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KRITIKA ÉS KRITIКATÖRTÉNET 

ELMÉLETI K I I N D U L Ó P O N T 
A KRITIKATÖRTÉNETÍRÁSHOZ 

(I) A kritikatörténetírás: tudomány; tudományos státu-
sza nem függ attól, hogy a tárgyául szolgáló kritika egy-
általán igényli-e, s ha igényli, megkapja-e a tudományosság 
rangját. A társadalomtudományok családjának viszonylag 
fiatal tagja; s ahogy beszélhetünk társadalomtudományok-
ról, holott tárgyuk: a társadalom önmagában nem tudo-
mány, ugyanúgy a kritika történetének feldolgozása akkor 
is tudomány lehet, ha olyan tevékenység rendszeres feltárása, 
mely bizonyos korszakaiban és irányzataiban önként és 
programszerűen lemondott az objektív ismeret megközelí-
téséről, s melynek legtudományosabb igényű iskolái sem 
tudták mindig kivívni az áhított címet. Más szóval: a kritika-
történetírást nem kell okvetlenül tudománytörténetnek tar-
tanunk ahhoz, hogy tudománynak tekinthessük. Annak bi-
zonyítására, hogy a kritikatörténetírás akkor is megfelelhet 
a tudományosság kritériumainak, ha ezt a kritikától elvi-
tatnánk, elegendő az esztétikai (és etikai) értékeléssel szem-
ben talán legbizalmatlanabb, a tudományosság ismérveit leg-
végletesebben megfogalmazó s minden diszciplínától egy-
ségesen megkövetelő logikai pozitivizmus álláspontját föl-
idéznünk. Képviselői szerint értelmetlen dolog az esztétikai 
ítéleteknek olyan objektív érvényességet tulajdonítani, mely 
az értékek önálló világának létezésére utalna s ezt próbálná 
„metafizikai elmélettel" megalapozni; ezek az ítéletek me-
rőben szubjektív érzelem tárgyiasan igazolhatatlan kifeje-
ződései, ám ettől még szolgálhatnak tényszerűen tudomá-
nyos ismeret alapjául, amennyiben tapasztalatilag igazolható 
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pszichológiai és szociológiai általánosításokhoz kínálnak 
adatokat. Bár szerintük az egyedüli információ, amelyet esz-
tétikai és etikai tapasztalatainkból jogosan származtatha-
tunk, csakis „saját szellemi és fizikai felépítésünkről" szól-
hat, s ennélfogva a korábbi esztétikák ambíciójához képest 
beszűkül az immár egyedüli mód, melyen efféle tapasztala-
tainkat a megbízható tudás gyarapítására fordíthatjuk, a tart-
hatatlan provinciáit feladó birodalom új határai közt 
kisebb, de nem megvetendő tartomány tűnik elénk: 

„Az esztétika tudományos feldolgozása azt mutatná meg, mik voltak 
az esztétikai érzet általános okai, miért alkották és csodálták meg a 
különböző társadalmak épp azokat a műveket, amelyeket megalkot-
tak és megcsodáltak, miért változik az ízlés egy adott társadalmon 
belül éppen úgy, ahogy változik, és így tovább."1 

Ez a logikai pozitivista álláspont több okból nem meg-
győző, noha bizonyítandó tételünkhöz tanulságos adat. A 
belső logikai következetesség szempontjából kifogásoljuk, 
hogy a szigorú tapasztalati igazolhatóság programjához ké-
pest az idézetben körülhatárolt terület még mindig jogtala-
nul tágas. Következetesen pozitivista alapon csak azt mu-
tathatnánk meg, s tehetnénk rendszerező tudományos fel-
dolgozás tárgyává, hogy az adott társadalmak milyen mű-
veket alkottak és csodáltak meg, de azt már nem, hogy miért 
éppen azokat. Ez utóbbi kérdés eldöntéséhez ugyanis a szük-
ségszerű okozatiság fogalmát is igénybe kellene venni, hol-
ott az nincs kevésbé túl a közvetlen tapasztalati igazolható-
ságon, mint az értékek önálló világának s a rájuk támasz-
kodó normák szükségszerű érvényességének feltételezése, 
melynek a logikai pozitivizmus hadat üzent. (A kauzális bi-
zonyíthatóságot a szellemi életben oly erősen kétlő kritika-
történész, mint René Wellek, ezért következetes, amikor 
tartózkodik attól, hogy irodalmi jelenségek vagy kritikai esz-

1 A. J. Ayer -.Language, Truth and Logic. Harmondsworth, Middle-
sex, 1976.« 1 5 0 - 1 5 1 . (Fordítás tőlem - DP) 
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mék társadalmi eredetének törvényszerűségeit kutassa.2) Ér-
tékelméleti szempontból túlzásnak tartjuk, hogy a kritikus 
egyedüli érdemleges állításai azok, amelyekkel a mű ter-
mészetét leírja, s hermeneutikai szempontból ijesztő naivi-
tásnak, hogy ezek „egyszerű ténymegállapítások" „(plain 
records of fact").3 S bár az esztétikai norma es ítélet rész-
ben mindig konvencionális alapjellege miatt a teljesen szük-
ségszerű létezést és érvényességet mindkettőtől megtagad-
juk, azért még nem kényszerülünk azzal egyetérteni, hogy 
az esztétikai ítélet racionálisan megalapozhatatlan s így vitára 
sem bocsátható érzelmi reakció. A logikai pozitivizmus e 
többszörösen problematikus gondolatmenete egyvalamivel 
mégis bizonyítható erejű példa lehet: a kritikai értékítéletek 
tárgyias igazolhatóságának — mégoly nehezen leküzdhető -
akadályai nem torlaszolják el az utat egy olyan kritikatörté-
neti stúdium felé, mely ugyanezeket az ítéleteket egy meg-
bízható, tudományosan megalapozott, történeti ismereteket 
nyújtó diszciplína szolgálatában tenné rendszeres vizsgáló-
dása tárgyává. 

A kritikatörténet,4 mint minden tudomány, csak saját 
célja és nézőpontja fokozatos tisztázásával határolhatja kö-
rül vizsgálódási területét, alakíthatja ki munkamódszereit, 
választhatja meg segédeszközeit. Mivel a leírás mindig válo-
gatni kényszerül, a kritikatörténetnek már tárgya leírásához 

2 Vö. René Wellek : A History of Modern Criticism 1750-1950. 
I - I V . London, 1955-1966. I. 8.; René Wel lek-Aust in Warren: 
Theory of Literature. Harmondsworth, Middlesex, 1970.6 106.; 
René Wellek : Recent Czech Literary History and Criticism In : Essays 
on Czech Literature. The Hague, 1963. 203.; René Wellek: The Fall 
of Literary History In: Proceedings of the 6th Congress of the I.C.L.A. 
Stuttgart, 1975. 3 2 - 3 3 . 

3 A. J. Ayer: i. m. 150. 
4 „Kritikatörténet"-en a következőkben mindig kritikatörténetírást 

fogunk érteni; magát a tudományt, s nem annak tárgyát. Mivel 
azonban eredetileg az 1849 és 1867 közti magyar irodalomkritika fel-
dolgozásához kerestünk elméleti kiindulópontot, s tételeinket főként 
a 19. századi kritika anyagán ellenőriztük, „kritikatörténet"-en első-

l* 
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is szüksége van saját nézőpontra, melynek segítségévei a 
felkínálkozó adatok tömkelegéből a (számára) lényegeset a 
lényegtelentől el tudja választani. Enélkül a teljes és minden-
oldalú leírás megvalósíthatatlan eszménye végtelenbe nyúló, 
elvileg is befejezhetetlen tudósításhoz vezetne, melyben a 
hierarchizálatlanul keveredő, vegyülékesen különnemű, s így 
összevetésre alkalmatlan észrevételek sem a leírás belső ará-
nyait és tagolódását, sem áttekinthetőséget biztosító perspek-
tivikusságát nem tennék lehetővé : a vágyott teljesség helyett 
zűrzavaros töredéket kapnánk. A kritikatörténetírás elmé-
letének meg kell tehát határoznia a kutatás nézőpontját, 
hogy azután ebből következtethessen a releváns adatok is-
mérveire, melyek segítségével a válogatás és rendszerezés le-
hetővé válik, s korszaktól függően enigmatikusan kevés vagy 
zavarba ejtően bőséges, de mindenképpen kritikatörténetileg 
figyelemre méltó anyaghoz jutunk. 

A kritikatörténet saját nézőpontjának megtalálása után 
a tárgyalandó történeti korszak jellegéhez és anyagkínálatá-
hoz igazodva a pásztázó kutatás fókuszát és fénykörét, irá-
nyának megtartásával, tágabbra vagy szűkebbre kell állí-
tani. A magyar középkor kutatója még joggal tartja taná-
csosnak az egész „irodalmi gondolkodást" figyelni, melyen 
„legtágabb értelemben ama követelményrendszer megnyilvá-
nulását" érti, „ami a későbbi korokban szerzőnek nevezett 
egyéneket valamely szó- vagy írásbeli közlendő megformá-
lásában befolyásolta, s amit a még elérhető közelségben levő 
vagy már csak elképzelt közönség elvárt".5 A reformkor 
kritikatörténésze úgy tehet kísérletet „a történeti feltétele-
zettségek és adott társadalmi konstellációk alapján az iro-
dalom önszemléletének (. . .) feltárására", hogy immár „a kor 

sorban a 19. századi kritikát feldolgozó tudományt értjük, melynek 
elvkészlete valószínűleg némi módosítással is csak a 18. század utolsó 
negyedétől napjainkig tartó kritikai gondolkodás dokumentumainak 
rendszerezésére lehet alkalmas. 

