AZ IRODALMI ÉLET A BACH-KORSZAKBAN.
(Első közlemény,)
«Az író, kinek működése minden lépten-nyomon közvetlen
érintkezésbe Jött a korlátozó körülmények hatalmával — írja
a Pesti Napló (1852. márc. 6.) — kétszeresen érezte, mily
nehéz forognia azon a téren, melyen eddig forgolódott, mily
nehéz elegettenie, egyrészt önszive sugallatának, másrészt az.
olvasó közönség várakozásának.» Ezek a korlátozó körülmények,
melyeket a Pesti Napló ilyen óvatosan emleget, főként a Bachkorszak elején jelentkeztek igen sűrűn.
Az írók közül sokan bujdostak vagy börtönben ültek,
A lapokban akkor igen gyakran olvashatunk efféle szomorú
«személyi híreket» : «Kiss Károly, kit a szépirodalomból
kedvezőleg ismernek nyájas olvasónőink, a forradalom követ
keztében tíz évi fogságra Ítéltetett.» 1 — Horváth Mihály
Brüsszelben van, sok kaland után jutott oda, pl. fák -alatt
hált. «Jobb a fa alatt lenni, mint rajta.» 2 — Fényes Elek és
Tóth Lőrinc szabadon bocsáttattak 3 — Pálffy Albert és Petőfi
j hír szerint már külföldre menekültek. 4 — «Czuczor, szép
?
olvasónőink kedvenc költője Kufsteinban van, egészséges és
szorgalmasan dolgozik.» 6 — Dobsa Lajos «vizsgálat alatt van.» fr
— Dobsa Lajos fogságában új vígjátékot ír. 7 — Remellay
_jg Gusztáv tizenötévi várfogságra Ítéltetett és Josephstadtba
(Csehország) vitetett. 8 — A Hölgyfutár közli azok névsorát,
kik ellen minden keresetet megszüntettek, így Vörösmarty,
Nagy Ignác, Zichy Antal, Hunfalvy Pál és Kazinczy Gábor
nevét. 9 — «Czuczor Gergely várfogságának hátralevő ideje
elengedtetvén, pár nap múlva hihetőleg már fővárosunkban
fogják e jeles költőnket üdvözölhetni barátai, tisztelői.» 10
1

H. 1849. nov. 26. A gyakran idézett újságok címeit így rövidítjük :
BH. — Budapesti Hírlap, MH. == Magyar Hirlap, MS. — Magyar Sajtó,
H. = Hölgyfutár, PN. == Pesti Napló. — Ez a tanulmány részlet a szerző
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban e. készülő munkája kor
rajzi bevezetésének.
2
H. 1849. nov. 27. — '« H. 1849. dec. 4. - * H. 1850. ápr. 25. —
* U. ott máj. 17. — « U. ott jún. 5. — « ü. ott júl. 15. — » PN. 1850.
júl. 23. — 9 H. 1850. júl. 27.
« H. 1851. máj. 22. Máj. 31-én érkezett meg. U. ott jún; 2.
Irodalomtörténeti Közlemények. XLVII.
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A mondottakat megtoldhatjuk azzal, hogy regényíróink
és novellistáink közül br. Jósika Miklós külföldre menekült,
br. Eötvös József egy évig élt külföldön, Pálfíyt Csehországba
internálták, Degré Alajost Aradra. Vas Gereben majdnem egy
évig bujdosott, azután vizsgálati fogságot szenvedett, s el til
tatott az ügyvédi gyakorlattól. Vajda Jánost besorozták és
•Olaszországba vitték közkatonának, Jókai és Lauka egy ideig
bujdosott, Frankenburgot Bécsben zaklatták sokáig, Boross
Mihályt, noha komáromi kapituláns volt, 1853-ban börtönbe
"vetették. Az 1850-es években fellépő fiatalok közül P. Szathmáry Károly fogságot szenvedett, Vadnai Károlyt, br. Podzmaniczky Frigyest és Tanács Mártont Olaszországba vitték
-katonának.
,
Az egyes írók személyes bajain és zaklatásán kívül az
egész irodalomra ránehezedett a szigorú, rosszindulatú s irány
elveit tekintve kiszámít hatatlan cenzúra, mellyel íróknak és
szerkesztőknek állandóan küzdeniük kellett.
Tóth Kálmán visszaemlékezései szerint a kinyomatott
lapnak egy példányát a rendőrségnek kellett felterjeszteni, s
ha egy óra alatt nem érkezett betiltó parancs, akkor szét
lehetett küldeni,, Ez az óra természetesen mindennap nagy
aggodalom közt telt el.1 Ismeretes, hogy Szilágyi Sándor
Magyar Emléklapok c. füzetes yállalatát többször betiltották,
« c s a k megváltoztatott címeken engedték folytatni, de csak
egy darabig. A Hölgyfutár szerkesztőjét, Nagy Ignácot, Tóth
Kálmán egy verse miatt becsukták, de hamarosan kiszabadult
s lapját tovább szerkeszthette. 2 1853-ban néhány hétre ismét
betiltották. A Pesti Napló 1858-ban volt több hétre betiltva.
Tompa Mihály haditörvényszék elé állítása általánosan ismert
esemény.
Az akkori cenzúra történeté nincs még megírva, így csak
néhány újsághírrel és szerkesztői üzenettel jellemezhetjük a
vele kapcsolatos kellemetlenségeket.
A Hölgyfutár 1849 végén ezt írja: «Az ősz című költe
mény nem közölhető, különben is énekeljünk inkább a tavasz
ról, az vigasztalóbb.,
most a legnagyobb életbölcs az, ki
épen nem bölcselkedik, hanem úgy él, amint lehet.» 8 Franken
burg Levelek Saroltához c. cikksorozatának első három levelé
ből csak egy töredéket közölhetett a Hölgyfutár, 4 ezért adja
neki azután az Ártatlan levelek címet. A hamarosan betiltott
Pesti Röpívek így humorizál: A sajtószabadság legélénkebb
korszaka van most. Mily fölséges sajtótörvények! Alább ki1
Tóth Kálmán: Irka-firkák. Budapest. Év n. (Előszavának kelte 1877.)
