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AZ AKADÉMIA IRODALMI PÁLYÁZATAIRÓL (1857-1867) 

1. 

„Intézetünk tevékenysége eddig inkább nyelvészi s irodalmi, mint szorosan véve tudományos 
vala, s kik helyzetünket ismerik, bizonyosan nem fogják kárhoztatni tudósainkat, mert akkor, mikor 
a nemzet legszentebb javaiért küzdött, a tudomány magaslatairól ők is a küzdők sorába léptek, és 
úgy hiszem, hálával tekintenek vissza intézetünk akkori működésére is, habár — tagjainak legkitű
nőbb műveit keresve - tudós értekezések helyett csak Vörösmarty Szózat-át találjuk. 

De miután e helyzet megváltozott, meg kell változni tevékenységünk ezen irányának is; és 
Akadémiánk, mely működésének első korszakában úgy felelt meg legjobban feladatának, ha magát 
mindenekelőtt nemzeti intézetnek tekinté, ezúttal nagy alapítójának szándékát és a nemzet várako
zásait csak úgy teljesítheti, ha minél inkább folyton tudományos feladatára szorítkozik, s a tapasz
talás azt bizonyítá, hogy az Akadémia eddigi szervezete erre alkalmas nem vala."1 

Ha mérlegre akarjuk tenni, hogy az Akadémia arculata hogyan változott vizsgált korsza
kunkra, érdemes Eötvös 1869-es magabiztosan tömör értékeléséből kiindulnunk. Ha az Akadémia 
korszakunk végéig mint nemzeti, de nem tudományos intézet működött, akkor ezt a jellegét lega
lább részben a Társaság tagjainak köszönheti; másrészt viszont az intézmény már kialakult sajátos
ságai a tagokra a kényszerűség erejével hathattak. - így röviden jelezzük: milyen okok játszottak 
közre abban, hogy az Akadémia forradalom utáni újjászervezésekor oly nagy hangsúlyt kapott a 
„nemzeti" elem - e mozzanat döntő fontosságú szűkebb tárgyunk, az Akadémia irodalomszervezői 
tevékenysége szempontjából is; másrészt jellemeznünk kell a viszonyt, mely a megvalósítókat cél
jaikhoz fűzte. 

A tudós testület újjáalakítása rendkívüli nehézségek és várakozások közepette ment végbe.2 A 
nehézségek elsősorban a bonyolult belpolitikai viszonyok miatt álltak elő; a várakozások pedig belül 
vitákban, kívül aggodalomban és elégedetlenségben nyilvánultak meg. „Ha időd van, pár sort szívesen 
vennék tőled, különösen az Academia sorsáról is" - írja Vörösmarty Toldyhoz már 1850 júliu
sában;3 „a színház, az academia, az irodalom ügye kétségbe ejt. {...] az akadémia tétlen s talán 
szervezni fogják az új kor szelleméhez" - vélekedik Gyulai.4 „Az academia sorsa még mindig függő
ben, - a Kisfaludy-Társaság sehogy. Valami társaság talán mégis tehetne jót ebben a zilált szép
irodalomban" - fogalmazza meg Arany5 bizonyára sokak helyett azt az igényt, amely végül az 
Akadémia funkciójára nézve a korszakban meghatározó lett. 

EÖTVÖS József, Az Akadémia feladatáról, in EÖTVÖS J., Arcképek és programok. Bp. 
1975.345. 

1A nehézségekre 1. pl. ANGYAL Dávid, A Magyar Tudományos Akadémia és az önkény
uralom. BpSz 116. (1903), 1-33. 

3 VÖRÖSMARTY Mihály összes művei. 18. köt. (Levelezés, II.) Bp. 1965. 225. 
"GYULAI Pál - Arany Jánoshoz, 1854. szept. 6. in GYULAI Pál Levelezése. Bp. 1961. 

193-194. 
5 ARANY János - Szilágyi Istvánhoz, 1857. dec. 3. in ARANY János hátrahagyott iratai és 

levelezése. 3. Levelezés. Arany János levelezése író-barátaival. 1. köt. 258. 
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Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Marc, Lat. XIV. 292 (=4636) 

Mikor Arany olyan társaságra gondol, amely a szépirodalmat mélypontjáról kimozdítja, 
pangását megszünteti,6 mikor az Akadémia újjáalakulása körüli időkben „írói egyesülésről, közös 
programról" álmodik,7 akkor ez az elképzelése érdekes összhangzásban van mind az akadémikusok 
belső vitáinak végkicsengésével, mind pedig a közönség elvárásaival. A viták ellentétes álláspontjai, 
mint erre Eötvös fent idézett beszéde finoman utal, a nemzeti-tudományos ellentétpárjára redukál
hatok. Úgy tűnik, az Akadémia nemcsak a magyar nyelv ügyében, hanem itt is „fájdalmas dilemmá
val" került szembe,8 melyet ugyancsak kompromisszummal oldott fel. A korszerűség követelmé
nyének a tudomány-orientált, a tudományszervezés feladatait vállaló akadémia felelt volna meg. De 
ha a társaság „fennmaradásának és a folyamatos működés feltételeinek biztosítása a fő feladat,"* 

*A pangásra 1. pl. PAIS Dezső, Báró Kemény Zsigmond és az irodalmi élet. ItK 1911, 
170-186. 

'ARANY János - Gyulai Pálhoz, 1861. aug. 28. in GYULAI,/. m„ 450. 
8Vo. OLTVÁNYI Ambrus, Egy pálya tükre - levelekben, in EÖTVÖS József, Levelek. Bp. 

1976. 31. 
»Uo. 
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akkor a kontinuitást, amely pedig a legnyilvánvalóbban az intézmény nemzeti mivoltában nyilat
kozik meg, az újjászervezőknek a középpontba kellett állítani. Be kellett bizonyítani, hogy ez az 
Akadémia ugyanaz, mint a 48 előtti, céljaiban, tartalmában, lehetőség szerint összetételében is; és 
hogy legyen bár az Akadémia a tudományok művelésére áldozott intézmény, nem maradhat közöm
bös a nemzetet érintő kérdésekben, feladatának érzi mindazon megbízatásokat felvállalni, amelyeket 
a nemzet ráhárít. 

Nyilvánvaló volt tehát, hogy a szépirodalom alkotói és közönsége közötti közvetítő szerepre 
is fel kellett készülnie az Akadémiának, részint mert ez kétségbevonhatatlanul a nemzeti jelleg 
biztosítékának tűnt, részint mert ezen a téren a 48 előtti akadémiai hagyományok folytatódhattak. 
A másik 48 előtti nagy irodalomszervező társaság, a Kisfaludy-társaság még nem éledt föl; az Akadé
mia első közgyűlését (1847 decembere óta) 1'858. december 15-én tartotta - kis-ülések viszont 
korábban is bőven voltak. 

A hagyományokon kívül az irodalomszervezési funkció vállalásának „belső" motívumaként 
föltétlenül említendő, hogy e mellett álltak ki az újjáalakítás olyan befolyásos harcosai, mint Toldy; 
az irodalomirányítói működés lebegett a pályázatok alapítványait tevők szeme előtt is. Ami Toldyt 
illeti, ő ez idő tájt maga volt az akadémiai hagyomány: ott volt a kezdeteknél, személyében is 
garantálta a kontinuitást. 

így azután Toldy közismert gondolatmenete az Akadémia feladatárói,10 amely koherens, de 
a kor követelte szint alatt áll, paradox módon találkozik azzal, amit az Akadémia tudománycent
rikus berkeiben (vagyis az ellentáborban) is éreztek, s amit a közönség is elvárt: hogy a kontinuitás 
hangsúlyozása tekintélyt szilárdít és teremt, s hogy legalábbis a kezdeti időkben egyáltalán nem 
lehet mellékes, hogy milyen mértékben és színvonalon képes a Társaság az élő irodalom ügyeibe 
beleszólni, azzal így vagy úgy kontaktust teremteni, Hagyomány és nemzetiség azoknak is jelszavává 
kellett, hogy váljon, akik különben az Akadémia számára a polgári tudományszervező centrum
funkciót tartották kívánatosnak. A konzervatív-tradicionális táborral szemben állókra is kényszerítő 
nyomásként nehezedett a kontinuitás követelménye, s a kompromisszumos megoldás elkerülhetet
len volt 

De ha a tudományos akadémia ügyének harcosai ideiglenesen egy táborba kényszerültek is a 
nemzeti-tradicionális akadémia híveivel, azért függetlenségüket megőrizték, sőt, hatalomra is szert 
tettek. Noha az Akadémia feladatát „Dessewfy elnök a polgáriasodás arisztokratikus-konzervatív 
újtán jelöli ki,"1 ' azért „az irányításban s kivált a munka vezérfonalául szolgáló alapelvek megfogal
mazásában a döntő rész már alelnöksége idején is" Eötvösé.12 Eötvös tudja, hogy „a cél, mely neki 
[ti. az Akadémiának] kitűzetett, nem tisztán nemzeti"1 3 , és a tiszteletreméltó testületet „rokkantak 
házához" hasonlítja,14 Cséngeryék pedig már Szalay megválasztása előtt a modern tudományszer
vezést állítják tevékenységük középpontjába, szakembereket várnak az akadémiai székekbe, a valódi 
polgári akadémiai feladatokat akarják teljesíteni - a hagyományok meg éppen nem emellett 
szólnak. 

De nem kell arra gondolnunk, hogy az Akadémia köré tömörült magyar értelmiség jobbik 
fele tisztán tudományos intézménnyé akarta tenni az Akadémiát, s hogy a tradicionális szárnnyal 
kötött kompromisszum saját elveik teljes feladását jelentette volna. Nem valószínű, hogy Eötvös, 
Kemény, Csengery vagy a későbbi tag Arany ne érezték volna húsbavágó szükségét az irodalom
szervezés beindulásának, az irodalmi élet normalizálásának - s ehhez frontok, táborok, csoportosu
lások kialakítása is hozzátartozik. Azonban inkább kényszerűségként fogták fel, hogy mindezeknek 
a feladatoknak éppen az Akadémia keretei közé kell összpontosulniuk, hogy egy olyan intézmény-

1 "TOLDY Ferenc, Tájékozás a magyar akadémia körül. A múlt évi működések átnézetével 
UjMMuz 1 (1851), 257-268. 

1 ' R. VÁRKONYI Ágnes, Polgári, nemesi, racionális és romantikus tudománypolitikai elvek 
ütközőjén. (A Magyar Tudományos Akadémia a polgári tudományosság útján.) In A Magyar Tudo
mányos Akadémia másfél évszázada. Szerk.: PACH Zsigmond Pál. Bp. 1975. 94. 