5 Tarnai Andor: „A magyar nyelvet irni kezdik" Irodalmi gondolko-
dás a középkori Magyarországon. Bp. 1984. 7. 
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hazai kritikai elvrendszereit, irodalomra vonatkozó eszméit, 
programjait, kategóriáit, követelményeit és kritériumait" 
vizsgálja meg.® A fénykör tágabbra vagy szűkebbre állítását 
persze nemcsak a vizsgált korszak sajátosságai diktálják, 
hanem a kritikatörténész minden korszakra érvényesnek tar-
tott tudományelméleti megfontolásai is. A lehető legszűkebb, 
pontszerűen élesre állított fókusszal dolgozó René Wellek 
azért összpontosíthat a kritikai eszmék, nézetek és elméle-
tek történetének bemutatására („we want to keep a sharp 
focus on critical theory and opinions" ; „we must concentrate 
on the description, analysis, and criticism of ideas and 
opinions"), mert a szellemi termékek magyarázatához alkal-
mazott okozatiságot eleve megfoghatatlannak tartja (sze-
rinte ok és okozat itt összemérhetetlen, az okok végtelen 
regresszushoz vezetnek, az okozat megjósolhatatlan), s ezért 
kénytelen lemondani arról, hogy a kritikai eszmék változá-
sainak okait programszerűen és folyamatosan magyaráznipvó-
bálja (akár az eszmefejlődés belső törvényszerűségeivel, akár 
egy-egy kritikus nézeteinek életrajzi és lélektani eredeztetésé-
vel, akár történelmi és társadalmi meghatározók igénybevéte-
lével). A kritikai eszmék belső fejlődéstörténetére szorítkozó 
tudós szándékosan lemond kritikai elvek és irodalmi gyakor-
lat egymásra hatásának kutatásáról is, mert ezek kölcsönvi-
szonya az elhanyagolhatóságig áttételes, és figyelembe vételük 
esetén a kritikatörténet felolvadna az irodalomtörténetben.7 

A saját cél és nézőpont kiválasztását s az anyag ehhez 
mért válogatva gyűjtő rendszerezését alaposan megnehezíti, 

6 Fenyő István : Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gon-
dolkodásunk fejlődése 1817-1830. Bp. 1976. 9. 

7 René Wellek: A History of Modern Criticism 1750-1950 I. 7 - 1 1 . 
A módszer kritikájára Id. Németh G. Béla: Egy kritikatörténetről — 
egy kritikatörténet előkészületei alkalmával. In : Németh G. Béla : 
Mű és személyiség. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1970. 592—598. Wellek 
kauzalitás-felfogásának módszerbeli [szűkítő következményeit már 
mérlegeltük, v.ö. René Wellek and the Originality of American Criti-
cism In: The Origins and Originality of American Culture Szerk.: 
Frank Tibor. Bp. 1984. 4 4 1 - 4 5 2 . , különösen 4 4 9 - 4 5 0 . 
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hogy kritikán mindmáig oly sokféle tevékenységet értettek. 
Bár köztudomású, hogy a 'kritika' terminus magyarul szű-
kebb, mint az irodalomelméletet is magába foglaló angol-
szász 'criticism', a kritikatörténész e szorosabban kritikai, 
közvetlenül műbíráló tevékenységnek is számos, egymástól 
szembeötlően különböző változatával találkozik, a vallomás-
szerű élménybeszámoló leplezetlen, sőt kultusszá avatott ala-
nyiságától az objektív tudományosság igényét hangoztató és 
rangját követelő műelemzésekig. De még egy-egy változaton 
belül is körülményessé teszi a kritikatörténet saját nézőpont-
jának fölvételét az akár szűkebb, akár tágabb értelemben vett 
kritika összetett és változékony természete. 

A kritika ugyanis, mint találóan megfigyelték, „inter-
mediális, interdiszciplináris, interkategoriális világ. Poéti-
ka is, de nem poétika, pszichológia is, de nem pszichológia, 
etika is, de nem etika, politika is, de nem politika". Ennek a 
több területet részben átfedő, de egyikkel sem azonos tarto-
mánynak van ugyan saját hagyományos középpontja, mely 
végül is főként, bár nem kizárólag, esztétikai értékelésre hiva-
tott fórum, azonban nem mindig rendelkezik a kormányzás-
hoz kellő hatalommal. 

„ A müvek sok tényezőjű értelmezése és értékelése majd a pszichológia, 
majd a politika, majd az etika, majd pedig egyéb ágazatok területén 
összegeződik, s alakul át esztétikaivá. Ez a második mozzanat, az 
esztétikai értékként való felmutatás azonban egyes kritikai irányzatok-
nál háttérbe is szorulhat, vagy egészen ki is hullhat az értelmezés és 
értékelés szempontjai közül ( . . . )."8 

Végül tovább nehezíti a sajátos kritikatörténeti szempont 
meghatározását, hogy tárgyához, a kritikához hasonlóan 
maga e tudományág is részben átnyúlik más diszciplínák 
területére; a föntiek analógiájára úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a kritikatörténet mint tudomány irodalomtörténet is, 
de nem irodalomtörténet, sajtótörténet is, de nem sajtótör-

8 Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozi-
tivizmus korában. A kiegyezéstől a századfordulóig, Bp. 1981. 14 — 15. 
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ténet, eszmetörténet is, de nem eszmetörténet, társadalom-
történet is, de nem társadalomtörténet. E megfogalmazás-
ban viszont újabb probléma lappang: miként s mennyire 
nyúlhat át a kritikatörténet e társtudományok tartomá-
nyaiba anélkül, hogy saját belső egységét és területi integri-
tását veszélyeztetné? Mindez nemcsak megnehezíti hanem 
elengedhetetlenné is teszi, hogy mind a kritika lényegét, 
mind pedig, belőle levezetve, a kritikatörténet saját néző-
pontját és alapelveit meghatározzuk. Logikailag még akkor is 
első feladata ez minden tudománynak, ha valóságos törté-
neti kibontakozásában esetleg csak viszonylag későn fogal-
mazza meg tudatosan és oldja meg kielégítően; a differen-
ciálódó tudományágak fokozatos specializálódása hozza el 
a sajátszerűvé válás olyan szintjét, amely már lehetővé teszi 
a lényegadó cél, nézőpont és módszerkészlet meghatározá-
sát: az önelvű működés szabályzatának mintegy törvénybe 
iktatását. 

(II) A kritikatörténeti kutatás fókuszát a kritikai tevé-
kenység lényegéből akarjuk meghatározni; e lényeget ke-
resve meg kell haladnunk azt a sokszor és sokhelyütt meg-
fogalmazott felfogást, mely a kritikában az irodalom segéd-
eszközét, vagy a középkor kedvelt metaforájával élve: az 
irodalom szolgálólányát látja. E nézetet az angolszász világ-
ban a hagyomány bástyái védik az utóbbi idők mind hevesebb 
támadásai ellen. A viktoriánus irodalomkritika vezéralakja, 
Matthew Arnold fejtette ki egykor (1864-ben), hogy a kri-
tika hivatása előkészíteni a terepet a kreatív művész szá-
mára, gondolatilag megmunkálni, megtisztítani és értékelni 
azokat az eszméket, amelyekből az majd építhezhet. Arnold 
szerint ugyanis az alkotó feladata nem az analízis és fölfe-
dezés, hanem a szintézis és kifejtés; sajátos tehetsége abban 
áll, hogy bizonyos intellektuális közegtől megihletve, a gon-
dolatok készen talált rendjéből megnyerő és nagyhatású kom-
binációkat hoz létre. A kritika feladata a kedvező szellemi 
éghajlat előidézése olyan elvont analízissel, mely az eszmék 
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gyakorlati alkalmazhatóságát és a pártérdekeket figyelme kö-
rén kívül rekeszti ; a kritikus, zemben a terrae filius nagyon is 
világi elkötelezettségével, tisztán spekulatív úton közelít a 
jelenségekhez, s olyannak látja őket (itt Arnold mit sem 
sejtve siklik át súlyos ismeretelméleti és hermeneutikai prob-
lémák fölött:) amilyenek azok önmagukban, amilyenek 
azok valójában („to see the object as in itself it really is").9  

Bár e felfogásban a kritika éppen a gyakorlati célok szol-
gálatát megtagadva, s az elfogulatlan, sőt elkötelezetlen 
szabad vizsgálódás önmagáért való örömét élvezve szolgál-
hat egyszersmind az irodalomnak, s ezen keresztül a kul-
túra egészének, az elfogulatlan vizsgálódás a kritikának még-
is csupán eszköze, mellyel lényegadó szolgálatát: az alko-
tó munka előkészítését elvégezheti. S a kritikának ezt a 
szolgálói szerepkörét hagyta jóvá, 1923-ban, az a nagyhatású 
kritikus, aki Arnolddal bizonyos pontokon szembefordult, 
de sokat át is vett tőle: T. S. Eliot. Új gondolatok teremtése 
szerinte sem a művész feladata, így például Danténak elég 
volt kora meglevő gondolatrendszeréből építkeznie; kritika 
és kreativitás közt mégsem az eszmék teremtése vagy átvé-
tele húz határvonalat, hanem az, hogy a művészi alkotás 
folyamatában bőven van kritikai mozzanat, a kritikusi mun-
kát viszont nem hatja át a teremtésé. Alapvető különbség, 
hogy a művészet „autotelikus", önmagáért való tevékeny-
ség, mely önmagán kívüli célt (tudatosan) nem szolgál, a 
kritika viszont lényegéből adódóan nem autotelikus, hiszen 
mindig valami пек a kritikája, valami más ról szól, mint ön-
maga („criticism, by definition, is about something other 

9 Matthew Arnold: The Function of Criticism at the Present Time• 
In: Selected Criticism of Matthew Arnold. Szerk.: Christopher Ricks. 
New York, Scarborough (Ontario) és London. 1972. 92—117., 
különösen 9 4 - 9 5 . , 1 0 2 - 1 0 3 . , 107 -108 . , vö. René Wellek: A His-
tory of Modern Criticism IV. 157—159. Arnold kritikaelméleti néze-
teit kultúrfilozófiai fejtegetéseinek kontextusába állítva vizsgáltuk: 
The Importance of Matthew Arnold's Critical Theory. Acta Litteraria, 
1978. 3 3 9 - 3 5 0 . 
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than itself"), valami önmagán kívülit szolgál, s meghatá-
rozható célja van: „a művek megvilágítása és az ízlés kor-
rekciója". Eliot felfogására (s minden későbbi változatára) 
mélyen jellemző, hogy a hasznos és haszontalan kritika meg-
különböztetésének egyetlen kritériuma : ellátja-e ezt a szol-
gálói feladatát a kritika, vagy sem.10 

