
TÓTH DEZSŐ 

IRODALMI KRITIKÁNK KEZDETEINEK NÉHÁNY KÉRDÉSE 

A kritika nem pusztán az irodalom, mindég az irodalmi élet velejárója ; a társadalmi, 
kulturális kibontakozás adott pillanatában jelenhet csak meg, puszta létével is legbiztosab
ban jelezve az irodalmi élet fejlettségi fokát. Azonban, éppen mert az irodalmi élet függvénye, 
— bizonyos értelemben leglényegesebb kifejeződése, — vizsgálata is sajátos szempontokat 
kíván magának az irodalmi élet kialakulásának átmeneti szakaszán. Ez a folyamat nálunk 
meglehetősen hosszú ideig : az írói szerveződés első jeleinek, az első folyóiratoknak megjele
nésétől, a XVIII. század második felétől egészen a XIX. század 30-as éveiig tartott, amikor az 
irodalmi életet kitevő, eladdig csak részlegesen jelentkező elemek végre valóban kezdtek iro
dalmi életté összegeződni, mikor kikristályosodott, önállóságot, autonómiát: saját törvénye
ket, jogokat nyert az irodalmi élet, mikor a társadalmi köztudat is elfogadta (többek közt 
mert kemény harc árán Bajza s a többiek elfogadtatták) egy, a napi élet berendezkedésétől 
sok mindenben eltérő írói respublika létét.—• E hosszú időszakot az jellemezte— átmenetisége 
is abban állt, — hogy az irodalmi élet még nem különült el a társadalmi élet egészétől, nem 
szilárdultak meg sajátos esztétikai regulái, morális normái. Az irodalmi élet mintegy feloldó
dott a társadalmi tevékenységek összességében, nem volt még meg a köztudatban a mérce és 
ítélet, amely el tudta volna határolni pl. egyfelől a barátot, ellenséget, rossz vagy jóindulatú 
embert — másfelől a művészt : magánembert és szerzőt, a személyt és az írót, egyszóval az 
irodalomhoz tartozóban azt, ami erkölcsileg minősítendő — attól, ami esztétikailag minősí
tendő ; —• akár csak a szűkebb irodalmi köztudat sem tudta minden esetben határozottan 
elkülöníteni az irodalmon kívüli s az irodalmon belüli szempontokat. A kulturális-, végső soron 
társadalmi élet differenciálatlansága — az említett időszak különböző stádiumaiban ugyan 
más más fokon —• azt eredményezte, hogy az ítélet és minősítések külső és belső szempontjai 
keveredtek, hogy az autonóm írói respublika világában az emberi együttélés általános szabá
lyait és ezek nyomán ítéleteit alkalmazták : hogy a társadalmi élet területéről vett kész normá
kat új és sajátos mértékek hiányában mechanikusan és primitíven vitték át az irodalommal, ill. 
az irodalmi élettel összefüggő jelenségekre is, — hogy nagyon sokszor az esztétikai mértéket 
mechanikusan etikaival cserélték fel. — Mármost, ha különben közismert jelenségeket erre az 
alapokra visszavezetve felsorakoztatunk, azért tesszük, mert szinte hagyomány, hogy irodalmi 
kritikánk kezdeteinek vizsgálatakor egyfajta anakronizmussal csak, vagy túlnyomórészt olyan 
elemeket kísérünk figyelemmel, amelyek esztétikailag, filozófiailag minősíthetők. Holott ez 
— éppen az esztétikai és etikai — pontosabban az irodalmon belüli és kívüli normák primitív 
elkülönítetlensége miatt csak akkor lehet eredményes, ha a par excellence esztétikai vizsgáló
dásokat szüntelenül kíséri az irodalmi ítéletalkotásban közvetlenül is érvényesülő társadalmi 
normák számontartása. Hiszen e különnemű elemek a legszorosabb kölcsönhatásban 
voltak egymással, szüntelenül módosították, torzították egymást s az egész átmeneti 
korszak kritikai mércéje gyakorlatilag e kettő kölcsönhatásának eredője volt. E sajá
tosság — az adott szakaszon belül — oly mértékben jellemző, hogy vizsgálata sem 
kíván meg e keretek közt szorosabb történetiséget — a különböző időpontokból vett 
példák konkrét tartalmaik kontrasztjában is alkalmasak lehetnek a kérdés változatlan lényegé
nek megvilágítására. -*• 
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Az irodalmi kritika nemcsak az esztétikai normák rendszerét, valamiféle ízlésszférát 
feltételez, amelynek közegében a mű megkapja a maga minősítését, hanem ugyanakkor egy 
olyan köztudatot is, amelyik eleve lehetővé teszi a bírálatot, amely nagyjában-egészében meg
szabja annak morális feltételeit, szabályait, kereteit. Az irodalmi élet fejlődésének egy bizo
nyos fokán túl ez utóbbi feltételek problémái másodrendűekké válnak s a kritikatörténet főfel
adata természetszerűleg az esztétikai, filozófiai nézetek, rendszerek alakulásának, kritikai 
alkalmazásának vizsgálata lesz. A magyar kritikatörténet korai, kezdeti szakaszán azonban 
— mikor a harc magának a kritikának elfogadtatásáért folyt — a főprobléma erkölcsi termé
szetű volt s lényegében az irodalmon kívüli és belüli szempontok elkülönítetlenségében állt : 
az irodalmi és közélet primitív együttlátása elsősorban magának a kritikának elfogadásában 
játszott nagy — éspedig hátráltató — szerepet. 

