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KRITIKATÖRTÉNET ÉS FILOLÓGIA 
Szöveggyűjtemény A magyar kritika évszázadaiból 

I. Irodalomkritikai korszakok és kultúrtörténeti hátterük 

A következő fejtegetések alapjául vett kétkötetes szöveggyűjtemény,1 mely korabeli cikkek, 
tanulmányok és könyvrészletek, valamint közébük iktatott kritikatörténeti magyarázatok segít
ségével mutatja be a XIX. század magyar irodalomkritikáját, A magyar kritika évszázadai sorozatnak 
a kezdetektől a romantikáig ívelő részét folytatja, s a XX. század irodalombírálatáról tervezett két 
kötetet készíti elő. A múlt századi kritika törzséről adott hosszmetszetének természetes jelleget 
kölcsönöz, hogy határait nem a század első és utolsó évének gépies átvétele szabja ki, s belső 
ízületei is az anyag sugalmazásához igazodnak. Terjedelmileg a két kötet első harmada, mely A 
romantika korszakában címet viseli, 1817-tel kezdődik és a szabadságharcig tart. Az első évszám régi 
kritikatörténeti konszenzust érezhet maga mögött;2 a periódust szerkesztő és író Fenyő István 
indoklása szerint ebben az esztendőben „szakad el legnagyobb irodalomkritikai gondolkodóink 
egyike, Kölcsey Ferenc a romantika eszméi jegyében addigi mesterének, Kazinczy Ferencnek avuló 
klasszicista irányzatától", ekkor jelennek meg kritikái Csokonairól és Berzsenyiről, ekkortól lehet 
szó a magyar irodalom ,,önálló, autonóm jellegéről, mai értelemben vett szépirodalommá válásáról", 
s ekkortájt „alakult ki nálunk véglegesen az eleven, egészséges irodalmi fejlődés múlhatatlan vele
járója - a kritika műfaja is". (I. 7., 79.) A középső harmad, melynek kialakítója, Sőtér István, A 
népies-nemzeti irányzat korszakában címet adta, időben szűkebb, de kritikatörténetileg igen gazdag 
periódust foglal magába, a szabadságharc bukásától a kiegyezésig. Itt meggyőző a történelmi korfor
dulók kritikatörténeti átvétele, mert a korszak normakészlete és normakezelése, úgy látjuk, lényegi
leg tér el mind a megelőző, mind a rákövetkező korétól. Erdélyi kritikusi munkássága átível ugyan 
1849-en, Gyulaié 1867-en, de az előbbi (akit Sőtér István egyik legjobb tanulmánya ebben a 
harmadban mutat be) a szabadságharc előtt a költészet túlzott eszményiségét kifogásolta, míg utána 
a kritikustársaitól is megrótt külsődleges anyagisagat („kelmeiségét"); az utóbbi, bár változatlanná 
konzervált normakészlettel fogadta a századvég irodalmát is, Németh G. Béla szerint ekkor már 
igazán értékest jobbára csak emlékbeszédeiben alkotott, hatalmi pozíciójába merevülten mindinkább 
leszakadt az eleven kritikáról, mígnem a századelőn mint „élő ereklye" képviselte „a magát túlélt 
népnemzeti irányt". (II. 66., 116.) A harmadik harmad, A pozitivizmus korszakában címmel és 
Németh G. Béla tolmácsolásában, 1867-tel kezdődik, amikor ,,egy fél évszázadra nyerte el a magyar 
politikai berendezkedés arculatát", lezárulása pedig az 1890-es évtized, amikor működésében először 
álltak be komolyabb zavarok (II. 9-10.), s mely egyszersmind a kritikában beköszöntő új korszak 
trónkövetelő irányzatának, A Hét ifjú nemzedékének évtizede. Kritika és irodalomtudomány e 
három évtizede során a századközép egyéni szabadsággal és változatosan használt, de íratlan kritikusi 
megegyezésben egyesített normanyalábja sokszínű spektrummá bontakozott szét, egyszersmind azon
ban veszített fényerejéből; a korszakot méltán jellemzi bemutatója az apályos, virágkort követő, 
pihenő, alvó és csíráztató metaforákkal. (I. 454., II. 301.) 

1 Irányok Romantika, népiesség, pozitivizmus. írta és összeállította FENYŐ István, 
NÉMETH G. Béla, SÖTÉR István. I—II. Bp. 1981. (4 magyar kritika évszázadai, szerkeszti SÖTÉR 
István. 2. és 3. rész) 621. ill. 350. 

2 Vö. CSÁSZÁR Elemér, A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig. Bp. 1925. 56. 
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Elfogadván, hogy a művelődéstörténet értékrendszerek történeteként is vizsgálható,3 s tapasz
talván, hogy egy kor irodalomkritikai ítéleteiből normáira, normáiból értékrendjére lehet következ
tetni, kritikatörténeti szöveggyűjteményünkből - kellő közvetítéssel - a művelődéstörténet is gaz
dagodhat. A hosszmetszet ezen túl közvetlenebb művelődéstörténeti leleteket is rejt a kritikák egy-
egy vallomásszerű, tárgyuk szempontjából látszólag mellékes kitérőjében, ahol az irodalomkritika 
hátteréről, legalábbis a kor hangulatviszonyain átszűrve, becses adalékokkal szolgál. Az élettempó 
nehezen követhető gyorsulását saját korunk kiváltságának, az értékszemlélet üzletiesedését és a köz
kultúra sekélyesedését a kiegyezés utáni kapitalizálódás velejárójának szokás tartani; múlt századi 
kritikusaink panaszait hallgatva mindez jóval korábban elkezdődhetett. Erdélyi János már 1845-ben 
a kifejlett kór diagnózisával lep meg: „Szerencsétlenségünk, hogy az újabb időkben teljesen meg
szaggatva élünk, mihez fölötte sokat adott a zsurnalisztikának rajtunk ütése, mielőtt még komo
lyabb és egészebb míveltséggel birt volna nemzetünk." A gondolatok megemésztésére nem marad 
már idő, „apró szükséghez szokva, valami kicsinyes életet élünk, mint a gyermek, tesszük, vesszük a 
tárgyakat, kapkodunk mindenfelé, mint a későn kelő, (...) kapkodunk kicsinységeken, mint a vízbe 
haló, minden fűszálhoz". Az idők mozgásirányát érző Erdélyit balsejtelmek gyötrik; a reformkor 
ígéretes lendületét félti e szétzilálódástól: „Nyomorú élet! alig jobb a tengésnél! Mert ha tengő nem
zet felrázatik, legalább, mint egész, s nem mint lelki, testi töredék áll fel; míg e hazai kicsinységek 
által úgy elszóratik az elme, hogy össze nem szedhetni sok időre." Ügy érzi, e kor a „kapkodás 
időszakának" bélyegét süti arcukra, s belőle „semmi nagy időre szóló nem kerekedhetik"; ebben a 
szétforgácsolódásban „téved el politikai reformunk, s általa vergődésbe vesz jobb erőnk, s ifjúsági 
tüzünk szalmalángba". (I. 351-352.) Gyulai Pál, 1855-ben, bámulja Aranyt, akinek szerény vidéki 
hajlékában „elég ereje van mind a pénzvágy, mind a hiúság kísértéseinek ellenállni, (. ..) míg mi itt 
a fővárosban adott ígéreteink vagy szükségeink miatt néha könnyelműen játszunk a költészettel, s 
nyomva a körülmények súlyától, üldözve a szerkesztők és nyomdai szolgáktól, odadobjuk elsietett 
műveinket, hogy kedélyünket késő bánat keserűsége fogja el". (I. 584.) 1860-ban Katona Józsefet 
állítja példaképül, aki anyagi viszonzást nem remélve költői és hazafiúi „lelkesülésből" alkotott 
maradandót, ellentétben a kritikus jelenének anyagias felületességével: „Most, midőn hála istennek, 
kezdenek jobbra fordulni viszonyaink, fájdalom, mind ritkább kezd lenni az ilynemű lelkesülés. A 
költői idealizmus prózai indusztrializmussa fajulgat. Azon jövedelem után kezdjük osztályozni az 
írókat, melyet művekből vesznek be, 's minden pillanatnyi siker koszorút követel vagy aggat homlo
kára." (I. 599-600.) 1860-ban Arany János kritikáiban is szóba kerül „átmeneti" korszakuk „poli
tikai és társadalmi zilált jelleme vagy inkább jellemhiánya", s az ebből levonható következtetések 
egy részét hajlandó elfogadni: „a társadalmi viszonyok gyökeres átváltozása, midőn a régi és új még 
harcol egymással, s a győzelem egyik félre sincs eldöntve, (...) tömérdek habozást, kétséget, nyug
talanságot idéz elő a kedélyekben, s a percenkint változó remény és csüggetegség, ez egy napról más 
napra élés, nyomasztóan hat a költészetre". (1. 462.) Greguss Ágost 1870-ben arról panaszkodik, 
hogy van „forgalom, van üzlet, van szinte rohanó haladás a piacon; de az eszmék országában 
annál kisebb a sürgölődés. Ez úgynevezett gyakorlati világban, e kaimári mámorban a szellem pan
gásnak indul, s félni lehet, hogy a túltengő anyagiság zsírjába fullad." (I. 543-544.) Asbóth János a 
kiegyezés utáni fiatal irodalomról jegyzi meg: „A sajtóvállalatok megszaporodtával (. . .) bizonyos 
hatalom került a kezébe", s főként érdekek alapján összeverődött csoportjai „megalakították a köl
csönös dicséretre és előmozdításra külön kisebb-nagyobb klikkjeiket." Rákosi Jenőnek és Dóczi 
Lajosnak „az irodalmi pajtáskodás művészete" csinált hatásos „reklámot". „Addig hirdették őket 
nevezetes költőknek, míg nemcsak a publikum, hanem a többi fiatal irodalom is elhitte, hogy 
azok." (II. 45.) Arany László 1879-ben Ágai Adolf tetszetősséget erőltető tárcái mögé jellemző kor
képet vázol föl: „A gőz és villany mai korszaka, könnyű világforgalmával, iparának ezernyi lelemé
nyével, a művészetek közhasználatát megkönnyítő intézményeivel, váratlanul gyorsan szakadt a 
fejünkre, s vitt véghez fővárosunkban egy társadalmi átalakulást. Gyorsan keletkezett egy sereg új 
igény, mely a fortélyos kényelem, finomított életmód, kikeresett élvezetek után áhítozik. (.. .) Meg
változott a közfelfogás aziránt, hogy mi a kelléke egy művelt embernek, s e kellékek megszerzése 

3Vö. MAKKAI László, Művelődéstörténet mint értékrendszerek története.. Történelmi Szemle 
1974/3. sz. 429-436. 
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megkönnyíttetett, mert a közfelfogás több oldalú csiszoltságot követel ugyan, mint egykor a régi 
szűkebb »művelt körökben« követeltek, de kevésbé válogatós az alaposság tekintetében." (II. 
42-43.) A különböző évtizedekből és egyéniségektől fennmaradt, más-más célra szánt s mégis egy
behangzó tudósításoknak hinnünk kell, legalábbis a korabeli magas értelmiség hangulatára vonat
kozóan: a XIX. századi magyar irodalomkritika művelői úgy érezték, hogy a minőség igényes nor
máit e gyorsuló, üzletiesedő és sekélyesedő kulturális közegben kell fenntartaniuk. 

