a személyiség között eddig nem 
látott kapcsolat jött létre: mintha nem az ember választotta volna axiómáját, 
hanem az utóbbi formálta volna folyamatosan a személyiséget. A név és az álnév 
egszisztenciális jelentőségűvé emelkedett s a név változása nemcsak az új korsza
kot, hanem az egyéniség és a hovatartozás újabb átalakulását is jelenthette; 
állandó összefüggés van az egyéni és eszményi esztétikai kérdésköre s annak élet-
és jellembeli vonatkozásai között. Erdélyi ideálja a szabad akaratból cselekvő 
drámai hős volt, az az egyéniség, amelyet az ember saját maga hoz létre: „én 
magam embere, magam ura és szolgája, de magam müve is vagyok" - írta 
feleségének.*1 Zerffi, a kritikus szerint a költőnek túl kellett haladnia a személyes 
élmény és a nemzeti érdek körén, eljutva egészen egy esztétikai kozmopolitizmu-
sig; ehhez hasonlóan módosult életében is, mintegy túlléphető akadályként, az 
egyéniség s a nemzeti és felekezeti közösség. Bajza álnevei a vitában résztvevő és 
különbözőképpen hozzászóló személyek számát szaporították, a leleplezéssel 
megsemmisíthető fikció teremtő és korrigáló, több szinten polemizáló szerkesztői
kritikusi egyidejűségében; Zerffi életében viszont több, egymásnak ellentmondó 
szerep váltotta egymást, mintha egyazon színész különböző személyeket alakíta
na ugyanabban a darabban. Ez több, mint puszta asszociáció: „Több adat szerint" 
- írja Kiss József - ifjúkorában „mint német vándorszínész (súgó?) bejárta 
Magyarországot. "n 

Az az elmerevült norma, amely szinte öntörvényű hatalomra jutott a Honderű
ben, összeférhetetlenné vált a divatlap külföldi irodalomra való nyitottságával. 
Petrichevich a regény történetét összefoglalva egy lélegzettel ítélte el Boccaccio, 
Sand és Sue műveit: „a méreg méregnek marad, s annál veszélyesbnek, mennél 
édesb alakban nyujtatik".92 Saját nagy élményeiről, Chateaubriand és Byron 
munkásságáról szólva azonban a következő portrét rajzolta meg: „Alig néhány 
év előtt egy beteges, szerencsétlen embernek kelle a regényhősi szerepet elvállalni; 
gondtalan öltözet, borotválatlan áll, borzas haj, andalgó, magasztos, végzetszerű 
tekintet, megvető mosoly, kiégett craterszív, s egy a lét csömöre és titkaiba avatott 
egyéniség voltak annak íobb jellembélyegei." Ez a kép csakis úgy volt összeegyez
tethető a kritikailag előírt és számonkért magatartással és ábrázolással, hogy 
hitelességét a „Szóval ez ama tündéries genialitásu Byron lord megbolondult 
korszaka volt" mondat törekedett feloldani.93 Korántsem meggyőzően: ezt bizo
nyítja Petrichevich Byron-könyvével összefüggésben az, hogy Petőfi világfájdal
mas verseit egyedül a Honderű bírálatai nem rótták meg. Méltán, hiszen a Byron 
lord élete dedikációja után, amely Széchenyinek ajánlotta a könyvet, ezek a Kölcsey 
gondolatait, a „komolyságba mártott kedv-szesz" és a „melancholiás és sentimen-
talismusra hajló" nemzeti karakter képéf4 felidéző sorok is találhatók: „Byron 

m FRANK Tibor, i. m. 217. 
w Csorba Ilonához, 1853. febr. 1. ERDÉLYI János levelezése II. S. a. r. T. ERDÉLYI Ilona. Bp., 1962. 66. Idézi 

SŐTÉR István, Nemzet és haladás. Bp., 1963. 12. 
91 I. h. 435. 
"2 PETRICHEVICH HORVÁTH Lázár, Jósika Miklós regényeiről s a regém/irodalomrul átalában. Hond 1843. 

I. 292. 
93 Uo. 330. 
94 Nemzeti hagyományok. In Kölcsey Ferenc összes művei. S. a. r. KERECSÉNYI Dezső. Bp., é. n. 636. 
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lantjának méla keservei tetszeni fognak a nemzetnek, mellynek főbb jelleme 
mélaság."* 

Petrichevich Byron-könyvének egyik forrása az a Chateaubriand volt, akit 
1845-ben meglátogatott: „személyesen tisztelkedendem [...] ama szent öregnél, 
kit tisztelék, ki ifjúságom álmait vezérlé, kinek éltem legszebb perceit köszönöm, 
Chateaubriandnál".% Munkájában így idézte mesterét, aki „ama magános, ama 
boldogtalan sátánt" jellemezte: „Byron [...] egy ős csábító, a gonosz kígyó, mivel 
látta az emberfaj orvosolhatlan romlottságát; egy vészteljes szenvedő szellem, 
anyag és értelem titkai közé odahelyezett, ki a mindenség rejtélyének szót nem 
talál, ki az életet egy ok nélküli szörnyű gúnynak tekinti, s az ármány gonosz 
mosolyának."97 