A XVIII. század végi, XIX. század eleji tudat nem értette még egészen át annak a kap
csolatnak sajátszerűségét, amelyet a mű teremt író és közönség közt s ezt minduntalan össze
keverte azzal a másfajta, közvetlen értelemben vett morális relációval, amely mindennapi 
értelemben kapcsolja össze az egyik embert a másikával. Az irodalmi élet kialakulásának kora 
volt ez, mikor természetesen kísérték az alkotást művön kívüli megjegyzések, mikor még maga 
a szerző is írói és magánemberi mivoltában szimultán lépett a nyilvánosság elé. Gyakoriak, 
szinte elmaradhatatlanok voltak az előszók, zárszók, toldalékok, felhívások, bejelentések, 
amelyekben az író mint magánszemély —• egyszersmind műve ajánlója, fogadtatásának jóso
lója is volt, mikor a szerző a legkülönbözőbb formákban indokolt és tájékoztatott vagy tudós 
jegyzetekben önmagát kommentálta : az irodalmi élet és napi élet, az írói öntudat és magán
emberi öntudat, a szerzői rang és a személyes rang tudata nem különült el. — Természetes, 
hogy ilyen körülmények közt éppen a teljes szétválasztást feltételező kritika is e kettős talaj
ból indult ki s felemás fogadtatásban részesült. A szemlélet differenciálatlanságából, az iro
dalmon kívüli és belüli szempontok, mérték és morál elkülönületlenségébó'l természetesen 
következett, hogy az író bírálata egyszersmind a személy bírálatát is jelentette, hogy az eszté
tikai kifogás egyszersmind erkölcsi elítélés is lett, — ill. ha objektíve nem volt is az, rendsze
rint a bírált fél tudatán megtörve azzá vált. Ez természetesen megszabta a reagálás — a kri
tikai élet tónusát : az irodalmon belüli nézetek megütközését majd mindig kísérte, nem egy
szer elnyomta a közvetlen, morális bíráló minősítések : a személyeskedések, sértegetések elke
rülhetetlen, hangos zsivaja. — A szemlélet differenciálatlansága, a morálisnak az esztétikaival 
való primitív ötvözése, ill. felcserélése így lett kritikai életünk műfajának évtizedes meghatá
rozója : a kultúrált, tiszta kritikai élet helyett pennacsaták, pörök, polémiák provokálója. 

Becsmérlés és kritika a kezdeti időben így kerültek egy szintre s az irodalmi kritika 
megteremtői előtt legalább annyira ennek az erkölcsi problémának a megoldása állt, mint 
amennyire az esztétikai nézetek alkalmazásának és terjesztésének feladata. Bessenyei is jellem
zően etikai és nem esztétikai igényt támaszt a leendő kritikusokkal szemben : „mindazonáltal 
csak kell mégis mindenütt olyanoknak lenni, kik magokat a közügyért ideig mocskoltassák"1 

— írta — s a kritikai tónus megszabásánál is erkölcsi vádat igyekezett elhárítani: „Szóllyunk 
barátságosan — kezdte Sándor István Gellert fordításának bírálatát — hadd ne mondassák, 
hogy csak irigységből irok a fordítás ellen.. ."2 S ettől az első pillanattól kezdve jóformán 
a harmincas évek közepéig változó arányokkal és más más közegben, de szüntelenül jelen 
volt — gátlóan és zavaróan — az irodalmon kívüli mérték és ítélet. Ráday és Bacsányi 
Bessenyeit mégiscsak megrótták, amiért a jóindulatú Kónyi rossz sorait kipellengérezte, s 
Ráth Mátyás is óvatosan szinte magát a bírálatot is kirekesztette a kritikából, mondván : 
„Az alábbvalókat, melyeket jó lelkiismerettel nem lehet dicsérnem, hacsak elkerülhettem, 
teljességgel elő sem hoztam"3 — hiába tette. Egyetlen mondata miatt („Rájnis versei 

1 Szöveggyűjtemény a felvilágosodás és reformkorszak irodalmából. I. Rész. Bp. 1952.73. 
2 A Holmi. Bécs. 1779. 336. 
3 Magyar Hírmondó, 1882. év, 779. 
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olyanok, hogy akárki is egykönnyen nem fog bennek gáncsot találni") méltató meg
jegyzéseit a „megtámadott" a kritika puszta lehetségessége miatt „ok nélkül való garáz
dálkodásnak"4 nevezte ; s hogy Baróti és Rájnis prozódiai harca milyen hitvitázó tónus
ban zajlott, arra jellemző, hogy a szelídebb Baróti is úgy kezdte vitairatát: „Minek eló'tte az 
igaz hangmérséklés oltalmára kivezessük az derékhad dandárt, először némely csatázó martalé
kot szedjünk az ellenségen".5 És így tovább : Bacsányi Rajnis fordítás-vitáját, Kazinczy 
Himfy-bírálatát, Kölcsey Csokonai és Berzsenyi recenzióit fölösleges is mondani mennyire 
meghatározóan kísérte mindaz a félreértés, személyes indulat, amely végső soron a különnemű 
dolgok külön látni nem tudásából táplálkozott. 

