
Salamon Ferenc hírlapírói pályakezdése és a mérleg jel 

Jelen közlemény Salamon Ferenc hírlapírói pályájához kíván apró adalékkal 
szolgálni. Salamon ahhoz az alkotói és kritikusi körhöz tartozott, amelyiket -
éppen az ő terminusa alapján - irodalom- és kritikatörténetírásunk az irodalmi 
Deák-párt összefoglaló névvel jelöl.1 Ez a csoport - melynek tagja volt Arany, 
Tompa, Erdélyi, Kemény, Csengery, Gyulai is - a morál elvont, de számukra 
nagyon is élő parancsának szellemében tevékenykedett, és ez alapján próbált 
cselekvési és szemléletmódi példákat, illetve normákat nyújtani az olvasóközön
ségnek és az alkotóknak. Az irodalmi Deák-párt a vesztes szabadságharc utáni 
nehéz időszakban „miután a politikai térről az eszmék vitatásában le volt szorítva, 
a költészetben és tudományban igyekezett a helyes elveknek érvényt szerezni az 
álság, valótlanság és ámítások ellenében".3 A magyarság megmentéséért érzett, 
de frázis-nacionalizmusba soha át nem csapó, sőt az ellen fellépő4 küldetéstuda
tuk egyik fontos eleme volt az ízlésnevelő tevékenység. Főleg azért, mert érzésük 
szerint „az ízlés nem csupán ízlés dolga, kapcsolatban áll az erkölccsel s a helyes 
gondolkodással is".5 Salamon ennek a csoportnak volt „hive és militáns közkato
nája, meggyőződésből, gondolkodásánál fogva".6 

Salamon Pestre költözését követően lett tagja az irodalmi Deák-pártnak. 
Visszaemlékezésében nem ad pontos dátumot, hanem körülírással él: „Majd 
semmit sem tudnék mondani - nem levén Pesten - amaz irodalmi kör azon 
idejéről, melyben Kazinczy Gábor is itt volt, s Szilágyi Sándor volt egy csoport 
vállalat szerkesztője. De Pákh Albert [...] szerkesztése idejétől kezdve, [...] mint 
tárcaíró journalista foglalkoztam irodalmunkkal." Majd alább így folytatja: „Récsi 
Naplójába, a Budapesti Hírlapba regényt fordítottam, irodalmi és tudományos 
tárcákat írtam."7 Ezek szerint 1850-ben még nem (ekkor jelent meg Szilágyi Sándor 
utolsó vállalkozása, a Pesti Röpívek), 1853-ban pedig már biztosan Pesten 
tartózkodott Salamon (ekkor működik a Pákh vezette Szépirodalmi Lapok, illetve 
ekkor még Récsi Emil a Pesti Napló szerkesztője).8 

Salamon Pestre költözését a szakirodalom 1851-re teszi.9 Az adatot megerősíti 
Szilágyi Sándor (a Magyar Hírlap szerkesztőjének fia) Salamon-emlékbeszéde is, 
ami szerint a Világost követő bujkálást feladva Váradról Pestre költözött Salamon, 
és ott „1851 februárjában emlékirattal fordult id. Szász Károlyhoz".10 Pesten orvosi 
tanulmányokat folytatott, majd óraadással tartotta el magát, éppen Szilágyi 
Sándor öccsét (is?) tanította.11 

1 SALAMON Ferenc, Irodalmi tanulmányok. Bp., 1889.1. VI. 
2 Uo. VI-VII. 
3 Uo. VII. 
4 L. például: GYULAI, Petőfi Sándor és lírai dalköltészetünk és Szépirodalmi Szemle, in Kritikai dolgozatok. 

Bp., 1908. 67., 85. stb., ERDÉLYI János, A legújabb magyar líra 1863., in Erdélyi János válogatott művei. S. a. r. 
T. ERDÉLYI Ilona Bp,. 1986. 544., 616-7. stb., illetve Arany János levele Lévay Józsefnek, in Arany János 
leveleskönyve. Szerk. SÁFRÁN Györgyi. Bp., 1982.160. stb. 