* Szinnyei Ferenc: Nagy Ignác. Kny. az IK.-bÖl 1902. 71.
« II. 1849. iiov. 20.
•* H. 1850. máj. 14.
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derül, hogy ezt a szüretről mondta. «Ha azonban a kedélyes
olvasó — úgymond — ez előzmények után egyebet várt, s az
újat savanyúnak találja, úgy hajtson föl búfelejtésül egy
pohárt abból a régiből.» Az írók és szerkesztők szürete külön
ben gyenge volt. «A kötözés és nyesegetés igen is sok v o l t . . .
eltenni való legtöbb termett.» 1 A Hölgyfutár 1851-ben ilyene
ket üzen: «Hazámról című költemény jó, de nem közölhető.» 2
«T. írótársainkat ismételten figyelmeztetjük, hogy beküldendő
műveikben minden legtávolabb politikai célzást gondosan
kerülni méltóztassanak. 3 «Vannak esetek, mikben nemcsak a
rosszat, hanem a nagyon jót is kénytelen csupán magának
megtartani a szerkesztő.» 4 Jókai 1851-ben kéri Aranyt, hogy
legyen szíves közreműködni «nagy üggyel-bajjal és emberha
lállal szerkesztett» füzeteikben. 5 A Hölgyfutár 1850-ben jelenti,
hogy «álneveket írók és művészek sem fognak felsőbb enge
dély nélkül használhatni.» 6 Ez a fenyegetés azonban nem vált
valóra, mert a politikailag gyanús írók ezentúl is álnéven
írtak, de a többiek is szívesen használtak álneveket vagy
jegyeket. Ezeket többnyire ismerte a közönség. Hogy «Eszther
szerzője» a halálra ítélt br. Jósika Miklós, az senki előtt sem
volt titok. 7 Arany írja, hogy a T. betűt (Tompa) Szalontán
^<a gyermek is ismeri», 8 Kazinczy Gábor A. B. C. jegye P á k h
Albert szerint «nyilvános titok», s «csak azért ez álarc, mint
hogy a valódi név bizonyos felsőbb helyeken a legveszettebb
hírben áll.» 9
A könyvlefoglalások napirenden voltak. Gyakran olvas
hatunk ilyen híreket: A Népszerű naptár {1851) lefoglaltatott 10
— nem csoda, mert tele volt a, Bach-korszakra vonatkozó
meglehetősen merész célzásokkal, s a negyvennyolcas esemé
nyeket is közölte időrendben. A közérzület
Magyarhonban
(1850) c. röpirat le foglaltatott 11 . Honvédek naplójegyzetei ható
ságilag lefoglaltatott, 12 Szerelem és aristokraiizmus c. regény,
melyre előfizetést hirdettek, «bizonyos körülmények miatt nem
jelenhetik meg.» 18
1

Pesti Röpívek. 1850. 1. füz. okt. 6.
* H. 1851. márc. 11.
« U. ott nov. 20. Megismétli a kérést 1852. febr. 11-én is.
4 H. 1851. dee. 19.
5
Arany J. levelezése. I. 1888. 241.1. A Kemény e. füzetes vállalatra
latkozik.
s H. 1850. dec. 31.
"< Nb 1853-ig br. Jósika Miklós név alatt közölték novelláit ! Az Eszther
1853-ban névtelenül jelent meg, csak azután használta az Eszther szerzője,
Eszther sat. szerzője^ Eszther, A tudós leánya sat. szerzője-féle jelzéseket.
8
Arany J. lev. I. 238. 1.
» U. ott II. 1889. 86. 1.
10
H. 1850. nov. 21. — « U. ott nov. 23. — I2 U. ott dec. 20. —
13
PN. 1851. ápr. 24.

17*
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A cenzúráról különben sokat írtak később a,kortársak, devisszaemlékezéseik nem mindig megbízhatóak. IDrdekes példa
erre Jókainak -á varckoniták c. novellájához később irt utó
hangja (Ossz. Műnk. XXI. kötet), melyben elmondja, hogy
ez csak egy későbbi enyhébb politikai korszakban jelen
hetett meg, mert annak idején a regények szigorú cenzora
nein engedte volna kiadni, a drámák elnézőbb cenzora
azonban ugyanezt a történetet mint drámát (Jókai Dalma c.
drámáját) engedélyezte. A valóság az, hogy A varchoniták
1852. május 4-étöl június 7-éig megjelent a Pesti Naplóban,,
majd október elején Hangok a vihar, után c. kötetében, a
belőle készült Dalma azonban csak utóbb, november 27-én
színre a Nemzeti Színházban — tehát Jókai visszaemlé
kezése téves.
Hogy a cenzor sokszor igen figyelmetlen és felületes volt,.
annak klasszikus bizonyítéka Kaján Ábel (Pákh Albert) sok
szor emlegetett humoreszkje, mely ilyen címen jelent meg a.
Pesti Röpívekben (1850) : Hunyadi János (Johannes Edler vonHunyad) «Históriai novella.» Hét első sora valóban Hunyadi
ról szólt, azután következett egy tréfás életkép a Bach-kor
szakról, melyet megint néhány Hunyadiról szóló komoly sor
fejezett be. A közleményeknek csak elejét és végét átfutó, s
a «gutgesinnt» német cím által is félrevezetett cenzornak ez.
a furcsa megtréfálása akkoriban ' bizonyára, homéri kacajt
kelthetett.
Az is meglepő különben, hogy az Ötvenes évek elején a
cenzúra mennyi novellát engedélyezett, melyek a szabadság
harcról vagy a Bach-korszakról szóltak.
Harmadik nagy akadálya volt irodalmunk fejlődésének .at
közönség részvétlensége.