13OLTVÁNYI,/, m. 31. 
13Idézi OLTVÁNYI, i. m., 32. 
1 4EÖTVÖS József - Gyulai Pálhoz, 1855. nov. 23. in GYULAI, i. m., 226. 
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nek kell a kezébe venni az irodalom ügyeit, amely bár a tradíció szerint erre hivatott, a kor mást 
követelne tőle. Talán kevésbé aggódott emiatt Eötvös és Csengery; ez utóbbi éppen kapacitálta a 
szépirodalom munkásait, hogy foglalják el a fontos akadémiai pozíciókat: „Még is csak az Akadémia 
azon központ, mely körül fóleg seregelnünk kell."15 Csengery kultúrpolitikusként nyilatkozik meg: 
„Rendkívül fontosnak tartom továbbá szépirodalmunk jövőjére nézve, a Kisfaludy Társaság rende
zését. Azért léptem bele; mihelyt rendezve lesz, s az eddigiek helyett biztos kezekben az ügyek 
vezetése, visszavonulok - az akadémiába. Ennek lomha, élettelen gépezetébe hoztunk ugyan be már 
némi elevenséget; de még sok a teendő."16 

A fenti nevekkel jellemezhető lazán szerveződött kör szándéka az lehetett, hogy az irodalmi 
élet személyeskedései, kaotikus viszonyai helyett (legfeljebb ideiglenesen: azok felett) táborok ala
kulhassanak, és ezek között is vezető szerepet kapjon a legszélesebb látó körűé ké, az irodalommal 
hivatásszerűen és szakszerűen foglalkozóké. Ismeretes, hogy az akadémiai irodalom korszaka más
ként, később érkezett el,17 akkor, amikor már sem a személyek, sem a támogatott vagy létrehozott 
művek nem adták biztosítékát, hogy az Akadémia a szépirodalmi progresszió élcsapata legyen. 

Az Akadémia irodalomszervezői orientációjának második legfontosabb tényezője a külső 
várakozások összessége volt. Az Akadémiához nap mint nap érkezett levelekből, az akadémikusokat 
zaklató magánosok és egyletek kérelmeiből kiderül, hogy a nagyközönség - ha helyénvaló itt e laza 
terminust használni — nem volt egészen tisztában egy tudományos akadémiára váró feladatokkal. 
Ugyanakkor az igények, amelyekkel ez a közönség fellépett, rávilágítanak a korszak kulturális és 
irodalmi életét jellemző hiányokra. Például az, hogy egyes szerzők több tucat példányban küldték 
meg az Akadémiának műveiket, s azután a részletes bírálatot és a hirdetést reklamálták; az, hogy 
több egylet az Akadémia könyvtárából óhajtotta volna saját könyvtárát ingyen fejleszteni; az, hogy 
fordítók ostromolták a tudós testületet műveik kiadatásáért - mindez a könyvkereskedelem, a 
könyvkiadás, -propaganda és -terjesztés lemaradását jelzi a szükségletek mögött „Midőn Zilahy Kiss 
Károly újságíró röpiratában (Egy szót tájékoztatásul, 1859) az Akadémiát elzárkózással, porlepte 
kiadványok közzétételével vádolta meg, és kritikai irodalmi folyóiratok indítását, a széles értelem
ben vett nemzeti művelődés ügyének gondozását követelte tőle: alapjában véve olyasmit kért 
számon, ami az Akadémia irodalomirányító funkciójából valóban következett volna, ha az Akadémi
ának ez lett volna az igazi funkciója" - írja Kosáry Domokos.18 Az persze kétségtelen, hogy az 
Akadémia újjászervezői nem az irodalom irányítást szánták az intézmény fő funkciójának: de az 
ilyesfajta szemrehányások, követelőzések is bizonyára hozzájárultak, hogy kénytelen-kelletlen, a 
nemszeretem feladatot is lelkiismeretesen, pontosan, olykor csaknem lelkesen végezve, az akadé
mikusok mégiscsak részt vállaljanak az irodalomközvetítés munkájából. 

2. 

Az Akadémia belső küzdelmekben kialakított és a kívülről jövő igények körvonalazta új 
irányvonalának minden tekintetben jól megfelelt a jutalomtűzések rendszere. A kontinuitás követel
ményének kiválóan eleget tett - hiszen régóta szokásban volt az irodalmi társaságoknál és az 
Akadémiánál is pályázatokat kiírni;'9 a nemzetiség, a nemzeti művelődés eszményével is összhang-

1SCSENGERY Antal - Gyulai Pálhoz, 1860. febr. 23. in GYULAI, i. m., 402. 
16CSENGERY Antal - Gyulai Pálhoz, 1860. aug. 12. in GYULAI, /. m., 424. 
1 7 Állíthatjuk ezt annak ellenére, hogy egy régebbi kézikönyv korszakunkat - legalábbis a 

dramaturgia szempontjából - egyenesen „az akadémizmus korának" nevezi, ahol „a dramaturgia 
tudományos színvonalú, de nem lát túl a feudál-kapitalizmus korlátain". A magyar dramaturgia 
haladó hagyományai. Szerk.: CSILLAG Ilona-HEGEDÜS Géza. Bp. 1953. 15. 

1 8KOSÁRY Domokos, Társadalomtudományok. (A Magyar Tudományos Akadémia a polgári 
tudományosság útján.) in i. m., szerk. PACH Zs. P. 111-112. 

1 9A Magyar Tudós Társaság első, 1828-as rendszabásai között szerepel a nemzeti játékszín és 
a ,jó darabok" pártolása; 1832-től 12 éven át folytak színjátéki pályázatok. 
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ban volt — hiszen a szépirodalom pártolása par excellence nemzeti ügynek számított. Hatásos és 
népszerű eszköznek tűnt a pályázat a tudós társaság céljainak gyakorlati demonstrálására (ha nem is 
megvalósításukra). 

Látni fogjuk, hogy a szépirodalmi pályázatok gyenge eredménnyel jártak. Nyilvánvaló, hogy 
az eötvösi koncepciójú tudományos akadémia céljaihoz sokkal inkább illeszkedik a tudományos 
(természet- és társadalomtudományi) pályázatok rendszere. Nem véletlen, hogy ezek - bár sokszor 
ugyancsak sikertelenek voltak - még mindig több eredményt hoztak, mint a szépirodalmiak; nem 
véletlen, hogy például Csengery ilyenre ajánlja Ghyczy Kálmánnak költeni pénzét ( t i nemzetgazda
sági munkák támogatására).20 

Két oka is volt annak a fenti (általánosabb) okon kívül, hogy az Akadémia kényszerült a 
szépirodalmi pályázatok ügyét magára vállalni. Egyrészt: nem volt más intézmény, amely az iro
dalompártolás dolgában annyit tehetett volna, mint az Akadémia, s nem volt, amely ilyen eszközök
kel élhetett volna. Egyes lapok, például a Hölgyfutár, ugyan már korábban is kiírtak pályázato
kat;21 1852 decemberótól pedig újra működött (többek között Kemény és Jókai közreműködé
sével) a Nemzeti Színház eredeti drámabíráló bizottsága; ezek azonban korántsem rendelkeztek 
olyan tekintéllyel, mint az Akadémia, s nem garantálhatták a versenyek tisztaságát sem olyan 
nyomatékkal. 

Másrészt: a pályázatokat, ha tetszett, ha nem, ha sokadszorra bizonyultak is sikertelennek, 
egyszerűen ki kellett írni, hiszen ezt mind a három szépirodalmi pályázat esetében alapítvány (illetve 
végrendelet) tette az Akadémiának kötelezővé. Hogyan is lehetett volna önhatalmúlag eltérni a 
pályadíjak alapítóinak (végrendelkezéseitől? 

Ugyanakkor a lesújtó eredményt hozó pályázatok éppen az intézmény tekintélyét ingatták 
meg, nem is egyszer. így az Akadémia ott próbálta kiköszörülni a csorbát, ahol a hagyományokkal 
és a hagyományozókkal (a végrendeletekkel) nem kellett nagyon élesen szembekerülnie. Egypár 
botrány után annak már nem volt akadálya, hogy a Karácsonyi-féle drámai jutalmat 1862 után csak 
kétévenként adják ki, s csak akkor, ha tényleg van arra érdemes darab; korszakunk 12 éve alatt 
pedig mindössze háromszor jutalmaztak Nádasdy-díjjal eposzi művet 

Az irodalmi termelés felől nézve: milyen űrt voltak hivatottak betölteni a pályázatok? Az 
egy Kazinczy-emlékversre kiírt jutalmat leszámítva (1859) csak drámai (Teleki- és Karácsonyi-) és 
eposzi (Nádasdy-) pályázat létezett,2 2 holott már a korban nyilvánvaló volt, hogy a regény (éppen 
viszonylagos elmaradottsága, de fejlődőképessége okán) és a nagy hagyományú líra nagyon is méltó 
volna a pártfogásra.23 Hogy a regény, a kispróza és a líra nem szerepelt a pályázatokban, ez 
mindenekelőtt magyarázható egyszerűen a jutalomalapítók önkényével. De adódhat ez egyfajta 
fair play elvből, s innen: a teljesítmény „mérhetőségének" eszményéből; hiszen a pályázatokból 
kimaradt műfajok megítélése sokkal kényesebb kérdésnek tűnhetett, mint a drámáé vagy az eposzé. 
A líra olyan hatalmas és szinte kortárs alakjai, mint Vörösmarty, Petőfi s a tényleges kortárs Arany, 
kétségessé tettek jó pár hagyományos konvenciórendszert - igaz, hogy az új konvenciórendszerek 
intézményes elfogadtatása Petőfi és részben Vörösmarty esetében már megkezdődött. A regény 
elbírálásához végképp nagyon kevés támpont volt; a műfaj amúgy is nagy változásokat megért kon
venciórendszere még eléggé homályba veszett. Az eposzi pályázatok megítélésében is, pedig ott 
azután nagyon határozott kritériumrendszer állt a bírálók rendelkezésére, olykor méltatlanul nagy 
hangsúlyt kapott egyik vagy másik szempont a többi rovására. Szász Károly például 1862-es bírála
tában2 4 első helyen említi, hogy A menekültek csak egy forrást használt: ez negatív ítéletében talán 

20Vö. CSENGERY Antal, Hátrahagyott iratai és feljegyzései. Bp. 1928. 493. 
2 1 L. GYULAI, i. m. 71. és 82. 
2 2A Karácsonyi-díj alapítólevelét és szabályzatát L AkÉrt 18 (1858), 214-215., ül. 278-

279.; a Teleki-jutalomra 1. UjMMuz 6 (1856), II. félév, 157.; A Nádasdy-díjra pedig AkÉrt 17 
(1857), 51-52. 

2 3Vö. pl. Eötvös József báró elnöki beszéde a Kisfaludy Társaság XIV-dik közgyűlésében, 
1864. feb. 6. KisfTÉ 2 (1864), 3-9. 