11. Hosszmetszeti részletek a filológia nagyítója alatt. Az irodalom mint „respublika" 

A hosszmetszet filológiai, de (mint rendesen:) nem csupán filológiai haszna, hogy segítségével 
egyes kritikatörténeti motívumok felbukkanási helyét pontosabban bemérhetjük; így a gyűjtemény 
anyaga a szakértőknek is szolgálhat meglepetésekkel. Fenyő István szerint, aki méltán számít a kér
déskör legbehatóbb ismerőjének, azt a tanítást, hogy az irodalom respublika, az 1826-27-ben 
induló „Élet és Literatura lapjain írták le nálunk először." (I. 132.) A sorozat előző részének lapo-
zója viszont korábbi (s aligha első) előfordulásra bukkanhat, méghozzá olyasvalakinek a tollából, 
akitől legkevésbé várnánk az irodalomtörténetírásban ránk hagyományozódó, mindmáig erősen 
„mephistophelesi"4 jellemrajza alapján, mely az irodalmi köztársaságért küzdők barikádjával szem
közt örökítette meg: Döbrentei Gáboréból. Az Erdélyi Muzéum 1818. évi IX. füzetében Döbrentei 
A kritikáról szóló cikkében fogalmazta meg elveit: „Egy minden talentom s ízlés nélkül levő író 
(...) büntetlen hinné magát nagylelkű írónak, ha senki sem mutatná meg a közönség előtt téve
déseit. (...) A tudósok republicájában ellenmondhatás nélkül csak azokat teszi elsőknek az érdem 
istennője, mely csak a legtisztább lelkeket választja fiainak, kik valósággal nagyok. Neki egy szeme 
van, szüntelen csak a való érdemet nézi - az emberek sokfelé tekintenek, míg ítéleteket kimond
ják."5 Az Erdélyi Múzeumról e sorozat első részéből megtudjuk, hogy magasszintű és korszerű iro
dalmi tanulmányai jussán mérföldkő volt a magyar irodalmi gondolkodásban, mivel azonban legtöbb 
tanulmányát a Kazinczy ellenfelévé váló szerkesztő, Döbrentei Gábor írta, akit „a kazinczyánus el-
fogultságú magyar irodalomtörténetírás ellenszenvvel kezelt", csak újabban kezd méltó elismerést 
kapni, noha Döbrentei idézett cikkének követleményei például „visszhangozni fognak mind Ber
zsenyi Antirecenziói-ban és a kritikáról írt tanulmányaiban, mind Kölcsey és más kortársak meg
jegyzéseiben".6 Ezt igazolni látszik szöveggyűjteményünknek egy régtől ismerős, de e hosszmetszet
ben váratlan jelentést kapó részlete, Bajza 1830-ban írt röpiratából Dessewffy József gróf ellen: „Meg
tanultam igenis a társasági élet viszonyait tisztelni; tudom, hogy ott herceg és gróf, báró és nemes, 
polgár és paraszt van; mivel tartozom mindeniknek, egyenként és együtt, értem; de (.. .) ezen tar
tozás, ezen kötelékek csak a polgári kör határáig nyúlnak, s ott, hol az írói respublika kezdődik, hol 
a tudományok országába léptünk, hol a társalkodási konvencióknak vége, ezek is megszakadtak. Itt 
nem érdem, nem születés, nem hivatal többé, egyedül okok, egyedül ész adnak elsőséget; s én ezek
nek szoktam, ezeknek tudok térdet és fejet hajtani, nem semmi auktoritásnak, nem semmi grófi 
méltóságnak. Jaj akkor a magyar literaturának, jaj az ész kultúrájának egész egyetemleg, ha felette 
mágnási kény diktátorkodik, ha az igazság őszinte szavát hatalomszó harsoghatja le! Ez volna a 
Döbrenteiek diadalma, ez a józan ész veszedelme!" (I. 181.) Nos, ha föntebbi Döbrentei-idézetünkre 
pillantunk, kételyünk támad csakugyan ez volna-e az ő „diadalma", hiszen a maga szolidabb stílu
sában már ő is ezt kívánta; szellemi hierarchiát teremtő, mellékes tekintetektől megszabadult, csakis 
a valóságos (nem múltból öröklött) érdemet díjazó írói-tudósi respublikát. (Az írói és tudósi köztár-

"TOLDY Ferenc, Emlékbeszéd Bajza József felett (1861). In: Toldy Ferenc: Irodalmi beszé
dei I—II. Bp. 1888. II. 16. 

5Rendszerek. A kezdetiektől a romantikáig. írta és összeállította TÁRNAY Andor és CSETRI 
Lajos. Bp. 1981.468. 

6Csetri Lajos bevezetőjéből, uo. 447., 449. Vö. FENYŐ István, Az Erdélyi Muzéum szerepe 
a reformkor eszmei előkészítésében in A magyar sajtó története I. 1705-1848. Szerk. KÓKAY 
György. írták FENYŐ István, KÓKAY György, KOSÁRY Domokos, T. ERDÉLYI Ilona, UGRIN 
Aranka. Bp. 1979. 255-279. 
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saságot egyikük sem választotta szét.) Bajza magával ragadó retorikája, eszméinek időszerűsége és 
vonzereje, valamint Döbrenteinek a személyes válaszadás eló'li kitérése egy csapásra feledtette (s 
feledteti máig), hogy mind a filológiai, mind a logikai láncolatból hiányzik egy szem: arra, hogy 
Döbrentei Dessewffyvel mint gróffal akarta volna elhallgattatni Bajzát, vagy hogy maga Dessewffy 
mágnási rangját vetette volna be, meggyőző bizonyítékot, hacsak Bajza ékesszóló, de megalapozatlan 
feltételezését már önmagában annak nem vesszük, senki sem keresett. 

Bár a kortársak közül láthatólag senki sem hitte, hogy Dessewffy szavától Bajza elnémul, sőt 
az első pillanattól szinte lélegzetvisszafojtva várták válaszát, s bár épp Bajza felülkerekedése és polé
miájuk kimenetele tanúsította, hogy a mágnási szó elhallgattató mindenhatósága már nem volt a 
régi, mindez hiába volt: a kortársak a korabeli rendi társadalom optikájának valószínűsítő hatása 
alatt, az utókor a korabeli rendi társadalomról rekonstruált kép alapján, magától értetődőként fo
gadta el a Bajza beállításától sugallt látszatot, mely teljesen Döbrenteiék ellen szólt. Mint Toldy 
1861-ben visszaemlékezett rá, Bajzának Dessewffy ellen írott válaszát olyan eszme vezérelte, „mely 
a kor hajlamaival találkozék: a születési tekintély teljes negátiója; innen annak óriási hatása és jelen
téke", jóllehet társadalompolitikai hatásával Toldy nem értett egyet, mert az „irtóztató" válasz „oly 
harcot kezdett meg, mely polgári téren sajnos folytatásra ada példát és ösztönt".7 Akiknek egykor 
hajlamaival találkozott Bajza írása, azt hallották ki belőle, amit annyira vágytak hallani, s így eleve 
nem is vehették észre a benne lappangó inszinuációt; a mi korunk viszont, mely - joggal — haladó 
hagyománnyá értékeli át azt a társadalompolitikai hatást, melyet Toldy „sajnos"-sal kommentált, 
ugyan miért fordított volna nagyobb gondot a reakció ügyének méltányos kivizsgálására? Az ördög 
védőügyvédjének mindig hálátlan, többnyire kompromittáló, némelykor szinte életveszélyes szere
péért, bármennyire szükséges volna a szellemi élet tisztántartásához, tolongást aligha várhatunk. így 
azután soha senki nem tartotta fontosnak föltenni Arany János más kontextusban megfogalmazott, 
de itt is érvényes kérdését, mely pedig a mindenkori filológia márványba véshető intése lehetne: 
„Azért, hogy valószínű (. . .), következik-e, hogy való is egyszersmind?"* 

A gyanút, hogy nem következik, nemcsak Bajza - levélben is terjesztett - föltevésének 
hihetősége altathatta el, hanem talán a Döbrenteivel szemben azóta felgyülemlett előítéletek is, 
melyek miatt pályáját egész a közelmúltig „a gyanakvás górcsöve alatt" nézték, mígnem eloszlatá
sukra akadt bátor vállalkozó.9 így ma már hivatkozhatunk olyan véleményre, mely szerint a 
Kazinczynál „esztétikailag sokkal alaposabban és korszerűbben iskolázott" Döbrentei „nem volt 
olyan tiszta jellem, mint amilyennek Kazinczy 1816 végén látta, de olyan gazember sem volt, mint 
amilyennek utolsó éveiben találta". Meggyőzőnek tűnik a higgadt mérlegelés: „ha értékei, melyeket 
egy évtizeddel korábban eltúlzott, nem lettek volna, aligha játszhatott volna akkora szerepet a 20-as 
évek második felének szellemi életében és a Tudós Társaság megszervezésében. Bajza-féle »meg
semmisítése « sem akadályozta meg azt, hogy az akadémia első főtitkára legyen egy fél évtizedig, s 
ne haszontalan munkát végezzen ott is."1 ° Az egyoldalú és végletes előítélet könnyen összeegyez
tethetné a velejéig romlottnak tartott Döbrenteiben az írástudók respublikájának hangoztatott 
elismerését a grófi méltóság (amúgy is tizenkét évvel későbbi) tisztátalan igénybevételével. De ahogy 

7 TOLDY Ferenc, im., 17. Bajza válaszának „képzelhetetlen sikerét" Toldy irodalomtörté
netében szinte változatlan megfogalmazású mondatban foglalta össze, de itt, személytelenebb 
előadásmódra törekedve, kihagyta a „sajnos"-t. Vö. TOLDY Ferenc A magyar nemzeti irodalom 
története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban I—II. Harmadik, javított kiadás. Pest, 
1872-1873. 11.75. 

8 ARANY János, Naiv eposzunk in Krk X. kötet, 270. 
9Vö. CSETRI Lajos, Kazinczy és Döbrentei. It 1981/3. sz. 768., ül. 767-775. 
Uo., 770., 774. Vö. Fenyő István eltérő nézetével, mely Döbrentei pályafutását visszafejlő

désként értelmezi: az Erdélyi Muzéum idején is „rossz kritikus" volt ugyan, de „szerkesztői rátermett
sége, felkészültsége" előfeltétele volt a folyóirat sikerének, s „ha nem is mélyen és alkotó módon", 
de ő „érzett rá legkorábban" nemzedékéből a korszerű eszmékre; a Conversations lexikoni pör ide
jére azonban „reakcióssá silányult", in A magyar sajtó története I. 1705-1848. 255-259., 423. 
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nincs jogunk kételkedni Bajza inszinualó feltevésének jóhiszeműségében, ugyanúgy nincs jogunk fel
tételezni Döbrenteiről, hogy ennyire tudatosan vizet prédikált és bőit ivott volna. Ez az álszent, só't 
demagóg kétszínűség nem férne össze azzal sem, hogy jelleméről már néhány kortársa is kiegyen
súlyozottabb mérleget készített. Egyetlen példa: Kölcsey éppen a kérdéses időben, 1830 végén ír 
arról, hogy Döbrentei egyazon levélben tudatta vele a Magyar Tudós Társaságba történt beválasz
tását, s hogy a Conversations Lexikon Berzsenyi-cikkében recenzióját „sanyarúnak fogja deklarálni". 
Kölcsey szerint ez a híradás egyszerre franciás és római: „Franciás, mivel a kedvetlennek tetszhető, 
örvendetes hírrel cukroztatik felül, római, mert egyenes, republikánus őszinteséggel teszen nyilatkoz-
tatványt."1' A rossz hír megédesítésének bocsánatos bűnére, a keserűt édes ostyába csomagoló 
diplomatikus, bár egyben tapintatos ügyeskedésre Kölcsey elnéző iróniával vonja föl szemöldökét, a 
rosszat kertelés nélkül szemébe mondó egyenes, republikánus (!) őszinteség viszont egyértelműen 
kivívja elismerését. 

A Bajzától sugallt értelmezésnek kedvezett az is, hogy Dessewffy alakja szintén mindmáig 
nem bontakozott ki az előítéletek ködéből Pedig már Kazinczyval folytatott levelezésének első 
napvilágra jutó kötete (1860) alaposan meglepte az elfogulatlan olvasót; Csengery habozás nélkül 
vallja meg recenziójában, hogy Bajzával és Széchenyivel folytatott polémiái alapján téves kép alakult 
ki róla, levelezésének olvastán viszont „tisztelettel hajlunk meg a jeles férfiú előtt", hiszen ha 
csupán „azt mondjuk felőle, hogy fölülemelkedett korán, nem sokat mondunk Dessewffy dicsére
tére".1 2 Toldy is, éppen Bajza-emlékbeszédében (1861), a Dessewffyről alkotott kép lassú korrek
ciójára célozva írja, hogy „minél inkább gyűlnek, halála óta, magas talentornai s polgári érdemeinek 
emlékei kezeink között, annál mélyebben kell fájlalnunk, hogy a védencz kéréseinek engedve, 
gúnyos interventiójával az ifjúi szertelen tűz ostromát tisztes fejére vonta".13 Azóta a levelezés 
mindhárom kötete rendelkezésünkre áll, a rehabilitáció mégis hamvába holt, s Dessewffy egyesek 
szemében máig a haladás tekintélyelvű kerékkötője. Pedig nem az volt. Idézzük föl 1810. (!) augusztus 
11-én írott leveléből az őrá nagyon is jellemző állásfoglalást: „(. ..) azok akik a Literatúrai mívelik, 
egy közönséges társaságot formálnak, melynek legfőbb törvénye az egyenlőség, és amelyben se despo-
tát, se rabot nem lehet elszenvedni. (...) A Literatura közönséges társaságában nem lehet más despo-
tizmust megesmérni annál, amely az elmének tehetségén és felsőségén fundálódik." Tegyük hozzá 
1819. október 11-én kelt levelének toldalékjából a hangsúlyosnak szánt, mára mégis elfeledett vagy 
agyonhallgatott zárósorokat: „A tudományok és szépmesterségek országa respubüca, nem pedig mo
narchia, azért nevezik a franciák :1a République des lettres. Én az uralkodási lelket azért nem szeretem 
literaturánkban, mert gátolja mind nyelvünk, mind elméink kifejlődését, és (...) sok jó fejeket elidege
nít az írástúl, vagy legalább írásaik közrebosáttatásoktúl."2íár/zű grófjától nem várhatnánk ezt a hit
vallást, még kevésbé az egész levél fölháborodott eszmefuttatásának tiszta szellemi demokratizmusát 
Az történt ugyanis, hogy Kulcsár István a hozzá eljuttatott költemények közül Kézynek Dessewffy 
szerint „szép verseit" nem közölte, Dessewffyéit, önkényes igazításokkal, igen. „Ha újságíró 
lennék", füstölög Dessewffy, „ilyen részrehajlást nem gyakorlanék soha is". (Ma mégis arra hivat
kozva állítják szembe Dessewffyvel Bajzát, hogy az utóbbi szemében a folyóiratszerkesztő „az 
irodalom respublikájának egyik irányadó képviselője (.. .), aki előtt csakis a teljesítmény, az alkotás 
szellemi rangja számít, az előjogok nem".14) A szerző megkérdezése nélkül végzett belejavításokra 
Dessewffy így reagál: „azt pedig épen nem engedném meg magamnak, hogy a máséban tetszésem 
szerint legkisebb változást is tegyek". Az öntelten tudálékos javító szándékból különböző hibák 

11 Kölcsey Ferenc Szemere Pálhoz, 1830. december 14-én. in KÖLCSEY Ferenc, Összes 
Müvei. Sajtó alá rendezte SZAUDER Józsefné és SZAUDER József. I-III. Szépirodalmi Könyv
kiadó. 1960. III. 375. (Természetesen Kölcsey beválasztatásáról és recenziójáról van itt szó.) 