Az élesszemű és mélyrelátó br. Kemény Zsigmond Elet és
irodalom című tanulmánya szerint 1 mágnásaink nem tudnak
annyira magyarul, hogy irodalmunkat igazán élvezhetnék, a
politikus középnemesség, mely «a közgyűlések által kigyalult.
egyének »-bői áll, szintén nem igazi olvasóközönség. «E szere
tetre méltó férfiak — mint gúnyosan mondja — olvasóközön
ségnek alig járják meg.» Nőközönségünk jelentékeny része
nem elég művelt, s «általában inkább szokott francia müvek
hez, eredetiben vagy német fordításokban.»
«Az aristocratia olvasóasztalain pedig kivételként lát
hatók magyar könyvek.» Igazán megértő, fejlettebb ízlésű,
s «nyelvünk szépségeit mélyen érző» olvasóközönségünk meg
lehetősen kicsiny. Általában sokan vásárolnak könyvet, haza
fias kötelességből, még mágnásaink is, de olvasni sokan nem
olvassák el Őket. «Feles számú vásárló mellett kevés az.
i PN. 1852 éa 1853.
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olvasó.» 1 Pompéry Jánus szerint 2 «a polgárzat legalsóbb osztályáig
mindenütt ébredez és terjed bizonyos olvasási vágy.» A magasabb
rétegekben érezhető a közöny. Azokból az osztályokból, melyek
ből a forradalom előtt legtöbb volt az olvasó, most aránylag
kevesebb van, inkább az ú. n. középosztály olvas. Ezen való
színűleg a honoratiorokat és a magyarosodó polgárságot érti.
Az írók a kiadókra is panaszkodtak, akár csak ma.
«Ezektől akár éhen elveszhet Magyarország minden írója, ha
csak ezrekre rúgó haszon nem néz ki utánuk» — írja keserűen
a Hölgyfutár. 8 Ugyancsak ott olvashatjuk a következő gúnyos
megjegyzést: «Emich könyvárus úr házat vett harmincötezer
forinton. Lám hogy az irodalmi téren is lehet boldogulni, ha
jól megválogatja az ember, kiket — nyomat.»*
A kiadók bizony akkor is csak olyan munkákat adtak
ki, melyekből hasznot remélhettek, ezért az írók nagy része
kénytelen volt előfizetőket gyűjteni s így szedni össze leg
alább is a nyomtatás költségeit Az előfizetési íveket elküldték
írótársaiknak és ismerőseiknek, s ezeknek kellett aztán a gyűjtő
kellemetlen, sokszor megalázó szerepét vállalniuk. Arany János
is keservesen panaszkodik erről. 1853 júliusában írja Tompá
nak, hogy csak tavasz óta kilenc előfizetési ívet küldtek a
nyakára, de van több is, csak nem jut eszébe hirtelen mind
egyik. Némelyikre egy előfizetőt sem tudott fogni. Ha késnek
a könyvek, azzal gyanúsítják, hogy zsebre tette a pénzt. 5
A megküldött kötetekért ő fizeti a postai költséget, s ezért
«megvan az öröme», hogy az illetőknek hazaviheti. 6 A Hölgy
futár 7 az előfizetési ívek özönvizéről, a Pesti Napló 8 «ijesztő
áradatukról» beszél. Nem csoda, hogy a közönség hova
tovább elvesztette bizalmát, főként mikor rossz könyveket
sóztak a nyakába, 0 sőt irodalmi szélhámosok meg is csalták.
1
Az Újabb nemzeti könyvtár c. tudományos kiadványsorozatnak
Kemény szerint 1500 előfizetője volt. Az 1851-es Remény szerint (283. I.)
Egressy Gábor naplójára 2000-en, Lisznyay verseire 2200-an fizettek elő. az
almanachoknak is több ezer az előfizetője. Ezzel szemben Garay munkáira
a főnemesek közül alig 25-en fizettek elő. Pesten 40 előfizetőt sem leheteti
összetoborozni (PN. 1853. nov. 9.). Vörösmarty és Kisfaludy Károly minden
munkáit leszállított áron kínálják (H. 1854. márc. 5. hirdetés). Az elhunyt
jeles írók iránt viszont bőkezű a nemzet. A Garay-árvák számára 1854-ig
tízezer frt. gyűlik össze (H. 1854. máj. 29. Divatcsarnok. 1854. jún. 5.),
Deák Ferenc pedig tudvalevőleg több mint százezer forintot gyűjtött Vörös
marty árváinak.
2
Irodalmunk és a magyar könyvészet. PN. 1856. jan. 3.
s
H. 1852. szept. 3.
* H. 1852. jan. 26.
5
Arany János levelezése. I. 1888. 303. 1.
« U. ott. 307. 1.
*8 1857. febr. 20.
1857. jan. 18.
*» MS. 1857. jan. 29. Ráth Mór cikke.
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Beszedték az előfizetési pénzeket, könyveikkel pedig adósak
maradtak. 1
A korszak végén különösen megcsappant a közönség
érdeklődése és részvéte, s megnövekedett az írók siránkozása,
hogy a könyvek nem kelnek, s a kiadók a legjobb munkák
kiadására is alig mernek vállalkozni, hogy a lapok nehezen
tengődnek, s irodalmi vállalkozások megbuknak. 2 Ennek bizo
nyára többféle oka volt : a fönt említett bizalmatlanság, a
növekvő pénzhiány, de a legfőbb az volt, hogy irodalmunk
ebben a korban, úgy látszik, igen is gyorsan fejlődött, s a
túlságosan nagy irodalmi termeléssel nem tartott lépést a
vásárlók és olvasók számának növekedése. Az 1859-es háborús
izgalmak sem voltak alkalmasak a , szépirodalom iránt való
érdeklődés fokozására. A Magyar Sajtó szerint az emberek
megunták «örökös panasznyögéseit a tehetetlen lyrának, s
füleiket s egész érdekeltségüket a harci sípokra fordíták,
s ezeknek büszke riadását sóvárogják. A politikai események
előszele vagy látszata minden más érdeket és kérdést tizedrendűvé süllyesztett.» 8 í g y beszélt a politikai napilap, a szép
irodalmi Hölgyfutár viszont kéri a közönséget, hogy midőn
a háború iránt érdeklődik, «ne folytasson saját művelődése
ellen háborút.»* A Nővilág szerint irodalmunk a bukás szélén
áll a közönség részvétlensége miatt. 6 Mondanunk sem kell,
hogy ez túlzás volt. Irodalmunk ezt a válságot is kiheverte,
s hatalmasan nekilendülő fejlődése nem akadt el egy pilla
natra sem.