A kritika bármiféle (akár jogos mérvű, akár túlzó) 
függetlenedési kísérletének mindenkori ellenzői Angliában 
és Amerikában azóta is ezt a kritériumot forgatják fegy-
verként. Ezzel szállt sorompóba, 1949-ben, Allen Tate az 
olyan „autotelikus" kritikatípussal szemben, mely a mód-
szerek tanulmányozásának önmagában is nagyobb jelen-
tőséget tulajdonít, mint a művekkel szembeni fogékonyság 
növelésének, ami minden módszer hivatása volna.11 Ennek 
jegyében elevenítette fel David Daiches, 1956-ban, hogy „a 
kritika ( . . . ) nem autotelikus, nem önmaga célja, hanem 
az irodalmi művek jobb megértésének és értékelésének esz-
köze", ennélfogva „mindig aszerint kell megítélnünk, hogy 
milyen sikerrel valósítja meg ezt a célt."12 S ezt fordította 
Murray Krieger is, 1983-ban, a kritikának autotelikus sza-
badságot követelő dekonstruktivisták ellen, amikor ékes-
szólóan védelmezte a kritikai vagy elméleti szöveg „ról-
ságát" (about-ness): „azt a képességét, hogy egy másik szö-
vegre utaljon", s az irodalmi szöveg kiváltságos „mentessé-
gét a ráutalástól"; ez az érvelés is láthatóan Eliot termi-
nológiáját és parcellahatárait újítja föl: az autotelikus mű-
vészetet különíti el a kritikától, amely valami másról szól, 
mint önmaga.13 A kritika funkciójának ehhez hasonló értel-

10 T. S. Eliot: The Function of Criticism. In: Selected Essays. Lon-
don. 1948.' 2 4 - 2 5 . , 2 9 - 3 1 . 

11 Allen Tate: A Note on Critical „Autotelism". In: Essays of Four 
Decades. London, 1970.2 1 6 9 - 1 7 2 . 

12 David Daiches: Critical Approaches to Literature, Englewood 
Cliffs, 1964.3 3 9 2 - 3 9 3 . 

13 Murray Krieger: Words about Words about Words: The What 
and Why of Literary Theory. Distinguished Faculty Lecture. Universi-
ty of California, 1983. 1 2 - 1 3 . 



784 Dávidházi Péter 

mezése persze nálunk sem ismeretlen; a műveket és a kö-
zönséget egyaránt szolgáló közvetítői szerepéről, hozzá 
érett tartózkodásáról és nemes alázatáról nemegyszer olvas-
hattunk. Ez a felfogás azonban, akár angolszász, akár ma-
gyar változatban, túl kicsiny részigazságot próbál teljes 
képpé nagyítani, s miközben a kritika többtényezős feladat-
körét egyetlen szerepre redukálja, épp azt a funkciót hagyja 
feltáratlanul, amely a kritika igazi méltóságát biztosítaná, 
művelődéstörténeti értékét megalapozhatná, ontológiai he-
lyét kijelölné, s így a kritikatörténeti kutatómunka mélyebb 
értelmét indokolhatná: a normarendszerek kimunkálásával 
történő világképteremtést, melynek során a szolgáló, szol-
gálatát egy pillanarta sem feledve, fölfedi inkognitóját, s 
világnézetét önmaga számára kifejtve nekünk is elárulja, 
kicsoda ő valójában. 

Ha a hasznos és haszontalan kritika megkülönböztetésé-
nek egyetlen kritériuma csakugyan az volna, hogy milyen 
sikerrel szolgálja az irodalmat, világítja meg a műveket és 
javítja az ízlést, akkor a kritika fogalomkincse csakis a mű-
vek magyarázatáért jöhetne létre, normakészlete a művek 
értékeléséért, s létjogosultságát e közvetlen cél szorítaná szi-
gorú (és a jelenleginél szűkebb) határok közé. A biológiai 
struktúrák és viselkedésmódok elemzői megfigyelték, hogy a 
funkcionális fontosság sokatmondó fokmérője az energia 
mennyisége, melyet az adott faj az illető struktúrára vagy 
tevékenységre áldoz, s ezért egy-egy magatartásfajta funk-
ciójáról akkor ítélhetünk helyesen, ha a rászánt energia és a 
belőle nyert funkcionális előny nagyságrendben megfelel egy-
másnak.14 Ha mármost ezt az elvet megpróbáljuk az emberi 
világra s azon belül a kritikára alkalmazni, rögtön kitetszik, 
hogy a kritikai tevékenységre szánt egyéni és társadalmi ener-
giamennyiség sokkal nagyobb, mint az a funkcionális ha-
szon, melyet közvetlenül irodalomszolgáló tevékenysége kí-

14 John M. Ellis: The Theory of Literary Criticism: A Logica 
Analysis. Berkeley, Los Angeles, London. 1974. 239—240. 
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nál — csupán szolgálólányi érdemeiből ezt a többletet nem 
tudnánk megmagyarázni. Ha a bírált műnek tett, lehető leg-
közvetlenebb szolgálatra: a felrótt hibák kijavításának szor-
galmazására gondolunk, tüstént kiviláglik, hogy az esetek 
túlnyomó többségében erre már nincs mód; amióta a retori-
kakönyvekben űzött s a jövendő alkotóinak címzett, „tör-
vényszabó" kritikatípus Nyugat-Európában a 17. század fo-
lyamán kimúlt,15 azóta a kritika, tárgyához képest, meg-
késve érkezik, s a korrekció megvalósítására legföljebb ritka 
kivételképpen kerül sor. (Ismerünk költőt, aki barátilag 
kritikára bocsátja művét, mielőtt publikálná, s előfordult, 
hogy a kritika nyomán módosította szövegét.) 

Triviálisnak hangzó, szempontunkból mégis fontos ész-
revétel, amit 1861-ben Salamon Ferenc fogalmazott meg 
Csokonai Dorottyájának értékelésekor: „a költemény már 
örökre úgy marad a mint van, eredendő és külső hibáival, 
de egyszersmind oly fényoldalakkal, melyek ha ki nem men-
tik, megbocsáttatják a hibákat",10 vagy amit 1862-ben Gyu-
lai fejtett ki a népköltészet és műköltészet különbségeinek 
taglalása során: „a műköltemények úgy maradnak, ahogy 
írójuk írta, örökre, minden hibáikkal együtt."17 Míg egy 
általános logikai meghatározás szerint a normatív aktus olyan 
eszköz, mellyel egy hatóság a norma alávetettjét bizonyos 
cselekedet elvégzésére, vagy legalábbis megpróbálására bír-
ja,18 a normatív irodalomkritika ettől lényegileg különböző, 
sui generis tevékenység, hiszen a tevőleges korrekcióról, leg-
alábbis az adott mű esetében, eleve le kell mondania. Ám 

15 George Watson: The Literary Critics. A Study of English Des-
criptive Criticism. Harmondsworth, Middlesey, 1968.4 11—13. 

16 Salamon Ferenc: Csokonai Dorottyája. In: Irodalmi tanulmányok. 
I—II. Bp. 1889. I. 290. 

17 Gyulai Pál: Két ó-székely ballada. In: Gyulai Pál kritikai dolgoza-
tainak újabb gyűjteménye 1850-1904. Bp. 1927. 109. 

18 Georg Henrik von Wright: Norm and Action. A Logical Enquiry. 
London, Henley, Atlantic Highlands, 1977.4 118—119. Az irodalom-
kritikai normák természetét részletesebben külön tanulmánynak kell 
majd bemutatnia. 
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olyan eszközzé sem redukálhatjuk a kritikát, mely egy tá-
gabb értelemben vett irodalmi fejlődést mozdítana elő; az 
irodalmat szolgáló kritika Eliot szerinti két feladata a való-
ságban gyakran ellátatlan marad. A kritikusok olykor nem 
megvilágítják, hanem körülszépelgik a művet, úgyhogy nem-
egyszer megszívlelhetnék a régi német hangversenytermek 
figyelmeztető feliratát, melyet Croce idézett fel ifjúkorából: 
Das Mitsingen ist verboten — A beleéneklés tilos.18 S elég 
az olvasásszociológiai felmérések statisztikai adataira vagy 
a könyvek eladott példányszámainak kimutatására vetnünk 
egy pillantást ahhoz, hogy a művek népszerűségi sorrend-
jéből belássuk: a közízlés korrekciójára törekvő irodalom-
kritika gyakran szánalmasan hatástalannak bizonyul. Kell 
tehát lennie egy közvetettebb funkcionális haszonnak, mely 
indokolja a kritikának szentelt mindenkori figyelmet. 

Ezt a többlethasznot megértendő ki kell egészítenünk a 
kritika egyoldalúan irodalomszolgáló szerepkörét: a kritika 
nemcsak azért alkotja meg fogalmait, hogy megmagyaráz-
hassa a műveket, hanem azért is magyarázza a műveket, 
hogy megalkothassa fogalmait; nemcsak azért tisztázza 
normakészletét, hogy értékelhesse a műveket, hanem azért 
is értékeli a műveket, hogy tisztázhassa normakészletét. Kri-
tikai normarendszert teremteni annyi, mint világnézetet al-
kotni: meghatározni önmagunkat. E mozzanat kizárólagossá 
növesztésekor jogos elmarasztalás lehet, hogy a kritika az 
önmeghatározás puszta ürügyévé vált („an excuse for self-
definition"),20 nem szabad azonban felednünk, hogy az ön-
meghatározás, ha sajátosan közvetett formában is, mindig 
a kritika lényegéhez tartozik. Valaminek a kritikája egy-
szersmind önmagunk megalkotása és kifejezése is: létértel-
mezésünk megfogalmazása értékítéletek rendszerén keresz-
tül. Autotelikus művészet és instrumentális kritika szembe-

19 Vö. René Wellek: Science, Pseudoscience, and Intuition. In: 
The Attack on Literature and Other Essays. Chapel Hill, 1982. 84. 