Aminthogy az esztétikai ítéleteket ellenkező értelemben is az ember és az író, a magán
kapcsolatok és az irodalmon belüli reláció összekeverése torzította még a legkiválóbbaknál is. 
Ismeretes, hogy baráti érzelmek vagy osztályrespektus sokszor milyen megbízhatatlanná 
teszik Kazinczy ítéleteit, hogy Kis Jánost pl. mennyire értékén túl becsülte, vagy hogy a nemzeti 
irodalom követelésével oly határozottan fellépő aurórásoknak azt vetette szemére, hogy Pyr-
kerrel, mint „nyavalyás szarándokocskával" bántak, „felejtvén, hogy az Patriarcha, hogy az 
Érsek, hogy az Fó'-Ispány, hogy az csillagot hord mellén" — s köztudott, hogy az irodalmi 
tudatosság oly magas fokán ítélő Kölcsey esztétikai érzéke is hogy kihagyott szeretett Palijá
val kapcsolatban, hogy Csokonai-bírálatában hogyan hagytak nyomot debreceni élményei 
s hogy még a fiatal Toldy Vörösmarty epikáját elemző esztétikai levelei is a feltétlen baráti 
elfogultság kirívó gesztusai miatt vesztettek oly sokat érvényükből. 

* 

A legátfogóbb, legfeltétlenebb szempont, amelyet — az ország függő helyzete miatt így, 
vagy úgy az egész magyar közélet uralt, a hazafias érzés volt. Tudott, hogy a polgárosuló 
nemzeti öntudat milyen hatalmas emelője, szüntelen táplálója, formai és eszmei alakítója volt 
— e korszakban különös jelentéssel is — irodalmunknak. Másfelől azonban — épp erre az időre 
vonatkozóan azt is világosan kell látnunk, hogy a hazafiság társadalmi szempontjának egy 
közvetlen, mechanikus érvényesítése gátja is volt a kritika s így az irodalom fejlődésének, 
akadályozója a hazafiság és irodalom magasabbrendű találkozásának. Ismerjük, tudjuk 
Bacsányi szavainak nagyszerű értelmét, ma is szívet dobogtató tartalmát: „A mi íróinkat 
egyedül a közhaszonnak keresése s a hazának szerelme gerjeszti.6 — Csakhogy ugyanakkor az 
adott körülmények közt e jelszónak — éppen kezdetleges értelmezése, az irodalom sajátos 
szempontjainak elkülönítetlensége, egyáltalán hiánya miatt fonákja is volt, a közéletinek és 
irodalminak, etikainak és esztétikainak primitív együttlátása miatt ez egyben a kritikának 
ellenálló konzervativizmus egyik fő fegyverévé is vált, az esztétikai, ízlésbeli szemlélet egyik 
torzítójává is lett. Az irodalom e hazafias értelmezése szerint ugyanis a tollforgatásnak motí
vuma is, célja is, tartalma is hazafiasság — ; írni: hazafias tett, nemzeterősítő cselekedet — 
csak az és semmi más. Következésképp megítélni is csak ezen az alapon : ezen a morális alapon 
lehet, azaz minden effajta erkölcsileg nemes indítékú írásművet szükségképpen csak a haza
fias cselekedeteknek általában kijáró tisztelet fogadhat. E mentalitás gyakorlatban szüntelenül 
érvényesített logikája szerint, aki valamely írásművet bírál, az a hazafias tevékenység korlá
tozója, az nem a szerző írói mivoltát, hanem egyenesen hazafias önérzetét sérti s így a recenzens 
eleve a hazafiatlanság bűnével gyanús. E társadalmi mozgatóerőnek az irodalom sajátos szem
pontjairól mitsem tudó, vagy azokat figyelmen kívül hagyó érvényesítése az irodalom dolgai
ban, magának a kritikának—közvetve az irodalomnak lett kerékkötője. Ezt a hosszú évtizede
ken át nyíltan is fellépő, a közvéleményben mindig lappangó álláspontot — ugyan vissza-

4 Magyar Virgilius I. Pozsony, 1789. 30. 
5 Ki nyertes az hang-mérséklésben? Kassa. 1787. 5. 
6 Batsányi János költeményei és válogatott prózai írásai. Kiadta TOLDY FERENC, 