5 SALAMON Ferenc, i. m. VIII. 
6 Uo. IX. Ä 
7 SALAMON Ferenc, i. m. IX-X. 
8 A magyar sajtó története. Bp., 1985. H/1. 424., 427., 365. 
9 SOMOGYI Sándor, Gyulai és kortársai. Bp., 1977. 464. 

10 SZILÁGYI Sándor, Emlékbeszéd Salamon Ferenc fölött. Századok, 1895. 6. 
11 Uo. 6. 
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Azonban sajnos nehezen tisztázható, hogy mikor történt ez, és Salamon előbb 
volt-e tanítványa apjának, Szilágyi Ferencnek az alkalmazottja és ezt követően 
kezdett órákat adni vagy fordítva, vagy éppen egy időben történt a két dolog. A 
magyar sajtó története szerint mindenesetre Salamon „már 1851. óta munkatársa 
volt" a Szilágyi Ferenc szerkesztette félhivatalos Magyar Hírlapnak, majd 1853-tól 
utódjának, a Budapesti Hírlapnak.12 „Cikkeit egy ideig S. vagy S. F. jelzéssel adta, 
csakúgy mint Szilágyi Ferenc, így a cikkeik nehezen választhatók külön."13 

Salamon tényleg használta az S. F. jelzést,14 de az S. szignóra ekkoriban nem 
találtam meggyőző példát.15 Úgy tűnik, hogy vagy aláírás nélkül vagy valamilyen 
jelzéssel jegyezte cikkeit Salamon. Van példa arra a vizsgált időszakban, hogy a 
tárca aláírás nélkül jelent meg,16 de ez ritka, főleg a fordításoknál fordul elő. 
Valószínűbb tehát valamilyen egyedi jelnek a használata. 

Ennek kiderítéséhez az eligazítást egy Csengery Antal által Salamon Ferenchez 
küldött levél adja. Ebben arra kéri Csengery a Budapesti Hírlap ítészét, hogy a 
Pesti Naplónak az újabban megjelent népkönyvekről írt - téves felfogást tartal
mazó, A Magyar Nép Könyvét nem megfelelően értékelő - dolgozatára is térjen ki 
A Magyar Nép Könyveim írandó cikkében.17 A dátumozatlan levél keletkezési 
idejéről a következőket írta a levelet publikáló „Másoló": „Csengery ezt a levelet 
- hihetőleg - 1856-ban írta, a Magyar Nép Könyve új folyama I. füzetének 
megjelenése után. Salamon bírálata a Budapesti Hírlapban jelent meg."18 Tényleg 
jelent meg ismertetés 1856-ban a Hírlapban (Salamon fel is vette a legjelentősebb 
irodalmi dolgozatait tartalmazó kötetébe),19 de így kezdi recenzióját: „E vállalatról 
többször szólónk [kiemelés tőlem], érdeme szerint, méltánylólag. Kiemeltük, a 
régibb folyamokról szólván [kiemelés tőlem], példátlan olcsósága mellett belbe
csét."21 Vagyis lehetséges, hogy a levél egy korábban megjelent - szintén Salamon 
által A Magyar Nép Könyvéről írt - recenzióhoz kapcsolható. Ez annál is való
színűbb, mivel 1856-ban kis esélye van annak, hogy a Csengery és Kemény 
Zsigmond által szerkesztett gyűjteményt nem megfelelően értékelő dolgozat jött 
volna ki a Pesti Naplóban. Hiszen 1855. június 22-étől Kemény lett a lap 
szerkesztője, Csengery pedig szintén fontos munkatársnak számított.21 

A Csengery által kért polemikus bírálat ennél két évvel korábban, 1854. június 
21-én és 22-én jelent meg a Budapesti Hírlapban Új népkönyvek címmel, és fel
tehetően Salamon volt a szerző. Azért csak feltehetően, mert a cikk végén aláírás 
helyett egy <£*<!> (mérleg) jelet találunk. A cikk azonban feltűnő hasonlóságot, 

12 A magyar sajtó története. Bp., 1985. II/I. 337. 
13 A magyar sajtó története, uo. 
14 Például A delejtű és föltalálása dmű cikknél: Budapesti Hírlap, 1853. november 30. 
15 Inkább az ötvenes évek második fele Pesti Naplójában fordul elő többször. 
16 Érdekességként említem meg, hogy később Salamonnál az anonimitás elvi kérdéssé vált - 1. pl. 