Ez a költészet ellentmondott olvasója - akkor még csak maga, szerkesztőként 
azonban más számára is érvényesített - esztétikai normáinak, amelyet a neo
klasszicista eszményítés és a Schillertől megfogalmazott öneszményítés jellem
zett. A kettő ebben a Byron művét jellemző mondatban ütközött: „Don Juan [...] 
mindennemű hibákkal teljes, mellyeknek számosbjai menthetlenek, némellyike 
botránkoztató, de a mellett még is költészeti érdem majd minden nemével 
dicsekszik."98 A vonzás és a taszítás feloldhatatlanságában látszik, hogy az élmény 
erősebb, mint az ellenszenv. Az angol nyelvről és irodalomról ezt a vallomást 
találjuk: „Égess öszve minden roppant kincseket, minőkkel az annyira dús angol 
nyelv kérkedik, csak Shakespearet, az Elveszett paradicsomot, Childe Haroldot 
mentsd ki a lángok közül, s Albion nyelve mentve, minden nyelvek fölött áll."99 

Ez az értékítélet megérteti azt, hogy Petrichevich „Századunk legnagyobb költőjé
nek" fordításait tette közzé,100 s azt is, hogy Byront még a Honderűben is 
„bálványzott" költőjének tekintette.101 

Erdélyi János pályájának ismerjük azt a szakaszát, amelyben a világfájdalom
mal való küzdés és az azt elítélő kritikusi magatartás egyszerre jelentkezett. 
Chateaubriand-t ő is jól ismerte és idézte, Byron világát viszont már nem fogadta 
el. Petrichevich esetében arról lehet szó, hogy az ízlés és a norma forrása nem volt 
azonos: ez egyik inkább saját, személyes, a másik pedig átvett, örökölt és 
nyilvános; a kettő, végső soron a romantikum és a klasszikus hagyomány nem 
tudott egy szerves egészet alkotni; az élmények nem mindig hitelesítették az 
eszményeket, amelyek így kiüresedhettek, annál is inkább, mert egyre inkább 
távolodtak a jelen irodalmától. 

A Honderűben ennek több példája is akad. Francia idézetet találunk Racine 
Píwedrájából,11'2 s a nagy klasszicista tragédia felülmúlhatatlan értékként állt 
szemben minden romantikával: Párizs „sok százezerjei közt könnyen akad 
néhány inyénc, ki estenkint örömest szörpöl édes mámort Racine csöndes 
múzsáján, gyönyörködik darabokban mint Berenice, hol öt fölvonáson keresztül 
búcsúzik Titus a szép zsidó hercegnőtül; kevés cselekvény: de a gondolatok, az 
eszmék és a nyelv, mellybe öntvék, milly fönséges, quintessenciája a magasztos 

95 Byron lord élete s munkái. I-II. Pesten, 1842. 
96 P[ETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L., Új levelek Emiliához VI. Hond 1845.1. 98. 
97 Byron lord élete. In Byron lord élete s munkái. I. Pesten, 1842. 106. 
98 Uo. 116. 
99 Uo. 118. 

100 Az olvasó közönséghez. In Byron lord élete s munkái. II. Pesten, 1842. IX. 
101 P[ETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L., Új levelek Emíliához VI. Hond 1845.1. 327. 
1(12 Franco TUTTO, Nyilt válasz a nyílt levélrei válaszra Alt Mórichoz. Hond 1843.1. 572. 
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költészetnek".'10 A Képcsarnok rovatban Racine-ról,104 Moliére-rőT05 és másokról 
olvashatunk; a jelenről pedig ezt a hírt közli a Honderű: „támadott elvégre 
franchonban egy ifjú költő, kinek isteni küldetése - ugy látszik első gyönyörű 
müvéből - helyre állítni classikus tekintélyére az uttévesztett francia drámát. Ezen 
ifjú költő neve Ponsard, a dráma, mellyet a királytól és legelső költőktül elkezdve, 
egész franchon magasztosán üdvezeit: Lucrece nevet visel. A classikus iskola 
nélkülözhetlensége egyesül abban a legszebb, legköltőibb nyelv, a legmélyebb, 
legszivemelőbb erkölcsiséggel. E müvet valóban igen szeretnők színpadunkra 
áttétetni, hogy legyen végvalahára bár egy dráma, melly mintául szolgálhasson 
drámaíróinknak. Udvez... ezerszer üdvez légy Ponsard! Te drámaköltészet mes-
siása!"u,ft 

Ez a neoklasszicizmus diadalát ünneplő és hazai követésére buzdító ízlés nehéz 
helyzetet teremtett Petrichevich számára, aki, mint Byron esetében, ezúttal is 
egyszerre bírálta és védte azt, akit kedvencei között jelölt meg. Nem a költő, 
hanem kora volt hibás: „mikép ha Shakespeare nem lesz vala kénytelen durva 
korszakának hódolni irataiban: Shakespeare drámái ma nem volnának miként a 
legbámulandóbb szépségek, ugy a legszemsértőbb botrányok bizarr példányai".107 