Pest. 1865. 138. 
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vetítve — Berzsenyi így summázta f „ . . . midőn mink irodalmunk ifjúságában egymást 
buzgatva zengó'k fel alvó, vagy igazabban szólván félholt nemzetünket, midőn még szájrul 
szájra ment nálunk ez a hazafiúi jelszó : írjunk akármit, csak írjunk, hogy a magyar írás 
divatba jöjjön, s mikor még a legcsekélyebb magyar írás is hazafiúi tett volt, akkor még ter
mészet szerint a kritika nálunk nemcsak szükségtelen, de a nemzet legfőbb céljával is egyene
sen ellenkezett.. .7" Nyilvánvaló, hogy ez a szemlélet mennyire a fonákja volt Bacsányiénak, 
aki messzehangzóan hirdette : „A mi íróinkat egyedül csak a közhaszonnak keresése s a hazá
nak szerelme gerjeszti. . . " de Bessenyeiének is aki ugyan ezért tudatosan „garázdálkodott',' 
írásaiban s „pennacsatát" vállalva fohászkodott: „Ah, bárcsak elérhetném azon vigasztalá-
somat, hogy tíz vagy húsz megsértett magyar író ellenem támadna."8 

A napi életből vett etikai követelményeknek a műbírálatban való érvényesítése leg-
pregnánsabban Berzsenyinek Kölcseyvel való diszkussziójában érhető tetten. Nem véletlenül 
összegeződik itt és ekkor a kezdetleges együttlátás e felemás esztétikája : Berzsenyi a maga 
vidéki elszigeteltségében közvetlenül társadalmi, eleve az irodalmi életen kívüli kategóriák
ban érzett és gondolkozott — éspedig egy olyan korban, mikor másfelől már mód és lehetőség 
volt az irodalmi tudatosság és esztétikai igényesség olyan magas fokán felléphetni, ahogyan 
azt Kölcsey tette. — Berzsenyi Kölcsey recenzióján emésztődve nem egy, a kritikával kapcso
latos kérdésben merő elméleti alapon igen sok újat, jót és meggyőzőt mondott, érvelésén, maga
tartásán azonban— főleg első válaszában— leplezetlenül vonult végig az irodalmit és közéletit 
(pontosabban hazafiast) szétválasztani nem tudó primitív látásmód zavara s e zavar okozta 
indulat. — Nemcsak abban nyilatkozott ez meg, hogy érzelmileg képtelen volt íróként fogadni 
a műbírálatot s szinte belebetegedett a morálisan értelmezett esztétikai ítéletbe, hanem a 
hazafias szempont érvényesítésének módjában. Kölcsey lényegében irodalmon belüli szempon
tok alapján tett kifogásait nem mint író, hanem mint hazafi fogadta ; az esztétikai leminő
sítést a megénekelt tartalmakhoz fűződő erkölcsi értékekre hivatkozva utasította vissza 
s egyben Kölcseyt e morális értékek tagadásával vádolta — a maga szemléletén belül igen 
következetes logikával: „én a vitézséget és a nemzetiséget mindenkor úgy tekintettem s úgy 
éneklettem, mint legszükségesebb és legszentebb polgári virtusokat s aki ezért engem csú
folni nem pirul, az nem engem csúfol, hanem azon virtusokat : mely minden tekintetben rút 
bűn!"9— Az etika és esztétika azonosságát Berzsenyi elvileg is leszögezte. „A recenzensnek 
— írja másutt — minden szava oly etikai fogyatkozást mutat, hogy őnála aesthetikát képzelni 
sem lehet, mert ez a kettő egy, vagy testvér."10 Formálisan, konkrét tartalmától elvonatkoz
tatva természetesen ez a vélemény megállja a helyét — a kettő valóban elválaszthatatlan, 
hogy azonban e két dolog összefüggésének milyen elmaradott, közvetlen, primitív értelmezésé
ről volt lényegében szó, azt morálisnak és esztétikainak ilyenfajta összekeverése leplezik le 
félreérthetetlenül: „Ami pedig az olasz poézis lágy finomságát illeti — érvel Berzsenyi— 
óhajtsuk, hogy az oly távol legyen a magyar poézistől, mint az olasz puhaság a férfias magyar 
erkölcstől."11 Morális értelemben vett elpuhultság így került e differenciálatlan látás szemlé
letében közös nevezőre a poézis lágy finomságával, a hazafias öntudat ítélete így tolakodott 
be vadidegen területre, hogy ott irodalom és hazafiság szempontjából egyaránt káros konzek
venciára jusson. Aminthogy később is jellemző, hogy a két dolog összekeverése szubjektíve 
milyen tragikus értetlenséghez vezeti Berzsenyit, aki írói, irodalmi életen belüli fogadtatását 
irodalmon kívüli szándékaival méri össze. „Különös — csodálkozik, — hogy engem, aki min
den szavammal a haza és tudományok szeretetét kívántam gerjeszteni, aki senkit meg nem 

7 Berzsenyi Dániel összes művei.Budapest, Szépirodalmi Kiadó 1956. 393—394. 
8 Szöveggyűjtemény, 96. 
9 Berzsenyi Dániel összes művei. Budapest, Szépirodalmi Kiadó 1956. 727. 

10 Antirecensio Kölcsey recensiojára, I. fogalmazás, uo. 718. 
11 Uo. 719. 
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sértettem s mindennek hízelkedtem, mind a két felekezet rútul megtámadott. . .'"12— Tragi
komikusán keresi — és természetesen nem találja az okot, amely egy új, számára még fel nem 
ismert talajon — az irodalmi élet talaján és morálja szerint t á m a d t . . . 