20 Uo. 84. 
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állítása, tárgytalan művészet és tárgyra utaló kritika ellen-
tétezése éppen azért nem lehet kielégítő, mert tárgyra uta-
lás és önkifejezés dialektikáját a kritika is megvalósítja, 
noha más módon, mint a művészet. (A művészet nem tisz-
tán autotelikus, a kritika nem csupán instrumentális tevé-
kenység.) 

A mű bírálata hozzásegíti a kritikust, hogy kimunkálja 
értékrendszerét, mégpedig nemcsak irodalmi preferenciái-
nak skáláját, hanem közvetve egész kritikai világképét: a 
létélményre adott teljes válaszát. Gyulai Pált idézzük a sza-
badságharc leverésétől a kiegyezésig tartó korszak kriti-
kusai közül, akiknek legjobbjai világosan látták, mennyire 
elválaszthatatlan az esztétikai ítéletformálástól a teljes világ-
kép kialakítása, mennyire sokoldalú kihívást s átfogó vá-
laszt követelő jelenség a kritikus számára minden irodalmi 
mű: 

„a politikai és társadalmi élet hullámzása mindig nagy hatással van a 
költészetre s a kritikusnak határozott elveinek kell lenni ezekre nézve 
is ( . . . ) . A kritikus nem csak műformák felett ítél, hanem az erkölcs, 
társadalom és államélet legfontosabb elvei felett is, a mennyiben 
mindez a költészet némely ágaival legszorosabb kapcsolatban van."21 

Hasonló tanulsággal szolgál Erdélyi életműve is: a filozó-
fiatörténetben következetesen védi a filozófiai gondolkodás 
szabadságát a teológia dogmáival szemben; művészetelmé-
letében gondosan elhatárolja egymástól művészet és religio 
tartományait, mert szerinte „mindkettőnek megvan saját 
eleme", s a vallás „uralkodó befolyást nyervén" a költé-
szetre, „belső töprengéssé, rejtelmes alakossággá, értelmetlen 
mithosszá teszi";22 kritikusként mégis magától érdetődő ter-

11 Gyulai Pál: Megint a kritikáról. In: Kritikai dolgozatok 1854— 
1861. Bp. 1908. 382. 

22 Vö. Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások. Sajtó alá ren-
dezte T. Erdélyi Ilona. Bp. 1981. 809., 129., 578., 124., 231., 233., 240., 
286., 288., 290., 279., 282.; Erdélyi János: A magyar lira, 1859. In: 
Tanulmányok Bp. 1890. 6 8 - 6 9 . 
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mészetességgel vizsgálja és értékeli egy költői életmű világ-
nézeti vonatkozásait is, az esztétikum közegében megjelenő 
filozófiai és teológiai problémáival együtt — amit tehát 
másutt szétválaszt, kritikusi normakészletében és norma-
használatában egyesíti. 

Mindezekből következik, hogy a kritika nem másodlagos 
tevékenység a primér irodalmi művekhez képest, nem érdek-
telenebb és nem feltétlenül kevésbé jelentős szellemi termék 
azoknál; a kritikai értékrendszer kialakítása minden kor 
számára alapvető feladat: ítéletei megfogalmazásának, ezzel 
világképe meghatározásának, ezen át pedig önmaga meg-
teremtésének nélkülözhetetlen eszköze. Az irodalomról 
mondták már, hogy „a korabeli eszmék tárháza és az érzel-
mek hőmérője", s egy-egy irodalmi mű „ereklyeszekrénye a 
korabeli érzéseknek és fölfogásnak",23 hasonlót állíthatunk 
végeredményben a kritikáról is. Mert igaz ugyan, hogy a 
kritika közvetlen gyakorlati célja: a közönség tájékoztatása, 
a művek értelmezése és értékelése, s olykor az alkotó segítése 
fontos, nem elhanyagolható szolgálat, ám ezen keresztül 
egy közvetettebb s egyben közvetlenebb szolgálatot is tel-
jesít: hozzásegíti a kort értékrendszere, világképe, létértel-
mezése megfogalmazásához. Minden kritikai ítélettel lap-
pangó értékrendszerünk tudatosítását vagy továbbfejlesz-
tését visszük előbbre az értékválasztás és normává avatás 
révén, azaz végső soron minden kritikai értékítélet létértel-
mezésünk egy részletmozzanatát teremti meg, miközben szű-
kebb feladatát sem alacsonyíthatja ürüggyé. Egyes ítéleteink 
összhangja egységes létértelmezést feltételez és egyben te-
remt, ugyanakkor az egyes ítéleteknek minden konkrét eset-
ben az ítélet tárgyára vonatkozó kritikusi minőségérzékün-
ket is ki kell elégíteniük. Egyes ítélet és átfogó létértelmezés 
esetenkénti feszültsége vagy meghasonlása az egyedi ítélet 
módosítására vagy a létértelmezés felülbírálására, de min-

23 Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai. In: Irányok. Ro-
mantika, népiesség, pozitivizmus. írta és összeállította Fenyő István, 
Németh G. Béla, Sőtér István, I— II. Bp. 1981. II. 237. 239. 
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denképp termékeny konfrontációra vezet, mely a norma-
kezelés (kritikatörténeti koronként változó) árnyalatait ered-
ményezi. Az irodalmi művek ehhez a kritikai világképterem-
téshez mintegy az anyagot nyújtják. Igaz, hogy a kritika 
az irodalom szolgálólánya, de e metafora szűkösségét jelzi, 
hogy igaz fordítva is: az irodalom a kritika szolgálólánya. 
A kritika ebben az értelemben teljesjogú és szuverén tevé-
kenység, s nemes tartózkodását, ha van, éppen azért tisz-
telhetjük, mert volna mivel hivalkodnia. 

(III) A műre adott kritikai válasz önmagán túlmutató 
jelentését egy sor olyan kritikatörténeti jelenséggel tudjuk 
bizonyítani, amelyeket másként megmagyarázni sem tud-
nánk. Számos jel mutat arra, hogy a kritikákat sokszor nem 
a közvetlenül tárgyukra utaló felszíni rétegük teszi figyelemre 
méltóvá. Amit a műről közölnek, keveset mondónak, sőt 
fölöslegesnek hat, a művet félreérti vagy nem visz sokkal 
közelebb a megértéséhez; viszont ugyanezek a kritikák egy-
csapásra jelentőségteljesek, sőt izgalmasak lesznek, mihelyt 
lappangó előfeltevéseikre kezdünk figyelni, alkalmazott kö-
vetelményrendszerüket próbáljuk elemezni, világképalkotásra 
törekvő mélyrétegükig fúrunk le, melyben történelmi, ide-
ológiai, szociológiai, lélektani adatok gazdag ere húzódik. 
E kétféle jelentőség olykori szétválása és viszonylagos ön-
állósulása az egyik oka annak, hogy még az esztétikai (és 
etikai) értékítéletek bármiféle tárgyias ellenőrizhetőségét ta-
gadó irányzatok sem vitathatják el a kritikatörténet pszi-
chológiai és szociológiai, mondhatnánk: művelődéstörténeti 
tanulságainak becsét. Akár szükségszerű érvényt tulajdoní-
tunk a kritika normáinak, akár nem, kiválasztásuk és al-
kalmazási módjuk mindenképpen jellemző és megbízható 
ismeretet árul el egy-egy kritikusról s korához fűződő viszo-
nyáról. A kritika világképformáló és személyiségmeghatározó 
szerepkörének viszonylagos függetlenedésére és előtérbe ju-
tására vall, hogy oly sokszor hajlandóak vagyunk átmene-
tileg eltekinteni egy-egy kritikai ítélet helyességének firta-
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tásától, s ezért forgatjuk tanulsággal azokat a jelentős kri-
tikusokat is, akik (egy később uralomra jutott konszenzus 
hívei szemében) nagy kritikai tévedéseket követtek el. „Ba-
lassának (mert az akkori verselők közt több nem is érdemel 
figyelmet) számos művei közt csak azon egynek lehet poetai 
érdemet tulajdonítani, melyet in laudem confiniorum írt (Vi-
tézek mi lehet stb.)" — osztotta szűkmarkúan az elismerést 
Balassi költeményeinek Kölcsey.24 „Szomorú aberrációja egy 
ritka szép léleknek, (. . . a tartalomnál fogva, mely áldatlan 
üresség" — summázta értetlen véleményét A nagyidai cigá-
nyokról Toldy Ferenc.25 „De azért ne hasonlítsátok nekem 
Petőfit Goethe- vagy Bérangerhez. E kettő igen nagy mű-
vész; Petőfi pedig alakulóban levő szellem, ki nem bírta ma-
gát a szép formákba beönteni ( . . . ) " — növesztette óriássá 
Béranger-t Erdélyi János.26 Jókai elbeszélésmódja olykor 
„modorosságba, üres szónokiasságba esik, de ez hatásvadá-
szata s éretlen eszméi következménye"; fantáziája „sem 
erős, sem egészséges", leleménye „ritkán szerencsés, vagy 
ha az, még ritkábban képes nyomorékság nélkül kifejlesz-
teni" — hozta meg zordon ítéletét, Jókainak még képzelő-
erejét is kevesellve, Gyulai Pál.27 

Bár az ezekhez hasonló tévedéseket az értékrendjét féltő 
utókor ritkán felejti el, s olykor a kelleténél nagyobb jelen-
tőséget tulajdonít nekik (például Erdélyi egy-két nevezetes 
tévedését túlságosan sokszor felhánytorgatja, s ezzel jelentős 
kritikusi erényeit és érdemeit méltánytalanul elhomályosítja), 
azért e kritikusok munkáiban mégis lankadatlan érdeklő-
déssel vizsgáljuk a kritikusi világképet hordozó normarend-
szert, mely pedig lehetővé tett, sőt olykor egyenesen megköve-

24 Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel versei. In: Kölcsey Ferenc 
összes művei I—III. Szerk.: Szauder József és Szauder Józsefné. Bp. 
1960. I. 422. 