Az írói tiszteletdíjak elég szerények voltak, bár erre
vonatkozólag kevés a megbízható adatunk. 6 A Hölgyfutár írja
1853-ban, hogy amíg Cerrito táncosnő 600 pengőforintot kap
egy fellépéséért, egy jeles magyar író háromkötetes regéuyét,
melyen egy évig dolgozott, 550 frtért adta el.7 Az ezen mél
tatlankodó Hölgyfutár különben eredeti beszélyekért hasábon
ként 20-30, fordítottakért 12-15 pengőkrajcárt, versekért több
nyire semmit sem fizetett. 8 A Pesti Napló szerkesztőjének
1
PN. 1852. márc. 6. Irodalom. — PN. 1857. jan. 18. L—y J. : Elő
fizetési ívek. — H. 1857. dec. 31. Tóth K. i Visszatekintés irodalmunkra
m7-ben.
* H. 1858. ott. 16., 19. és 1859. dec. 13. : Szalay László történelme
rosszul kel, az Akadémia Kazinczy-emlékkönyvekéi alig kelt el néhány
példány, a Kazinczy-érmekbŐl is kevés. —
' vVahot Imre beszély és regény
tára {Mátyás diák könyvesháza c. füzetes vállalat), Császár Ferenc : Magyar
Ősök képcsarnoka megszűnt. Napkelet. 1858. febr. 28. Délibáb 1858. febr. lé.
»4 MS. 1859. jan. 18. .
H. 1859. máj. 10.
5
Nővilág. 1859. febr. 20.
6
Berzeviczy A.: Âz abszolutizmus Magyarországon, 1922—1937. II. 932. L
7
H. 1853. márc. 15.
8
BH. 1854. márc. 7.
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1850-ben havi 70, a külföldi rovat vezetőjének 50, a tárca
szerkesztőjének 40 forint volt a fizetése.1 Néhány egykorú,
reánk maradt kiadókkal kötött írói szerződés hiteles adatai
szerint Bernát Gáspár egy hat és fél ívek füzetért 100 irtot
kapott, tehát kb. 15 frtot ívenként, egy másik munkájáért
már csak 10 frtot, Degré Alajos, a kedvelt novellista pedig
csak nyolcat, Beöthy László egy négyíves humorisztikus
naptárát 80 pengő forintért adta el Müller Gyulának azzal a
kikötéssel, hogy kétkötetes regényét is megveszi majd ugyan
annyiért, s addig neki «egy tavaszi kabát, mellény és nadrágért
jót álland.» 2 Ezekből a tiszteletdíjakból bizony még abban az
időben sem lehetett megélni, amikor egy négyfogásos ebéd
24 pengőkrajcárba került. í g y aztán majdnem minden írónak
volt valami hivatala, vagy szerkesztőségi alkalmazása. A na
gyobb írókat természetesen akkor is jobban fizették, Jókai pl.
Nábob\A,ert és Kárpáthy Zoltánokéit az egykorú lapok szerint
ezer-ezer frtot kapott. 3
Voltak azonban bajok magában az irodalomban is, melyek
ért már alig tehetjük felelősekké a külső körülményeket.
Hírlapirodalmunk a szabadságharc után igen megnöveke
dett. Politikai napilapjaink, ami 1848 előtt alig fordult elő,
sok szépirodalmi anyagot közöltek, a Hölgyfutár pedig egészen
szépirodalmi napilap volt, egymaga rengeteg verset és novellát
közölt. Szépirodalmi hetilapjaink, s egyéb vállalataink is,
egyre szaporodtak. Ez kétségkívül nagy fejlődés volt, de nem
mondható egészségesnek. A hirtelen megnövekedett kereslet
nagyon sok tehetségtelent csábított az írásra. A sok lap
kénytelen lévén napról-napra, hétről-hétre megtölteni hasáb
jait, s ezt néhány jeles írónk munkáival nem tehetvén,
kiadta a selejtes, sokszor egészen értéktelen verseket és
novellákat is.
Br. Kemény Zsigmond kétségtelenül a jelesebb írók mü
veire gondolt, mikor azt állapította meg, hogy szépirodalmunk
nem süllyedt, «legfeljebb . . . kellőleg nem emelkedett,»* de ha
a kor egész irodalmi termelését tekintjük, igazat kell adnunk
más jeles elméinknek, akik keserűen panaszkodnak irodalmunk
színvonalának süllyedéséről. Arany Jánosnak és barátainak
levelei tele vannak ilyen nyilatkozatokkal. «Iszonyú sok lerudalni való állat kezdi rágni a bógácskórót Parnassus k ö r ü l . . .
Botot nekik, míg el nem rontják a közönség ízlését.. . Hiszen
inkább semmi irodalom, mint oly botrányosan infamis . . .
1
Angyal Dávid: Fáik Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levele
zése. 1926. 31.1.
*3 Szinnyei Ferenc : írói szerződések. IK. 1911. 242. 1.
Délibáb. 1853. jún. 12. — H. 18ó3. nov. 9.
4
Föntebb idézett tanulmánya 1852—8.