Nem a jelen, hanem az elmúlt kor ízlése felelt az értékítélet esztétikai kettősségé
ért: ez a klasszicizmushoz húzó és annak ellentmondó költészetet vizsgáló 
nézőpont önigazolása. A mentség azonban nem volt tökéletes; másutt ugyanez 
így hangzott el: „Shakespearet hibáiban imádni képtelenség, [...] műveinek 
gyarlóságait is jobbadán a kornak kell tulajdonítanunk, mellyben élt"; „korának 
aljasságaiban is okvetlen részesült. Erényeit tehát, életerős jellemfestéseit, mély 
emberismeretét, vérbemenő morálját s amaz istenország szülöttjét - a mennyei 
költészetet: ezeket idézzétek mintául pulya lelkek, erre törekedjetek szép elmék.... 
utánozzátok drámaírók! "m 

Idézett példáink szerint az eszményítés kirekesztő normájának követelése a 
Honderűben gyakran már csak fölvett szerep és tökéletlen álarc volt. A Jósika 
művében Balzac-hatást észlelő/09 Chateaubriand-t és Byront bálványozó, Heiné
vel rokonszenvező"" Petrichevich mint a világirodalom olvasója sokkal nyitottabb 
ízlésű volt, mint hazai kritikus és szerkesztő. Vonzódásai a külföldi irodalomban 
nem voltak kizárólagosak: Milton és Shakespeare megfért Racine és Ponsard 
mellett; hazai bírálatai viszont egyértelműen azok. Ez a kettősség, ez a feszültség 

1,0 DIÓSY Márton, Pajzán ifjú, vj. Cilley és a Hunyadiak. Hond 1844. II. 35. 
1(14 Hond 1847.1. 173-174. 
11,5 Hond 1847.1. 253-254. 
m Hond 1843.1. 682. 
1117 PETRICHEVICH HORVÁTH Lázár, Jósika Miklós regényeiről s a regényirodalomrul átalában. Hond 1843. 

II. 460. 
108 P[ETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L V Szigligety legújabb színműve. A rab (Hond 1845. I. 517.). Shakespea

re-rel való megismerkedése történetét Chateaubriand nyomán készült Shakespeare és drámái c. összeál
lítása elején adta közre (Ath 1838. I. 17-25.); értékítéletének kettőssége Voltaire nézeteire vezethető 
vissza. L. DÁVIDHÁZI Péter, "Isten másodszülöttje". A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp., 1989. 
107-110. és 81. 

11,9 A Zrínyi a költő c. regényről: „Mi gyönyörű, mi teljesen balzacias a Pisani-palotábani (csaknem 
orgiának mondhatnád) estünnep leírása, melly - ha egészen más nemben tartva ne legyen -
alapszínében olly kedvesen emlékeztet a hires Peau de Chagrin orgiájára." Jósika Miklós regényeiről s a 
regényirodalomrul átalában. Hond 1843. II. 523. 

iio "Fölkerestem továbbá irodalmi jelességek között az elmés iratairól Magyarországon is olly 
ismeretes Heine urat, ki egy olvadékony, nefelecs szemű kedves ember, gúnyoló ajkvonás, de őszintén 
nyilt homlokkal." P[ETRICHEVICH] H[ORVÁTH] L., Új levelek Emiliához VI. Hond 1845.1. 176-177. 
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eleveníti meg a divatlap tanulmányozását: ez szolgáltatott volna alapot álnév 
választására, s lélektani rejtély, ugyanakkor pedig reformkori ritkaság, hogy egy 
kritikus így vállalta ellenfelei előtt saját gondolkodásának és funkcióinak ellent
mondásait. 

János Korompay H. 

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE DU JOURNAL DE MODES HONDERŰ (1843-1848) 

Conception réactionnaire, Opposition au progrés littéraire, polémique agressive avec Petőfi: 
c'étaient les traits principaux de 1'image traditionnelle formée sur ce Journal de modes. L'érude se 
consacre ä une analyse qui modifie cette Convention: pour découvrir les particularités de Honderű, il 
est nécessaire de libérer le point de vue de l'examen de celui du poéte. Nombreux sönt les auteurs qui 
y publiaient de remarquables ceuvres; il faut donc reconnaitre les valeurs du Journal. La norme 
principale de sa conception littéraire était l'exigence d'idéaliser et d'ennoblir les objets de l'art ainsi 
que l'autoprésentation de l'arriste. Bien que ce goűt du néoclassicisme exlusif eűt contredit ä la 
littérature hongroise des années 1840, il n'empécheait le rédacteur d'ouvrir un panoráma européen en 
idolätrant Chateaubriand et Byron, en respectant Balzac et en Sympathisant avec Heine. 
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