17 CSENGERY Antal, Egy pár vonás gr. Dessewffy József és Kazinczy Ferenc jellemzéséhez 
in CSENGERY Antal, Jellemrajzok. Bp. 1898. 135. 

1 3 TOLDY Ferenc, Emlékbeszéd Bajza József felett (1861) in: T. F. irodalmi beszédei I—II. Bp. 
1888. II. 17. 

14 FENYŐ István, A Kritikai Lapok harca az irodalom respublikájáért (1831-1836) in A 
magyar sajtó történetei. 1705-1848. 424. 
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kerültek Dessewffy verseibe, aki a korabeli elfogultságokat és előítéleteket kipellengérező' tanulságot 
von le: ha az ember nem végezheti el személyesen a korrektúrát, jobb ha nem publikál, „kivált
képen mikor gróf a szerzó', mivel akkor majd mindég azt hitetik el magokkal az újságírók és 
mustrálgatok: hogy ő nsga tudatlan, hogy semmit sem olvasott magyarul, hogy egészen esmeret-
lenek eló'tte a nyelvbeli villongások, egyszóval, hogy ő nsga nem tanult egyebet, mint tánczolni és 
lovagolni, s az írás mesterségéhez legkisebbet sem ért".15 Dessewffy itt az előítélettől megrontott 
logika téveteg működését is leleplezi: ha gróf ír olyasmit, amiben a felületes szerkesztő (nyelvi, rit
mikai stb.) hibát vél fölfedezni, nem is töpreng rajta, bizonyosan hiba-e, hanem annak veszi, mert 
gróf írta s így valószínűleg szükségképpen hibázott. A hiányzó oksági láncszemet itt ugyanaz az 
előítélet toldja be, amely Bajza első szavára készpénznek vette, s veszi ebben az ügyben máig, hogy 
gróf csak mint gróf akarhat eldönteni egy vitát, szava csakis „hatalomszó" lehet, hozzászólása 
kizárólag „mágnási kény". Pedig Dessewffy vitriolos hangú vitairatának sem stílusa, sem fiktív 
beszédhelyzete nem támogatja az alacsonyabb rangút leparancsoló gróf mítoszát, hanem itt is, 
levélben is, szarkasztikusan is, komolyan is legföljebb a tapasztalt érett kor és az elbizakodottan 
heveskedő fiatalság olyan szembeállításával igyekszik hatni, mely még az önkritika alázatát sem 
nélkülözi. Példa erre Kazinczyhoz írott levele 1830. július 27-én, melyben így magyarázza indíté
kait: „nem lehetett tovább tűmi a gladiátorok minden mértéken túl ment illetlen packázásaíkat - a 
szerénység becsét akartam vélek megesmertetni, melyre az öregnek botlásai emlékezete után, a 
fiatalnak pedig bukások félelme miatt van szüksége".16 . Fenyő István olvasatát, mely szerint 
Dessewffynek „tekintélyelven alapuló támadását Bajza (...) hajlíthatatlan bátorsággal verte vissza" 
(I. 172.), a (szöveggyűjteményünkből kimaradt) támadás szövege nem igazolja; tekintélyelven 
alapulónak legföljebb a ránk hagyományozott beállítás láttathatja velünk, mely a port mindmáig a 
Bajza által konstruált olvasatban, általa sugallt értelmezésben akarná megörökíteni. 

Bajza konstrukcióját ráadásul nem Dessewffy szövege váltotta ki: filológiailag bizonyít
hatóan előbb készült el, mint hogy azt olvasta volna. Már 1830. június 19-én elkezdett és július 
15-én befejezett, Toldyhoz írott levelének második felében, még csak hallván Dessewffy válaszolási 
szándékáról, kész a feltételezéssel: „csak csillogni szeretne, s azt hiszi, hogy nekem grófi auctoritásá-
val fog imponálhatni. Majd meglássuk, mit használ írói körben a grófi titulus".1 ? Időközben, július 
6-án Kazinczyhoz írott levelében, a hallomásból elképzelt választ ugyanebbe a prekoncepcióba 
illeszti: „ha oly valamit követend el velem, ami grófi neveléssel öszve nem fér, köteles leszek-e én 
neki azt eltűrni, s csak azért leszek-e köteles, mivel ő méltóságos gróf?" Bár a jövő idejű ige 
(„követend") is világosan árulkodik arról, hogy ez csak előzetes feltételezés lehet, a feltevést 
hordozó kérdésből a levél folyamán tényleírást sugalló állítás lesz; s már itt, Dessewffy röpiratának 
olvasása előtt, főpróbát tart Bajza majdani cikkének lefegyverző retorikája, megérezvén a helyzet 
szimbolikus történelmi kiaknázhatóságát: „ők azt hiszik, hogy írói respublikában grófi auktoritá
sokkal lehet valakit elnémítani. Meglássuk, üdvezitendi-e őket ezen hit. Még Magyarországban senki 
sem keveredett gróffal tollcsatába, én leszek most reákényszeritve. Fegyvereimet ugy fogom hasz
nálni, hogy grófoknak szolgáljon tanúságul, mint kell s mint illik szót váltani oly emberrel, ki 
bennünket nem bánta. Nemes vagy báró, gróf vagy herceg, írói világban egyféle jussal bir, első-

1 * Dessewffy József Kazinczy Ferenchez, 1810. augusztus 11-én. in Kazinczy Ferenc levelezése. 
I-XXI. Kiadta Váczy János. Bp. 1890-1911. VIII. 53.; Dessewffy József Kazinczy Ferenchez, 1819. 
október 11-én ín Gróf Dessewffy József bizodalmas levelezése Kazinczy Ferenccel 1793-1831.1—III. 
Kiadta KAZINCZY Gábor. Pest, 1860., 1861., 1864. II. 399-401. Vö. FERENCZY József, Gróf 
Dessewffy József életrajza. Bp. 1897. 72-73. 

16 Dessewffy József Kazinczy Ferenchez, 1830. július 27-én. in Tollharcok. Irodalmi és 
színházi viták 1830-1847. összeállította SZÁLAI Anna. Bp. 1981. (A továbbiakban: Tollharcok) 
97. Dessewffy indítékaira 1. még: FERENCZY József, Gróf Dessewffy József életrajza. Bp. 1897. 
73-74. 

1 ''Bajza József Toldy Ferenchez, 1830. június 19-én, illetve július 15-én. (Az idézett rész a 
július 15-i folytatásból van.) in Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte 
OLTVÁNYI Ambrus. Bp. 1969. 506. 
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segeket itt nem születés vagy hivatal oszt, hanem ész: melynek én mindenkor kész voltam s kész 
leszek térdet hajtani."18 Ebből az öngerjesztett folyamatból csap majd föl Bajza ellenirata, melyben 
a feltevésből kibújt állítás immár olyan magabiztos kioktatássá válik, hogy a benne lappangó 
inszinuációt és annak indokolatlanságát gyanútlan szem észre sem veheti: „Nem ártana a grófnak 
még azt, bár későn is, megtanulni, hogy szavai egyedül azért, mert grófi szavak, még nem fognak 
hitelt nyerni, s az olvasó, ki látni kivan, szemét nem fogja behunyni a gróf parancsolatjára."19 Amit 
e kitanítás implikál: ráfbgás; Dessewffy nem hitte, hogy szavai egyedül azért, mert grófi szavak, 
hitelt nyernek, nem is kívánta ezt, s távol állott tőle annak rangra hivatkozó megparancsolása, hogy 
az olvasó hunyja be szemét az igazság előtt. A tekintélyelvűség nem volt kenyere; röpiratában is 
érzékenyen, sőt túlérzékenyen reagál arra, amit Fenyéry négy kérdésből álló vitaindítójában a 
tekintélyelv megnyilatkozásának vél: „F. ur is tehát főképp csak azt veszi tekintetbe, kitől 
származik valami? nem pedig mi származik".2 ° 

Foglaljuk össze: az irodalom respublikájának tanítását Magyarországon nem az 1826-ban 
megszülető Élet és Literatura lapjain írták le először, hanem kifejtette már (például) Döbrentei 
Gábor az Erdélyi Múzeumban (1818), valamint Dessewffy József Kazinczyhoz írott leveleiben (1810, 
1819), Amikor Bajza a Conversations Lexikon perében az irodalom respublikájának hangsúlyozá
sával érvel ellenük, semmi olyat nem mond, amit ők már korábban ne vallottak s le nem írtak 
volna. Hasonló eredményre jutunk, mint a közelmúlt egyik elemzése, mely Kazinczynak és 
Kisfaludy Sándornak a neológia körüli párviadalát megvizsgálva kételkedni kezdett „az irodalom
történetírás hagyományozódott képében", megkockáztatva a föltevést, hogy „az ellenségeskedő 
felek közt a vitában talán még valódi, döntő, elvi megalapozottságú ellentétet sem fedezhetünk fel". 
Az sem csak a XIX. század első évtizedének említett bajvívóira áll, hogy „ők ketten alighanem 
sokkal inkább hasonló dolgokat akartak, mint képzelték, vagy mint egy egyoldalú történelem
felfogás láttatni szerette volna". A két problémakör abban is rokon, hogy míg a tisztánlátást ott az 
a hagyományos „megítélésmód" nehezítette meg, „mely Kazinczy szerepét kizárólagos értékmérő
ként és egyértelmű vízválasztóként állítja be, esztétikai és politikai értelemben egyaránt,"21 itt 
Bajza kapott mindmáig hasonló szerepet. Félreértés ne essék: Bajzának csakugyan elévülhetetlen 
érdeme, hogy minden korábbinál nagyobb hatóerővel fogalmazta meg és fogadtatta el az irodalom 
respublikájának gondolatát,2 2 de a pör eszmei ellentéteinek és minősítő szereposztásának meg
konstruálásával máig érvényben maradt torzításokat és megtévesztő látszatokat idézett elő. A XIX. 
századi magyar irodalom- és művelődéstörténet, sőt történelem szempontjából is oly fontos 
Conversations Lexikon-pör tehát egy másfél évszázados optikai csalódás után immár felülvizs
gálatra szorul. Mindebből kiviláglik; hogy az új szöveggyűjtemény kínálta kritikatörténeti hossz
metszet a biztonságosabb filológiai tájékozódást és méltányosabb értékelést egyaránt elősegítheti; 
lehetőséget ad apró adatok helyesbítésére, melyek immár feszültebb viszonyba kerülnek az öröklött 
sémákkal, kételyt ébresztenek irántuk, s ellenőrzésük érdekében az audiatur et altera pars forrás-
kutató szenvedélyét ébreszthetik föl a kései olvasók - reméljük, minél népesebb - táborában. 

III. 1. Reformkori tapasztalat; hatáskritikai beállítódás; helyi szempont 

A hosszmetszet másik haszna, hogy mintázatán végigkövethetjük egy-egy probléma megoldási 
kísérleteit, mígnem a korábbról ismert egyes részletek az egészen belül új jelentést kapnak. 
Leginkább a XIX. századi magyar kritika egyik fó'motívumára, a célzatos irodalomnak, az ún. irány-

18Bajza József Kazinczy Ferenchez, 1830. július 6-án. in Tollharcok 91-92. 
1 9 BAJZA József, Észrevételek a Conversations-lexikoni pörhöz gr. Dessewffy József ellen in 

Tollharcok 110. 
2"DESSEWFFY József, Az országszerte ösméretes fiatal tudós Zajbaj Úrhoz, egy csupán 

józan eszű, ősz hajú, békét szerető tudatlan in Tollharcok 76. 
2 ' MARGÓCSY István, Kazinczy és Kisfaludy Sándor It 1981/3. sz. 753. 
2 2 Vö. Tóth Dezső Irodalmi kritikánk kezdeteinek néhány kérdése, ill. Bajza József című tanul

mányaival, in. TÓTH Dezső, Élő hagyomány, élő irodalom. Bp. 1977. 82., ill. 101-102. 
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költészetnek változó megítéléseire érvényes ez, nemcsak az 1840-es években, ahol megszoktuk, 
hanem a gyűjtemény mindhárom harmadában. A múlt századi irodalombírálatnak ezt a dilemmáját 
nem önmagában, hanem a kritikai beállítódás típusainak tágabb összefüggésrendszerében tanácsos 
szemügyre venni. Ha a kritikában megkülönböztetjük a mű és az univerzum viszonyára összpon
tosító „mimetikus" vagy ábrázoláskritikai, a mű és a befogadó kapcsolatát vizsgáló „pragmatikus" 
vagy hatáskritikai, az alkotó és a mű összefüggését alapul vevó* „expresszív" vagy kifejezéskritikai, s 
a tárgyszerűen önállónak tekintett mű belső' felépítését kutató „objektív" vagy tárgykritikai beállí
tódás négy alaptípusát,23 akkor a hosszmetszetből jól kivehető a XIX. századi magyar irodalom
bírálat, sőt irodalomtörténetírás erősen, bár korántsem kizárólag hatáskritikai beállítódása. A nyelv
újítás és reformkor szellemi mozgalmainak politikai hatását tapasztalva általánosítódott elvvé, majd 
nemegyszer elfogadott, sőt számon kért követelménnyé irodalom és kritika társadalmi felelőssége, 
önkéntelen vagy tudatosan keresett szerepvállalása. Ebben a szellemi erőtérben a mű és az olvasó 
pólusai közé, az olvasóra gyakorolt hatás vizsgálatára beállítva rendeződött el a kritika normáinak 
változó készlete, s ezt az erőteret tartotta fenn a szabadságharc bukása után az irodalomban lelki 
támaszt is kereső kritikai szemlélet, mely számára „a valódi költészet (. . .) az élet nagy meghason-
lásaival" kibékítő .„második isteni kijelentés" volt (Gyulai), s a művet elemezvén ezt a kérdést tette 
föl: „nyújtja-e (. . .) azon engesztelést, melyet a költészettől jogosan követelünk? " (Arany).24 S az 
öröklődő, vagy módosulva újratermelődő hatáskritikai beállítódásnak számos tünetét hordozza majd 
a századvég irányzatilag erősebben megosztott kritikusi mezőnye is. 