25 Új Magyar Múzeum, 1852. augusztus 1. 
26 Erdélyi János: Petőfi Sándor. In: Pályák és pálmák. Bp. 1886. 

353. 
27 Gyulai Pál: Jókai legújabb müvei. In: Bírálatok 1861-1903. Bp. 

1911. 81., 92. 



Kritika és kritikatörténet 791 

telt a föntiekhez hasonló ítéleteket. Gyulai éppen Kölcsey-
nek Csokonairól és Berzsenyiről írott bírálatait mérlegelve 
jutott megszívlelendő következtetésre: „Egyes tévedések 
semmit sem bizonyítanak a kritika ellen: az igazság keresése 
ér annyit, mint maga az igazság, melyet néha éppen a tévedé-
sek derítenek ki."28Tegyük hozzá: a téves ítélet haszna nem 
merül ki abban, hogy korrekciójával közelebb kerülünk az 
igazsághoz, hanem elősegíti a normarendszer tisztázását is. 
Némileg hasonló gondolatot fogalmazott meg, 1861-ben, 
Salamon Ferenc: 

„A kritikának, vagy jobban mondva az elméletnek, ( . . . ) még azon 
esetben is meg van a haszna, ha tán téved némely igazságokra nézve, 
vagy azok alkalmazásában. Gondolkodásra tanít, s az öntudatlan 
cselekvésről öntudatosságra vezet."29 

A kritika haszna és jelentősége sokféleképp túlnő közvet-
lenül tárgyára vonatkozó állításainak (referenciális) igazságán. 
Ugyanis a kritika becse nemcsak az értékítélet adekvát-
ságának — elméletileg is bonyolult - kérdésétől függetle-
nedhet valamelyest, hanem a művön túlmutató, jelképszerű 
rétege jóvoltából a megbírált mű értékének vagy értéktelen-
ségének úgyszólván egész problémájától is. Azoknak a mű-
elemzéseknek, melyek segítségével a Szépirodalmi Figyelő 
hasábjain Szász Károly helyesbíteni igyekezett Erdélyi, il-
letve Gyulai ítéleteit Zalár költeményeiről, s bebizonyítani, 
hogy Zalár mégsem volt annyira tehetségtelen, közvetlen 
tárgyukra nézvést ma már nincs jelentőségük, hiszen Zalár, 
akár Gyulaiék jártak közelebb az igazsághoz, akár Szász, 
mindenképpen és menthetetlenül kihullott az idő rostáján. 
Másfelől viszont ugyanezeknek a műelemzéseknek el nem 
évülő jelentősége maradt, hogy megőrizték számunkra az 
1849 és 1867 közti kritika egyik jelentős bíráló kismesteré-

28 Gyulai Pál: Kölcsey Ferenc. In: Emlékbeszédek I—II. Bp. 1902.2 

I. 2 9 6 - 2 9 7 . 
29 Salamon Ferenc: Az 1860/1-iki vígjátéki pályázat a Karácsonyi-

féle 100 aranyos jutalomra. Szépirodalmi Figyelő, 1861. 354. 
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nek fogalomtárát, módszerkészletét és értékrendjét, s ezek 
révén kritikusi világképének számos vonását. 

E korszakból a tárgyát túlélő kritikát számos sokatmondó, 
végletességével már-már mulatságos példával szemléltet-
hetjük: Arany, Erdélyi, Gyulai egy-egy kritikáját ma is a 
tüzetes elemzés, árnyalt normakezelés és logikus érvelésmód 
kritikai remekléseképp forgatjuk, s egy nagy kritikatörténeti 
korszak szemléleti alapjainak rekonstruálásához kincset érő 
leletként tartjuk számon, miközben a műveket, amelyekről 
szóltak: Malvina, Zalár, Fejes István, Bulcsú Károly vagy 
Szász Gerő köteteit azóta vastagon és jótékonyan lepte be a 
feledés pora. Arany bírálataiban a kritika tárgyává tett efe-
mér művecskék, mint például Szász Gerő versszakról vers-
szakra végigidézett és végigelemzett csikorgó költeménye 
(Odahaza), csakugyan olyasformán maradtak ránk, „mint 
a szúnyog, melyet az átlátszó borostyánkő számunkra meg-
őriz."30 S a jelentéktelen tárgyra irányuló jelentős kritikával 
nem az történik, hogy egy eredetileg deskriptív írásműnek 
ténybemutató értéke elavul, s helyette érdekes nyelvi alak-
zatként, mintegy stílusértékénél fogva, „szépirodalomként" 
él tovább, ahogyan az egyes régi történetírókkal megesik.31 

Továbbra is érdekel bennünket, mit mondanak a szóban 
forgó művek ről, legföljebb arról mondtunk már le, hogy 
értékítéleteiket tárgyaikkal összehasonlítva, azok helyességét 
akarnánk fölülbírálni. Nem pusztán stílusukat élvezzük, ha-
nem továbbra is a műre utaló rétegüket vesszük szemügyre, de 
e réteg egykori közvetlen kritikai funkcióját mellőzve, im-
már tünetként, mint egy normakészlet hordozóját, egy kri-
tikusi világkép jelrendszerét méltatjuk figyelemre. Nem mint 
a bírálat tárgyára vonatkozó értékelést, hanem mint ezen át 
szóhoz jutó önmeghatározást. 

A kritika önmagán túlmutató mozzanatának előtérbe ke-
rülésére és továbbélésére a magyar irodalombírálat hőskorá-

30 Riedl Frigyes: Arany János. Bp. 1982. (1887.) 256. 
31 Vö. Northrop Frye: Anatomy of Criticism. Four Essays. Prince-

ton, New Jersey. 1973.4 74. 
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ból a kritikai szellem egyik legerőteljesebb úttörőjének mun-
kássága kínálkozik példaként: Bajza Józsefé. Ő tudatában 
volt a súlykülönbségnek, mely a kritika tárgyát és jelentő-
ségét, bármelyik javára, elválaszthatja egymástól, sőt prog-
rammá avatta a kritikusi szó függetlenítését, minden indo-
kolt esetben, a tárgyalt mű becsétől. A Kritikai Lapok első 
füzetét megnyitó, Vezérszó című programcikkében (1831) 
kifejti, hogy kritikai orgánuma „az előítéletek, tévedések, 
írói pedantizmus és félszegségek ellen akar gátakat rakni", 
s ezt eszközlendő „a magyar literatúrának észrevehetőbb 
lépteit bírói figyelemmel kíséri, s mindenről, ami tekintetet 
érdemel, kritikai észrevételeket közöl." E célkitűzéshez fon-
tos magyarázatot fűz arról, mi érdemel „tekintetet": „nem 
szükség minden megjelent könyvnek megítéltetnie", hanem 
csak azoknak, amelyeknek „némineműleg életök van"; ez 
az elv azonban nem jelent annyira „szoros korlátokat", hogy 
lapja „ne vehessen magának szabadságot néha csekélyebb 
nyomatékú munkákról is szólni, ha azok hasznos dolgok 
elmondására alkalmul szolgálnak", vagy más esetekben ne 
hallgathasson „becses művekről is . . . , ha rólok mindennapi 
s talán közönséges, ismert észrevételeknél egyebet nem 
mondhat."32 

E program ismeretében nem meglepő, hogy Bajza kriti-
kusi „pöreinek" jelentőségét sem lehet megállapítani csupán 
gyakorlati tárgyukra vonatkozó rétegük, közvetlenül iro-
dalomszolgáló hatékonyságuk mérlegelésével. Ezért nem ért-
hette meg a Conversations Lexikon pőrének jelentőségét 
— igaz, annak nagy zárófelvonása előtt — a közvetlen 
tárgyi eredményre összpontosító jóbarát, Toldy Ferenc, ami-
kor 1830. május 29-én azt írta Párizsból Bajzának, hogy e 
„scandait " okozó összecsapást nem nézheti jó szemmel, mert 
terméketlennek ígérkezik: 

32 Bajza József: Vezérszó. In: Irányok. Romantika, népiesség, 
pozitivizmus. II. 187—188. 
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„Bizony mondom néktek, a lexikon még is kijő, nem lesz sokkal jobb: 
ti pedig a publ(icum) szemeiben mérges emberek lesztek, irigyek, 
vadak stb. pártoskodók s tudj'isten mi. N e m is volt tulajdonkép 
matériátok, mellyről tusázzatok, s így nem lehetett egyébként, mint 
hogy az egész dolog personalitásokra menjen-ki."33 

Három évtized múltán, 1861-ben, immár a teljes pörre 
visszaemlékezve, Toldy felismeri annak közvetlen tárgyán 
túlmutató tágabb jelentőségét: Bajzának Dessewffy ellen 
írott válaszát olyan eszme vezérelte, „mely a kor hajlamaival 
találkozék: a születési tekintély teljes negátiója; innen annak 
óriási hatása és jelentéke"; jóllehet a pör társadalompoli-
tikai hatásával Toldy ezúttal saját konzervatív hajlama mi-
att nem értett egyet, mert az „irtóztató" válasz, úgymond, 
„oly harcot kezdett meg, mely polgári téren sajnos folyta-
tásra ada példát és ösztönt".34 A Vörösmarty életrajzai 
(1866) író Gyulai tekintetbe veszi Bajza pöreinek mindkét 
kritikai funkcióját, s ezért kettős értékelést tart szükséges-
nek; úgy látja, hogy Bajza polémiái „legnagyobb részének 
tárgya, tekintve a terjedelmet és szenvedélyességet, most cse-
kélynek látszik", mégis rendre kimutatja e hadjáratok ön-
magukon túlmutató jelentőségét. így például : 

„a konversations-lexiconi pör nem érdemelte meg ezt a hosszú vitát, 
s kevesebb zajjal, több eszmével el lehetett volna végezni, de első 
szigorúbb kikelés volt a gondatlan szerkesztés ellen, s Dessewffy 
József gróf legyőzése első nyílt megtámadása a születési arisztokráciá-
nak az irodalom köztársaságában."36 

33 Toldy Ferenc Bajza Józsefhez, 1830 május 29. In: Bajza József és 
Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte Oltványi Ambrus. Bp. 
1969. 499. 