24MTAK Kézirattár, RAL 1861:770/54 
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a legtöbbet számított. További - fair play - szempont, hogy a drámával ellentétben a líránál és a 
regénynél a közönség reakciója sem lehetett eligazító; e műfajok sokkal nehezebben találtak publikum
ra, mint a színpadiak. Végül joggal lehetett tartani attól is, hogy a lírai pályázatok felbiztatnák az epi-
gonköltészet egyre terebélyesedő táborát; az eposzi pályázatnál amúgy is hasonló dolog történt. 

Viszont ami a drámai pályázatokat illeti, azok korántsem voltak olyan hiánytpótlók, mint a 
tudományosak vagy akár az eposzi- illetve fordításpályázatok. 1841 óta a Nemzeti Színház dráma-
bíráló bizottságában akadémiai tagok is helyet kaptak (ha más nem, ez tekintélyt adhatott a testü
letnek), s a színház bó'seggel el volt látva magyar darabokkal. Darabnak színpadra kerülnie nem 
lehetett különösebben nehéz: 1850-ben Gyulai így biztatja Szász Károlyt: „Itt Pesten egymásután 
buknak a drámák. A diadal könnyű. Csak rajta."2 s Feltehető, hogy még egy ilyen bizottság híján 
sem kellett volna a teátrumnak drámaínség miatt bezárnia. 

Mégis: a Teleki- és a Karácsonyi-pályázatok sikeresnek voltak mondhatók a pályázó művek 
számát tekintve, annak ellenére, hogy itt ellátta az Akadémia vállalta feladatot egy arra hivatottabb 
testület. Ennek magyarázata, hogy a drámaíróknak megérte az akadémiai pályázatra, s nem a szín
házhoz adni be művüket. Először is, az akadémiai pályázatok győztes műve a Nemzeti Színház 
tulajdonává vált, s csak egy eset volt (A lángészé, 1859-ben), hogy a drámát ott nem mutatták be. 
A bemutatón (a vele járó dicsőségen és honoráriumon) felül kijárt a győztesnek az akadémiai 
arany-jutalom s a magas tudományos fórumtól érkező elismerés (noha fenntartások nélkül dicséret
ben drámaírónak nemigen volt része). Ha pedig a mű nem nyert, még mindig volt mód arra, hogy a 
Nemzeti Színház játssza; a darabot szokásos úton, a drámabíráló bizottságon keresztül lehetett 
benyújtani, vagy — mivel a Teleki-pályázat bírálóbizottságába a színház két tagot delegált - úgy is, 
hogy a színházi emberek kiválasztották a jól játszható, sikergyanús, de legalábbis nem bukásgyanús 
műveket. Ilyenkor a szerzők nyilván tudták, hogy az akadémiai pályázatot elbíráló bizottság jelen
tését kevesen olvassák végig, s így az ott esetleg elmarasztalt mű „tiszta lappal" indul a színpadon; a 
színre vitt darab különben is nehezen azonosítható azzal, amelyik a pályázaton rossz kritikát 
kapott. 

Ha az akadémiai dráma pályázatok ennyire nem hoztak lényeges új elemet az irodalmi élet 
meglevő rendszerébe, akkor várható lett volna, hogy a pályázat tartalmilag jelent újdonságot; hogy 
legalább a kiírás módjában, a megfogalmazásban van egy speciális követelményre utaló elem, amely 
az Akadémia kívánta irányba tereli a drámai díjakra pályázó műveket. Ezzel szemben azt látjuk, 
hogy az irodalmi pályadíjkiírások olyan általánosságokban mozognak, amelyek semmi körülmények 
között sem tükrözhetik az Akadémia (s a megrendelők tágasabb köre: az igényekkel fellépő nagy
közönség) valódi várakozását. A tudományos kiírások esetében mód volt arra, hogy a megszövegezés 
pontosan írja körül a tárgyat, a problémát és a megközelítés módját; vüágos, hogy ez a pályázat
típus felel meg igazán a modern tudományszervezés céljainak. De az irodalomszervezési céloknak 
megfelelhettek-e az ilyen formulázások? 

„A gr. Karácsonyi-féle drámai jutalomért 1863-ban komoly drámai művek pályáznak, a hová 
nem csak szomorujátékok hanem másnemű, úgymint történeti, regényes polgári színmüvek, drámai 
erkölcsrajzok is számláltatnak. - A verses forma, előnyéül fog tekintetni a miinek, hason vagy 
közeihason becsű társak felett."26 

Vagy: 
„A gr. Teleki-féle drámai jutalomért 1859-ben vígjátékok pályáznak. - A verses forma elő

nyéül fog tekintetni a műnek, hason vagy közel-hasonbecsü társak felett."2 7 

Ez legfeljebb azzal egészült ki, hogy „Csak tiszta vígjáték fogadtatik el, tehát bohózatféle 
nem."2 8 Vagyis: a megfogalmazásokba egyszerűen minden belefér, s a pályázók legfeljebb az előző 
évek bírálóbizottsági jelentéseiből informálódhattak arról, hogy pontosabban milyen várakozásoknak 
kell megfelelniük. (Ez azonban nem volt olyan egyszerű: a jelentések az Akadémiai Értesítő vagy az 

25 GYULAI Pál - Szász Károlyhoz, 1850. dec. 20. in GYULAI, i. m., 66. 
26 Pl. MTA Évk. 10 (1862), II. félév, 23-24. 
27Pl. MTA Évk. 9(1860), 75. 
2 8 Pl. MTA Évk. 11 (1867), 8., 55. 
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MTA Jegyzőkönyvei hasábjain jelentek meg: nem túl széles körben terjedő orgánumokban. A nép
szerű napi- és hetilapok általában csak a végeredményt közölték, egy-egy epés vagy elismerő meg
jegyzéssel.) 

Persze a kiírások megfogalmazói feloldhatatlan dilemmával néztek szembe; hiszen a Nádasdy-
díj kiírása a drámapályázatok kiírásainak éppen az ellentéte lehetne, s mégsem mondható szeren
csésnek: 

„Kívántatik egy elbeszélő költemény, mely a magyar történetből vagy mondából vett tárgyat 
ugy kezeli, hogy abban történeti vagy mondai személyek cselekvénydus mesében jelenjenek meg, a 
mü forrástanulmányokra mutasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct compositióra, költői 
tárgyalásra, választékos nyelvezetre, és a versbeli technika szigorú, tiszta és szabatos megalkotására 
nézve, költészetünk díszére szolgáljon."29 

Vagy rövidebb formában (általában így közölték): 
„Kívántatik egy, a magyar történetből vagy magyar mondavilágból vett tárgynak költői el

beszéléssé feldolgozása."30 

A szövegezésből csaknem egyértelmű, hogy a pályázat a Toldi sikerének megismételtetésére 
törekedett. A törekvés meglehetős sikertelensége - a pályázat gyenge eredménye, az egy Buda 
halálát nem számítva — a kiírás súlyos „tartalmi" és „formai" kérdéseit veti föl. 

Ami a tartalmat illeti: megfontolandó, hogy az eposz műfaja korszakunkban mennyire volt 
aktuális vagy egyáltalán megvalósítható. Az a konvenciórendszer, amellyel a Bolond Istókhoz az 
olvasó közeledik, a 48 utáni világképi fordulatoknak sokkal hívebben felel meg, mint a Toldié. Azt 
a tényt, hogy a Toldi konvenciórendszere szerint ebben a korszakban valóban értékes eposz nem 
íródott, súlyos hiba lenne pusztán azzal magyarázni, hogy irodalmunkból hiányoztak a nagy alko
tók. A Buda halála, amely éppen a Nádasdy-pályázatra készült, nem hozható fel itt ellenérvként, 
mert bár más irányban, inkább a regény felé, de megbontja ez is, mint a Bolond Istók, a Toldi-
típusú konvenciórendszert. 

A „formai" oldallal, tehát magával a megfogalmazással kapcsolatban felfigyelhetünk ugyan 
arra, hogy ez a tudományos pályázatok kiírásainak pontosságára törekedett; de emlékezzünk Arany 
egy levelének könyörtelenül gúnyos részletére is: Török János felkérte Aranyt, írna 

„az IGAZMONDÓ naptárba egy verset, mely magába foglalja Nagy-Lajos tetteit, kormányza
tát, a fényes kornak teljes, hű rajzát, aztán vonatkozva a mostani viszonyokra, fejtse ki, hogy a 
magyarnak nincs oka jövője iránt kishitűvé lenni; a nemzet nagyságát nem országok terjedelme, 
hanem erkölcsi ereje, míveltsége stb. teszi. Ez a feladat. Hasonlóképp adott eszmét tavaly Lisznyai-
nak (. . .)".3» 

A kor alkotóit vélhetőleg bénították a merev keretek, a témának és a kidolgozás módjának 
ilyen pedáns körülírásai. A sémákhoz igazodva nagyot alkotni - erre csak az olyan zseniális íróknak 
volt esélyük, mint Arany. 

így tehát: az egyik oldalon (a Teleki- és Karácsonyi-pályázatoknál) a megfogalmazás lazasága, 
semmitmondása volt képtelen az elvárt irány felé orientálni a szerzőket; a másik oldalon pedig 
(Nádasdy-díj) nyomasztólag hat a szövegezés pedantériája, s túlságosan is élesen bontakozik ki egy 
eposztípus igénye - noha ez utóbbi szövegezésfajta a kiírások formai követelményeinek jól meg
felel. 

Milyen haszonnal jártak vajon a pályázatok a bírálóbizottsági tagok és általában az Akadémia 
számára? 

A legnyilvánvalóbban a nem-akadémikus (nemzeti színházi) drámabírálók profitáltak a Teleki-
és Karácsonyi-pályázatokból, hiszen a színház repertoárját új darabokkal volt módjuk frissíteni, s 
felfedezhettek olyan műveket, amelyek - mivel nem nyertek - könnyen az ismeretlenség homá
lyában maradhattak volna. Az 1857-es Teleki-féle szomorújáték-pályázat anyagában például32 több 

19 Arany és Kemény aláírásával: MTAK Kézirattár, RAL 1435/1865. Hasonló szöveg: AkÉrt 
17 (1867), 56. 

30 Pl. MTA Évk. 9 (1860), 7 2. 
3 'ARANY János - Tompa Mihályhoz, 1863. máj. 23. in ARANY, /. m„ l.köt., 295. 
32 MTAK Kézirattár, M. irod. Színművészet 4° 21. sz. alatt. 
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olyan kéziratot is találunk, amelyekben ceruzával jelezte az egyik bíráló (nyilván Egressy), hogy 
előadáskor mely részek maradjanak ki,3 3 sőt, néhány jelzés a színpadképre is utal.3 4 Számos olyan 
dráma kapott előbb-utóbb színpadot, amely a pályázó darabok akadémiai elbírálásakor szóba sem 
került - ez derül ki, ha összevetjük a jelentéseket a megjelent vagy előadásra került darabok listá
jával. E darabok egy része talán ilyen informális úton jutott a világot jelentő deszkákra. 