Nyelvújítás és társadalmi fejlődés oksági láncolatára utalt a Kazinczy-emlékbeszédét író 
Kölcsey, már 1832-ben, fölismervén, „miként nyert az egész nemzet szó által ideát, idea által tettet 
s tett által jóltevő, egyetemi változásokat; miként lettek százados előítéletek semmivé; miként 
enyésztek el egymás után száz meg száz lélekszorongató formák". (I. 127.) Kemény Zsigmond a 
Még egy szó a forradalom után (1851) lapjain már nemcsak magyar példa alapján értelmezte a 
nyelvújítást láncreakciót indító „filológiai forradalom"-ként, mely új eszméket oltott a társa
dalomba, mígnem „annyi gyarapodást nyert a közszellem, annyi erélyt és éberséget az Ítészét, annyi 
vizsgálódási hajlamot az irodalom, hogy nem sok idő múlva az egész társadalom fogalmai, kivánatai 
és világnézetei gyökeres reform felé sietnek, és viszont kevés évek múlva a társadalom átalakulásá
nak ügy folyama az állami formák és jogszerkezet átalakulását mellőzhetetlenül előidézi".2 s A 
Vörösmarty-életrajzát író Gyulai, a hatvanas évek közepén, e hézagmentes oksági láncolat miatt 
érezte szétválaszthatatlanul egy kornak Vörösmartyét Petőfiével és (a szabadságharc előtti) 
Aranyéval; mi több, az összefüggést ő nem egyirányú okozatiságnak, hanem kölcsönhatásnak fogta 
föl: „A magyar költészet 1823-48ig a legszorosb kapcsolatban van a kor politikai küzdelmeivel, 
melyek közvetve és közvetlenül befolytak a nemzeti szellem fejlődésére. Kazinczy fejlődésbe 
indította a nemzetiségi eszmét s nyelvújításával felköltötte a reform vágyait. A politikai téren 
ugyanaz a harc ismétlődött, mely az irodalomban alig végződött be. (...) Egymásból táplálkoztak: 
az irodalmi küzdelmek politikaiakká váltak és viszont! (...) Ez irodalmi és politikai átalakulásnak 
megvoltak magokban a tényezői, de lényegileg egymást idézték elő." (I. 602.) 

A nyelvújítás és a reformkor tudatosította tehát azt a fölismerést, hogy az irodalom széles körű 
és mély hatás eszköze lehet, s részben ez a fölismerés alakíthatta ki a XIX. századi magyar kritiká
nak az irodalom hatására figyelő, túlnyomóan „pragmatikus" szempontrendszerét, holott a nyugati 
irodalomkritika beállítódására ez Horatiustól a XVIII. századig nyomta rá a bélyegét, s a XIX. 

23Vö. M. H. ABRAMS, The Minor and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradi
tion New York, 1958. (Első kiadás: Oxford University Press, 1953.) 3-29. (A „pragmatikus" jelzőt 
mindvégig ebben az abramsi értelemben, kritikaelméleti terminusként fogom használni.) 

2"GYULAI Pál, Szépirodalmi Szemle (Budapesti Hirlap, 1855). Kötetben: GYULAI Pál, 
Kritikai dolgozatok 1854-1861. Bp. 1908. 138. (L. erről Sőtér István kommentárját vizsgált 
szöveggyűjteményünkben, I. 560.) ARANY János, Hebbel: Anya és gyermeke. (1860) Szöveggyűj
teményünkben: I. 466. 

25 KEMÉNY Zsigmond, Még egy szó a forradalom után (1851) in KEMÉNY Zsigmond, 
Változatoka történelemre. Szerk. TÓTH Gyula. Bp. 1982. 396-397., 1. még 395-401. 
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század elejének romantikájára már az „expresszív" kritika nézőpontja lett inkább jellemző.26 A 
reformkori irodalom politikai hatását tapasztaló kritika az egész XIX. század folyamán maga is 
sokrétű társadalmi szerepet vállalt. Németh G. Béla figyelmeztet arra, hogy az irodalomkritika a 
századvégi Beöthy Zsoltnál is „mint elődei közül annyinál, a hiányzó magyar filozófia, történet
filozófia és társadalometika feladatát is igyekezett betölteni S az esztétikai mellett, sőt előtt 
»nemzetnevelői« szerepet." (II. 90.) A reformkorban kibontakozó magyar irodalomtörténetírásról 
Fenyő István jegyzi meg, hogy „létrejöttében nagymértékben közrejátszott a nemzeti lét veszélyez
tetettsége", s kezdettől „nemcsak tudományág, szakma, hanem elsőrendű tényezője a nemzeti 
tudatnak". Ennek azonban „ára van: az esztétikum önállóságának korlátozódása, az irodalom társa
dalmi, még inkább nemzeti függésének túlságos eluralkodása". (I. 161-162., 164.) Az irodalom
történetírás - nemegyszer teherbírását meghaladó — társadalmi szerepvállalása és nemzeti elkötele
zettsége olykor a tudományos vizsgálódás nyitottságát is (mindmáig) veszélyezteti.517 

A befogadó közegre figyelő és a befogadóra gyakorolt hatást vizsgáló nézőpontnak része 
lehet abban, hogy ez a kor az egyetemes normát helyi szemponttal kiegészítve alkalmazta. Az 
egyetemes norma szükségességét, szemben a merőben szubjektív önkény érvet sem kereső ítélgeté-
sével, még nem vonták kétségbe. Az ítélni akarónak tudnia kell, tartotta Kölcsey, „hogy nem arra 
van szükség, hogy ez vagy amaz íróban mi tetszett vagy nem tetszett nékie? hanem arra, hogy ez 
vagy amaz író (...) előadása megegyezik-e a jónak, szépnek, nagynak és valónak egyetemi principiu-
maival?" (I- 125.) De bármennyit hangoztatta is e század, főként első két harmadában, az egye
temes normák szigorú alkalmazásának szükségét, az ítélkezést többnyire nemcsak azok alapján 
végezték. A „napkeleti eredetű" magyar „eredeti sajátsága" különbözik a nyugati nemzetekétől, 
fejtegette Fáy András 1829-ben; a német, francia és angol irodalom „héroszi" is másképp írtak 
volna, ha magyarnak születnek, hiszen az eredetiség mindig „nemzeti zamaf'-tal jár. Fáy következ
tetése: „Mennyit nem ártanak tehát némely kritikusaink azzal, hogy dolgozásaikat idegen kritikák 
után ítélgetik! Nem minden kép illik ugyanazon egy ráma alá." A külföld normáinak szemszögéből 
a magyar művek „eredetieknek nem vétethetvén, mint követések a szomszéd óriási példák mellett 
törpék maradnak". (I. 41.) Fáy láthatólag az eredetiség nemzeti, sőt nemzetkarakterológiai vonásai 
miatt ragaszkodik a helyi norma figyelembevételéhez, s a máshonnan vett mérce méltánytalan érték
csökkentő torzítását szeretné kiküszöbölni Erdélyinél némiképp hasonló gondolat történetiesebb 
szemléletű változatával találkozunk: a helyi irodalomfejlődésben betöltött funkció ítéletmódosító 
szempontjához ragaszkodik. 1845-ben úgy gondolja, hogy ha átvesszük azok véleményét, akik 
Vörösmartyt a kortársi világ legnagyobb költői közé emelik, s azt hangoztatják hogy franciaként 
vagy angolként lába előtt heverne a világ, akkor „talán nem is igaz, amit állítunk". Meglehet 
ugyanis, hogy azokban az irodalmakban Vörösmarty nem számíthatna olyan nagy költőnek, mint 
itthon: „A francia, angol irodalom egész más szempontból megítélendő, költőnk is más volna ott 
Voltaire és Shakespeare, Moliere és Byron után, míg nálunk úttörő, pályakészítő, s emeltyűje a 
délpont felé igyekvő nemzetiségnek, s az ezzel haladó műveltségnek, s mint ilyen (...) elsőségének 
bizonyos volta mindenki által elismertetik." (I. 364.) Eötvös József 1847-ben, Petőfi fogadtatásán 
gondolkodva kárhoztatja, hogy az önállósuló irodalmat átvett normák szerint ítélik meg. Petőfi a 
közönségnél magyarsága miatt népszerű, a kritikusok túlnyomó részénél nem az, „mert kritikánk 
eddig minden művet egészen idegen szempontból és szabályok szerint ítéle meg, miben egyszer
smind okát találjuk azon csekély hatásnak, melyet kritikánk eddig irodalmunkban gyakorolt". A 
magyar irodalom, főként a líra, immár „több önállóságot" mutat, „nem csupán a nagy német folyó
nak mesterségesen átvezetett gyönge ere többé, hanem nemzetségünk mélyéből látunk fakadni 
fonásokat", azért elodázhatatlan a kritika nagykorúsítása: „vajon nem jött-e el ideje, hogy kritikánk 
is kissé önállóbb felfogásra emelkedjék, hogy átlássa, miként a Tieck- és Schlegelek teóriái iro
dalmunk valóban eredeti műveinek megbírálására nem egészen illenek?" Nagy magyar írók csak úgy 
támadhatnak, „ha a lehetőségig önállólag lépnek fel, s nem a külföld kritikai nézeteit, hanem 

26M. H. ABRAMS, i. m,, 20-21. 
27L. még erről Fenyő István gondolatait in: FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért. 

Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817-1830. Bp. 1976.462-463. 

507 



nemzetünk sajátságait tartják szemük előtt". Eötvös öszefoglaló ítélete: „feladatunk magyar 
műveket alkotni, s a mód, mi szerint műbírálóink eljárnak, e célt nem segíti elő". (I. 317., 319.) 

A szabadságharc után sem hiányoznak a helyi szempontok az egyetemes normák mellől. 
Amit ekkor művészi célnak, neveztek, az esztétikai érték engedményeket nem ismerő számonkérése, 
fontosabb volt immár szerintük az un. irodalmi célról, tehát az irodalom bátorítására és ápolására 
törekvő, főként helyi szempont szerint ítélő kritikánál; a helyi szempontot mégsem csupán a 
fejlődéstörténeti szerep kutatására hangolt Erdélyi társította az egyetemeshez. Arany nem rejtette 
véka alá kritikai normáit (vö. pL I. 475.); e normák teljesítése azonban csak hibátlanná tehette az Ő 
szemében a művet, remekművé nem; alkalmazásukkal szerinte nem lehet aggálytalanul megoldani az 
értékelést, s a remekművek is ugyanúgy csak viszonylagos, óvatosan kezelendő becsléshez szolgál
tathatnak alapot: „óvakodom mindenek fölött némely biráló azon túlzásába esni, hogy kiválogatva s 
mértékül magam elé tűzve a legnagyobb irók legsikerültebb munkáit, mindent a mi azokon alúlesik, 
feltétlenül kárhoztassak, jól tudva, hogy (...) lehet oly mértéket állítani föl, melyhez szabva bizony 
Horác sem sokkal tetézi a mediocritást".18 A feltörekvő ifjú nemzedék mindent lefitymáló, 
egyoldalú és türelmetlen maximaiizmusát érett nyugalommal hárította el magától,29 s ugyanígy 
rosszallta a kizárólagos és dogmatikus normaérvényesítés gépies eljárásait: „( . . . ) előre kiteszik a 
rőföt egy tudós aestheticai értekezésben; aztán hozzá szabják a költeményt, s ha nem találják össze
illőnek, kész a mocsok; ha pászolni vélik, akkor minden egyéb hiány dacára, emelik az égbe".3 ° A 
többszempontú értékelés híve a határozatlannak éppen nem mondható Gyulai is; Vörösmarty 
műveiben „tetemes fogyatkozásokat" fedez föl, ha ezeket „gyakran szépségek takarják" is, ám „ha 
szemügyre vesszük, mi volt előtte a magyar költészet, mivé Ion általa és utána, érezni fogjuk, hogy 
Vörösmarty sokkal nagyobb, mint aminőnek tisztán csak esztétikai szempont mutatja". (I. 601.) A 
szűkebb érvényességű szempont kiegészítő használata, legyen az nemzeti, fejlődéstörténeti vagy 
a fogékony normaérvényesítés óvatosságából adódó jellemző a kor legjobb kritikusaira. 