Hogy a hazafias szempont primitív érvényesítésének mennyire nehezen leküzdhető, 
begyökerezett mentalitásról volt szó, amelyet lépésről lépésre kellett kiszorítani a kritika előtt 
megnyíló újabb területekről — azt jól mutatja Vörösmarty és Komlóssyné esete a negyvenes 
évek elejéről. Erre az időre az irodalmi kritika már mondhatni végleg elnyerte polgárjogát — 
nem így az egy lépéssel lemaradt színibírálat, s ezen belül a színészek bírálata. A kritikával 
szembeni fenntartás, a művészeten kívüli szempontok primitív érvényesítése most erre a 
kissé késve meghódított területre húzódott vissza s Bajzának, Vörösmartynak itt e sajátos 
területen mintegy újra meg kellett vívnia az irodalomban immár az esztétikai érvelés javára 
eldőlt harcot. Ezúttal már nem egyszer komikus körülmények között ütköztek meg a művészi 
igényesség és a naiv hazafiság másnemű, közös nevezőre nem talált érvei. Vörösmarty egy 
vidékről felkerült színésznő, Komlóssyné játékát több ízben kifogásolta — szemmelláthatóan 
a pesti színpadot a vidéken továbbélő „régi iskola" játékmodorától féltve. Intelmei hiábavaló
ságának láttán végül is ingerülten tette szóvá a színésznő „kacsa hangját", játékának, fellép
tetésének tarthatatlanságát.13 Komlóssynéból ekkor kitört a keserűség s a bírálatban foglal
tak visszautasításaként az Athenaeum hasábjain panaszolta el, hogy „midőn még sem tudós 
társaság, sem Athenaeum, sem pesti színház nem létezett", ő már akkor „ifjú érzéseinek fel
áldozásával, előítéletekkel, részvétlenséggel küzdve fáradozott a magyar színészet parlag 
ugarjain", hogy ő anya s két lányát is színésznőnek akarja nevelni, ám azok „Vörösmarty 
úr" kritikája után így vigasztalják és buzdítják : „Menjünk anyám innen, hisz nem szorultál 
rá, hogy magadat valaki által kigúnyoltasd, hadd vesszen a theatrom minden kritikusával, hol 
egy oly jó anyát, mint te, kigúnyolnak, kicsúfolnak."14 Ez a színészetet, a színészi munkát merő 
hazafias cselekedetként felfogó szemlélet nem értette, hogy elérkezett az idő a művészet külön 
szempontjainak érvényesítésére ; számára nem különültek még el a mindennapi társadalmi 
élet ítélő normái (amelyek alapján teljességgel igaza volt) a művészetétől: ezért hivatkozott 
szubjektíve jóhiszeműen és jogosan egy színészi alakítás bírálatával szemben anyaságára és 
honleányi áldozatosságára. Vörösmarty viszontválasza éppen e két össze nem keverhető 
szétválasztása szempontjából elvi jelentőségű : Komlóssyné minden művészeten kívüli szem
pontjának méltányosan helyet adott (hogyne tenné az Árpád ébredésé-nek írója!), „csupán" 
azt tette hozzá : „de miért következik mindebből, hogy Komlóssyné szerepekben lépjen fel, 
melyeket meg nem bír, vagy hogy általában fellépjen?"15 

A közéletnek e hazafiassággal való átitatottsága más értelemben s közvetlenül is ala
kította az esztétikai nézeteket. A feudális koloncoktól terhelt s ráadásul az irodalom sajátos 
törvényeit is figyelmen kívül hagyó nemzeti elv volt sokban akadályozója például 
a fordítás modern értelemben vett normái meghonosodásának. Az átnevezés, átöltöz-
tetés, áthelyezés végső soron irodalomellenes megoldása mögött a rendi nacionalizmusnak az 
a szelleme húzódott meg, amelyet Rajnis érvelése és magyarítói gyakorlata mögött nem nehéz 
felismerni. Bacsányival vitázva helyben bemutatott „közfordítói" példája, egy irgalmatlan 
magyarítás demonstrálása után, büszkén kiált fel: „Látjátok-e, barátaim! mivé vált Mártin 
Berger . . . Már tetejétől fogva igaz magyar : hozzá illik a csákó, a dolmány, a nadrág, a bocs
kor. Már nem Mártin Berger, hanem Hegyi Márton."16 —• A mindent magyarnak látó és lát
tatni kívánó nacionalizmus ujjongása ez, amiért bemutathatja e társadalmi szempont sikeres 