Bár ilyesféle haszon nem jutott ki az akadémikusoknak, Gyulainak, Salamonnak, Gregussnak 
vagy Jókainak, mégis nyilván okulásul szolgált, hogy elolvashatják azokat a műveket, amelyeknek 
színházi premierjéről már mint kritikusok néhány hónap vagy hét múlva írni fognak. Másrészt 
kritikusi munkájukban felhasználhatták bírálótársaik szempontjait, s hozzászokhattak a kemény 
kritikusi hanghoz, az elmarasztaló ítéletek lényegretörő indokolásához. Nyilván segítségükre volt, 
hogy megismerkedtek azzal a mezőnnyel, ahonnan a színibírálat alá kerülő darabok kiválasztódnak; 
így jóval tágabb (bár önmagában korántsem kielégítő) viszonyítási alappal rendelkeztek, mint azok, 
akik csak a bemutatott művekkel találkoztak. 

A napi kritikával nem foglalkozó bírálók különös, kétes értékű hasznát látták az évente sok
száz, olykor több ezer oldalt kitevő eposzok és drámák átvizsgálásának. Ahogyan a kritikusoknak, 
az íróknak is - Eötvösnek, Keménynek, Aranynak, Szász Károlynak, s a kritikusként is, íróként is 
tevékeny Jókainak és Gregussnak - módjuk volt a szépirodalmi termés mélyvilágába, jobb esetben 
átlagába belelátni. A gyatrácska szövegekben teljes nyíltsággal mutatják magukat azok a nyelvi, cse
lekményvezetési és jellemábrázolási patronok, amelyek a korszak irodalmi köznyelvének kereteit 
adják; ezekből jól vissza lehetett következtetni arra, hogy mit tart a közönség és a közönség ke
gyeire elszántan vadászó pályamű szerzője hatásosnak, szépnek, meghatónak. Ezt a lehetőséget 
persze egészen másként használhatta ki mondjuk Jókai és Kemény; többnyire pedig az irodalmunk 
sanyarú helyzete fölötti elkeseredésen túl nemigen hasznosíthatók e tapasztalatok.3 5 Arany leg
följebb rádöbbenhetett, hogy a Buda halála nyomasztó minta volt: az 1865-ös Nádasdy-pályázatra 
érkezett mindhárom mű, mint Lévay József megállapítja,36 ebben-abban követni próbálja Arany 
eposzait. 

Az egyéni hasznokon és haszontalanságokon fölül azonban várható lett volna, hogy egyéni és 
kollektív („akadémiai") tudományos eredmények szülessenek a bírálói munkából. Gondolhatunk itt 
a pályázó művekben megmutatkozó tendenciák irodalomtörténeti igényű összefoglalására vagy az 
általuk felvetett kérdések elméleti megoldására. 

Jóború Magda úgy látja, hogy a magyar dramaturgia „igen sokat köszönhet a pályázatoknak. 
Alkalmat adott a bírálóknak, hogy sok szempontú és érdekes bírálatokban megtárgyalják a legfonto
sabb dramaturgiai kérdéseket. S a bírálók nagyszerűen kihasználták az alkalmat."3 7 Sőt, Jóború 

33A nyertes mű, Szigligeti Béldi Pál\& így is jelent meg (Bp. 1892): szögletes zárójelben 
szerepelnek az előadáskor elhagyandó szövegek. 

3 4 Nevezetesen Jókai Dózsa Györgyének utolsó jelenetében. 
3'Legfeljebb tanácsadásra. Olvassuk például Eötvös levelét Vachott Sándornéhoz, 1859. 

szept. 3-i keltezéssel: „Ne felejtkezzék meg a Károlyi-díjra írandó beszélyről. Históriai tanulmá
nyokra semmi szüksége nincs. - Vegyen egy egyszerű nemesi családot a török időkben. Hozza őket 
bajba. Például azáltal, hogy egy portyázó csapat nemes házokat feldúlja, s a családfőt rabságba viszi; 
szükség esetében az egész családot is el lehet fogatni. A leány, vagy esze vagy jósága által, apját 
vagy az egész családot megmenti fogságából. Én inkább az elsőt, azaz az ügyességet tanácslom. 
Részint mert a könyv nevelési szándékú levén - gonosz világunkban az asszonyoknak több ügyes
ségre, mint jóságra van szükségök, részint mert az elbeszélés Így mulatságosabbá válik, s ez a jelen 
esetben fődolog. - Ne kímélje az eseményeket. Harag és háború, magas torony s csak éppen 
valamivel rövidebb lajtorja, vagy hogy a szökő ártatlanság a publikum élvezetére ég és föld között 
himbálózzék, titkos ajtók, mély tömlöc, poharak és láncok csörgése, egyszóval minden, amitől az 
emberek valóságban félnek s mit épp ezért a könyvben szeretnek . . . ne kímélje a dekorációt, s ne 
ijedjen meg a gondolattól, hogy mindazt nem ismeri, hisz azok, akik a beszélyt bírálni, s kik azt 
olvasni fogják, szinte csak úgy vannak azzal. (EÖTVÖS J., Levelek. 308.) 

36 Bírálói jelentésében: MTAK Kézirattár, RAL 1245/1865. 
37JÓBORÜ Magda, Akadémiai drámai pályaművek 1857-88. Mezőtúr, 1942. 57. 
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szerint a bírálatokból egy „teljes dramaturgia" bontakozik ki.3 8 Ebben kételkednünk kell; emlékez
zünk csak arra, hogy a magyar színjátszás egyáltalán nem aranykorát élte ez idő tájt. Akkor pedig 
hogyan is számíthatott volna önmagában elégséges értéknek dramaturgiai kérdések megtárgyalása; 
akkor miért tartották volna elsődleges fontosságúnak az Akadémia tájékozott irányítói dráma
elméleti kérdések taglalását? Amivel a tudós társaságnak szembe kellett néznie, az nem a drama
turgia néhány teoretikus problémája volt, hanem alacsony színvonalú drámák özöne, évente kétszer, 
így hát sokkal valószínűbb, hogy a dramaturgiai eszmefuttatások mindössze melléktermékei a 
kilátástalanul hanyatló színvonalú pályázatoknak. A bírálók közül, igaz, néhányan behatóbban fog
lalkoztak dramaturgiai kérdésekkel, de nem egyértelmű, hogy e tevékenységük az akadémiai pályá
zatokkal lett volna szoros összefüggésben, s még kevésbé, hogy különösebb elmélet- (esztétika-) 
alkotói igény munkált volna e kritikusok tevékenységében. Kifejtett, teljes dramaturgiára a kornak 
egyszerűen nem is volt szüksége; nem prezentált a korszak olyan érdekes kezdeményezéseket, út
kereséseket, amelyeket elméletileg kellett volna feldolgozni, nem tette a drámát olyan központi 
műfajjá, hogy ezzel egy új dramaturgia igénye is megszületett volna. 

Igaz viszont, hogy a nyertesekről szóló bírálatok, mivel az akadémiai körökből jöttek, sajátos 
nyomatékot kaptak. „Hatásukra olykor a napi és időszaki sajtó kritikusai is megpróbáltak irodalmi 
szempontokat érvényesíteni bírálataikban."39 Azaz: ha a szépirodalmi életbe nem is, a kritikai 
életbe sikerült némi mozgást vinni. 

Végül az Akadémia a pályázatok még egy - közvetett - hasznára számíthatott. Arra, hogy a 
pályázati rendszer nyitottsága, demokratizmusa és tisztasága növeli majd az Akadémia népszerű
ségét. Mint jeleztük, az Akadémia igen nagy súlyt fektetett a fair play elvére. A tudós társaságnak 
ahhoz, hogy tekintélyét megszilárdítsa, kínosan kellett ügyelnie a szervezeti-ügyrendi-hierarchiai 
tisztaságra, ideális államként kellett mintegy működnie (szemben a külső állammal is), ahol nyoma 
sincs anarchiának, csalásnak, kivételezésnek, pártoskodásnak, protekciónak vagy méltatlan mellő
zésnek, (így azután az Akadémiához kéretlenül is bőséggel érkező kéziratok legtöbbje, még azok is, 
amelyek címükben már elárulták szerzőjük hozzánemértését, „áttétetett" a megfelelő osztályhoz -
azaz akadémikusok foglalkoztak vele.) A pályázatok során a leggyengébb eposzok és drámák is 
tudós férfiak kezébe kerültek, akik türelemmel végigolvasták és személyes ellenszenvük kizárásával 
bírálták meg azokat - mindez szinte jelképe lehetett volna a fair play elvének, s népszerűséget kel
lett volna hoznia az Akadémiának. Erről azonban szó sem volt. 

A pályázatok tisztaságát többen kétségbe vonták: egy bizonyos Regéczei Imre pályázatot 
akart hirdetni „oly módok feltalálására, melyek által lehetetlenné váljék, hogy a bírálók a pályázó 
művek szerzőinek nevét megtudják".40 (A „csúfondáros jutalom-kitűzést" az Akadémia „egyszerűen 
mellőzi".''') Szigligeti nyomasztó fölénye miatt (valóban rengetegszer nyert!) „nagy sajtóharcok szok
ták követni" a díjkiosztásokat;42 gyanakodni lehetett arra, hogy a többi tehetséget elnyomják,Pom-
péry és Greguss díjnyertes darabjának teljes bukása joggal lehetett élcek tárgya; a nyertesek olykor 
megbuktak, nem is ritkán, a többi résztvevő darab között meg gyakran akadt a győztesnél sikeresebb. 