TII.2. A hatáskritika utóvédharcaaz Jránykoltészet" vitáiban 

Ha hosszmetszetünket a négyféle kritikatípus viszonylagos térhódításaira figyelve tekintjük át, 
első harmadában szemünkbe tűnik, hogy a romantikára jellemzőként várt túlnyomóan „expresszív": 
kifejezéskritikai beállítódás mellett, mely a spontaneitás, őszinteség, mesterkéletlenség és személyes 
eredetiség normáival dolgozik, legalább annyit találkozunk a hatást kutató: „pragmatikus" megköze
lítés kritériumaival (tanítás, nemesítés, telkesítés, kibékítés, gyönyörködtetés), s nem kevésszer a 
„mimetikus": ábrázoláskritikai szemléletmód mércéivel (valósághoz való hűség, jellemzetesseg) és 
az „objektív": tárgykritikai módszer követelményeivel (koherencia, belső egység és arányosság, 
ökonómia). Az irányzatos irodalomról folyó több évtizedes vita is mind a négyféle normakészletet 
mozgósította, de hosszútávon leginkább a hatáskritikai beállítódásnak kedvezett; az irányköltészet 
védői és ellenfelei számára egyaránt megnehezítette a „pragmatikus" szempontoktól való teljes 
Függetlenedést. 

Az „expresszív" beállítódáshoz ebben a két kötetben Kölcsey jut legközelebb, aki Csokonai-
bírálatában (1817) érzés és hangnem keresetlenül organikus egységének, együtt fogantatásának, s a 
mesterkéletlen eredetiségnek romantikus normáival ítél, amikor a magyar költőt Bürgerrel hasonlítja 
össze: „Csokonai általán fogva hidegebb, mint a német példány, s mindenütt látszik, hogy az 
érzésnek tónusa tanulva, nem pedig együtt születve van." (I. 84.) Másik híres kritikájában 
Berzsenyit azzal különbözteti meg Horatiustól és Virágtól, hogy „sohasem a tárgytól vészen lelke
sedést, hanem önmagától, önmagából ömlik ki minden szó, minden gondolat Az ő legjobb darabjai 
közt nincsen egy is, mely reflexiónak következése volna, minden csupa érzés, minden csupa 
fantázia, ifjúi erő, ifjúi lángolás". Kölcsey ugyan nem azt mondja, hogy azért a legjobbak azok a 

2"ARANY János, Költemények in Krk. XI. 188. 
39Uo., 187. 
3C"Arany János Tompa Mihályhoz, 1854. június 23-án. in Krk. XVI. 449. 
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darabok, mert magából a költőből „ömlik" a gondolat és érzés, de az, hogy éppen a legjobbnak 
ítélt darabokat látja ilyeneknek, mégis az expresszív igényű kritika értékrendjére enged következ
tetni. Ez azonban nem zárja ki, hogy Berzsenyi korlátait részben ne ugyanebből a tulajdonságból 
magyarázza: „a gondolatokban s érzésben szegénynek látszatik, azazhogy ő némely gondolatokat, 
némely érzelmeket a lehetséges hévvel önt ugyan ki, de ezen gondolatok, ezen érzelmek szűk 
körben forognak". Talán épp a közvetlen személyesség változatokban való szűkölködését látva lép 
túl némileg a romantikus kritika „expresszív" beállítódásán, amikor mintha tárgyak és hangnemek 
megfeleltetésének klasszicista normáját is ki akarná elégíteni: „a poétának nem arra kell törekednie, 
hogy különböző tárgyakat egyforma mód alá rekesszen, sőt inkább, hogy minden tárgynak saját 
hangot adhasson, s igy stílusának, gondolatainak, érzelmeinek többoldalúságot szerezzen". (I. 94., 
96.) A „pragmatikus" szempont megtalálható ugyan Kölcseynel is, de már a sérthetetlen esztétikai 
önelvűség miatt sem kaphatott nála főszerepet. Ahogy megkülönbözteti a művészet kizárólagos 
tárgyát a befogadóra gyakorolt különféle hatásoktól, az csírájában magában foglalja már az irány
költészet majdani ellenzőinek egyik érvét, a nem esztétikai célok hatóeszközévé tett irodalom 
elutasítását: „Minden művésznek, kétségkívül tehát a költőnek is, egyedül való tárgya a szép; ezt 
kell neki a maga ezerféle alakjaiban keresnie, akar bámulatra hozni, akar megrázni, akar meglágyí-
tani, akar nevettetni készül bennünket." De bármennyire „egyetemi" és nem „relativum" az igazi 
művészi szépség, s „talpkövének" bármennyire „a természet változhatatlanságában mélyen kell 
feküdni", azért Kölcsey a komikum szépségének hatóeszközeiről, hatásának feltételeiről is értekezik, 
a „fennálló konvenciónak" korabeli, nemzeti és helyi változatairól; s bár „a behatás veszteségéből a 
művészi szépség fogyatkozását bebizonyítani nem lehet", mégis kutatja a hatás megmentésének 
módozatait. (I. 117,, 120-122.) Kölcsey többféle kritikai beállítódás nézőpontjaiból igyekezett 
megfelelni a mű kihívásának; ezen belül az esztétikum osztatlan elsődlegességét valló művészetfel
fogása s az expresszív szemléletű kritika értékrendjére utaló normái a pragmatikus szempontot 
másodlagos szerepre korlátozták. 

Az esztétikum önelvű függetlenségét hirdető művészetfelfogástól az irányzatos irodalom 
elvetéséig vezető utat példázhatja Toldy Ferenc pályafutása. 1826-27-es Vörösmarty-értekezésében 
a német romantikus poétika tételeire, közelebbről Friedrich Schlegelre alapozva már esztétikai 
meggyőződése folytán lehetetlenné teszi a pragmatikus normák feíülkerekedését: „ami valamely 
szükségnek kielégítésére szolgál, nem tartozik a szép művek országába", mint azt „a beteg lelkű 
Tinódinak énekei" példázzák számára. (I. 153.) 1864-65-ben megjelent irodalomtörténetében tár
gyilagos hangneme is csak nehezen leplezi idegenkedését az 1840 utáni magyar irodalomtól, mely 
mindinkább „felvette magába az élet gyakorlati irányait" s a „célzatosság" jegyében „szállt le az 
általános emberi és nemzeti érdekek magasságairól a társadalmi kérdések terére; azok körül forgott 
oktatva a regényben, izgatva a drámában, buzdítva, lelkesítve a lírában". Szerencsére, teszi még 
hozzá, a fordításban beözönlő francia és német regények, novellák^és drámák közül a „keresztyén
ség- és államellenes, libertin és nőemancipáló" műveket „a nemzet erkölcsi komoly és politikai ép 
érzéke, részben a cenzúra is, még most távoltartották". (I. 166-167.) Jellemző, hogy Toldy térbeli 
metaforájában nemcsak az általános emberi, hanem a nemzeti érdekek is magasan helyezkednek el, 
a társadalmi kérdések viszont lent, hová az irodalom leszáll, s e semlegesen leírónak is beillő ige vissza
menőleg pejoratív felhangokat kap a „még most" távol tartott, de már fenyegető véglet egyértel
műen elítélő bemutatásától, melyben a nőemancipáció egy (legalsó) szintre kerül a libertinizmussal, 
s mindkettő együvé vallás és állam felforgatásával. Toldy tehát, aki kezdetben esztétikai alapelvből 
ellenezte a művészet eszközként való felhasználását, később politikai konzervativizmusa miatt is 
szembekerül a társadalmi irányzatosság műveivel, s immár nem általában a hatás, hanem a nem
kívánatos hatás eszközeiként bírálja őket. S noha A falu jegyzője olyan „irányregény", melyben 
„tiszteletet vív ki a nemes szív azon mély iróniája, mely erkölcsbírói szigorával a művet átlengi", 
mégis „a központosítási rendszer bajnokának kiáltó szava a megyerendszer reformja mellett" 
szerinte tendenciózus torzítást eredményezett, melyet az irodalomtörténész gyaníthatóan nemcsak a 
mimetikus elv megsértése okából, hanem politikai vetülete miatt is nehezményez: „bántó képét 
kapjuk a megyei visszaéléseknek, melyek, ha minden egyes vonásai okmányilag bebizonyítható való
ság valának is, (...) így együtt torzképök a valónak, s annál igazságtalanabb, mert míg a fő érdek a 
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társaság alsó rétegeinek jut, hol a bűn a szenvedő erény glóriájában mutattatik fel, a kiválóbb 
osztály mind végig a nevetségesnek, s minden gyarlóság, só't gazságnak képviselőjévé tétetik".3' 

Bajza számára nem volt ellenszenves a művészet mint eszköz gondolata. A színpadon azért 
kell szerinte nemzetiségre és eredetiségre törekedni, mert a színháznak nemcsak gyönyörködtetnie és 
szórakoztatnia kell, hanem magasabb célokat: „nyelvet, nemzetiséget" szolgálnia, s e „felsőbb" 
célokra, 1838-ban, a magyar szerzők műveinek gondos színrevitele „a legalkalmasabb eszköz". (I. 
206.) 1842-ben fontosnak tartotta a színmű hatását és Henszlmann-nal vitázva fejtegette, hogy „a 
hatás nem árt semmit a dráma belbecsének, a belbecsnek ellenben egy nagy fogyatkozása a hatás
hiány". (I. 270.)32 Valószínűleg e pragmatikus megfontolások módosítják nála a mimetikus elv 
érvényesítésének módját is: a valósághoz való hűséget összeegyezteti az eszményítéssel. Mindezek a 
normái szerepet kapnak abban, ahogy a francia drámákat védi: „Szeretem őket, mert életet ábrázolnak 
oly híven és valóan, hogy a hallgató ismert személyeket és történeteket vél látni és hallani, anélkül még
is, hogy az élőnkbe rajzolt kép és személy megszűnnék eszményi lenni. Szeretem továbbá jó irányu
kért, vagy inkább józanész javallt tanaikért. Ezen müvek többnyire erkölcsi irányúak, és nem ellenkez
nek a morál tanításaival." E drámák eszközeiről írva a mű mint eszköz analógiájától sem riad vissza: 
.Eszközeik-ugyan néha erősebbek és gyógyszereik nem ritkán drasztikusak, de (...) minden nincs 
mindenkinek készítve. Más tanitó és javitó eszközök kellenek az érettkoru embernek, más a serdülő
nek, más ismét a gyermeknek." (I. 271.) 

Az irányköltészetiől, a tendenciózus irodalomról kirobbanó tulajdonképpeni vita, Eötvös 
1845-ben megjelent regénye, A falu jegyzője körül, ebben az összefüggésben úgy is értelmezhető, 
mint a pragmatikus kritika bizonyos (nem állandó) értékkritériumainak latra vetése. A Budapesti 
Híradó névtelen kritikája 1845 nyarán elutasítja a pártnak toborzó, pártpolitikai hatásra törekvő 
irányzatosságot az irodalomban: „nem lehet, hogy a költészet megtartsa szüzességét, ha politikai 
párt szolgálójává áll be". (I. 299.) A szüzesség elvesztése itt persze a megbecstelenítés, azaz: érték
csökkenés metaforája akar lenni, szemben a pártérdekek fölött álló szűz (teljesértékű) irodalommal. 
A szolgálólány metaforája mellé Pulszky Ferenc 1847-ben az igavonó, az apród és fegyverhordozó 
metaforáit társítja: „mint a régi időkben sok iró a költészetet a morál szolgálójává akarta lealacso
nyítani, s a színpadot utilitár nézetekkel együtt csak erkölcsjavitó intézetnek tekintette; ugy jelen 
korunkban is gyakran (...) a költészet a politika jármába fogatott, s a képzelem a hideg ész apród-
jának tekintetett, kitől ez uj fegyvert kölcsönöz az ellenvélemények megtámadására". Pulszky az 
önmagáért létező irodalom eszménye nevében tartja lealacsonyítónak a szolgai státust, s tekinti a 
legtöbb műfajban3 3 lehetetlennek költészet és politikai célzat összeegyeztetését, ül. ez utóbbi elsőd
legességét: „a költészet önmagában végcél, s valahányszor eszköznek használtatik, nemes természete 
ellenszegül e szolgaságnak, nem engedvén, hogy a kitűzött cél eléressék; s a hatás (. ..) vagy nem lesz 
többé költői, vagy nem politikai". Pulszky elismeri s nem kifogásolja a költészet esztétikai hatásának 
közvetett társadalomformáló erejét, a közvetlen társadalmi hatás célul fogadását azonban végzetesnek 
tartja a költészetre: „valahányszor a költészeti hatáson kivül, melynek befolyását azonban a kor bel s 
kül életére tagadni nem akarjuk, más hatást is akarunk a költészet által előidézni, akkor ólomnehezék
kel megakasztjuk a képzelem röptét, s föllengését lehetetlenné tesszük. Az irányköltészet nemkölté-

-szet többé." (1.303-304.) 
Henszlmann Imre már korábban, a negyvenes évek elején a pusztán mimetikus vagy merőben 

pragmatikus normák teljhatalmának ártalmas következményeit bírálja a szerves műegész eszménye 
nevében, s így egyfajta tárgykritikai megközelítés útjára lép. A természet utánzását, magasabb 

3ITOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig 
rövid előadásban I—II. Harmadik, javított kiadás. Pest, 1872-1873. II. 186-187. 