12 Uo. 731. 
13 Vörösmarty Mihály összes művei. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta GYULAI 

PÁL, Budapest, 1885. VII. köt. 184. 
14 Uo. 186. 
15 Uo. 191. 
16 Magyar Virgilius I. Pozsony, 1789. 23. 
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érvényesítését az irodalom terén —- rontva ezzel Bacsányi mélyebb indokú esztétikai nézetei
nek hitelét, amelyek pedig irodalomnak, nemzetiségnek is nagyobb javát voltak hivatva szol
gálni. E tartalmában is retrográd, primitív irányzatosság, ill. az ez ellen való küzdelem állottak 
különben a századelő' kritikai életének középpontjában is. A nemzeti dicsekvés elleni küzdelem 
irodalmunknak tartalmi és formai kérdéseivel mélyen összefüggő, legfontosabb kritikai mozza
nata volt. Mikor Kazinczy, Kármán, Kisfaludy Károly, Kölcsey, Vörösmarty az irodalomban is 
érvényre jutó hazafiaskodással szembefordultak — akkor lényegében a rendi nacionalizmus 
társadalmi, politikai tartalmait támadták egy magasabbrendű, polgári hazafiság talajáról. 
A jellemző azonban, hogy e harc igen sokszor nem közvetlenül, tehát a kérdés politikai lényegét 
érintve folyt, — hanem gyakran a társadalmilag előbbremutató, a haladóbb az esztétikai igé
nyesség formájában jelentkezett s e primitív társadalmi irányzatosság ellen folyó harc esztéti
kai szempontjai bizonyultak nemzeti tartalmukban is magasabbrendűnek. Ez a sokáig csupán 
az ízlés nevében folyó küzdelem nyitott utat hazafiság és irodalom egy új értelmű találkozásá
hoz : az esztétikai és társadalmi látszólagos szétválasztásáért folytatott ideiglenes harc éppen 
a magasabbrendű irányzatosságnak volt elkerülhetetlen átmeneti állomása. 

Az uralkodó nemzeti szempont érvényesítése mellett a kritikában a rendi gondolkodás 
is éreztette hatását. A kritika ellenőrködik, irányít, regulákat szab, korlátoz : azaz csupa 
olyasmit tesz, ami a rendi mentalitás „szabadság" fikciójával összeegyeztethetetlen volt. 
Az adott társadalmi viszonyok szerint érző és gondolkodó elmék nem voltak képesek meg
érteni egy írói respublika létét, amelyben nem a napi élet normái az uralkodók s amelyben 
hatalom alatt állókká kellett volna válniok. Jellemző, hogy Bacsányi fordításról írt tanulmá
nyában — megérezve az esztétikai szabályok, az irodalmon belüli regulák iránti előítéletet, 
eleve azért mentegetődzött, mert egyáltalán regulákat ad elő, aminthogy Rájnis érveléséből is 
világosan kiérzik a sértett rendi öntudat replikája, amely szerint a szabad ember az élet minden 
területén szabad s regulákkal kormányozni nem hagyja magát. 

Ez a kritikai életbe átplántált közéleti, osztálymagatartás igen sokszor irodalmi álarcot, 
terminust öltött: a szabályok ellenében a géniusz mindenhatóságára, a „természeti", az 
„originális zseni" alkotó korlátlanságára hivatkozott s az elmélet, az önművelés megkövetelé
sét, mint a „természeti erők láncraverettetését" utasította el. E Kisfaludy Sándortól, Fáytól is 
támogatott nézet ellen Kármán után Lessingre is hivatkozva elsősorban Kölcsey harcolt. 

Ebben az összefüggésben nyer sajátos jelentőséget az a harc, amelyet irodalmunk leg
jobbjai oly szenvedéllyel folytattak mindenfajta dilettantizmussal kapcsolatban. Dilettánson 
ma csak kedvtelőt és avatatlant értünk : maga a szó eleve elhatároló jelentésű. Akkor azonban 
a társadalmi rang és öntudat alapján való harsány, jogformálást fejezett ki az írói hivatásra, 
nélkülözve vagy elhárítva mindazt a kötelezettséget, amelynek vállalásával valaki valóban az 
írói respublika tagja lehetett. Az írói rang becsületének megteremtéséért folyt a küzdelem azok 
ellen, akik azt hitték, nem kell egyéb az íráshoz, csak „egy-két gondolat, penna és ténta és 
papiros" — annak elismertetéséért, hogy „izzadsággal árulják az istenek a tudományt"17 

s ahogyan Csokonai, Kármán is az ihlet és hivatás mércéjét állította követelményként az író 
elé : „Igaz és egyenes légyen, aki felveszi pennáját. Minden mellékes tekintetek elolvadnak 
annak mellében, akiben feltámad az érdemes és valóságos szerzőnek melege. Aki ezt a kenetet 
nem érzi magában, ne nyúljon mosatlan kézzel ehhez a szent hivatáshoz."18 Ugyanígy az írói 
rendnek a társadalmon belüli kiválását szolgálta az alaposság, műgond, az alkotás fegyelmé
nek megkövetelése Kazinczynál; az elmélet sürgetése Kölcseynél, általában a Bessenyeitől 
Bajzáig húzódó harc mindenféle félműveltség, önhittség, dilettáns beképzeltség ellen, amely a 
maga társadalmi rangján, jogán kívánt hatalmat és érvényt az irodalom területén. — 

A korabeli irodalmi ízlés, kritika másik ütközőpontban álló s jellemző kérdése, az 
alkalmi költészet mögött is az irodalom társadalmi szerepének primitív értelmezése húzódott 

17 A nemzet csinosodása. Szöveggyűjtemény, 418. 
18 Uo. 412. 
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meg. Az alkalmi költészet műfaja (s korántsem a líra mindenkori alkalmisága) az irodalmat 
ihletben, témában mintegy a közélet közvetlen kiszolgálójává degradálta — Csokonai ezért 
nyilatkozott megvetően az alkalmi költők „kelj fel múzsájáról" s rekesztette ki a műfajt Kis
faludy Károly szerkesztői elvszerűséggel a maga Aurórá-\ábó\, ezzel is az irodalom önállósítása 
ügyének téve szolgálatot. 