Az Akadémiának mint tudományos testületnek még kevesebb esélye volt a népszerűségre és a 
népszerűsítésre; nem lehetnek illúzióink az irodalomtudomány megpezsdítésével vagy a tudomány-
terjesztéssel kapcsolatban. Hiszen, mint írtuk, tudományos eredmények nem is voltak; az akadémiai 
bírálatok publicitása pedig gyakran annyi volt csak, hogy egyes divatos lapok élcelődjenek rajtuk. 
1862-ben Gyulai már így panaszkodik - Vajda röpiratára reflektálva: 

„Szerencsétlensége akadémiánknak, hogy ritkán, majd soha nem szólnak tüzetesen dolgaihoz, 
de annál többet róják, gúnyolják. Minden úgynevezett humorista és újdonságíró azzal kezdi pályáját, 
hogy egy pár élczet farag reá. Volt idő, midőn az ilyesmi egy pár lapban mintegy állandó rovatot 
képezett. A drámai pályázatok most is azzal végződnek, hogy szépirodalmi lapjaink nagy része 

• 

3(7. m.t 32. 
39/. m., 58. 
40MTA Jegyzőkönyvei 3 (1865), 2. köt. 175. Az 1865. nov. 27,-i ülés 297. jegyzőkönyvi 

pontja. 
41Uo. 
42PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, A Nemzeti Színház százéves története. Bp. 1940. 263. 
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elkezd zúgni az akadémia ellen, de egyszersmind arra nem szánja magát, hogy a megkoszorúzott 
darabot valóban megbírálja. 1848—1858-ig midőn akadémiánknak meg volt kötve a keze, nem egy
szer hányták szemére, hogy semmit sem csinál, roszul van szervezve, azonban midőn szabadabban 
kezdett mozogni, a bölcs bírálók nem állottak elő semminemű javaslattal. Francziaországban az 
akadémia nagy figyelem tárgya; mikor új tagot választanak, minden folyóiratnak, hírlapnak megvan 
a maga jelöltje, a kinek tudományos vagy irodalmi érdemeit alapos czikkekben fejtegetik. Nálunk 
senki sem szól semmit, legfeljebb a választások után vág valamelyik lap egy-egy élczet vagy bosszan
kodó megjegyzést. Nem ily eljárást érdemelne egy ennyire fontos intézet."43 

A mai olvasó a bírálóbizottsági jelentésekbe beleolvasva túlzottnak találhatja a szigort, 
amellyel jószándékú, bár gyakran tehetségtelen szerzőket sújtott az Akadémia. Igaz ugyan, hogy a 
darabok gyöngék, de - hangozhat a kérdés - , mi szükség volt a kemény, kategorikus minősítgeté-
sekre, a negatív példák felsorakoztatására, a megrovások ilyen halmozására? 

(Megjegyzendő, hogy a nyomtatásban megjelent bírálatok többnyire szelídített és tömörített 
változatai az eredeti fogalmazványoknak. Például az 185 7-ben nyertes Szigligeti-vígjáték meséje, 
helyzetei, jellemei Kemény és bírálótársai kéziratos fogalmazványában még „elég érdekesek"44 -
Toldy szerkesztői ceruzája nyomán már kifejezetten „érdekesek "az Értesítő hasábjain.45) 

Úgy tűnik, az ftészi ostorcsapások, bármily keménynek látszanak is, egyáltalán nem hagytak 
mély nyomokat - miért kellett volna hát visszafogni erejüket? A pályázó műveknek komoly száza
lékát látjuk viszont a következő években a Nemzeti Színház színpadán, és a nyertesek akkor is 
felvették a díjat, mikor rendelkezés tette lehetővé, hogy a szigorú bírálattal sújtott mű szerzőjének 
neve ne jöjjön nyilvánosságra. Rákosi Jenő még meglett emberként is úgy emlékszik, hogy pálya
műve hatására Keményben megmozdult valami,46 noha kevéssé valószínű, hogy a mélyen dep
ressziós, beteg bárónak a Shylock ma! című gyatrácska vígjáték tetszett volna. 

A bírálók nyilván függetlenségüket, elfogulatlanságukat, határozott kvalitásérzéküket is 
demonstrálták a bírálatok szigorúságával. Ha a bírálati szövegek az Akadémia égisze alatt látnak 
napvilágot és tárgyuk mindenkor névtelen, akkor a példa az akadémikusok szándéka szerint hozzá
járulhatott egy bátor, de tudományos igényű kritikai közélet kialakításához. „ . . . Vajon várhatni-e 
józan meggondolással, hogy gyöngéd elnézés vagy épen a hibák legyezgetése által mi magunk járul
junk az irodalom sülyesztéséhez, midőn czélunk és kötelességünk az irodalom emelése! hogy bíráló 
létünkre félre tegyük a szigort akkor, midőn a versenyző írók legkevésbé sem gyakorolják azt 
magok iránt!? " - kérdezi Lévay József47 már a szigorúság kérdéséről zajlott viták után. A könyör
telen analízist az ízlésnevelés módjának tekintették a bírálók. 

A bírálóbizottságok szigorúságával függenek össze azok a viták, amelyek a pályázatok szabá
lyai körül folytak. 1859-ben ugyanis a Teleki-jutalom bírálói előbb nem javasolták kiadni a díjat, 
majd pedig két mű között ajánlották felosztani, és dönteni nem tudtak egyik javára sem.4 * Második 
bizottságot kellett kinevezni; s ez végül az Egy királyné szerzőjének, Tóth Kálmánnak adatta a 
díjat.49 A bizottság egyik tagja, Jókai azonban levélben javaslatot nyújtott be:so „a tekintetes 
academia által kiküldött vizsgáló bizottmány nem követhet czélszerübb eljárást, mint ha tüzetes 
véleményét négy fal közt elmondva egymásnak, az ezek folytán szerkesztett jegyzőkönyvet meg
tartja titoknak [.. .], a mi közönségünk elé sajtó útján nem kerül,"5' s csak a végeredmény jöjjön 

43(-U, Önbírálat. írta Arisztidesz. Lipcse 1862. Gerhard Volfgang. [Gyulai Pál bírálata.} 
SzépF 2 (1862), 2. köt. 278. 

44MTAK Kézirattár, RAL 87/1857. 
4SAkÉrt 17 (1857), 119. 
4 6 RÁKOSI Jenő, Emlékezések. 1. köt. Bp. é. n. 158-160. 
4 7 Bírálata a Nádasdy-jutalomra pályázó művekről MTAK Kézirattár, RAL 1245/1865. 
4 8 L. AkÉrt 19 (1859), 282-283, vagy: MTAK Kézirattár, RAL 19/1859. 
4 9L. AkÉrt 19 (1859), 527-528. 
50 JÓKAI Mór Összes Művei Levelezése. 1. köt, Bp. 1971. 218-222. 
51Uo., 222. 

4* 449 



nyilvánosságra. Az indítványt, melynek célja az volt, hogy a túl szigorú bírálattól megóvja a nyertes 
művek szerzó'it, nem fogadták el. Két év múlva Lukács Móric már arra hivatkozik, hogy ,A közön
ség bizalmatlansága annyira nagy immár a jutalmazott mű irányában, hogy elsőbb rendű írók e 
miatt pályázni sem akarnak többé."52 Javaslata: ne kelljen minden esetben kiadni a jutalmat. 
Eötvös ugyanezen az ülésen már állásfoglalást terjesztett elő: mivel a díjat mindig ki kell adni a 
Teleki-pályázat esetében, hiszen a végrendelet ezt megmásíthatatlanul tette az Akadémia kötelessé
gévé, „az ócsárlással nyújtott jutalom pedig sértheti az írói önérzetet", ezért a nyertes nevét, ha a 
nyertes darabot is elmarasztalja a bizottsági jelentés, ne tegyék közzé; csakis akkor, ha a szerző 
hajlandó minden lesújtó kritika ellenére átvenni a jutalmat.53 Eötvösnek ezt a javaslatát elfogadták; 
Lukácsét csak a Karácsonyi-díjra vonatkozólag, azaz „absolut becsű" dráma híján a díjat nem kellett 
kiadni.54 

3. 

Bizonyításra nemigen szorul, hogy a pályaművek legjobbjai is csak a „gyenge közepes" 
minősítést érdemelnék ki a mai olvasótól, s a bírálók is, bár más történelmi-irodalmi kontextus 
irányította olvasásukat, hasonlóképpen vélekedtek. Az ő számukra is voltak olyan „elemi" kon
venciók, amelyek megsértését a szöveg hibájának nevezték, s tették ezt (irodalmi) pártállástól, világ
nézettől függetlenül. Toldy és Arany, Csengery és Szigeti József, Kemény és Pompéry nagyjából 
azonos műveket tekintettek színvonal alattiaknak. 

Éppen ezért azok a pályázatok (és bírálataik) tűnnek számunkra érdekesebbeknek, ahol maga 
a jó—rossz megítélés is vita tárgya, s ahol ezért inkább fény derül a nézetek frontjaira. 

A legjobban dokumentált az 1859-es Teleki-pályázat.5 s Itt nyert jutalmat a később botrány
kővé vált Greguss-darab, A lángész, meglehetős viták közepette. A „többség", amely e döntésre 
jutott, Toldy Ferencet és Tóth Józsefet foglalta magába; Lukács Móric és Jókai különvéleményt 
nyújtott be, Feleki Miklós lesújtó véleménye meg A lángészt jelöli ugyan meg lehetséges győztesnek, 
de a jutalom elnyerésére nem tartja méltónak. Lássuk a bírálatok szövegeit. 

Toldy fő szempontja e szövegében az életszerűségé: tudniillik, hogy a műben ábrázolt világ 
mennyiben felel meg a bíráló által valóságosnak feltételezett világnak. így a VTL számú darabban 
„eszme, szerkezet és dialóg a botrányig [...] képtelen, s az élettel emberi szívvel és társas hanggal 
való ismeretlenség" jellemzi.56 A II. számúban „Mese, jellemek, társas viszonyok belső és külső 
valóság nélküliek"; a IV-ben pedig „Viszonyok, gondolkodás, társalgás csupa valótlanság." 

A lángészre térve Toldy minősítésének alapjává az ábrázolt világ és a műnek ehhez való 
modalitása válik. „Egy kétes tehetségű, a szemtelenségig elbizakodott, minden erkölcsi becs nélküli, 
nyegle, s a költészetet kenyérkeresetkép űző fiatal író tétetik ki e műben nevetségnek, sőt a 
megvetésnek." A világ és a modalitás kapcsolata önmagában elegendő indok is Toldy számára: ezt 
csak néhány, a szerkezetre és a nyelvre vonatkozó dicsérő jelzővel („correct", „szabatos", „össze
vágó", „gáncstalan csinos") toldja meg. 

A bírálat végén meglepően nagy tér jut egy verstani fejtegetésnek. „Nem utolsó érdeme [A 
lángészn&k) egy olyan versalak feltalálása, mely drámai s különösen vígjátéki, de víg beszélyi elő
adásra felette alkalmasnak mutatkozik. Tíztagú, páros rímelt sorok ezek, choriambusi lejtéssel, mely 
igen kevés kivétellel a negyedik szótag, vagyis az első négyes láb után caesurával bírnak." Ez annyira 
megnyerte Toldy tetszését, és a saját felfedezését is nyilván olyan leleményesnek találta, hogy szó 

52 MTA Kisülések Jegyzőkönyvei. 1861. ápr. 2.-i összes ülés. MTAK Kézirattár, K 1421. 
S3Uo. 
5 4 Eötvös elfogadott és határozatba ment javaslatát nevezték később a szégyen-paragrafusnak. 