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Augias istállója tele van» — írja Arany 1850-ben. 1 Hasonló
sötét képet rajzol Lévay József a pesti irodalmi életről 1852ben, 2 tehát két évvel utóbb. Megint két évvel később ugyanaz
a kép: «a szépirodalmi szegénylegények... cimboráskodnak
jobbra, balra, pletykálnak és lumpolnak. Az egész szépirodalom
nem ér egy hajító fát» — Arany szerint. 8 «Denique megi b g y t u n k . . . és megromoltunk.»* Gyulai Pál ugyanakkor így
jellemzi az írókat: a «hetyke kufárkodás a gyerekeskedés, a
botrány, az eszeveszettség, a genialiskodás, a megfeledkezés
múlt és jövendőről.» 6 Kemény szerint a verses költészet «űzetik,
gyártatik számtalan újoncok által, a műgond és csíny kigú
nyol á s á v a l . . . mindenik csak a maga hangját hallja, csak
önimádásra szokik.» 6 Greguss Ágost is szemére veti az íróknak,
hogy készültség és érettség nélkül pongyolán és sietve dolgoz
nak. Sietve írják regényeiket, nem különben «összes költemé
nyeiket«. A kiadók haszonvágya is hibás ebben. Az íróknak
hamar, sokat, sokfélét és sokfelé kell dolgoziliuk. 7
Sokszor hangoztatják i ebben az időben, hogy szigorúbb
kritikára volna szükég, 8 dé még az enyhébbért is megharagusznak, s rögtön megindulnak a goromba és személyes
kedő viták, irodalmi pörpatvarok. Ez a durva és személyes
kedő hang, mely nekünk ma már meglehetősen szokatlan, de
akkor mindennapi volt, még jobban megerősíti a föntebb
mondottakat.
Először is maguk a lapok veszekedtek egymással. A Pesti
Naplónak pl. az volt a szokása, hogy szóvátette — legtöbb
ször jogosan — más lapok hibáit, tévedéseit. Ezek természe
tesen visszavágtak, s így állandó volt köztük a csipkelődés,
veszekedés, polémia. Különösen a Hölgyfutár hadakozott az
«elefánttal», ahogy akkor a Pesti Naplót tréfásan nevezték. 9
A Budapesti Viszhang leszólta a Hölgyfutárt, hogy silány,
értéktelen újság, melyben csak rossz élcek és rossz versek vannak,
jó írók nem is dolgoznak bele.10 A Délibáb megtámadta aNővilágot,
az durván felelt, ez ellen viszont néhány író tiltakozott a
Hölgyfutárban. A szerkesztő megrója a Délibáb önhitt modorát,
* Arany J. levelezése. I. 239.1. A PN. szerint (1851. nov. 19.) a költészet
a forradalom óta «valóságos Árkádia berkévé lett», s olyan állatokkal népesült
meg, 2minők ama berkekben tanyáztak.
Arany J. Lev. II. 4, 11-12. 1.
»4 U. ott. I. 256.1U. olt. II. 27. 1.
s U. ott. II. 43. 1.
6
Br. Kemény id. tanulmánya.
7
Irodalmi körültekintés. MS. 1855. júl. 6—szept. 30.
8
Br. Kemény id. tanulmánya, Gregus most id. tanulmánya, H. 1853.
febr. 1.
stb.
9
- 10 Tóth Kálmán: Irka-firkák. 140. 1.
Budapesti V. 1852. szept 5., 12.
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tie a Nővilágét is, s békét, igazságot és finomságot hirdet. 1
A Vasárnapi Újság a Pesti Napló támadására goromba humorral
felel, pl. azt mondja, hogy a P. N. kapuja alatt külön lyuk
van, ahonnan «egy dühös quidam» elő-előrohan. Ezt a lyukat,
úgy látszik, János szerkesztő (Pompéry János) kizárólag ön
magának rezerválta. 2 A Hölgyfutár elítéli a Pesti Napló bíráló
modorát. Majdnem minden cikkük mutatja, hogy «destructiv
iránnyal b í r n a k . . . pusztítanak, de nem növelnek. Az írók csak
g ú n y t hallanak tőlük és jó tanácsot soha.» 8 A Pesti Napló
lekicsinylő válaszára persze nem marad ,adós a felelettel.*
A Szépirodalmi Közlöny csipkelődéseire is gorombán felel :
mindig örül — úgymond — a Szépirodalmi K. megjelenésének,
mert nagyszerűén mulat naivságain. «Olyan indián élceket,
mint a Közlöny, senki sem c s i n á l . . . » 6 Néha csak enyhén
csipkelődnek és humorizálnak egymás rovására. Így P á k h
Albert lapja, a Szépirodalmi Lapok, Hét nemzetség címen tréfás
verses operaszöveget közöl, melyben az akkori lapok szerepelnek
(1853. m á r a 27.). Erre a Divatcsarnok (1853. máj. 19.) ugyan
csak operaszöveggel felel s kifigurázza Pákhot. Címe A irouhadur
és családa. Ad notam A sípládás és fia (Pákh egy régi humo
reszkjének címe). «Operaszöveg faképpel.» A képen Don P á k fonso spanyol öltözetben gitározik, mellette állnak Gyulai és
Kertbeny, a hírhedt fordító. Elég jó karikatúrák. Don Pák
fon so megkéri Desdemonát, de az kikosarazza (verses szöveg).
A Szépirodalmi Lapok erre is válaszol (máj. 26 ). A Hölgyfutár
előfizetési felhívása mellett egy fametszetet közöl (1853. jún. 4.),
mely egy kávéház sarokasztalát ábrázolja, mellette egy álló
alak a Hölgyfutárt olvassa, ketten ülnek és alusznak kezükben
a Divatcsarnokkal és Délibábbal, a negyedik az asztalra borulva
alszik, előtte a Szépirodalmi Lapok.
Mikor a lapok így kitesznek magukért gorombaság és egy
más rovására való élcelődés dolgában, az írók sem maradhatnak
el ezen a téren.
Császár Ferenc ellenséges és embertelen indulatot vet P á k h
Albert szemére; erre P á k h azt válaszolja, hogy Császár nyilat
kozata jellemzi íróját, olyan mint «egész költészete s szép
irodalmi működése, azaz: tele álpathosszal, üres phrasissal,
valótlansággal, affectáltsággal, részvét-hajhászattal, szóval:
nevetséges.» 6 Császár Ferenc, kit jóval fiatalabb irótársa így
tisztelt meg, akkor negyvenhatéves, a Bach-kormány által
állásától megfosztott, érdemes író volt. A huszonkétéves Tóth
1

H. 1857. jan. 27.
* Vas. Ujs. 1857. okt. 11.