Váczy János nekrológja (Vasárnapi Újság 1892. 42. szám 716.), illetve Szilágyi Sándor idézett emlék
beszédében (15.) - de hangsúlyozom, hogy ez később, az ötvenes évek második felében - már jelentős 
zsurnaliszta múlttal válhatott Salamon elvévé. 

17 „Édes barátom! Igen kérem, hogy bírálatában, melyet a Nép könyvéről ír, legyen szíves kiterjesz
kedni a Pesti Napló bírálatára. Sok ostobaságot olvastam már azon uraktól, de ostobábbat alig, mint az 
érintett bírálat." Csengery Antal levele Salamon Ferenchez. MTA Könyvtár Kézirattára 4746/12, illetve 
ItK 1903. 92-94. 

18 ItK 1903. 94. 
19 SALAMON Ferenc, i. m. LT. kötet 124-131. 
20 Uo. 124. 
21 A magyar sajtó története Bp., 1985. H/L kötet 372-373. 
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többször szó szerinti azonosságot mutat az említett Csengery-levéllel. Idézzünk 
néhányat közülük! Csengery levele: „A mi könyvünk aesthetikai érzéssel és 
fölfogással van szerkesztve, nem adunk helyet semmi olly dolgozatnak, bármeny
nyire tele legyen 'erkölcsi' maggal - mint a Napló mondja - ha aesthetikai 
szempontból is nem üti meg a mértéket." A Hírlap cikke Tompa Félkezű koldusa 
kapcsán (A Magyar Nép Könyvtárában jelent meg): „mi becse van, egyedül a 
művészetnek, nem pedig a morálnak köszönheti." Csengery levele: „Ne higyje 
[...] a Napló, hogy egy népkönyv szerkesztésében az járt el legjobban, aki csupán 
a 'vallásos' és 'erkölcsi' szempontokra ügyelt. Ez inkább egy candidatushoz illő nézet, 
mint aesthetikushoz." A Hírlap cikkében: Ne higgye a Napló ítésze, hogy egy 
népkönyv szerkesztésében az járt el legjobban, ki csupán az 'erkölcsi' és 'vallásos' 
szempontokra ügyelt, ha azt akarja, hogy ítésznek s ne csupán candidatusnak 
tartsuk." Csengery levele: a szép iránti „érzést előmozdítani szintén a népnöve
léshez tartozik. S az aesthetikai érzés kimívelése a külföldi jelesb kritikusok nézete 
szerint is szorosabb egybefüggésben van az erkölcsiséggel, mint a Pesti Napló 
hiszi és tudja." A Hírlap cikke: „Ha népies műveink által a nép nevelését is szem 
előtt tartjuk, annál a szép iránti érzéket, az ízlést, csínt előmozdítani nagy 
kötelesség, mi sokkal közelebb áll az erkölcsi hatáshoz, mint azt a P. N. ítésze 
gondolja." Továbbá: „'Kevéssé érdekel az ismeretes': tehát magyar költők [...] a 
népkönyvet sálon-versekkel árasszátok el" - írta Csengery. Erre a Hírlap: „írjatok 
tenát a nép számára salonias társalgást." És végül: „Jól teszitek [költők], ha még 
távolabb országokba mentek tárgyat keresni... S e tanácsot olly lap adja nektek, 
melly csak nem rég Kövér egyik színművében azt rosszalta, hogy miért jár 
külföldön."22 A mérleg jelű szerző hírlapi változata: „Menjetek távoli országokba 
tárgyakért, s ekkor azon ítész, ki csak közelebbről Kövér színművében rosszalta, 
hogy miért jár külföldön, dicsérettekkel, hízelgéssel halmozand!"23 