34 Toldy Ferenc: Emlékbeszéd Bajza József felett. In: Toldy Ferenc 
irodalmi beszédei. I—II. Bp. 1888. II. 17. Irodalomtörténetében Toldy 
szinte szóról szóra ugyanígy foglalta össze Bajza válaszának „képzel-
hetetlen sikerét", de itt kihagyta a „sajnos"-t. L. Toldy Ferenc: 
A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig 
rövid előadásban I—II. Pest. 1872-1873. 3 II. 75. 

35 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. In: Gyulai Pál válogatott müvei 
I— II. Sajtó alá rendezte Hermann István. Bp. 1956. II. 341 — 342. 
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A közvetlen taktikai célt túlélő stratégiai jelentőség ön-
állósulásához ráadásul jellemző adalékot nyújt e pör ú j filoló-
giai vizsgálata: a polémikus helyzet szimbolikus mentalitás-
történeti kiaknázhatóságát fölismerő Bajza magával ragadó 
retorikával sürgette az irodalom respublikájának megterem-
tését, s miközben ezzel vitathatatlan érdemeket szerzett, máig 
hatóan úgy állitotta be a dolgot, mintha Dessewffy e szel-
lemi köztársaság esküdt ellenségeként és mint gróf akarta 
volna elhallgattatni őt, holott e (nyilván jóhiszemű) pre-
koncepcióját bizonyíthatóan Dessewffy válaszának megisme-
rése előtt alakította ki, maga a válasz ezt nem támasztja alá, 
s Dessewffyt levelezése a „la République des lettres" őszinte, 
Bajzánál régebbi, elszánt és következetes előharcosának mu-
tatja. (Sőt Döbrentei Gábor is, Bajza támadásának első cél-
pontja, már 1818-ban ilyen respublikát szorgalmazott az 
Erdélyi Muzéum lapjain A kritikáról közzétett cikkében).36 

A kritika történeti jelentősége tehát nemcsak egy polémia 
korabeli tárgyát élheti túl (esetünkben magát a Conversa-
tions Lexikont), hanem magát a polémiát is, beleértve annak 
a kérdését, melyik félnek mennyiben volt az adott szűkebb 
összefüggésben igaza. 

(IV) Az önmagát túlélő kritika paradox valóságát a kri-
tika mindenkori paradox alaphelyzetéből érthetjük meg. A 
normarendszernek már léteznie kell a művel való szembesítés 
előtt, az értékítéletet mégsem lehet a kettő gépies összeméré-
séből levezetni vagy mintegy egymásrahelyezésükről leol-
vasni (annak alapján, hogy minél kevésbé fedik egymást, 

36 Vö. Gr. Dessewffy József Kazinczy Ferenchez, 1810. aug. 11. 
In: Kaz. Lev. VIII. 53.; Gr. Dessewffy József Kazinczy Ferenchez, 
1819. okt. 11. In : Gróf Dessewffy József bizodalmas levelezése Kazinczy 
Ferenccel 1793-1831 I—III. Kiadta Kazinczy Gábor. Pest. I860., 
1861., 1864. II. 3 9 9 - 4 0 1 . ; Döbrentei Gábor: A kritikáról In: Rend-
szerek A kezdetektől a romantikáig. írta és összeállította Tarnai Andor 
és Csetri Lajos. Bp. 1981. 468. E pör olvasatának korrekcióját részle-
tesebben megkíséreltük : Kritikatörténet és filológia. Szöveggyűjtemény 
A magyar kritika évszázadaiból. ItK, 1984/4. 499-517 
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annál rosszabb volna a műre nézve). A kritikának, ha e para-
dox helyzet teljes kihívását vállalni akarja, két, látszatra ellen-
tétes tevékenység kölcsönhatásából kell módszerét kialakí-
tania: a kritika normatív értékelést és értékelő normaképzést 
hivatott egyesíteni, melyek közül az utóbbi a kritikatörté-
neti figyelem sokatmondó tárgya maradhat az előbbi érdek-
telenné válása után is. 

A normakészletnek egyrészt meg kell előznie időben a 
kritikai aktust, mert különben kizárólag a műből kellene 
elvonnunk, úgy viszont nem tudnánk kritériumként hasz-
nát venni értékeléséhez (hiszen „minden mű szükség-
képpen megfelel a belőle elvont . . . normáknak"37) s 
legföljebb egy értékmentesen leíró kritika vehetné igénybe 
(megvalósíthatatlan) célkitűzéséhez. Másrészt a gyakorlat-
ban szükségképpen meg is előzi, mert a művet, bemutatásra 
kiválasztva, már a nyíltszíni elemzés előtt figyelemre méltó-
nak kellett ítélnünk, tehát valamilyen (saját vagy átvett, 
kimondott vagy hallgatólagos) szempont alapján akarva-
akaratlan máris értékelnünk kellett.38 Sőt, a textológiai prob-
lémák megoldásához a normarendszernek a bírálatra szánt 
mű megállapított szövegét is meg kellett előznie : a filológiai 
tételt, mely szerint „helyes kritikai értékelésre nincs mód 
mielőtt a szöveget megállapították",39 vagyis, az analitikus 
bibliográfia egyik úttörőjének klasszikus megfogalmazásá-
ban: a „hű szöveg ismerete minden kritika alapja",40 meg-
győzően cáfolták meg azzal, hogy például a Lear király 
quarto vagy folio változatainak hitelességét a bibliográfus is 
gyakran a folio variánsok magasabbrendű jelentésére hivat-

37 Egri Péter: A költészet valósága. Líra és lirizálódás Bp. 1975. 262. 
38 A z irodalomtörténetírást szükségképpen megelőző értékelés gon-

dolatát nemegyszer megfogalmazták; vö. pl. W. K. Wimsatt Jr.: 
The Verbal Icon., London, 1970. 2 5 9 - 2 6 0 . 

39 Fredson Bowers : Textual and Literary Criticism. Cambridge, 
1959. 9. 

40 W. V/. Greg : The Function of Bibliography in Literary Criticism 
Illustrated in a Study of the Text of King Lear. In: Collected Papers. 
Szerk.: J. C. Maxwell. Oxford, 1966. 268. 
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kozva dönti el, tehát a kritikai értékelés elemi fajtája ebben 
az esetben is „megelőzi a hű szöveg ismeretét, s megismeré-
sének eszköze."41 Ám a normarendszert többek közt az elő-
története során elemzett és értékelt művek tanulságainak, s 
az ugyancsak addig elsajátított elméleti megfontolásoknak 
összefoglalásaként avatták követelménnyé, tehát minden 
egyes új művel szembekerülve olyan feladatot kellene megol-
dania, amellyel még nem találkozott, s amely ezért egyelőre 
meghaladja teljesítőképességét, sőt, mintegy túl van hatás-
körén. Az a paradox alaphelyzet, hogy a normarend-
szer olyan kihívásnak kényszerül eleget tenni, amelyre 
nem lehet teljesen felkészülve, a kritika sajátos probléma-
világának minden gondolati gyötrelmét: gyakori kudarcai-
nak és ritka diadalainak okát egyaránt magában foglalja. 

Mivel ugyanaz a mű nem találkozhat kétszer ugyanazzal 
a normarendszerrel, a kritika története egyedi és egyszeri 
szembesítések sorozata, melyeknél a kritikus haszonnal ta-
nulmányozhatja ugyan elődeit, de írásaikból nem áshat elő 
készen átvehető precedenseket, amelyek saját problémáját 
megoldanák ; minden kritikusi feladat egy már meglevő nor-
makészlet újragondolására és továbbfejlesztésére kényszerít. 
A normatív kritika fogalma azért nem lehet azonos a pre-
skriptív kritikáéval, s azért magasabbrendű annál, mert tuda-
tában van a kritika szétválaszthatatlan kettős feladatának: 
norma és mű szembesítésekor nemcsak a norma érvényesí-
tésére, hanem továbbfejlesztésére is hajlandó; nemcsak nor-
matív értékelésre képes, hanem értékelő normaképzésre is 
elég fogékony. 

Normatív értékelés és értékelő normaképzés dialektiká-
jára a kritikának mindig szüksége van, arányuk azonban 
kritikatörténeti korszakonként, sőt azokon belül is, nem-
egyszer bírálatról bírálatra módosul, olyan változók függ-
vényeként, melyek közt a kritikus egyénisége s a mű jellege 
mindig fontos tényező. Habár egyetlen — mégoly hagyo-

" W. K. Wimsatt Jr.: i. m. 2 5 9 - 2 6 0 . 
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mányos - műre sem lehet teljes mértékben s mintegy auto-
matikus gépiességgel alkalmazni az öröklött normarend-
szert, minél kevésbé hagyományos, minél újszerűbb a kri-
tikus elé kerülő mű, annál hathatósabb normamegújításra 
van szükség. A normarendszer merő foganatosításának vak 
determinizmusát, eleve kész konklúziók puszta kigöngyö-
lését, benne szunnyadó állásfoglalások szimpla előhívását a 
kritikusnak mindenképpen a precedens nélküli, teremtő be-
látás gondolati kalandjával: értékelő normaképzéssel kell 
meghaladnia; tevékenysége a besorolás rutinfeladata helyett 
mindig gondolkodó átalakítás, hiszen a konfrontáció során 
az addigi normarendszer rejtett fogyatékosságai jöhetnek 
felszínre s érzéketlen felületei lepleződhetnek le (ennyiben a 
mű méri a normarendszert); a művek azonban erősen kü-
lönböző mértékben teszik kérdésessé s nehezítik meg a nor-
marendszer folytathatóságát. Pedig az utóbbira a legújsze-
rűbb művel szemben is szükség van : a normakészlet tovább-
fejlesztésénél nem kevésbé fontos feladat a normakészlet 
folytonosságának megőrzése. 