P. Kis Sándor : A Pesti Napló ítészeiéről. H. 1858. máj. 5.
U. ott. máj. 11. és 18.
H. 1858- MI. 17.
Szépirodalmi Lapok. 1853. máj. 15.

3
4
6
6
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Kálmán ugyancsak fiatalos fölényeskedéssel és gorombán tá
madta meg Cászárt. 1 Viszont Tóth Kálmánt Vas Gerebennel
együtt Friebeisz István gyalázta le egy nyílt levélben mint
jellemtelen frátereket. 2
Még jelesebb íróink is kelleténél jobban megnyomták a
pennát polémiáikban. J ó k a i pl. «önteltséget» és «hiúságot»
vetett Gyulai szemére, mert szerinte Ristori asszonyt dicsérő
cikkeiben lenézte a magyar színészeket. 3 A Divatcsarnok három
kis gúnyverset közölt Gyulai ellen, többek közt ezt mondva :
Nfm látam még soha 4 ilyen

Kálvinista-kxiük&t !

A Budapesti Hírlap a versek ellen a lehető leggorombább
hangon kelt ki, s a Divatcsarnok válaszára újra gorombán
felelt. 5 Gyulai Pál Török János szerkesztő ellen nyilatkozott
a kelleténél ingerültebb hangon. 6 Csengery Antalra plágiumot
akartak rásütni. 7 A nök számára szerkesztett gyengéd Nő világ
ban ezt a tömör nyilatkozatot olvashatjuk : «Ha Vahot Imre
továbbra is merészelné alávaló gyanúsításait ellenünk folytatni,
ez ellen majd egyéb módokhoz nyulunk, mostan csupán egy
szer mindenkorra nyilvánítani jónak láttuk, hogy Vahot Imré
vel, irodalmi és minden tekintetbeni sülyedésé miatt, többé
nyilvános téren szóba állani nem fogunk.» 8 A Vasárnapi Új
ság viszont «massiv hetvenkedést» és «karcsú pöffeszkedést»
hányt Vahot szemére, 9 kit Kovács Pál sajtópörrel fenyegetett
meg táraadásai miatt. 10
Mulatságos, hogy a Hölgyfutár, mely a legveszekedőbb
és leggorombább lapok közé tartozott, a többiek «hallatlan
hang»-ját és «amerikai stílusú» gorombaságait kemény hangon
ítélte el. «A közönség — úgymond — sújtsa megvetéssel az
ilyen lapokat.» 11
Mondanunk sem kell, hogy az Akadémiát akkor is, épen
úgy mint ma, szívesen gúnyolták és szidalmazták a tudatlan
és léha ujságfirkálók. «A tudós társaság még nem ül ugyan
(vagyis nem t a r t üléseket), hanem azért mégis tökéletesen
i3 H. 1859. júl. 1.
A Divatcsarnok r 1854. aug. 20.-i száma után van kötve a N.
Múzeum példányában. Úgy látszik ahhoz mellékelve jelent meg — négy
külön lapon.
» Vas. yjs. 1855 dec. 28.
4
Alpár : Egy kis kritikusnak. Divatcs. 1855. júl. 15.
* BH. 1855. júl. 18., 28.
» H. 1855. szept. 13.
' MS. 1855. szept. 13.
8
Nő világ. 1857. jan. 25.
9
Vas. Ujs. 1857. aug. 9.
10
Győri Közlöny. 1858. ápr. 22., máj. 6.
" H. 1858. okt. 19.
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úgy áll, mint hajdan» — írja a Hölgyfutár. 1 Később í g y
szellemeskedik: «A tudós társaság folytatja üléseit, ezt azon
ban ne méltóztassék a nyájas olvasó a fönnebbi borzasztó
szerencsétlenségekhez csatolni.» 2 A Pesti Röpívek az Akadémia
új folyóiratáról így emlékezik meg: «Új Magyar Múzeum
keletkezik. A múmiák újra bebalzsamoztatnak. A mammutnak
csontjai mutogattatnak. Régi csizmák fejeltetuek.» 8 Pályázatai
nak eldöntésével ritkán vannak megelégedve az érdekeltek,
í g y pl. 1857-ben mérges kirohanásokat intéznek ellene a dráma
írók a Teleki-pályázat miatt. 4 A Budapesti Hirlap pedig
kifigurázza az akadémiai emlékbeszédeket 5
A fiatal óriások Arany, Tompa 8 más jelesek nevét holmi
«tempi passati»-féle sóhajok kíséretében szokták emlegetni, 6
Tóth Kálmán pedig nyilvánosan is felszólalt a szerinte túlsá
gos Arany-kultusz ellen, mely Petőfi rovására kezd menni,
pedig «par excellence nemzeti költő csak egy, és az Petőfi». 7
Ha dicsértek, sokszor túlzottan és ízléstelenül tették.
Válkai Imre pl. Irodalmi es művészeti daguerrotypek c. füzetében
(Bécs, 1858) majdnem minden írót agyondicsért, felszínesen
és újságírói fecsegesse!.8
íme a Bach-korszakbeli irodalmi dzsungel néhány jellemző
példán bemutatva. Nem csoda, hogy a komolyabb kritikának
keményen kellett dolgoznia, hogy ezt a bozótot egy kissé
megtisztogassa.
A komoly, alapos kritika szükséges voltát állandóan han
goztatták, így Br. Kemény Zsigmond a korszak elején,9 Pompéry János 1856-ban 10 A Budapesti Hirlap ugyanakkor egy
komoly revue-t szeretett volna a Revue des deux Mondes min
tájára. 11 Arany János állandóan figyelte — mint említettük
— az irodalom züllését. 1857-ben az elhallgattatott KisfaludyTársaság helyett egy Kazinczy-Társaság alapítására gondolt,
mely központ lenne a «chaoszban», s visszaadná «tekintélyét
a kritikának.» 1 3 Ezekből és más hasonló nyilatkozatokból azt
kellene következtetnünk, hogy az egész korszakon keresztül
hiányzott az igazi, komoly kritika. Ez, mint tudjuk, nem volt
így. A felszólalók pesszimista nyilatkozatait azzal magyaráz* H. 1850. ápr. 9.