L. SZILY Kálmán, „A szégyen-paragrafus." In Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. 
Bp. 1898. 

S5A bírálatok ugyanis megjelentek: AkÉrt 22 (1911), 608-621. 
S6 TOLDY Ferenc bírálata. AkÉrt 22 (1911), 609-610. 
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szerint beiktatta a bizottmányi jelentésbe: ennek 13 nyomtatott sornyi szövegéből, ahol az érdemi 
bírálat 9 sor, 5 teljes sort tesz ki ez a két mondat.5 7 

Feleki Miklós, a gyakorló színházi ember, határozottan és szigorúan ítél: „Ha a' boldogult 
gróf rósz valamikre (mert ezek minden egyéb, csak nem színmüvek) tüz vala ki pályadijt, azt 
hiszem, a' t: ez: bíróság kécségbe esnék, hogy melyiknek ítélje oda a' sok rósz közül, vagy méltán 
luttriba tehetné őket."s8 A lángésznek „rósz versei és gyenge szerkezete daczára is" odaítélné a 
díjat, csakhogy erre méltónak nem tartja; nyilván arra sem érdemesíti, hogy minó'sítését valahogyan 
alátámassza. 

Jókai különvéleményében59 a darabra vonatkozó legfontosabb megállapítások a következó'k: 
„az aesthesisnek más és sokkal követelőbb szabályai vannak nálunk, mint más nemzeteknél"; így 
nem szabad magyar írónak a nemzetiségek közötti összhang ügyét bolygatnia, egyes osztályokat 
gyűlöletessé tennie, s különösen a saját osztályát (ti. az írókat) úgy mutatnia be, hogy ezzel ellene 
ellenszenvet ébresszen. (Látjuk: „aesthesisen" Jókai az ábrázolt világra vonatkozó szabályokat érti.) 
Toldyval ellentétben Jókai már azt is kétségesnek látja, hogy az ábrázolt világ a valóságosnak meg
felel (a főhős „Olyan egyéniség, amilyet én még, hosszú évsoron át együttműködésem közben, hála 
Istennek, soha nem ismertem"); de különösen kételkedik az ábrázolt világhoz való modalitás érvé
nyességében („A hatalmasok hibáinak ostorozása nemes merészség, a különben is gyöngéknek meg-
tiprása - gyermekek elleni hőstett"). A főhős torzkép, amely mellé „semmi enyhítő ellentét, semmi 
kiengesztelő megtérés nincsen felhozva; nem más az, mint minden ráfogható hibák képviselője". 

A különvéleményben, mondjuk meg, sok igazság van akkor, amikor „az irodalmi osztály 
gyűlöletessé tételében egyenesen a nemzeti mívelődés" kigúnyolását látja; Jókai viszonylag korán, 
bár korántsem a máig ható folyamat legelején tiltakozik azon konzervatív, provinciális szemlélet 
térhódítása ellen, amely az irodalmat pénztelen, züllött, törtető fiatalok gyanús magánügyének 
tekinti, s amely az irodalmi életben való részvétel polgári típusú módjait (professzionalizmus, újság
írás, társaságba tömörülés stb.) eleve megvetéssel sújtja. Ady nemzedékének sok keserű órát szerez 
majd e szemlélet utódja; s már Gregussnál a nemzeti buzgalom, a hazaszeretet, a magyarság az, ami 
a léha irodalommal szembefordítható. 

A „torzképek", „erkölcsi lehetetlenségek" a kiindulópontja Lukács Móric különvéleményének 
is.60 Mindezek szerinte azért jellemezhetik a darabot, mert az - iránymű, éspedig „egy különös 
osztály ellen irányzott, drámai formába öntött, epés gúnyirat". A gúnyirat éle az írókat éri; ez 
pedig olyan osztály, „mely teljes rokonszenvünket és becsülésünket érdemli", hiszen „ha valaha, 
éppen most nincs ideje, véleményem szerint, hogy [...] egymást piszkoljuk". 

Látható, hogy Lukács sokkal kevésbé kifejtve bár, de hasonló veszélyekre hívja föl a figyel
met, mint Jókai. Toldynak volt lehetősége a viszontválaszra,6' s ezt jórészt arra építette, hogy 
Lukács szerencsétlen megfogalmazásaiba kötött bele, megkerülvén az igen súlyos lényeget. Lukács a 
különvéleményben az iránymű-vígjáték publicisztikusan túlélezett ellentétpárjából indul ki, érvelé
sének ez egyik pillére; így Toldy hosszasan élcelődhetik azzal, hogy a vígjáték definícióját a tárgyalt 
darabon igazolja, s így megsemmisíteni véli Lukács érveit. A lángész vígjáték, mondja Toldy, hiszen 
drámai formájú is, a kifogásolt gúny is beleillik, sőt, az epésség is. Az epésség a darabban „tárgyi
lagos" és nem „alanyi gúny", ami „paskvillá alacsonyíja": a fó'személyek ugyanis nem léteznek, 
amint azt Lukács és Jókai is kiemeli. 

Toldy ezután bosszantó pedantériával, tankönyvízű fogalomelemzések révén veri vissza a 
különvéleményezó'k támadásait. A darab iránya szerinte, miután az a nemtelent ostorozza, nemes; és 
nem érdekes az, hogy éppen most esetleg nincsenek olyan hibák, amelyeket a darab pellengérre 
állít; azért nem lehet kijelenteni, hogy ne lenne tanácsos vagy időszerű az „ily erkölcsöket bün
tetni". A negatív jellem Jókai-hiányolta pozitív párjára vonatkozólag Toldy joggal hangoztatja: ez „a 

5 7 Bizottmányi jelentés. Uo., 610-611. 
58FELEKI Miklós véleménye. Uo., 610. 
59 JÓKAI Mór különvéleménye. Uo., 611-614. 
6"LUKÁCS Móricz különvéleménye. Uo., 614-616. 
6 ' TOLDY F. felelete a különvéleményekre. Uo., 616-610. 
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szinpadot erkölcsiskolává tenni akart aestheticusok" nézete; egyébként meg Mezei alakja szerinte e 
funkciót betölti. „Mezei - 541. - 6 1 nyilatkozik az irodalom s reális írók méltóságáról [...) A 
kontárok kinevettetése pedig sem a nem kontárt, sem a mesterséget nem becstelenítheti. S ezek 
nem phrásisok, nem tirádák; ezekben Mezei jellemének egy fontos, és szükségkép nyilatkozó voná
sát talajuk: mely az igen érzékeny keblet is megnyugtathatja." 

Nem lehet véletlen, hogy a két különvéleményező egy szót sem ír Mezei alakjáról. Sem Jókai, 
sem Lukács nem vállalkozott arra, hogy szembeszálljon a „valódi írókat" a „kontárokkal" opponáló 
Mezei-féle gondolatmenettel. Minden, amit Mezei a megjelölt helyen mond, pontos kiegészítője 
annak a mentalitásnak, amelyre Jókai szövege kapcsán utaltunk. A költészet úri passzió, csak akkor 
van rá szükség, amikor más éppen „fojtva van"; de kontárok, megvetésre méltók, utálatosak azok, 
akiket „kenyérkereset szüksége [...] hajt e térre; [...] kik által a tudomány a művészet Mester
séggé, üzletté enyészett". Mezei hivatkozott szövegéből viszont semmi nem derül ki az igazi költé
szetre, a „valódi írókra" nézve: ez a minősítés nyilván hagyomány dolga, vagy mint Könyvesházy 
(egy másik „pozitív hős") utal rá,6 3 az akadémiai tagságtól függ; vagy talán éppen a Könyvesházy-
féle tudósok döntésétől. Láttuk, hogy Jókai - patetikus túlzással - a nemzeti művelődés ügyét 
látja kockán forogni A lángészben; a darabbéli Mezei meg éppen a nemzet nevében ítél a kontárok 
fölött. E verbális csapda Jókait is, Lukácsot is meghátrálásra késztette. 

A különvéleményezők egyszerűen képtelenek voltak igazukat olyan szinten megfogalmazni, 
hogy félelmetesen vitatkozó partnerük, Toldy ellenérveivel szemben is meggyőzően léphessenek feL 
A sors igazságszolgáltatása, hogy A lángészt nem mutatták be; a Nemzeti Színház - Feleki Miklós 
véleményéből is sejthető - nyilván nem tartotta színpadképesnek. Sőt, a mű A telivéntX együtt a 
rossz vígjáték rövidéletű szimbólumává vált64 A következő Karácsonyi-pályázatok egyikén, 1861-
ben pályázott sikertelenül a Lángész és telivér című kulcsvígjáték, amelyben ádáz, karrierista zug-
firkászok szőnek merényt a lánglelkű drámaszerző (a jó hazafi) ellen. 

Szólni kell a másik vihart kavart darabról, A telivénől is - ez nem annyira az Akadémia 
berkeiben, s nem annyira esztétikai kérdésekről provokált vitát, mint inkább a szerző kilétéről, 
szándékáról 

Ma is megvan*s az a grófi koronás, aranyos szegélyű boríték, melyben a pályaművet kísérő 
jeligés levél érkezett. Egy kaján emlékező szerint6 6 a pályázó mű, A telivér pusztán azért nyerte 
meg az első Karácsonyi-pályázatot, mert szerzőjét arisztokratának sejtették. Óvatosabb fogalmazás 
szerint: „Hogy a bírálókat a Pálffy grófnak vélt szerző tévesztette-e meg, vagy valóban ez volt a 
viszonylag legjobb pályázó, nem tudni."6 ' Már valószínűleg soha nem derül ki, hogy Pompéry 
János (a Péter Pál álnév alatt még sokáig rejtőzködő szerző) valóban „a drámai jutalmak kompro-
mittálására" vállalkozott-e,6 8 hogy „akadémiai bohózatot megrendezni" akart-e.6 9 

Pompéry, aki - Rákosi Jenő emlékezése szerint - „társaságban a legszellemesebb emberek 
egyike volt"70 - nyilván élvezettel nézte a darabja körüli hűhót. De hogy fontosnak tartotta a 
szinrevitelt (Gregusstól kért - még álnéven - szereposztási tanácsot),71 hogy Ráth Mórnál még 
1859-ben megjelentette a vígjátékot, s hogy évek múlva újabb vígjátékkal jelentkezett a Teleki-

62Ti. a kéziratban. Az 1860-as pesti Emich Gusztáv-kiadásban a 48-49. 
6 3A fent idézett kiadás 37. lápján. 
64Vö. GYULAI véleményével 1862-ből: „elég szerencsétlenség, hogy [az Akadémiának] oly 

gyönge műveket kellett megjutalmaznia, mind a Telivér és Lángész". GYULAI Pál, A Szépművésze
tek Csarnoka. In Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. Bp. 1927. 161. 

65MTAK Kézirattár RAL 602/1859. 
6«RÁKOSI Jenő, i. m., 178-179. 
67PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, í. m., 263. 
68Uo. 
6'RÁKOSI Jenő, i. m., 179. 
70Uo. 
7 ' GREGUSS válaszát 1. a MTAK Kézirattárában, RAL 602/1859 jelzet alatt. 
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pályázaton;72 továbbá a mű jeligéje (,A vígjáték nem bohózat") - mindez arra utal, hogy Pompéry 
esetleg komolyan vágyott a vígjátékírás megújítójának a babéraira. 