3 2 Szöveggyűjteményünk anyagára szorítkozva itt csak utalhatunk arra, hogy Bajza nem egészen 
ugyanazt érti a színi hatás fogalmán, mint Henszlmann. L. vitájukról Széles Klára: Henszlmann Imre-
Bajza József vitája It, 1976. 37-62. 

33A Magyar Szépirodalmi Szemlét elemző T. Erdélyi Ilona vette észre, amire az egykori vita 
résztvevői nem figyeltek föl, hogy Pulszky a szatírával pl. kivételt tett; a bajok feltárására és hatás 
előidézésére ezt a műfajt alkalmasnak találta, in A magyar sajtó története I. 1705-1848^. 649-650. 
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művészi cél szolgálatában és a maga helyén, nem ellenzi, csak öncélú eltúlzását, amikor például a 
festészetben a lemásolt részletek dacára „az egésznek hatása elvész", s az egyest „históriai hűséggel" 
részletező, „orvosi vagy más tudománynak" dolgozó művész „művészete magas álláspontjáról leszáll
ván, ahelyett, hogy maga teremtene, a természet majmává lesz". (I. 277., 1. még 276.) Míg 1841-ben 
a mimetikus, 1842-ben a pragmatikus normák hatalomátvételét rosszallja. Az Athenaeum kritikusai 
dicsérik a semmitmondó és „megcukrozott felszínen mutatkozó francia drámákat", ám „a tervnek 
létszeres (organicus) kényszerűsége s a jellemek szükséges fejlődése (...) előttük majdnem egészen 
elenyészik". Ezek a kritikusok „örökké csak a hatásról csevegtek, és (...) véleményöket még a 
közönség műveletlenebb része szeszélyeinek is alárendelték, és a kritikából egy aljas rimát csinál
tak". (Változott a metafora is: nem a pártérdekek szolgálatába szegődött költészet lesz szüzességét el
vesztett cseléd, hanem a műveletlen közönséget kiszolgáló kritika jelenik meg mint - megvetendő -
prostituált.) A mű belső felépítésére figyelő tárgyias kritika szerkezeti normáihoz képest a szerkezet 
pragmatikus indíttatású kritériumait Henszlmann olcsónak és elégtelennek érzi: a folyóirat kritikusai 
„ügyes" szerkezetet igényeltek, „a kíváncsiság megfeszítését" tartották a jó szerkezet mércéjének, s 
„nem a cselekvények szükséges egymásbaszövődését, a következményeknek előzmények általi föl
tételezését", mígnem az újabb francia drámaírók nyomán divatba jött „a tiltott hatások utáni 
vadászat és a terveknek silánysága, miszerint ez szükségképpen nem fejlődik ki az egyediségekből, 
hanem az nem egyéb, mint mindenünnen összehordott, az egészre semmi befolyással nem biró 
történetek tömege". (I. 264., 260.) Ilyen gondolati előzmények után száll sorompóba Henszlmann 
az irányköltészet vitában, előbb az Irodalmi Őrben (1846), majd a Magyar Szépirodalmi Szemlében 
(1847). Az előbbiben azt fejtegeti, hogy a költészet, akárcsak az élet, „magamagának célja", s 
politikai célzatnak csak az esztétikai hatáson keresztül szabad érvényesülnie, az utóbbiban 
egyetemes normaként mondja ki, hogy az „iránynak föl kell olvadnia az egész műnek életműi 
kényszerűségében". Mindez logikusan következik kritikai gondolkodásának fejlődéséből s a mű 
öntörvényű belső szervességének követelményéből („életműi" = organikus), amelyet már az évtized 
elején képviselt. A romantikus esztétika szervességeszményét továbbvivő tárgykritikai beállítódás 
bírálja itt a „pragmatikus" kritika értékrendjét, melyben minden a tanító, mozgósító vagy gyönyör
ködtető /lűtósnak rendelődik alá. 

Maga Eötvös viszont már egy évtizeddel korábban (1837) elkötelezte magát a hatáskritika 
értékrendje mellett: „Minden poézis a népből ered, s csak ameddig (.. .) hat rá s oktatva vagy 
gyönyörködtetve belső életébe befoly, addig felel meg magas hivatásának (.. .). A bárdtól, ki 
műveletlen hangászatával a brit sziget durva népségeit tettekre hevité, Shakespeare-ig, ki e föld első 
nemzete erkölcsiségére hatott, a költő legnagyobb érdeme az, hogy szava tetté vált" (I. 232.). 
Victor Hugo drámatörténeti pillanatát Eötvös így magyarázza: a dráma ekkor „nem változott még 
azzá, mi már egyszer a régiek között vala, s minek lennie kell: az emberi társaság hasznos 
eszközévé". Hugo azon fáradozott, hogy a dráma ismét megkapja azt az életfunkcióját, amelyet szerin
te a görögöknél betöltött, ehhez azonban egykori hatásának eszközeit kellett visszaadnia neki. A drá
maíró számára a legfontosabb az a „morális meggyőződés", hogy „az igazság terjesztése, a népnek ok
tatása s jobbítása" a célja, ám hogy ezt megvalósítsa és „a népre hathasson, szükség, hogy mulassa is" 
és előadásmódját közönségéhez szabja. Hatékonyság és alkalmazkodás belső dialektikájának Eötvös 
tudatában van, de nem retten vissza tőle, s nem folyamodik a szokásos megbélyegző metaforákhoz: 
„Ki a népre hatni akar, annak néha hódolni kell; mert az ő hatalma is, mint minden egyéb hatalom, 
nem ment a szolgaság egy nemétől, melyen mintegy alapul, s mely nélkül fenn nem állhat." Hugo 
egész költői pályája „kétségbeesett küzdés (. ..) érdeket gerjeszteni", hatást elérni; darabjaiban 
Eötvös is talál kivenni valót, de azáltal, hogy igyekezett „a drámát népszerűvé tenni s iránta köz
érdeket gerjeszteni", helyes elvet élesztett föl és jót tett a művészetnek: „a művészetet azon félre-
uttól, melyen századokig járt, az egyetlen igaz ösvényre visszavezetvén, teóriája által annyit használt, 
mint annak alkalmazásában - s bármely rossz legyen is az - valaha árthatott volna". A hatásra 
törekvő műnek mindenekelőtt érthetőnek kell lennie; ha a szerző az érthetőség korlátain „tulhág, 
csak magának énekel, s talán a jövendőnek, önkorának használni szebb s biztosabb, s ezen ipar
kodjék a művész." Eötvösnél a hasznos szolgálat nem lealacsonyítja, hanem fölmagasztalja a 
művészetet; irodalomfelfogásának nézőpontja, normái, értekezői metaforakészlete egyaránt ezt a 
meggyőződését fejezik ki. Az ő „pragmatikus" kritikai értékrendjében a mű becsét először a hatás 
helyességének ellenőrzésével és eszközei célszerűségének mérlegelésével lehet megállapítani: „A 
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drámában minden cselekvény (...) eszköz s (...) jó, ha célhoz vezető - azaz ha a költő alapgon
dolatját helyesen kifejezi, ugy, hogy a hallgatókra erősen hasson; de a cél, a fődolog, maga azon 
erkölcstani gondolat, ez az, mi köszönetre vagy átokra teszi érdemessé a költőt, ez, ami sok hibákat 
menteget." (I. 234-236.) Ezek a gondolatok logikusan vezetnek A falu jegyzője művészetértelme
zésének ugyancsak pragmatikus beállítódásához, mely szerint a „költészet kedves játékká aljasul, ha 
a kor nagy érdekeitől különválva nem a létező hibák orvoslása, nem az érzelmek nemesítése után 
törekszik" (1845); majd kapcsolódnak a. Magyarország 1514-ben előszavából ismert, mimetikus elvű 
kiegészítéshez, mely a történelmi regényt „általános művészi és erkölcsi feladatokon kívül" históriai 
hűségre buzdítja (1847). 

Erdélyi János Vörösmarty minden munkáitól írott 1845-ös bírálatában más szempontból 
foglal állást az irányzatosság dilemmájában. A költők „egyszersmind igazságok kijelentői", de ez 
nem azt jelenti, „mintha tán a nagy költők ez vagy amaz politikai eszme után mentek volna; mert, 
ha igy, akkor végok, és előáll bizonyos fajú költészet, mit az ujabb kor irányköltészetnek 
(Tendenzpoesie) bérmált, s legnagyobb divatban van a franciáknál, hol a különböző politikai elveket 
segítik a rokonelvü lapok tárcáiban", hanem azt, „hogy a nagy szellemek egészben gondolkozván a 
világról és természetről, generikusabb igazságokat ejtenek, (...) melyeknek a speciális esetekre is 
lehet alkalmazása". Byron felekezeti, Goethe politikai elkötelezetlenségét, Shakespeare művészi céljai 
szerint váltogatott partszellemet Erdélyi közös okra vezeti vissza: „az igazi költő gondolatmenete 
magasabb, mint hogy a napi eszmék el nem férnének alatta, és egészebb, mint egyes ötletek, 
töredék eszmeparányok halmaza s idétlen összessége". (I. 354-355.) Az irányköltészettel tehát 
Erdélyi nem valamely adott irány helytelensége miatt nem ért egyet, hanem bármely irány eredendő 
szűkössége miatt; már itt megmoccan átfogóbb igazságok iránti vágya, mely később Hegel „térítő
jévé" fogja tenni Az értékelés normái ebben a cikkben főként a költemények felépítésére figyelő 
tárgyias megközelítés fegyvertárából kerülnek ki (I. 355-359.); később előfordul, hogy Erdélyi 
egymás után több kritikatípus nézőpontjából vizsgálja meg ugyanazt a művet. 

Arany János Hebbel-bírálatát, benne különösen az irányköltészet taglalását, ugyancsak e 
hosszmetszet kontextusában tanulságos újraolvasni. Hebbel művének tartalmi kivonatolása után így 
ír: „Mindez igen szomorú, de elég hü képe a mai társadalomnak. Csupán az a kérdés, vajon abban 
áll-e a költészet feladata, hogy oly szenvedéseket tárjon fel, melyekre balzsama nincsen, hogy a 
szigorú valóságba taszítson, mely elől éppen hozzá akarnánk menekülni" Ha csak ezt a két 
mondatot ismernénk, úgy látszana, hogy Arany a pragmatikus szempontot emeli a mimetikus fölé, a 
megoldással vagy legalábbis feledtető megnyugtatással szolgáló művészetet pártolja az olvasóra nem 
ilyen hatást gyakorló, esetleg e hatással nem is törődő hű valóságábrázolással szemben. A kiszakított 
idézés azonban nem szolgáltatna igazságot Aranynak, aki nem önmagát megválaszoló szónoki 
kérdésnek szánta ezt, hanem finom gondolati manőverezés részének, melynek során egy konszenzus 
által kodifikált normát próbált meg alkalmassá tágítani arra, hogy immár a maga problémaérzé
kenysége számára is elfogadható legyen. Mint rendesen, ezúttal is szinte észrevétlen fokozatossággal, 
lépésről lépésre finomítja és korszerűsíti a közös tétel előfeltevéseit, s mire megerősítené érvényét, 
már kritikailag tovább is fejlesztette. A közmegegyezést ismerő és a kérdésföltevés látszólagos 
irányából is nemleges választ váró olvasó feltevését az érzékenyen megosztott válasz részben meg
erősíti, részben megcáfolja: „Talán a regény, mely a próza és költészet határán ingádoz, s ennek 
különösen ama faja, mely az irányról neveztetik, vagy az, mely humorban engeszteli ki a világ 
disszonanciáit - szabadabb forma-jogait használva, dobhat föl megoldatlan társadalmi kérdéseket, 
ámbár itt is áll az, hogy a regény nem mivel, hanem dacára, hogy ilyenekkel foglalkozik, lehet jó 
költemény. Ellenben az eposz sokkal inkább költői faj, mintsem, hogyi akárminő iránynak 
hordozója lehessen, mely nem a költészeté." (I. 465.) (Közbevetőleg: Arany másutt az „irányköl
tészetet" a „népboldogitás eszméjével" összekapcsolódó és „korszerűtlenné" vált divatnak tartja. L. 
I. 411.) Hebbel eposza ugyan igyekezett „homéri derültséget" árasztó „engesztelő megoldást" adni 
sőt már korábban sejteti „az örvendetes kimenetel" biztos eljövetelét, csakhogy a gyötrő társadalmi 
problémák megjelenítése után ez a kiengesztelés nem meggyőző: „A nyomor (...) egy mákszem
nyivel sem kevesbült azáltal, hogy a gondviselés, egy jószivü kalmár képében, minő csak a valóság 
határain kivül terem, egy nyomorultat boldoggá ton." Hebbel eposza, „a valót szebbiteni akaró 
eszményítés dacára" egészében nem nyújtja „azon engesztelést, melyet a költészettől jogosan köve
telünk", mert „az általa megbolygatott társadalmi kérdés (...) megoldatlan marad". (I. 465-466.) 
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A szöveggyűjteménybó'l sajnos kimaradt folytatásban Arany leszűri, hogy Hebbel „mélyebben ártotta 
magát a pauperismus ügyébe", mintsem hogy csak háttérként akarta volna igénybe venni, irány-
művet hozott létre, mely elrettentő' példája lehet annak, hogy „mivé lesz az eposz, ha napi kérdések 
uszályhordozójává alázza magát".34 (Az uszályhordozóvdl Arany is gyarapítja a vita elítélő' meta
foratárát) A társadalmi bajok kielégítő megoldást nem kínáló ábrázolását tehát nem minden 
műfajnál tartja Arany esztétikai érzéke művészileg végzetesnek, de az eposznál igen; másfelől a 
szociális szempontból hiteltelen megoldást, tetszelegjen bár a gondviselés képében, társadalmi 
igazságérzete utasítja el. Sőt, a valóság határain túlról, a gondviselés által beküldött jószívű kalmár 
érezhetően sérti Arany esztétikai érzékét is: túlságosan esetleges és kívülről bevitt mozzanat ez az ő 
szemében. Nemcsak a megújított eposzban alkalmazott deus ex machina korszerűtlenné válásának 
felismerésére mutathat ez, hanem eredhet Arany mindenkori ellenszenvéből a mű szervezetébe 
kívülről bevitt didaxissal szemben. Szöveggyűjteményünkből is idézhetünk tőle értékítéleteket, 
melyben a tárgyias megközelítés műegészre és belső szervességre figyelő normáit fölébe helyezi a 
pragmatikus beállítódás - mégoly épületes - hatáskövetelményének. (Pl. I. 419.) Több bírálatában, 
így a Szász Gerő-kritikában is, a tárgyias, mimetikus, pragmatikus és expresszív normák szintézisét 
valósítja meg (vö. pL I. 483.), ritkán látható fogékonysággal a tárgykritikai problémák iránt. 