Az irodalmi kritika vitatónusa, a személyeskedés csakúgy, mint a nemzeti dicsekvés 
ellen vagy a regulák elfogadtatásáért folyó küzdelem, a zseni-értelmezés, vagy az alkalmi köl
tészet — s mind alakuló irodalmi életünknek elsősorban a kritikát érintő többi kérdése — köz
vetve vagy közvetlenül a látás differenciálatlanságával, az irodalmi élet elkülönületlenségével 
volt kapcsolatban. Legnagyobb íróink és irodalmi programadóink mind e vonatkozásban 
— tudva-tudatlanul — lényegében a kettő : irodalom és közélet alacsonyrendűen értelmezett 
egységének megbontásáért, különválasztásáért küzdöttek. — Folyt ez a harc közvetlenül is — 
a sok példa közül elég Kazinczyéra emlékeztetni, aki mielőtt Barczafalvi Szabó Szigvárt-]át 
hibáztatni kezdte, tudatosan hárította el a jellegzetesen erkölcsi oldalról várható támadást: 
„valamint javallásaim is minden hízelkedéstó'l mentek valának— írta— olyan mentek voltak 
minden személyes idegenségtől, büszkeségtől s más nemtelen indulatoktól gáncsolásaim is." 
S vindikálva a jogot, hogy nevetségessé tegye mindazt, ami hibás és rút — másfelől a szerző és 
ember különválasztását ígérte és tanította : „De amellett szemem előtt lesz mindenkor, hogy 
az írás fogyatkozásaival együtt az író személye nevetségessé ne tétessék."19— Kármán azzal, 
hogy a Nemzet csinosodásá-ban feltárta irodalmi kulturális elmaradottságunk és a feudális 
életforma közt a kapcsolatot, az összefüggés megmutatásával egyben a szétválasztás tudatosí
tásához is hozzájárult. Legtöbb kérdést azután Kölcsey tisztázott, akiben — ahogyan az 
Iliászi pör is mutatta — mesterénél, Kazinczynál is magasabb fokon volt meg az írói rend 
öntudata. Berzsenyivel való vitája során elvontan is leszögezte s gyakorlatilag is érvényesí
tette a szétválasztó elvet : „az ember mint ember s az ember mint művész két egészen külön
böző helyzetben áll."20 S hogy éles elmével milyen mélyen hatolt irodalmi és közélet szövevé
nyes kapcsolatába, arra jellemző, hogy a kritikára vonatkozó, ekkor már teljességgel anakro
nisztikus elvet, hogy ti. a bírálat joga csak testületé, nevezetesen az Akadémiáé legyen — a 
magyar közéleti gondolkozásból vezette le, hogy bonyolult kérdésben is képes volt szétválasz
tani az irodalmi és az arra torzítóan befolyást gyakorló közéleti szempontot. „A magyar pol
gári alkotvány az aristokratai egyesületet tévé a monarchiái hatalom határtalansága ellen 
védsánccá — írta. — E századokat felülélt alkotvány a nemzet egész lényére, gondolkozására 
s módjaira természetesen nagy befolyást vőn ; s innen a leghasznosb, s legártatlanabbul gon
dolt intézetek sem lelhettek közkedvességet, hanemha fennálló szokás szerint, az aristokraták 
gyűlésében megvitatva, s helybenhagyva voltának. A közdolgok együttfolytatásába bele 
szokott, de a literátori helyheztetésekkel ismeretlen magyar figyelmessé ló'n, midőn egyszer 
egy magányos író szokatlan példával előállott s ítéletét valamely más íróról nyomtatásban 
elmondá. Szólani, így gondola magában, szabad ; de ez a nyomtatott ítélet nem egyéb végzés
nél ; végzést pedig csak forma szerint összevegyült törvényhatóság tehet. Ezen hibásan alkal
maztatott princípiumból származott a hit : hogy ítéletet hozni, szükséges nyelvjavítást 
ajánlani s több ilyenek, csak bizonyos, erre a célra alkotandó tudományos egyesületnek legye
nek megengedve. Hazámfiai a literátori világ egyedül a józan ész, ízlés és tudomány igazgatása 
alatt van ; hatalomegyesületek pedig, törvényszékek és törvényhatóságok itt nincsenek 
s veszedelem nélkül nem lehetnek. Minden író egy független status..."21. 