Ami a mezó'nyt illeti, bizonyos, hogy a pályázó négy vígjáték közül csak Pompéry műve és 
Szigligeti Műszeretó'k}& jöhetett számításba. Miután módunkban volt a jutalomra pályázó művekbe 
bepillantani, állíthatjuk, hogy a győzelem nem olyan megdöbbentő - a későbbi és a korábbi pályá
zati drámatermés fényében sem. A másik két mű, a Pompéryén és a Szigligetién kívül: a Kettőé 
nem lehet és a Füred előtt, Füred után - színvonal alattiak.73 Egyszerűen mértéktelennek nevez
hető az a mód, ahogyan e vígjátékok szerzői a társalgási-szerelmi vígjátékok rekvizítumait egymásra 
halmozzák; s a rutinosan vagy kevésbé rutinosan, de alaposan elsajátított konvenciók magukkal hoz
zák a jellemek egész rendszerét is. A telivér nagy erénye lehetett, hogy a megszokott típusokat 
újakkal váltotta fel. Míg a Kettőé nem lehetben a becsületes, gazdálkodásból élő, felvilágosult 
magyar földesúr áll pozitív pólusként szemben a kozmopolita mágnással - addig Pompéry darab
jában a mágnásként élő, a lósportnak teljes szívével-agyával hódoló, de a közügyekre is gondoló 
arisztokrata áll szemben az ezt az életformát csak majmoló, sznob és hazája hagyományait, hala
dását semmibe vevő felkapaszkodottal. 

Ma már mindenesetre nehéz eldönteni, hogy a vígjáték cinikus vicc, tehetségtelen szerző elhi
bázott erőfeszítése vagy - ahogyan a jelentés utal rá7 * - az új társalgási vígjáték első példánya-e. 
Mikszáthian groteszk ízű a ló-arisztokrata párhuzam; ügyes, gyakorlott újságíróra valló fogás a cse
lekmény egyik szálának - a futtatásnak - és a központi metaforának - arisztokrata-telivér - az 
egymásbajátszatása. Ráadásul a főszereplő Pál szövege hátborzongató leltára a turf-szakkifeje-
zéseknek és a ló-genealógiáknak; a párbeszédek egyenesen obstrukciószámba mennek. Mai olvasá
sunk szerint az a fennkölt, angolos unalom, amely a monológokból árad, Pompéry tréfáinak egyike 
is lehet. Viszont az is biztos, hogy bármilyen önszuggesztió áldozata lett is légyen a tudós társa
ság,75 a pozitív nyilatkozathoz valamilyen alapot a műnek is kellett szolgáltatnia; mégsem lehet 
bármit megideologizálni, ha gróf írta is. Azaz Greguss és társai76 olvasatában A telivér igenis új 
típusú, modern, útkereső társalgási vígjáték volt, a színrevitel és a befogadhatóság minden nehézségé
vel együtt. 

4. 

Más jellegű és esztétikai szempontból érdekesebb vita folyt 1857-ben. Rögtön az első Teleki
féle szomorújáték-pályázaton megoszlottak a vélemények a győztes művet illetően. 

Érdekes véletlen, hogy éppen Eötvös József volt 1857-ben a szomorújátékokat elbíráló bizott
ság elnöke; a díjra végül nem érdemesített Dózsa György című pályamunka ugyanis nem csak az 
ábrázolt történelmi személyek, események tekintetében hasonlít Eötvös regényéhez, hanem látszólag 
a magánéleti és a nagy horderejű történelmi konfliktusok összekapcsolásában is. A hasonlóság azon
ban valóban látszólagos. Eötvös forradalom előtti regénye azt tette mérlegre, hogy a magánemberi 
tett milyen körülmények között válik közéleti tetté, hogy az egyes ember esetleg csak szubjektíven 
motivált cselekedetei történelemformáló erővé alakulhatnak. Jókai viszont, a Dózsa György szerzője, 
lényegében az irracionális szerelmi szenvedélyben látja a parasztvezér tetteinek legfőbb mozgatóját, s 
így a történelmi tettet egyenesen a magánérdekű tettre vezeti vissza. Ide kapcsolódik a történetiség 
kérdése is; hiszen míg Eötvös tendenciózusan torzította a perspektívát (a polgárság szerepének ki
emelése révén például), addig Jókainál a történelem csak kulisszául szolgál. A történelemnek ez a 
felfogása adta a dráma díjazása körüli vita alapját. 

72 1864-ben, Mi újság a szomszédban? címmel. 
73MTAK Kézirattár, M. irod. Színművészet 4° 33. sz. 
74AkÉrt 19 (1859), 274-275. 
7 s RÁKOSI Jenő,:, m., 178. 
76A bírálóbizottság összetétele bizonytalan; helyet kapott benne Lukács Móric, Toldy Fe

renc, Greguss és talán Eötvös. 
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Egressy Gábor volt az, aki a bírálóbizottság többségének a Dózsa Györgyöt elmarasztaló hatá
rozata ellen különvéleményt nyújtott be.77 Mikor Egressy egyszerűen a nyertesnél jobb drámának 
nevezi a Dózsa Györgyöt, ebben - az ő színházrendezó'i és színészi szemszögéből legalább - van 
igazság; bár ma már ez a dráma is, és nyertes párja, a Béldi Pál is, a színpadon nehezen lenne 
elviselhető. De Jókai kétségkívül jó színpadi érzékkel nyúlt itt ahhoz a retorikához és teatralitáshoz, 
amelyet regényeiben ma már olykor mulatságosnak találunk. Másrészt Dózsa, ez az aktív, vívódó, de 
nem sodródó hős, sokkal közelebb áll a kor drámai hős-eszményéhez, mint Béldi. 

Maradéktalanul igazat kell adnunk Egressynek abban, hogy „A drámai beszéd az élet be
széde", s hogy ezért a jambusok rosszaságát a Dózsa György ellen felhozni irreleváns. Ha Egressy 
úgy fogalmaz, hogy ,,a nagy lelkű alapító gróf nem jó verseket, sem szép nyelvet akart itt jutal
mazni, hanem jó drámát", akkor ez talán oldalvágás azok felé, akik mániákusan ragaszkodnak a „fel
sőbb költői érdekhez", ez alatt értve elsősorban ,,a kötött formát", a „verses dolgozást".78 Toldyra 
kell itt gondolnunk; a következő Teleky-jutalom odaítélésekor is bizonyára ő volt az, aki így írt: 
„Az akadémia azon óhajtása, hogy a pályavígjátékok versekben dolgoztassanak, bebizonyította 
utólag jogosultságát."7 9 

Látszólag teljesen helytálló Egressynek az az érve is, hogy a történeti hűség nem lehet köve
telmény: „a drámában a história csupán műanyag lehet, de nem czél. A művész mese gyanánt elfo
gadja ugyan a történeti tényeket: hanem e tények közötti hézagokat ő tölti be lélektani tarta
lommal; szóval: ő teremti abba bele az élet organizmusát, saját eszményi czéljához képest." Viszont 
ha futó pillantást vetünk a kor szomorújátékainak egy-két típusára, úgy kell látnunk, hogy a törté
nelem és a történelmi dráma viszonya dolgában Egressy nem látott tisztán. Itt elkerülhetetlen egy 
kitérő ezekre a drámatípusokra. 

A következő évek terjedelmesebb bírálói jelentéseiben központi szerephez jutott a motivált
ság kérdése, s ez nyilván a pályázó műveknek köszönhető. A szomorújátékok egy típusában a cse
lekményt arctalan mellékszereplők irányítják, érthetetlen motívumú intrikákkal; a főhős a „békét
lenek" bábja, maga lényegében tehetetlen és passzív. A kollízió így kicsinyes érdekek összeütközése, 
ahol a főszereplők érdektelen ütközőpontokká alacsonyodnak. A „pozitív hős" ugyanakkor mindezt 
komoly erkölcsi dilemmaként éli át, gyötrődik, szenved. A „kis világ" kis érdekei, alacsony eszméi 
hajtják a végzet felé - de ő erről nem vesz tudomást, s vagy a vaksors, vagy bizonyos magasabb 
célok áldozatának látja magát. Nagyjából ilyen alapokra épül a Béldi Pál; az Egy királynéban ilyen 
hős Iván bán, s passzivitás tekintetében nehéz volna Cromwellel versenyezni (A nagyság átka). „A 
főszemély, Cromwel, alig cselekszik valamit" - írja a bizottsági jelentés is.80 

Ennek a koncepciónak felel meg a szomorújátékok egy tipikus expozíciója: a békétlenek 
zúgolódása, elégedetlenkedése után „plenáris" jelenetben (fogadás, ünnep stb.) szembesülnek az ér
dekek. Egészen hasonlóan indul ilyen jelenetekkel a Szent Gellért jóslata és az Egy királyné.61 

Más szerkezetet mutat, de végső soron a fenti típussal azonos alépítményű a Dózsa György 
és még néhány szomorújáték: itt ugyan nem mondhatjuk, hogy a hős tétlen, vétlen, jellem és cse
lekvés nélküli volna, motívumai azonban éppúgy a „kis világban" (itt: a magánéletben) gyökereznek, 
mint az előző típusnál. így az egyéni érdekek, a privátszférába szorult és további külső indokolást 
nem kapó szenvedélyesség (szerelem, gyűlölet) adják a tettek motívumait. A végzet, a történelmi 
tragikum így terjesen kiiktatódik, kellemetlen magánüggyé fokozódnak le a nagy tragikai erejűnek 
szánt szituációk - ezek alárendelődnek a jellemtorzulásoknak, a személyes okokbéli kisiklásoknak. 
Végül is az érdekek összecsapását is nehéz olykor összehozni, mint éppen a Dózsa György esetében: 
Dózsa nem azért harcol, ami ellen Zápolya, mert hisz Dózsát szerelme (és az őérte vállalt fölmagasz-

7 7MTAK Kézirattár, RAL 88/1857. Keltezése: 1857. mára 16. 
7 8Bizottmányi jelentés a Teleki-jutalom ügyében. 1857. jan. 19,-i nyelv- és széptudományi 

osztály ülése. AkÉrt 17 (1857), 53-55. 
79UjMMuz 8 (1858), 1. köt, 289. 
8"Olvasta Gyulai Pál 1866. mára 19.-én, a nyelv- és széptudományi osztály- és összes ülésen. 

MTA Jegyzőkönyvei 4 (1866), 2. köt, 59. 
81 Mindkettő az 1859-es Teleki-pályázaton vett részt. 
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tosito küzdelem) mozgatja, Zápolyat meg politikai ok. Jókai kénytelen a dráma végén változtatni 
Dózsa motívumain, hogy a szembenállás hihetó' és tragikai legyen. 