Az egyedi műből elvont, a bírálandó tárgynak megfelelően 
rögtönzött, egyszeri bevetésre kiképzett norma már azért is 
szükségképpen kudarcot vallana, mert, mint említettük, a 
művet pusztán önmagával való azonossága jóvoltából csakis 
tökéletesnek tudná láttatni, s így értékhierarchia kialakítá-
sára képtelennek bizonyulna. A konfrontáció előtti norma-
rendszer továbbfejlesztése, az új mű hullámhosszához való 
közelítése már csak azért sem léphet át büntetlenül egy bi-
zonyos határt; meg kell torpannia a teljes engedékenység, 
önfeladó áthangolódás, a mű szempontjainak teljes átvál-
lalása előtt. A kritikai normarendszernek szükségszerű vele-
járója, s egyáltalán nem hibája, ha olyan szempontokat is 
tartalmaz, amelyek az éppen elé került műtől bizonyos mér-
tékig idegenek, s hogy e más művek vizsgálata során tuda-
tosított, a múlt értékeivel való szembesítésből magával ho-
zott, s némiképp mindig anakronisztikus szempontokat csak 
vonakodva és részenként, utóvédharc árán és kényszeredet-
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ten adja fel, azaz nem adja meg magát egykönnyen. Igaz 
ugyan, hogy ami az egyik (esetünkben: korábbi) műben 
erény és érték, nem feltétlenül az a másik (itt: újonnan csat-
lakozó) műben, de azért minden új műnek igazolnia kell 
sajátos értékeit, el kell fogadtatnia magát egy olyan norma-
rendszerrel szemben, melynek kikristályosításához korábbi 
művek hosszú sorának általánosított értékei járultak hozzá. 

Megfigyelték, hogy az értékrendszerek általában lassabban 
változnak, mint a politikai viszonyok,42 ebből azonban nem 
következik, hogy a viszonylag konformista műnek több esé-
lye van a kedvezőbb ítéletre, mint a gyökeresebben újsze-
rűnek; az előbbi alulmaradhat tradicionális értékeinek ko-
rábbi és intenzívebb megtestesüléseivel szemben, s ezért az iro-
dalomtörténeti előképre emlékező normarendszer epigoniz-
musnak bélyegezheti, az utóbbinak viszont, ha az elfogadott 
értékek helyébe meggyőző újat tud állítani, előnyére szol-
gálhat öntörvényűbb, bátor kreativitása. Ha lehetséges volna 
minden ízében új, a hagyományhoz semmiben sem kötődő, 
tökéletesen egyszeri művet alkotni, akkor azt a normarend-
szer eleve képtelen volna önmagát föl nem adva, a folyto-
nosság utolsó szálainak elvágása nélkül megközelíteni, ezért 
vagy az értékítéletről lemondó teljes azonosulással, vagy az 
áthidalhatatlan idegenség kritikailag nem kevésbé meddő 
regisztrálásával volna kénytelen fogadni. 

Az a belátás, hogy akárcsak a mű, a normarendszer sem 
rekedhet meg a múltnál, s nem is szakadhat teljesen el tőle, a 
kritika kultúrtörténeti szerepkijelölésében is közrehat. A nor-
marendszer folytonosságára nemcsak azért van szükség, mert 
a műveket csak egy állandó normakészlet segítségével lehet 
rendszerezni és rangsorolni, s mert az ítéletek összemérhető-
ségét és belső összhangját, a kritikai világkép következetessé-
gét csak így biztosíthatjuk, hanem (részben ebből fakadóan) 
azért is, mert a normarendszer folytonossága a világkép foly-

42 Georges Duby: Vhistoire des systèmes de valeurs. History and 
Theory, 1972/1. 15. 
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tonosságát alapozza meg, a világképé az emberi kultúráét, 
mely a megújulás örök szükségét elfogadván sem térhet 
minduntalan vissza a legprimitívebb kezdetekhez. 

Az értékek felhalmozódását megalapozó folytonosság ré-
vén az újító energiák valóban továbbfejlesztésre, megszün-
tetve-megörzésre szabadulhatnak föl. Ezt segíti elő a foly-
tonosságát megőrző normarendszer, amennyiben nem vál-
tozhatatlanná merevített kánon, hanem a tradíció felhajtó-
erejének jótékonyan szigorú hasznosítója: az újat megpil-
lantva nem hagyja könnyelműen faképnél az addigi művek 
hosszú sorát, hanem az egész múlt értékhierarchiájának fé-
nyénél vizsgálja meg a most létrejöttei, melynek így a múlt 
jótékony ellenállását legyőzve, de közvetve attól segítve is, 
kell kibontakoznia és érvényesülnie. Másfelől nem kevésbé 
szükséges, ugyanebből a kulturális szempontból, hogy a kri-
tikus tudatában legyen normarendszerének bizonyos fokig 
mindig átmeneti jellegével, hipotetikus tételszerűségével, ki-
egészítendő eszközértékével. Készen kell állania arra, hogy 
azokat az ítéleteit is, melyek a tradíciónak adnak igazat, 
tekintélyérvek nélkül igazolni tudja, s hogy értékrendjét és 
normakészletét önként és saját belátása szerint átrendezze, 
mihelyt meggyőző új érték készteti erre. 

A belső számvetés önáltató meghamisíthatósága miatt 
külsődlegessé rögzített normákhoz folyamodni, a gondolkodó 
embert arra szorítani, hogy mindörökre hajlíthatatlan elvekre 
esküdjön föl és — bár saját elhatározásából — merev ká-
nonnak vesse alá magát a megjósolhatatlan jövőben, olyan 
kritikaelméleti álláspont, mely mögött az ember iránt bizal-
matlan világnézet sötétlik. Képviselői szétválasztják és vagy-
vagyként szembeállítják az „embert" és az „elvet", s az 
előbbi lelkiismeretének megbízhatóságában kételkedve ki-
zárólag az utóbbi uralmától várják az eleve korlátozottnak 
tartott fejlődést.43 Feledik, hogy a hatóságilag rögzített nor-

43 Az itt bírált nézetet legmarkánsabban T. S. Eliot fejtette ki, The 
Function of Criticism című esszéjében, in: Selected Essays. London, 
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ma engedelmes átvétele sem menthetné föl az embert a 
norma értelmezésének szüksége alól, az önálló mérlegelés 
szabadságát és kockázatát tehát akarva sem küszöbölhetnénk 
ki. Feledik, amit Erdélyi János tisztán látott, hogy az egye-
temesnek és örökérvényűnek szánt maximákon a fejlődés 
túlmegy s helyhez és időhöz kötött részigazságokká minő-
síti őket vissza.44 S feledik, hogy a kritika paradoxonának 
kielégítő megoldásához a „külső tekintélyre" és a „belső 
hangra", az „elvre" és az „emberre", azaz a normára és a 
norma gondolkodó továbbfejlesztőjére, tehát saját termi-
nusainkkal: normatív értékelésre és értékelő normaképzésre 
egyaránt szükség van. 

(V) A normatív értékelés és értékelő normaképzés (mint 
a kritika kettős feladata), az irodalom orientáló segítése s 
ezen keresztül a létértelmező kritikai világkép kifejezése 
(mint a kritika kettős elkötelezettsége), egyazon középpont-
ját metszik ki a kritikai tevékenységnek: a normaállítást. 
Ebben a mozzanatban ragadjuk meg azt a tájékozódási pon-
tot, adatválogatásbeli kritériumot és elrendezési irányelvet, 
amely nélkül a kritikatörténeti vizsgálódás felhalmozott 
anyaga sohasem juthatna el a szerves egységig, s csak eset-
legesen együvé került vegyes törmelékhegy képét nyújthatná, 
amiképp a célját nem tisztázó leíráshoz végzett anyaggyűjtés 
mindig olyan — egy kritikaelméleti eszmefuttatás kissé ijesz-
tő, de találó hasonlatával — mint egy utód nélkül elhunyt 
örökhagyó elárverezésre összedobált, elegyes holmija.45 E 
mozzanatra mint mértékadó alapkritériumra összpontosítva 
kritikatörténetileg jelentősnek minősítjük mindazt, ami a 

1948.7 26—27., 29.; vö. még T. E. Hulme: Romanticism and Classi-
cism. In : Speculations. Essays on Humanism and the Philosophy of Art. 
Szerk. : Herbert Read. New York, 1924. 113—140. 

44 Erdélyi János : A hazai bölcsészet jelene. In : Filozófiai és esztétikai 
írások. 57. 

45 F. E. Sparshott: The Concept of Criticism. Oxford, 1967. 2—3. 
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kritikai normarendszerek korabeli kialakulásával, működé-
sével és hatásával közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban 
áll, ellenben a csapongó gyűjtőszenvedély lepkehálójának 
engedünk át mindent, ami e kritikatörténeti központ gra-
vitációs terén kívül lebeg. 

A kritikának, a szó etimológiai ősjelentésével összhang-
ban46 (krinein görögül a. m. 'elbírálni', 'megítélni'; krités 
a. m. 'bíró') legsajátabb feladata az értékelés, a kritikai ér-
tékelésnek viszont szerintünk legsajátabb terméke nem az 
ítélet, hanem az annak megformálása közben (és érdekében) 
tisztázott és továbbfejlesztett normarendszer; ezért a kriti-
katörténet legsajátabb feladata a normarendszerek történeti 
vizsgálata. A kritikatörténet a normarendszernek az iro-
dalmi művel szembeni érzékenységét is vizsgálja persze (eny-
nyiben az egykori ítélet ellenőrzését, azaz elsődleges kritikai 
tettet is magában foglal, s nem boldogulhat az egykori kri-
tika tárgyául szolgáló mű ismerete nélkül), ezen át azonban 
végül a kritikai normarendszer világképmeghatározó vonat-
kozásait igyekszik föltárni, azaz a kritikai normarendszerre 
nem csupán (s nem is elsősorban) mint a mű megítélésének 
puszta eszközére kíváncsi, hanem mint közvetlen tárgyán 
túlmutató, létértelmező önkifejezést, metakritikai elemzés-
nek is aláveti. A metakritikai elemzés előfeltevése az a meg-
győződés, hogy a normarendszernek nemcsak szűken instru-
mentális becse van, hanem tágabban instrumentális, sőt 
instrumentálisnak már nem is nevezhető jelentősége, hiszen 
az egyes ítéleteinkben közreható s belőlük rekonstruálható 
normakészlet értékrendszerünknek talán legplasztikusabb 
megtestesülése, értékrendszerünk állapota pedig bensőleg 
összefügg saját lényünk egyidejű karakterével. Ha a nor-
marendszert működés közben, normaválasztás és normaal-
kalmazás dinamikus összejátékában figyeljük, az embert 
olyan oldaláról ismerhetjük meg, melyről a többi társa-

46 Vö. René Wellek: The Term and Concept of Literary Criticism. 
In : Concepts of Criticism. Szerk. : Stephen G. Nichols, Jr., New Haven 
és London. 1963. 22. 
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dalomtudomány csak töredékesebb és esetlegesebb képet tud 
adni. 