* H. 1850. jól. 10.
Pesti R. 1850. okt. 6.
H. 1857. márc. 24.
BH. 1855. júl. 4—6.
a
Arany J. Lev. H. 86. 1.
•> H. 1857. febr. 12.
8
Á PN. 1858. ápr. 2. meg is rója ezért.
8
L. Kemény idézett tanulmányát.
10
PN. 1856. Jan. 9.
11
BH. 1856. ápr. 26. : Egy fontos teendő irodalmunk körül.
12
Arany J. lev. II 136. 1.
3
4
5
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hatjuk, hogy előttük a kritikák nagy többsége lebegett, s az
meglehetősen értéktelen volt.
Legjobban, úgy mint ma, a színi bírálat virágzott. Min
den újságnak megvolt a maga színbírálati rovata. Ezekben
àz újonnan előadott darabokról részletes ismertetéseket közöl
tek, ezenkívül majdnem minden előadásról írtak valamit, leg
inkább a színészek játékáról, de néha másról is. Természetesen
ezek az apróbb ismertetések és megjegyzések legtöbbször fel
színesek és jelentéktelenek voltak. Az érdemleges bírálatokban
is sok volt az elfogultság, nem egyszer személyeskedés, a túl
ságos és indokolatlan magasztalás vagy ledorongolás. A bírá
lók többnyire fiatal újságírók voltak (pl. Bulyovszky Gyula,
Tóth Kálmán, Székely József, Szegfi. Mór, Vajda János stb.),
akiknek fürge volt a tollúk, de kevés a képzettségük.
A színi bírálatok tömegével szemben az egyéb szépirodalmi
művekről: regényekről, novellákról és versekről szólók arány
lag csekély számúak, és ezek közt is igen sok az apróbb, s nem
igazi bírálat —; rövid ajánlása vagy tartalmi ismertetése a
műnek, sokszor csak általánosságban mozgó dicsérő vagy gán
csoló megjegyzések.
A dicséretek és lerántások gyakran kapcsolatban vannak
azzal a körülménnyel, hogy az író dolgozótársa-e a lapnak,
jó viszonyban van-e vele, vagy könyve annál a kiadónál jelent-e
meg, aki a lapnak is tulajdonosa. Mindez manapság is így
van. A pajtáskodó dicséret akkor is olcsó volt, s a különféle,
de nem irodalmi okokon alapuló ledorongolás épen olyan
gyakori
A közepes vagy egészen jelentéktelen bírálatok özönéből
azonban komolyak és értékesek emelkednek ki, azoknak a jeles
gondolkozóknak munkái, akik alaposabb esztétikai képzettsé
gükkel, széleskörű s a külföldi irodalmakra is kiterjedő isme
reteikkel, éles elméjükkel, finom ízlésükkel és igazi bírálóhivatottságukkal messze kimagaslanak azok közül az alkalmi,
felszínes és műkedvelő bírálók közül, akikből ezek a szükéges
tulajdonságok többnyire hiányzottak.
A lapok közül a Budapesti Hirlap és a Pesti Napló kö
zölte a legjobb bírálatokat, a többiek (kevés kivétellel) messze
mögöttük maradtak. A kor három legjelesebb műbírálója,
Greguss Ágost, Gyulai P á l és Salamon Ferenc, e két lap
dolgozótársa volt. Talán a legszorgalmasabb, legtöbbet-író
Greguss volt köztük, de egy kissé merev, iskolás, bár elmés
és finom ízlésű. Egyik-másik regény- és drámabírálátát ma is
érdekkel olvassuk. Salamon izmosabb, eredetibb tehetség volt ;
bírálatait nemcsak érdeklődéssel, hanem sokszor a legnagyobb
élvezettel olvashatjuk, akár Jósika regényeiről, akár Szigligeti
darabjairól, akár a kiváló magyar, vagy külföldi színészek
játékáról ír. Gyulai őt is fölülmúlja az írás művészetében, az

AZ IRODALMI ÉLET A BACH KORSZAKBAN

257

elemzés élességében és mélységében. Salamon humora benne
sokszor metsző gúnnyá változik. Jókai Dózsa Györgyéről írt
bírálatáért a szerző megtámadta. Gyulai válaszának elején ezt
írja: «Jókai polémiája igen sokban hasonlít tragédiájához.
Tragédiájában a tragikum hiányzik, polémiájában az okadatolás; ott a politikai, itt az irodalmi éretlenek tapsait vadássza,
sőt tragédiájának egész mellékdarabját írja meg, melyben ő maga
játssza az ártatlanul elkínzott hős szerepét nagy színpadi
hatással.» Ezt az éles hangot, mely rokon a föntebb jellemzett
irodalmi pörpatvarokéval, ma már túlságosnak tartjuk, s akkor
is többen annak tartották, de mint Gyulai puritán, meg nem
alkuvó jelleméből és m eg vesztegethet étlen igazságérzetéből
fakadót nem ítélhetjük el. Akkori bírálatai, melyeket pl. br.
Kemény Zsigmond elbeszéléseiről, az egykorú epikusokról és
lírikusokról, Ristoriról, vagy egyes egyes magyar és külföldi
színdarabokról írt, ma is remekei a magyar kritikának.
E jeles bíráló-triász munkáit egyebek közt az is értéke
sekké teszi, hogy sok bennük az elvi jelentőségű esztétikai r
dramaturgiai, s világirodalmi tanulságokat levonó megjegyzés
és fejtegetés, melyekből a kortársak, írók és olvasók igazán
tanulhattak, sőt még mi is tanulhatunk. 1
Br. Kemény Zsigmondot és Erdélyi Jánost nem számít
hatjuk a szó szoros értelmében vett kritikusok közé, Arany
János kiváló mű bírálói tevékenysége pedig csak 1860-ban
kezdődik. Toldy Ferencet ebben az időben már majdnem egé
szen lefoglalta irodalomtörténeti munkássága.