Arany egyik levelében jelzi, hogy érzése szerint Tóth Kálmán Egy királynééiból is kimaradt 
az igazi tragikum (a színi hatás); ahogyan A telivér bukását a drámai elem, a komikai cselekvény 
hiánya okozta, úgy Tóth Kálmán díjnyertes drámájának is ez lesz a veszte.82 István király a darab
ban „beteges, földúlt alak,"8 3 a királyné passzív, szenvedő lény; tragédiájuk nem történelmi tragé
dia, hanem szerelmi háromszög, ahol nem a végzet, s nem a történelmi eró'k hajtják a cselekményt, 
hanem a magánármányok. Talán éppen erre gondolva hiányolta Arany a színi hatásnak megfelelő' 
drámai (itt: tragikai, A telivérben: komikai) elemet. 

Ennek a típusnak mintegy rossz ellentéte az, ahol a tragikum helyett katasztrófát találunk; 
azaz ahol a vétségektói teljesen függetlenedett büntetés sújtja a hősöket. Erre utal Arany lapjában a 
megjegyzés: „feltűnő, hogy tavaly is két mohácsi-vészes, Lajos királyos tragédia volt beadva [ti. a 
pályázatra]. Mintha drámaíróink országos csapásokban keresnék a tragicumot. Az magában épen úgy 
nem képezi a szomorújáték tragicumát, mint a pesti nagy árvíz. Csuda, hogy ezt még nem tragédiáz-
tuk. Elég szomorú eset volna pedig."84 

Az Egressy-féle polémia mélyén azt látjuk, hogy bár első pillantásra a híres színésznek sok 
tekintetben teljesen igaza van, egy mélyebben fekvő okból a Dózsa György ellen szavazók helyesen 
ítéltek - noha azt, hogy ítéletük a Béldi Pál javára szólt, már csak a jutalomkiadási kényszer indo
kolhatta. Az a tragikum ugyanis, amelyet egy történelmileg motivált és a történelmi végzet irányí
totta Dózsa-alakból lehetett volna kibontani, tökéletesen elsikkad a Dózsa-mint-magánember kon
cepcióban. Dózsa privát létbeli konfliktusának ábrázolása csaknem mellékessé teszi a - mégoly 
bátornak látszó - történeti háttérfestést és „írói igazságszolgáltatást". A korszaknak ilyen törté
nelmi drámáiban, paradox módon, nem az ember és a történelem kerül konfliktusba, hanem a 
magánszféra konfliktusait mintegy ártatlanul környezi a történelmi keret. A történelmi dráma ebben 
a felfogásban egyszerűen olyan dráma, amely nem a mindenkori mában játszódik. 

Érthető hát, hogy a tragikumról határozott felfogással bíró Kemény és bíráló társai ezeket a 
szomorújátékokat minden lehető alkalommal szigorú kritikával illették. Ha az akadémiai jutalomra 
pályázó drámák környezetében tekintjük Kemény Zord időjét, úgy tűnik, mintha Kemény egye
nesen paródiáját adná a szomorújátékokban uralkodó konvencióknak. Ha azokban azt láttuk, hogy 
a magánérzelmek és -érdekek közvetlen befolyással vannak a nemzeti horderejű történésekre, akkor 
Kemény regényében viszont elmosódik a határ a történelmi jelentőségű nemzeti katasztrófa és a 
családi kellemetlenség között; itt nem tudhatni: Pista bácsi és Dani bácsi szűk világának családtörté
nete, vagy a nagybetűs magyar história tarthat-e számot a történelem igazi nevére? Keménynél a 
folyamatok az egyéni nekibuzdulásoktól tragikus függetlenségben zajlanak. 

A helyes történelemábrázolás követelménye persze ismét egészen más formát ölt a Nádasdy-
féle eposzi jutalom bírálói jelentéseiben. Említettük, hogy itt a források tanulmányozása az elbírá
lásnak nagyon fontos eleme volt. Minthogy azonban e korban a műfaj konvenciói sokkalta nagyobb 
változatosságot mutattak, mint a szomorú- vagy vígjátékéi (erre utal a sok név is: eposz, verses be
szély, költői elbeszélés, epopeia, hősköltemény stb.), ezért bőséggel van arra is példa, hogy éppen a 
források túlzott követését róják föl a szövegek bűnéül. Erdélyinek arra kell felhívnia a figyelmet, 
hogy a költői elbeszélés „történeti hűsége hidegen hagy, elkedvetlenít, lever".8 s A Nándor című 
pályamunka fő hibája, hogy „az időben történik inkább, mint a lélekben, kedélyünkben", hiszen 
szerkezetéül nem látni „egyebet, mint hadi jelenetek kiosztályozását, melyeknek annyi idő alatt és 
terén kellett megtörténni".86 Arany hasonló hibát lát A hunnok harcai című elbeszélő költemény
ben: „Oly compositio ez, melynek semmi benső összefüggése nincs, csak azon külső egymás-után, 

82ARANY János — Tompa Mihálynak, 1859. jún. 4. in ARANY János levelezése író-bará
taival, 1. köt, 467-468. 

8 3 Az 1859-es pesti Emich Gusztáv-féle kiadás 12. lapján színiutasítás. 
84Koszorú 1 (1863), 1. köt, 47. 
* s Erdélyi bírálói jelentése az 1'858-as Nádasdy-pályázatról. AkÉrt 18 (1858), 499. 
86Uo. 

455 



melyet történetíró is oly renddel adna elő."87 A történetírói ambíció mindkét mű esetében a jel
lemábrázolás ellenében hatott: „Csak elvétve igen mellékesen jó' belé egy kevés általános emberi 
elem;"88 „annyira nem jellemalakok e hősök, hogy egyik sem nyomul, valami kiváló tulajdonnal 
képzeletünkbe".89 Az ellentétét látjuk itt a Dózsa György esetében felvetődött problémának. 

5. 

Rövid áttekintésünk után arra a kérdésre, hogy hogyan értékeljük a megújuló Akadémia szép
irodalmi pályázatainak elvét és gyakorlatát, lényegében Kbsáry Domokos véleményét fogadhatjuk el 
válaszként: hibák adódnak abból, „ha az a szerv, amely egy adott funkció betöltésére hivatott, egy 
másik, egészen más, történetileg már túlhaladott funkció végzését erőlteti".9 ° Az egyszerű képletet 
azonban, láttuk, számos tényező bonyolítja. Mindenekelőtt az Akadémia a pályázatok rendszerének 
bevezetésével bizonyos kényszereknek engedelmeskedett; a legjobb szándékkal próbált a szükségből 
erényt csinálni. Az sem áll, hogy „Gyulaiék az Akadémia nevében"9' személyesen lennének fele
lősek a funkciókeveredésért - végső soron az 1867 utáni erősen konzervatív irodalomszemléletű 
Akadémia alapjainak lerakásáért. Az az akadémikusi kör, ahová Gyulai csak lazán kapcsolódott, 
kezdettől kompromisszumnak tekintette az irodalomszervezés és a tudományszervezés szimbiózisát, 
s nem az Akadémia természetes állapotának. Más kérdés, hogy az utánuk következő nemzedékek (és 
Gyulai) számára e kompromisszum már követendő hagyománynak, az Akadémia meg a katedráról 
irányított irodalom otthonának tűnt. 

Illuzórikus volna egységes esztétikai koncepciót, csakis a bírálók irodalomról-gondolkodását 
jellemző alapelvet keresni a pályázati jelentések mögött. Valószínűleg egy-egy vonásnyit hozzáad a 
pályaműbírálatok elemzése az egyes, kiforrott irodalomszemléletű akadémikusok arcképéhez is. Ám 
ilyen analízis e dolgozatban nem lehetett célunk. 

Ugyanennek a kérdésnek a másik oldala, hogy az elméleti-esztétikai típusú megközelítés 
igénye egyáltalában hiányzik a dráma- és eposzbírálók tevékenységéből - szövegeik alapján legfel
jebb megkonstruálni lehetne egy feltételes eszmerendszert, de azt is annyi segédhipotézis és ho
mályos következtetés segítségével, hogy a vállalkozás értelmetlennek tetszik. Az esztétika- és elmé
letnélküliség egyik oka kétségkívül az, hogy a korszak magyar drámai és eposz-termése nem jelentett 
kihívást az elmélet számára. Külföldön ebben az időben többé-kevésbé radikálisan leszámoltak a 
régebbi epikai (nem eposzi) konvenciórendszerekkel is, a drámaiakkal is. A drámának és az epikának 
az a megújulása valóban súlyos esztétikai problémákkal terhes; nálunk azonban éppen olyan mű
fajokra rendezkedett be az Akadémia mint irodalombírálati központ, amelyek körül csaknem teljes 
volt a szélcsend. 

E műfajok persze nem voltak végzetszerűen mozdulatlanságra kárhoztatva, hiszen az éles 
szatírának, a társadalmi drámának vagy a Bolond Istók-féle ironikus verses epikának lehetett volna 
tere - csakhogy ilyen műfaj módosító kísérletekre e korszakban alig volt példa. Mindenesetre külön 
tanulmányt kíván annak elemzése, hogy miért voltak oly tétovák a lépések az akkor lehetséges, ma 
szinte kézenfekvőnek tűnő irányokba. 

8 ''Bírálat a Nádasdy-jutalomra küldött három pályamunkáról, in ARANY János Összes Mű
vei. 14. köt. 15. 

8 8 ERDÉLYI fent idézett jelentése, 495. 
8 9ARANY J. ÖM 14., 16. 
90KOSÁRY Domokos, i. m., 11-12. 
91Uo. 
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Kálmán C, György 

SUR LES CONCOURS LITTÉRAIRES DE L'ACADÉMIE (1857-1867) 

Aprés la chute de la re'volution hongroise de 1848-1849, aux années 1850, l'Académie des 
Sciences en train de se réorganiser, aurait dű se proposer pour táche de créer et de faire pétiller la 
vie scientifique. Mais eile dévait faire des compromis avec les attentes qui demandaient compte á 
l'Académie de la continuité nationale et du rőle d'organisatrice de la littérature, c'est pourquoi eile 
dévait se charger de télies fonctions aussi qui caractérisaient l'Académie traditionnelle avant 1848. 
Ces fonctions traditionnelles l'ont obligée á annoncer des concours de tragédie et de comédie. Bien 
qu'il aft apparu bientót que les concours étaient d'un bas niveau, les écrivains et les savants les plus 
éminents de l'Académie (Kemény, Eötvös, Jókai, Csengery) attendaient de ces concours l'avivement de 
la vie litteraire, 1'intensification de la critiqué et un supplément d'un systéme d'institution litteraire 
qui manquait. Et ces concocours ont permis de discuter sur des problémes théoriques, critiques et 
de la politique culturelle aussi. L'étude s'occupe de deux discussions, en connexion de deux drames 
figurant aux concours. 
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