Ez a néhány kiragadott példa is bizonyíthatja, hogy a Salamonnak küldött 
Csengery-levél nem 1856-ban, hanem 1854-ben íródott, mégpedig június 10. után 
(ekkor jelent meg a Pesti Naplóban ismertetés három népkönyvről: a Vas Gereben 
szerkesztette Falusi estékről, a Friebeisz István szerkesztette A magyar nép könyv
táráról24 és a Csengery és Kemény gondozásában megjelent A Magyar Nép Köny
véről) és június 21-e előtt (ekkor jött ki a Budapesti Hírlapban mérleg szignóval 
az Új népkönyvek című ismertetés első része). Ennek ismeretében alapunk van arra, 
hogy kijelentsük: a mérleg Salamon Ferenc jele volt. Ebben csak megerősít ben
nünket az a feltűnő szemléleti és nyelvi hasonlóság, ami Salamon későbbi dolgo
zatai és a Mérleg dolgozatai között van. Ezt bizonyítandó lássunk néhány példát! 

Mérleg/Salamon a költői műben fő feladatnak a jellemalkotást tartja, és ha 
szerinte a szerző mennél inkább az élethű jellemfejlesztésben éli ki magát a 
mesegyártás helyett, annál inkább számíthat művészi tökélyre.25 A későbbi Sala-

22 Pesti Napló, 1854. május 30. A Közintézetek rovatban megjelenő színibírálatban (KÖVÉR Lajos: 
A szép Marquisné című drámájáról). 

23 A Budapesti Hírlap 1854. június 21-én és 22-én megjelent cikkeiből kiderül, hogy Salamon, mint 
az irodalmi Deák-párt „militáns közkatonája" a vezérkar (ide sorolta Keményt és Csengeryt) utasításait 
valóban teljes odaadással hajtotta végre. 

24 Érdekes, hogy a Másoló nem figyelt fel arra, hogy levelében Csengery többek között a Friebeisz-
fele népkönyv reális értékelését is kérte Salamontól az írandó cikkében: „A Napló bírálója zavarban 
van, mellyiknek adja az elsőséget a mi könyvünk és Friebeiszé közt." Holott Friebeisz vállalkozása 
csak egyszer, 1854-ben jelent meg. 

25 MÉRLEG, Szépirodalmi lapszemle. Budapesti Hírlap, 1854. június 11. 
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mon szerint is „a valódi költői tehetség a lelkiállapot [máshol ugyanezen értelem
ben az egyén] egészen hű és találó festésében nyilatkozik".26 Ugyanakkor kemé
nyen bírálja a francia és az azokat utánzó hazai regény- és drámaírókat, akik főleg 
a külvilág történéseivel és a váratlannal vélték a közönség érdeklődését felkelte
ni.27 Máshol a kritika fontossága mellett érvelve Salamon kiemeli annak ízlésne
velő, erkölcsnemesítő és a józan belátásra vezető hatását.28 Szinte szó szerinti az 
egybeesés a közlemény elején idézett gondolataival. 

Szintén bizonyító erejű lehet a következő egybeesés: Salamon 1856. január l-jén 
a Budapesti Hírlap tárca-rovatának (ekkor már második éve ő a független 
szerkesztője)29 évi beharangozójában többek között egy magyar tudományos 
folyóirat alapítását tartaná fontosnak az angol és francia revük mintájára. Cikké
ben utal rá, hogy már korábban is tett ilyen felhívást, de hasztalan, „eltelt azóta 
az 1854-ik és 55-ik év is." Korábbi írása tehát 1854-ben vagy az előtt jelenhetett 
meg. A mérleg jelű szerzőtől 1854. május 28-án jelent meg recenzió Az Új Magyar 
Múzeum legutóbbi számáról, amiben a cikkíró az angol és francia revükhöz 
hasonló, tudományos megalapozottságú, mégis népszerű cikkeket tartalmazó 
folyóirat alapítására buzdít a száraz, tudóskodó Múzeum helyett. 

Továbbá a mérleg jelű közlő szívesen használta a „hogy" helyén a „mikép" 
kötőszót, csakúgy mint Salamon, aki írói pályája elején (1855-56-ban) még sűrűn 
élt vele.30 

Távoli, asszociatív bizonyítéka lehet Salamon és a Mérleg azonosságának, hogy 
1860 és 1862 között a Szépirodalmi Figyelőben Salamon - m - aláírással élt, ami 
valószínűleg a mérleg szó kezdő - és kevésbé valószínűen a vezetéknév egyik 
betűjeként került alkalmazásra. A felsorakoztatott érvek alapján - és abban bízva, 
hogy Salamon a lekötelezettségtől és tisztelettől vezérelve az 1854-re datálható 
Csengery-levelet maga használta föl a polémia megírásához - kijelenthetjük, hogy 
a mérleg jel Salamon szignója volt. 