Három kiváló műbírálónkon kívül még Csengefy Antal
írt magvas kritikákat és Brassai Sámuel, aki különösen kép
zett zenebíráló volt (gyakran Can us néven írt). 0 volt az, aki
egy kritikai közlönyt indított meg Criticai Lapok címen
1855-ben, de egyetlen füzetnél több nem jelent meg belőle.
Ebben bírálta meg a tudós szerkesztő br. Jósika Miklósnak
A tudós leánya c. regényét. Jósika igen zokon vette a szigorú
bírálatot, s felelt is rá.2 Regényírásunk érdemes megteremtője
különben is nagyon érzékeny volt a bírálat iránt és, szüksé
gesnek látta, hogy egész könyvvel védekezzék ellene (Regény
és regényitészet. 1858.). Ebben a 177 lapos kötetkében elmondja
nézeteit a regényírásról és a bírálatról. Főként az utóbbival
foglalkozik, s a regényről szólva is a bíráló szempontjából
tekinti a dolgot: hogy a jó bírálónak esnem «kritikasternek»
1

Császár Elemér : Salamon Ferenc esztétikája c. nagyszabású tanul
mányának végső megállapítása: «A nemzet esztétikai nevelőinek sorában a>
kritikusok között Gyula' után az első hely Salanon Ferencet illeti.» Buda
pesti Szemle. Í927. ,\6 dolgozat az e korbeli kritikáról Oravecz Eleonóra r
Âz ötvenes évek kritikájának története a folyóiratokban és a napilapokban.Győr. 1932.
» MS. 1856. ápr. 20., máj. 7.
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mi mindenre kell ügyelnie a regény bírálatában. A kritikáról
elmond minden közhelyet, bogy pártatlannak, nem személyeskedőnek, nem durvának, hanem művelt emberhez méltónak
kell lennie stb., s végül egy kritikai lap megindítása mellett
emel szót, melyet nagyobb tőkével alapítanának, s mely min
den párttól független lenne. Természetesen legtöbbször «pro
domo» beszél, bár ennek látszatát el akarja kerülni.
A komoly kritikát, amely a művek értékei mellett hibái
kat is szóvá merte tenni, akkor sem szerették az írók, s rögtön
hajlandók voltak a szigorúbb bírálókat elfogultsággal és rossz
akarattal, meg klikk-szellemmel vádolni. Gregussnak, Salamon
nak és Gyulainak bőven kijutott az ilyen támadásokból, 1 az
utóbbinak, mint tudjuk, Tóth Kálmánnal még párbajoznia is
kellett. Dobsa Lajos Lisznyaihoz nyílt levelet intézett, mely
ben dicsőítette verseit, s biztatta, hogy írjon csak úgy, mint
eddig, s ne törődjék semmit a kritikával. Ez persze nem volt
elfogultság és klikk-szellem! 2
Még legjobban akkor jártak a kritikusok, ha kifigurázták
őket, ezen legalább maguk is nevethettek. A Délibáb pl. egy
kis tréfás színdarabban szerepeltette a «gyilkos» színi bíráló
k a t : Gyulait, Salamont, Gregusst, Szini Károlyt, Vadnait,
Bulyovszkyt, Vajda Jánost és Kakas Mártont (Jókait). 3 Szig
ligeti ugyancsak színdarab formában vitatkozott Salamonnal :
Czigányán&k Gyuriját és Salamont beszéltetve a Magyar Pos
tában. 4 Ugyanott A dühöngő Romeo és Romeo futása c. kis
színdarabok Vajda Jánost figurázták ki. 6
A komoly bírálatokkal kapcsolatban említjük meg, hogy
képzett műbírálóink s néha mások is nagy gondot fordítottak
a külföldi irodalmak ismertetésére. A Hölgyfutárban pl. Szé
kely József a következő regényírókról rajzolt irodalmi arc
képeket: Dickens, Thackeray, Sealsfieid, Prévost abbé, Sue,
Dumas, Sand, Balzac, Musset, Feuillet, About, Murger, Achard,
Auerbach, Freytag, Ludwig Ottó, Lermontov, ManzonL, Girar<iin es Girard inné. 6 Ács Károly a Magyar Sajtóban a román
és szerb népköltészetről s a román népballadákról írt. 7 Salamon
1
MS. 1856. ápr. 1. : «Egy irodalmi titkos társulat van Pesten, címe
Société d'admiration .mutuelle et réciproque . . . » — H. 1858. máj. 15.:
P. Kis Sándor : A klikk2
Szépirodalmi Közlöny. 1858. jan. 10.
3
Délibáb. 1857. okt. 18.
4
M. Posta. 1857. okt. 22—3.
6
U. ott. nov. 1. és 8. — A H. (1856. márc. 10.) tréfás színlapja már
nemcsak a kritikusokat, hanem az írókat is kifigurázza (Jago, a zenebonás:
Gyulai, Falstaff a szerény : Vahot, Holofernes zsarnok hadvezér : Vajda János,
Peleskei nótárius: Vas .Gereben stb. stb.)
« H. 1857. 156. 159. 167. 172. 177. 185. 186. 199. 209. 229. 247. 249.
sz. (a két utóbbi nem Székely J. aláírással).
7
MS. 1857. 213. 238—47. 269-70. 277. sz.
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erenc Ampère J. két felolvasását ismertette a világirodalomról, beleillesztve a magyar irodalmat, 1 írt az orosz irodalomról, 3
s Balzacról egy magvas tanulmányt (Budapesti Szemle. 1858 ).
Részletesen foglalkoztak a lapok Maquet Ágost pörével, melyet
azért indított, hogy neve mint társszerzőé Dumas regényeinek
címlapjára kinyomattassék. 3 Dallos Gyula kis angol irodalom
történetet írt a Délibáb naptárba, ( 1858). Megemlékeztek az
elhunyt külföldi írókról, így pl. Vadnai Heinéről, 4 a Buda
pesti Hírlap Sue-ről. 6 Egyes lapok, pl. a Magyar Sajtó, rendes
külföldi szemléket és külföldi könyvészetet is közöltek. Ez a
kis elsorolás természetesen nem akar kimerítő lenni, csak
rámutatni erre az örvendetes jelenségre.
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