19 Magyar Museum, 1788. 179. 20 Kölcsey Ferenc összes művei. Budapest, é. n. Franklin Társulat kiadása, 710. 21 Uo. 860. 
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A szempontok e sokszor nehezen kielemezhető, de igen nagy térre kiható keveredése 
elsősorban a kritika létével s annak egy sereg részletkérdésével függött össze. A probléma 
gyökeres megoldása azonban itt is csak az irodalmi élet adott fejlettségi fokán vált lehetsé
gessé — : a közéletinek és szorosan vett irodalminak a fejekben való szétválasztására csak 
-akkor kerülhetett sor, amikor ennek megvoltak a tárgyi alapjai, amikor az irodalmi élet tény
legesen is önállósult. Ez a történeti momentum és feladat találta meg a maga emberét Bajza 
Józsefben, akinek — mint kritikusnak — jellemzően a magyar kritikai élet fejlettségi fokára — 
elsősorban nem magasfokú esztétikai kultúrában, annak alkalmazásában, hanem a szétválasz
tás nagy harcában kellett kitűnnie. Az Ő harca a kritika végleges és széleskörű meghonosításá
ban, polgárjogának elismertetésében állt, a kritikai élet morális feltételeinek megteremtéséért 
íolyt — s ez a legszorosabban függött össze a közéleti és irodalmi szétválasztásával, a külső 
szempontoktól független, autonóm írói respublika elhatároló megteremtésével. Dessewffynek 
írt válasza ezért vert fel oly nagy port, s ma is ezért tartjuk ezt elsősorban számon, mert egy 
hosszú folyamatot összegezett és zárt le véglegesen. Nem, mint egyesek vélik, — pusztán 
valamely arisztokrataellenes indulat Bajza Feleleíé-nek lényege — ennek maga a szöveg mond 
ellent—történeti jelentőséggel közéletinek és irodalminak minden eddiginél határozottabb szét
választása tünteti ki, s mindenek előtt az, hogy immár egy viszonylag erős irodalmi élet talaján 
és hatalmával háta mögött érvényt is tudott szerezni az elvnek : „Megtanultam igenis a társa
sági élet viszonyait tisztelni; tudom, hogy ott herceg és gróf, báró és nemes, polgár és paraszt 
van ; mivel tartozom mindenkinek, egyenként és együtt, értem, de értem viszont azt is, s igen 
jól, hogy ezen tartozás, ezen kötelékek csak a polgári kör határáig nyúlnak, s ott, hol az írói 
respublika kezdődik, hol a tudományok országába lépünk, hol a társalkodási konvencióknak 
vége, ezek is megszakadnak. Itt nem érdem, nem születés, nem hivatal többé, egyedül okok, 
egyedül ész adnak elsőséget; s én ezeknek szoktam, ezeknek tudok térdet és fejet hajtani, nem 
semmi auktoritásnak, nem semmi grófi méltóságnak."22 Jellemző, hogy az irodalom és 
közélet szétválasztásának e szavai akkor hangzanak el, mikor a kettő kölcsönhatásának 
is új korszaka kezdődik — : a szétválasztás folyamatát lezáró sorok egyben irodalom 
és közélet új értelmű kapcsolatának elvi forrását is rejtették. Az irodalom elkülönülése 
a társadalmi haladásnak volt kifejeződése és segítője; az alacsonyfoku szimultaneitást 
csak ez után az elkülönülési folyamat után válthatta fel egy magassabbrendű viszony: 
az irodalom tudatos társadalomszolgálata: a voltaképpeni irodalmi irányzatosság. 

Dezső Tóth: 
EINIGE FRAGEN ÜBER DIE ANFÄNGE UNSERER LITERATURKRITIK 

Die Studie untersucht die wichtigsten Fragen der von der zweiten Hälfte des 18. bis 
zu den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts währenden Anfangsepoche der ungarischen Literatur
kritik. Diese lange Periode — weist der Verfasser nach — wurde dadurch charakterisiert, dass 
sich das literarische Leben von der Gesamtheit des gesellschaftlichen Lebens noch nicht ab
gegrenzt hatte, und seine spezifischen ästhetischen und moralischen Normen noch nicht 
erstarkt sind. Das literarische Leben war noch in der Gesamtheit der gesellschaftlichen Tätig
keit aufgelöst, es gab im gesellschaftlichen Bewusstsein kein Mass und Urteil, wonach man 
einerseits den Freund vom Feind, andererseits den Künstler: den Privatmenschen vom 
Verfasser, die Person und den Schriftsteller, d. h. das was zur Literatur gehört, was moralisch 
zu werten ist davon abzugrenzen vermochte, was einer ästhetischen Qualifikation bedurfte. 
Die Studie betont, dass das Fehlen der Differenzierung im kulturellen Leben und im End
ergebnis des gesellschaftlichen Lebens zur Folge hatte, dass sich die äusseren und inneren 
Gesichtspunkte von Urteil und Qualifizierung vermischten und dass man in der Welt der 
Literatur die allgemeinen Regeln und daraus folgend die Urteile des menschlichen Zusammen
lebens anwandte. Die Studie beschäftigt sich ausführlicher mit der Tätigkeit der namhaften 
Kritiker der behandelten Periode. 

22 Bajza József összegyűjtött munkái. Sajtó alá rendezte BADITS FERENC, Bp. 1899— 
1900. IV. 269. 
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