Csábító, de hibás a feltételezés, hogy az ötvenes évek elejének minden mérleg 
<£

I'J> jelű cikkét neki tulajdonítsuk. A Pesti Napló munkatársai közt ugyanis 
felbukkan egy olyan mérleg jelű, aki több mint valószínű, hogy nem Salamon. 
A Naplóban már 1850-ben, mint vezércikkíró megjelenik.31 Ezzel egyidőben a 
Budapesti Hírlap elődje, a Magyar Hírlap is közöl mérleg jelű cikkeket.32 Stílusuk 
nehézkesebb, „archaikusabb", az 1820-40-es évek nyelvezetére emlékeztet. 1853-

26 SALAMON Ferenc, Dramaturgiai dolgozatok. Bp., 1907. II. 136-137. 
27 Uo. I. 86., 124., 130. stb. Megjegyzendő azonban, hogy ez a Jean Paulra visszavezethető elv: a 

jellem elsődlegessége a történettel szemben, a karakter által meghatározott cselekmény, nemcsak 
Salamon kritikai normája volt, hanem már a 20-as években Toldy Ferencé, majd a 40-es években 
Henszlmanné (e kérdésben folytatott vitát Bajzával, 1. erről pl. SZÉLES Klára, Henszlmann Imre 
művészetelmélete és kritikusi gyakorlata. Bp., 1992. 58-59.), Erdélyié és őket követve többeké az 50-es 
években (minderről a legfrissebb: KOROMPAY H. János, Erdélyi János műköltészet-kritikája az 1840-es 
években. In ItK 1993. 4. 488-489.). így, habár Salamon az egyik legkövetkezetesebb alkalmazója volt a 
normának, ez nem tekinthető minden kétséget kizáró bizonyítéknak. 

28 MÉRLEG, A műbírálat függetlensége. Budapesti Hírlap, 1854. január 5. 
29 SOMOGYI Sándor, i. m. 465. 
30 VÁRDAI Béla, a Dramaturgiai dolgozatok sajtó alá rendezője írta megjegyzésében. Uo. II. 514. 
31 Például március 11. - két nappal a lap indulását követően - , 30., április 9., 11., 17. stb., összesen 

16-szor, majd 1851-ben 14 levélben számol be egyáltalán nem fiktívnek látszó európai útjáról. Salamon 
életrajzi adataiból ilyenre nem lehet következtetni. 

32 1850-ben kettőt, 1851-ben hetet, 1852-ben - akárcsak a Pesti Naplóban, kizárólag az év második 
felében - tizenhármat. 
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ban azonban megszűnnek az ezen szignójú közlemények mindkét lapban, és csak 
az 1854-es Budapesti Hírlapban térnek vissza - 1 8 alkalommal. Ezek a cikkek nagy 
valószínűséggel Salamon dolgozatai, míg a korábbiak szerzőjének kiderítése még 
ránk váró feladat. 

Végezetül, ami Salamon hírlapírói pályafutásának a kezdetét illeti: Salamon 
első - aláírt - cikkei 1853-ban jelentek meg a Budapesti Hírlapban.33 Visszaemlé
kezése szerint csak ekkortól foglalkozott hírlapírással. Jelen közlemény szerzője 
inkább bízik Salamon emlékezetében, mint a bizonytalankodó - a Szilágyi 
Ferenccel közösen használt S. és S. F. szignó kapcsán - A magyar sajtó történetében, 
és Salamon Ferenc publicisztikai pályájának kezdetét 1851 helyett 1853-mal tartja 
helyesebbnek megjelölni. 

Új Imre Attila 

33 November 30. A delejtű és föltalálása, december 8., 11., 15., 28. Az éjszaki út fölfedezése, majd december 
18., 22. Sir Hudson Lowe emlékirataiból. 
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