A művészetbeli „célzatosnak" (I. 526.) problémaköre Kemény Zsigmond gondolatvilágában a 
tragikum és igazságszolgáltatás befogadáslélektani vizsgálatakor, 1864-ben kerül bonckés alá. A 
romantikus dráma költői igazságszolgáltatásának társadalmi egyenlőtlenségében olyan irányzatos-
ságot lát, mely a gyanútlanabb néző szemében a gondviselésre vet rossz fényt. (Ez az aggály Arany 
Hebbel-bírálatában kimondatlan marad, de érezhető.) A romantikusok „a politikába és a szociális 
kérdésekbe mélyebben vegyültek, eldobták a magas kothurnust, tragikai hatás helyett melodrámáit 
kerestek, (...) midőn a romantika főleg a politikai és társadalmi eszmékre akart hatni, s az irány
regények mellé, s részint azokból falkánként színmüveket termelt, a népies és népszerű érdekek 
előmozdítása végett". Ennek a „nem nehéz és jutalmazó" vállalkozásnak a csábítása árasztotta el a 
színpadot népszínművekkel, melyek „a poézis varázsát szélesebb körben tevék élvezhetővé", 
azonban „mind a tragédia, mind a szorosabb értelemben vett vígjáték iránti fogékonyságot ki
irtották a közönség kebléből, a művészet múzsáját a célzatosnak szolgaleányává szegődtették". (I. 
524-527.) Az utóbbi megbélyegző metaforát az irányköltészet negyvenes évekbeli ellenfeleitől 
hallhattuk már; az álláspont szívós továbbéléséről tanúskodik. 

A kiegyezés utáni évtizedekben is módunk van végigkísérni az irányzatos irodalomról való 
gondolkodás fejleményeit Asbóth János, akit Kemény Zsigmond bocsátott szárnyra, Beöthy Zsolt 
elbeszéléskötetéről írt kritikai elemzésében mintha folytatná, amit Kemény a francia romantikus 
drámát taglalva a tragikum kisszerűsödéséről és a társadalmi irányzatosság esztétikai következ
ményeiről kifejtett. Beöthyt a kisváros és falu alsó rétegeinek nyomora foglalkoztatja, de nem tud 
jelentős művészetet teremteni: anyagválasztása, eszmeköre és feldolgozási módja egyaránt 
„kicsinyes" és „korlátolt". Asbóth elismeri, hogy a proletariátus nyomora valóban a kor lényegbe
vágó témája, Beöthy kezén azonban a küzdelem szánandó kínoztatássá sorvad, „a szocializmus 
problémáinak és küzdelmeinek nagyságából Beöthyben semmi sincs". Borzalmas küzdelem vagy 
romboló és bűnös szenvedély „felemelhet, mert van benne erő", ellenben a „puszta kínzás és 
szenvedés az egészséges szívre csak kínos benyomást tehet", mint amikor Beöthy gyakorta 
„gyermekeket kínoztat, akikben erő sincs az ellenállásra". Beöthynél a halál sem „megrázó tragi
kumig emelkedő emóció hordozója", hanem jelentőség nélkül, „csak úgy mellékesen" bekövetkező 
puszta „fizikai jelenség, bomlási rothadási processzus", melynek részletező leírása „egyenesen 
undorító". (II. 51-55.) A társadalombíráló irányzatosság e nem túl jelentős írójával szemben 
Asbóth olyan esztétikai érveket vonultat fel, melyek maguk is a „pragmatikus" beállítódás norma-
készletét veszik igénybe. 

Péterfy Jenő, Eötvös-tanulmányában (1889), az egykori irányköltészet vitát érdekes kommen
tárral látja el. Idézi Eötvös gondolatmenetét, mely szembeállította a formai tökélyre törő művészi 
magatartást „a létező hibák orvoslása" és „az érzelmek nemesítése" után törekvővel, s többre 
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tartotta, ha az utóbbi kedvéért az előbbin esik csorba, mint ha a kor nagy problémái iránt közönyt 
tanúsítva a „költészet kedves játékká aljasul". Péterfy szerint már ebben „az antitézisben is van 
némi igazságtalanság", hiszen formai tökély és nemesítő tanítás, a „szép mű s a »szép« emberi tett" 
nem zárják ki egymást; Eötvös saját célkitűzéseire azonban jellemző ez az ellentét: „Ö mindig 
többet nyújtott, mint puszta regényt; mindig eszméknek csinált propagandát, s a nemzet közvé
leményére törekedett hatni, akár röpiraton dolgozott, akár regényt i r t " Péterfy finom különbség
tevése szerint Eötvös regényeit csak annyiban lehet irányregénynek nevezni, amennyiben „témájok 
ugyanaz, melynek megoldásán az egész nemzet is dolgozott", de annyiban nem, hogy „filozófiai 
nézeteknek, vagy az iskola gondolatainak a költészetbe való csempészéséről" volna szó. Ezt 
különösen igaznak érzi Eötvös „zseniális" könyvére, A falu jegyzőjére. Jellemábrázolási tisztasá
gának nem ártott, hogy a „művész mögött (...) az irány embere állt", kivéve a jegyző alakját, aki 
„dróton mozog, az iró nemes érzelmeinek, demokratikus irányának fogasa". A regényben Péterfy 
más művészi fogyatékosságokat is lát, köztük szerkezetit is, ezeket azonban nem az iiányzatosságból 
vezeti le mint szükségszerű következményt. Mi több, némiképp e hibák mentségéül fűzi hozzá, hogy 
a regény társadalom- és művelődéstörténetileg korfordító küzdelemnek volt fontos szereplője, s 
ezért „egyéni Ízlésünknél magasabb szempontból kell tekintenünk". (II. 165-174.) Péterfy tehát 
nem ragaszkodik az immanens esztétikai szempont kizárólagosságához, nem ítéli művészileg végze
tesnek a regény társadalmi szerepvállalását, vagy ahogy Csengerytől idézi: élet és irodalom egy
máshoz közelítését (II. 167.), sőt olyan nosztalgiát érez a polgárosodás széles lendületű mozgalma és 
emelkedett érzelmű szolgálatalkalma iránt, hogy egyenesen irigyli a kort, mely a pusztán művészeti 
szempontot valami még magasabbnak rendelhette alá. 

Ez nagy szó, hiszen a nyolcvanas évek vége az Európára tekintő magyar kritikai tudatban 
kevéssé lehetett az irányzatos művészet kedvező fogadtatásának kora. Ennek érzékeltetéséhez 
kezünkre játszik, hogy Péterfy Eötvös-tanulmánya mellé illeszthetjük a szöveggyűjteményből 
Reviczky mindössze egy évvel korábbi (1888) elemzését a Háború és békéről. Tolsztoj elbeszélő 
módszerét taglalva Reviczky megfigyeli, hogy a „naturalisták minden eszköze, összes fogásai feltalál
hatók" e regényben, ám az orosz író „sohase kelt undort", mert a legborzalmasabb jeleneteket is „a 
tárgyilagosság egy egészen sajátos és új nemével" adja elő, mely „a világot és az embert leírja úgy, 
ahogy van", s jóllehet ezt nem „az egyéni vélemény nyilvánításától tartózkodó ama fölénnyel teszi, 
melynek műneve impassibilité, s mesterei Stendhal, Flaubert és a Goncourt-ék; nem is az angol 
mesterek nagyon is szubjektív iróniájával, hanem teljes naivsággal és komolysággal". Reviczky az 
erkölcsi célzatosság regányalakítási lehetőségeivel veti össze Natasa alakját és sorsát, s érezhetően 
Tolsztoj elismeréseként állapítja meg, hogy „minden más szerzőtől vagy jobb, vagy rosszabb Natasát 
kaptunk volna, erkölcsi lényének megfelelő végsorssal". Ez az író tartózkodik a jellem célzatos 
egyneműsítésétől, az ő Natasája „ment minden írói intenciótól"; az író „utánozhatatlan tárgyilagos
sággal magát a természetet adja". Tolsztoj a regény nemeslelkű nőalakjainak, a csúnyácska Mária 
hercegnőnek és a pártában maradó Szonjának „minden célzatosság nélkül rajzolta" sorsát, s nem 
érvényesített írói igazságszolgáltatást. Ugyanakkor Reviczky kifogásolja Tolsztoj orosz elfogultságát, 
„száraz, lapos és homályos" patriotizmusát; sajnálja, hogy a háború forgataga elrejti „a művön 
áthúzódó szép etikai eszmét: az emberek megtisztuló folyamatának rajzát". Reviczky számára, aki 
pár lappal korábban az erkölcsi célzatosság hiányáért dicsérte jellemábrázolás és sorsalakítás tárgyila
gosságát, most a megtisztulás stációiként értelmezett földi élet eszméje az a „magyarázó kulcs", 
mely Natasa, s még inkább Andrej és Pierre életútját érthetővé és jelentőségteljessé teszi, s ez társul 
a munka, szenvedés és szegénység jótékony, belső békét és szeretetet adó hatásának gondolatával. 
Mindez „az evangéliumok költészete" és sokszor „elementáris erejű", gyakorta azonban „a művészet 
rovására megy", az orosz író ugyanis „nem törődik a művészettel, mihelyt egy etikai kérdés foglal
koztatja". Reviczky összefoglaló értékítéletét is ez a művészet rovására érvényesített etikai elköte
lezettség szállítja le: „Ha annyi művészet volna benne, amennyi prófétai ihletet sugároz: ő volna az 
újkor legnagyobb költője", ennek híján azonban Turgenyevhez képest „a még mindig igen díszes 
második helyre" teszi e „nagy erkölcsű" írót. (II. 139-149.) Ha a regény bemutatásába vegyült is 
némi önellentmondás, hiszen a célzatosság hiányáért dicsérte ugyanazt a művet, melyet később a 
célzatosság okozta művészi fogyatékosságokért szállított lejjebb, Reviczky normahasználata több
nyire következetes: a politikai és erkölcsi célzatosságot egyaránt hibának, vagy legalábbis művészi 
fogyatékosságok lehetséges okának tartja. 
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Ha ezek után áttekintjük a célzatos irodalomról, s azon keresztül a hatáskritikai szemlélet 
értékrendjéről folyó vitát reformkori kezdeteitől a századvégig, elsó' pillantásra úgy látszhat, már-
már osztályozhatatlanul különböző' indítékokból fogalmazódtak meg a végkövetkeztetésükben akár 
azonos válaszok is. Itt az eredményhez vezető út van olyan fontos, mint maga az eredmény. Hiába 
értett egyet például a jelentős kritikusok nagyobb része irányköltészet és eszközzé tett irodalom 
válfajainak elítélésében: Toldy a szükségletet kielégítő művet zárta ki eleve az esztétikum tarto
mányából; Pulszky az önmaga végcéljának tekintett költészet járomba fogását ellenezte költészet és el
sődleges politikai hatás összeférhetetlensége miatt; Henszlmann csak a mű szervezetéből kiváló s eszté
tikai hatásától különszakadó irányzatosságot vetette el; Erdélyi a mű egyetemesen átfogó eszmeiségét 
féltette az irányzatosság beszűkítő hatásától; Arany az irányt az eposz műfajától érezte különösen 
idegennek és „engesztelést" igényelve is visszautasította a hiteltelen feloldást; Kemény a költői 
igazságszolgáltatás gyanússá válását és a tiszta műfajok iránti fogékonyság kiölését írta rovására; 
Asbóth a tragikum felemelő küzdelmét érezte veszélyeztetve a kizsákmányolásban bemutatott 
gyötretés, illetve a fizikai pusztulásfolyamat naturalista ábrázolásától; Reviczkyt a művészi alakítás 
gondjának háttérbe szorulása miatt aggasztotta az író politikai és erkölcsi célzatossága. A kritikai 
beállítódás négy alaptípusára emlékezve e bonyolult képletet egyszerűbb alakra lehet hozni. A 
fölsorolt válaszok közt vannak olyanok, amelyek a romantikus poétika szerves műegészt igénylő 
normájával s a „tárgyias" kritikai beállítódás jegyében ellenzik az irányzatosságot; mások az irány-
zatosságnak az olvasóra gyakorolt hatása helyett másféle, kívánatosabbnak tartott hatást várnak el 
az irodalomtól, tehát az irányzatosságot a „pragmatikus" szemléleten belül maradva kifogásolják; 
van olyan is, mely a „mimetikus" szemlélethez közeledve félti az ábrázolás viszonylagos élethűségét 
és művészi színvonalát; s akad, amely többféle kritikai beállítódás normakészletével próbál össze
tettebb választ adni. Másfelől a részleges vagy teljes hatáskritikai beállítódás nagyon különböző állás
foglalásokhoz vezethet: a mű társadalom- és erkölcsjavító hatását szorgalmazó Eötvös az irány
költészet teljes vállalásáig jut el; a „kiengesztelő" hatást számon kérő Arany bizonyos műfajokban 
elképzelhetőnek tartja, hogy egy mű, irányzatossága dacára, remekmű legyen; a századvég felé pedig 
a hatásra figyelő bírálat az impresszionista kritika szubjektív élményrögzítéséhez közeledik. Az 
évszázad, melyen a dialógus áthúzódik, időközben megváltoztatta a viszonyítási hátteret is: a német 
romantikus poétika tételeire vagy Victor Hugo drámáira figyelő kezdetektől a Dickensre, majd 
Turgenyevre vagy az impassibilité íróinak törekvéseire figyelő kései kritikákig. De bármennyire 
megváltozott a háttér, s bármilyen sokféle indítékból és szemlélet jegyében vitatták is a ható
eszközzé tett irodalom fény- és (főként:) árnyoldalait, a vita (önnön szükségességét jelző) makacs 
meg-megújulása arra utal, hogy a XIX. századi magyar kritika, a nyugatival ellentétben, még nem 
szakadt ki a hatáskritika vonzásköréből. 

IV. A hosszmetszet apróbb sérülésé és további használhatósága 

A készülő sorozatnak ezt a kétkötetes részét sikerült úgy megszerkeszteni, hogy méretei és 
belső arányai révén a szakember már elég sokat s az érdeklődő átlagolvasó még ne bénítóan sokat 
meríthessen belőle. A szerkesztéssel és bemutatással szemben épp ezért kevés kifogásunk lehet. 
Talán el lehetett volna kerülni, hogy Berzsenyi Észrevételek Kölcsey Ferenc recenziójára című 
válaszcikke a sorozat előző részében kapjon helyet, míg amire válaszol, Kölcsey Berzsenyi-kritikája, 
a jelen kiadványban (I. 91-98.). A romantika korát feldolgozó Fenyő István nem csekély szer
kesztői érdeme, hogy a korabeli kritika nagy- és kismestereinek széles tablóját juttatta szóhoz. 
Toldynak Eugen Wessely nyomán írott tanulmánya A szerbus népköltésről, 1827-bó'L jó okkal 
kapott helyet, legföljebb kihagyandó, illetve megtartott részleteit válogattuk volna másképpen. 
Toldy joggal érezhette, hogy mielőtt a „nőénekekrőf. szólna, „hasznos lesz a szerbus nők karak
teréről némelyeket elmondani" (I. 75.), mi azonban két és fél oldalt kapunk a szerb lányok
asszonyok társadalmi helyzetéről és otthoni szokásairól, s csak egy tízsoros bekezdést magukról a 
„nőénekekről" - egy irodalomkritikai antológiában. (I. 75-78.) A színes, de itt lényegtelen 
néprajzi kitérő kihagyása révén Kölcsey Nemzeti hagyományokját csonkitatlanul lehetett volna 
közölni. A „népies-nemzeti" korszakot bemutató Sőtér István jóval kevesebb kritikustól hoz 
szemelvényt, a nagyokra összpontosít (kivált Arany, Erdélyi és Gyulai kap jókora teret). Ezért 
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hajlandó fájdalmasan nagy árat fizetni: Kemény és Salamon mindössze két-két, Greguss és Zilahy 
egy-egy részlettel képviselteti magát, Csengery, Vajda, Szász Károly és társaik nyomtalanul tűnnek 
el a nagyok mögött. Habozunk gyorsan pálcát tömi e megoldás fölött, hiszen ebben a korszakban a 
nagy kritikusok (Keményt még feltétlenül hozzájuk számítanánk) valóban elhomályosítják a 
kisebbeket, s a rendelkezésre álló terjedelem több mint egyharmadát kapó Arany János olyan össze
foglalója és kiteljesítője a kor kritikai gondolatvilágának, hogy méltó módon képviselheti azt. Mégis, 
az arányokat valamelyest kiegyensúlyozottabbnak szerettük volna látni. A pozitivizmus korát 
gondozó Németh G. Bélának sikerült eltalálni e kényes egyensúlyt, és a belső arányokat is minta
szerűen alakította ki. Bármennyire elmélyült azonban a tragikum-vitát összefoglaló, régóta érlelt 
tanulmánya (II. 87-110.), sajnáljuk, hogy nem a vita szemelvényes anyaga előtt, hanem azok 
helyett áll; Beöthy Zsolt és Rákosi Jenő könyveiből ízelítőt, Péterfy három tragikum-tanulmányából 
pedig, melyek „esztétikai tekintetben legtöbb figyelmet" érdemelnek (II. 102.), legalább egyet teljes 
egészében elbírt volna ez a kötet. 

Egy későbbi második kiadás reményében kigyűjtöttük a két kötet értelemzavaró sajtóhibáit. 
Az első kötet 264. oldalán „előttünk majdnem egészen elenyészik" helyett „előttük majdnem 
egészen elenyészik" kellene; a 318. oldalon „magyar irodalmunk új életre ébredett" helyett „mikor 
irodalmunk új életre ébredett"; a 462. oldalon „mér harcol" helyett „még harcol"; a 465. oldalon 
„ama faj" helyett „ama faja", „ilyennek foglalkozik" helyett „ilyenekkel foglalkozik"; a 471. 
oldalon „még most látszanak" helyett „még most is látszanak"; a 495. oldalon „mutatnám fel" 
helyett „mutatám fel". A 497. oldalon egy vessző egyetlen szónyi eltévedése Arany mondanivalóját 
visszájára fordítja. Ezt olvassuk: „Ki mondja azt, hogy ódái költésnek, mely pedig a legmagasabb 
szárnyalatu, nem árt a reflexió (. ..)? ", holott a szónoki kérdés így hangzott: „Ki mondja azt, hogy 
ódái költésnek, mely pedig a legmagasabb szárnyalatu nem, árt a reflexió (.. .)? " Ugyancsak Arany 
az 511. oldalon Baróti Szabó Dávid „szórakozási szabadságát" firtatja, noha eredetileg „szórakási 
szabadságát": inverzióit mérlegelte. Az 526. oldalon „a polgári helyzetek aránylatai" után vessző 
hiányzik. Az 557. oldal Gyulai-idézetében „színezte ki a népélet" helyett „színezte ki a népéletet" 
kellene; az 583. oldalon, ugyancsak Gyulaitól, „drágán semmiségeken" helyett „drága semmisége
ken", a 601. oldalon a Vörösmarty-életrajzból vett szemelvényben „hatása képezi legfőbb 
dicsősége" helyett „hatása képezi legfőbb dicsőségét".3 5 A 603. oldalon, ugyancsak a Vörösmarty-
életrajzban „a báj nagy része a csók (. ..) árnyalati gazdagságától (. ..) függ", pedig Gyulai eroti
kától mentes eredetijében „a szók (. ..) árnyalati gazdagságától". A II. kötet 106. oldalán a 
Macbeth-idézet ritmustörően pontatlan, holott a Péterfy-kiadásban még nem volt az.36 Arany 
Emlékül című versének (1864. szeptember 24.) utolsó három sorában így utalt önmagára: „Ember ő 
is, törpe, gyenge; / S tán becsét is, ha csalódnál, / Alább tennéd . . . a valónál." (Krk. I. 308.) Az 
„Ismerni akarónak" (Bethlen Miklósnénak) válaszul írott vers utolsó két sorát idézi Reviczky Gyula 
Arany mint humorista című esszéjében (Fővárosi Lapok, 1874), de már Összes műveinek 1944-es 
kiadásában kínos sajtóhibával: talán a figyelmetlen (vagy, horribüe dictu: dévaj kedvű? ) szedő 
jóvoltából ugyanis ez a változat nem attól fél, hogy az „ismerni akaró" a törpe ember „becsét", 
hanem attól, hogy „pecsét" tenné alább a valónál. Kötetünk, mely Reviczky Gyula Műveinek 
1969-es kiadása alapján közli az esszét, sajnos még mindig így veszi át. (II. 126.) A 162. oldalon 
egy bekezdés első mondata Péterfy Dante-tanulmányáról azt állítja, hogy „egy ilyen elszánás pilla
natában fogamzott", de nem tudni, milyen elszánásról van szó, mert az előző bekezdés végére szánt 
mondat arról, hogy barátai igyekeztek „rávenni, szánja el magát végre a vágyott nagyobb munkára", 
itt kimaradt,37 A 163. oldalon „pillanati elbágyadása" helyett „pillanatnyi elbágyadása" kellene. 
Péterfy eredetileg helyesen idézte Arany Szász Gerő-bírálatából „a nyelv puha, erélytelen kötése" 
elleni kifogást; kötetünk sajtóhibája a poétikai megrovást erkölcsivel helyettesíti: „puha, erénytelen" 

3 sGYULAI Pál, Vörösmarty életrajza. Harmadik kiadás. Bp. 1890.153. 
36Vö. PÉTERFY Jenő, Válogatott művei. Sajtó alá rendezte NÉMETH G. Béla. Bp. 

1962. 443. 
37Vö. NÉMETH G. Béla, A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. 

Bp. 1981.318. 
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kötést tesz szóvá. (II. 206.) A 276. oldalon Beöthy 1896-os művéről, A magyar irodalom 
kistükréről van szó, egy szövegkiesés folytán mégis azt olvassuk, hogy „a mélyen reakciós célzatú 
társadalmi egységnek szolgálatában áll korábban A tragikum is"; ez helyesen: „(. . .) szolgálatában 
áll, mint állt korábban A tragikum is".3 s 

E - könnyen kijavítható - pontatlanságok ellenére A magyar kritika évszázadai sorozat 
most vizsgált XIX. századi hosszmetszete értékes szolgálatot tehet. Segíthet orvosolni azt az 
áldatlan állapotot, amelyet a sorozat eló'szavában Só'tér István tett szóvá: „irodalmi gondolkodásunk 
legfontosabb szövegei olyannyira feledésbe merültek, mintha soha papírra sem vetették volna 
őket".3 9 E szövegek fölelevenítésével ma is élo problémák tanulságos előzményeit kapcsolhatjuk be 
újra gondolkodásunkba. Az irodalom eszköznek tekintése, amelyről a múlt század irányköltészeti 
vitájában is annyi szó esett, ma sem ismeretlen jelenség. Nemrég egy irodalomszociológiai elemzés 
állapította meg, hogy a magyar iskolák nevelési célja „az irodalom tanításától a társadalom szem
pontjából hasznosnak ítélt erkölcsi, politikai és egyéb értékek elfogadtatását várja" és így olyan 
„eszköz-szempontú (instrumentalista) befogadást hív létre", mely „az irodalmat társadalmi eszmény-
tárként kezeli". Az utóbbi három évtized változó irodalompolitikai stratégiáinak egyik folytonosságot 
kölcsönző vonása éppen az volt, hogy „a hivatalos értékelés az eszköz-szempontú befogadást részesí
tette (. ..) előnyben".40 A szöveggyűjteményben feltárt anyagból kibontakoznak az „eszköz-szem
pontú" (és egyéb) beállítódásfajták altípusai és érvkészletei, előfeltevései és implikációi, vonzatai és 
ellenpólusai, úgyszólván egész kritikai előtörténetük és irodalomelméleti természetrajzuk. Ezért is 
hasznos kalauz ez a sorozat, mely máris becses anyagot tett hozzáférhetővé és formált sokatmondó 
alakzattá, s nemcsak a múlt irodalomkritikájáról, sőt kultúrájáról rajzolt történeti képünket teszi pon
tosabbá és teljesebbé, hanem a jelen irodalomkritikai gondolkodása számára is ihletadó forráskiadvány. 

3 SVö.uo.381. 
3 9Rendszerek. A kezdetektől a romatnikáig. írta és összeállította TARNAI Andor és CSETRI 

Lajos. Bp. 181.6. 
4 0 VERES András, Irodalom, politika, társadalmi igények. Literatura 1979. 25-27. 
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