Elfogadván, hogy a művelődéstörténet értékrendszerek 
történeteként értelmezhető,47 a kritikatörténetet olyan ön-
álló és teljesjogú szaktudománynak tekintjük, mely egyszers-
mind a művelődéstörténet egyik legfontosabb pillére. S mi-
ként a kritika jelentősége függetlenedhetett tárgyának becsé-
től s ítéletének helyességétől, azaz a normaképzés kritika-
történeti tanulságait nem csökkentette, hogy normarend-
szerével a kritikus olykor kérészéletű művekről formált ítéle-
tet, vagy hogy a közmegegyezéshez képest tévedéseket kö-
vetett el, ugyanúgy nem von le semmit a kritikatörténetírás 
tudományos jelentőségéből az a tény, hogy a kritikus az 
irodalmi mű fiktív és hipotetikus világának megítélésére moz-
gósítja és fejleszti tovább normarendszerét. Már Arany meg-
figyelte, hogy 

,,. . . minden kritikus . . . oly fontosnak tartja a művészet tárgyait, 
mint akármely más közügyet. A képzelet országában véghezmenő 
események, forradalmak és katasztrófák felől oly érdeklődő fontosság-
gal beszél, mint a történetíró a való történetekről."48 

Ebben a komolyanvételben része van annak, hogy míg 
a normatív értékelés fiktív tárgyra vonatkozik, az értékelő 
normaképzés világképteremtő és önmeghatározó művelete 
mindenképp túlmutat a tárgyon, melynek fiktív vagy valósá-
gos természete ennélfogva nem teremt lényegi különbséget. 
S a kritikatörténetírás a normarendszerek történeti feltárá-
sát elsősorban éppen a normaképzés megismerése végett tűzi 
ki céljául ; bármilyen fontos a kritikatörténet számára a kri-
tikának mint normatív értékelésnek a feldolgozása, legsa-
játabb tárgya mégis a kritika mint értékelő normaképzés. A 
kritikatörténet tehát olyat és csakis olyat, annyit és csakis 
annyit merít az irodalomtörténetből, sajtótörténetből, esz-

47 Vö.j Makkai László : Művelődéstörténet mint értékrendszerek 
története. Történelmi Szemle, 1974. 429—436. 

48 Arany János: A szegény gazdagok. KrK. XI. 179. 
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metörténetből, társadalomtörténetből és más diszciplínák 
forrásanyagából, ami és amennyi az így felfogott saját néző-
pontjából és céljára szükséges. 

E nézőpont koordinátáinak meghatározásához tartozik, 
hogy a kritikatörténeti kutatást nemcsak a normaképzés 
eredménye, azaz maga a normarendszer érdekli, hanem leg-
alább annyira a normaképzés folyamata, e folyamat adott 
történeti módozatai és működésük általánosítható össze-
függései. Más szóval a kritikatörténetírás feladata nem 
merülhet ki egy-egy kor normakészletének föltárásában, vagy 
akár eredeztetésében és hatásának vizsgálatában, hanem 
figyelnie kell arra is, hogyan alkalmazták e normakészletet 
az egyes kritikusok; egy-egy kor belső vívódásaiba, műve-
lődéstörténeti interferenciáiba és legbenső értékválasztó töp-
rengéseibe nyerünk így bepillantást. Igaz, hogy a kritikai 
norma kiválasztása világnézetileg máris elkötelez, azonban 
a kiválasztott norma alkalmazási módja, mely a vak foga-
natosítástól az olykori hatálytalanításig terjedhet, módosítja 
ezt az elkötelezettséget; a kritikusi világnézet normaválasz-
tás és normaalkalmazás kölcsönhatásában fejeződik ki, s 
fényt vet a kritikusnak közösségéhez fűződő viszonyára. 

Az 1849 és 1867 közötti magyar irodalomkritika közös 
normává avatta, hogy a műnek a világgal lélekben meghason-
lott embert ki kell engesztelnie; ezt a normát azonban a 
konkrét műveket mérlegelő kritikusok nemegyszer felülbí-
rálták, enyhítették vagy átmenetileg mellőzték, s ütközetről 
ütközetre nyomon lehet követni azt a hadjáratot, melyet a kor-
szak legjelentősebb kritikusai folytattak a konszenzussá ava-
tott norma finomításáért és érvényességi körének mind pon-
tosabb meghatározásáért.49 A normaalkalmazás érzékeny-
ségét e korszak jeles kritikusai egyhangúlag megkövetelték. 
Kemény Zsigmond, 1853-ban, a kritikai elvhasználat szi-
gorú következetességét szorgalmazta, ám egyszersmind azért 

49 Ezt megpróbáltuk végigkövetni; vö. Arany János kritikusi világ-
nézete. ItK, 1985/1. 
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emelt szót az Athenaeum korának kritikatörténeti túlérté-
kelése ellen, mert bírálói kölcsönzött és betanult, de kellő-
képp át nem gondolt elveiket gépiesen s egy törvénytár min-
denható cikkelyeiként használták vitás ügyek eldöntésére.50 

Arany már jóval kritikusi szerepvállalása előtt, 1854-ben 
helytelenítette a kritikai normák szemellenzős érvényesíté-
sét: „előre kiteszik a rőföt egy tudós aestheticai értekezés-
ben; aztán hozzá szabják a költeményt, s ha nem találják 
összeillőnek, kész a mocsok; ha pászolni vélik, akkor min-
den egyéb hiány dacára, emelik az égbe."51 Erdélyi az 1860-
as évek elején fogalmazta meg, hogy nem elég 

„valamit szokás, tekintély, mindennapi példa nevébe utánmondani", 
s „a nagy igazságokat elvállalni semmi nagy érdem, annál kevésb 
fáradtság; hanem az egyes esetekre átvinni, s minderről másnak, 
magunknak számot adni nagyobb feladat: a választott elmék dicső-
sége, tanulmány eredménye."52 

Gyulai a Szépirodalmi Figyelő 186l-es évfolyamában fej-
tette ki, Szász Károllyal a kritikáról vitázva, hogy „az elvek 
alkalmazása szintoly erős pártokat szül, mint maguk az el-
vek", s ezért „mérték és alkalmazása mindig elvkérdés a 
kritikai lapoknál". Gyulainak a normák alkalmazási módjá-
ra vonatkozó nézeteit jól megvilágítja, hogy bár az angol, 
francia és német kritikai lapok belső elvi egységét példa-
képnek szánja, a konszenzusuk elveitől való olykori elté-
résükre mégis ilyen mentséget talál: 

„Mindez . . . az elv mellett sem kerülhető el, mert elvégre is sohasem 
lehet az életet egészen beszorítani az absztrakció formáiba, mert 
akármely rendszer is a legvégsőbb következményekig vive ritkán 
áldásos." 

50 Kemény Zsigmond : Szellemi tér. In : Élet és irodalom. Szerk. : 
Tóth Gyula. Bp. 1971. 260., 2 5 7 - 2 5 8 . 

51 Arany János Tompa Mihályhoz, 1854. június 23. KrK. XVI. 449. 
52 Erdélyi János: Forma és művészet. In: Filozófiai és esztétikai írá-

sok. 888. 
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A mindebből Gyulai számára következő tanulság olyan 
irányelv, mely immár nemcsak kritikai orgánum és munka-
társa viszonyára lehet érvényes, hanem a vállalt csoportbeli 
közmegegyezés elvkészletének s az egyedi irodalmi értéket 
méltányolni akaró kritikus minőségérzékének dilemmájára 
is választ adhat, normaválasztásbeli elkötelezettség és norma-
kezelési rugalmasság dialektikájával: „A fődolog tapinta-
tosan venni gyakorlatba a rendszert, az elvet s midőn mó-
dosítjuk is, folyvást szolgálatában állanunk."53 

E kritikusok fölismerték, hogy a vállalt közösségi érték-
rend normáinak merev foganatosítása nem szolgáltatna igaz-
ságot az élet megjósolhatatlanul differenciált gazdagságának ; 
belátták, hogy a rendszer túlfeszített belső logikája teljhata-
lommal felruházva értéket rombolna; s levonták a követ-
keztetést: gondolkodó és árnyalt normakezelésre van szük-
ség, a normarendszer föl nem adására, de indokolt esetben 
módosítására. E kritikaelméletileg helyes következtetéssel is 
alátámaszthatjuk, hogy a normarendszer, önmagában véve, 
az irodalomkritika szükséges, de nem elégséges feltétele; a 
kritikatörténetírás márcsak azért sem érheti be a normarend-
szerek rekonstrukciójával és elemzésével, hanem a normák 
alkalmazásának folyamatát, a módosító normaképzés eljá-
rásait is vizsgálnia kell. 

Kritika és kritikatörténetírás között nézőpont és norma-
használat dolgában persze lényeges különbség van; olyas-
formán viszonylanak egymáshoz, ahogy Erdélyi János sze-
rint „ítészét" és „műbölcsészet" tevékenységei. Az ítészét 
az egyes korszakok jelenségeit különbségükben ragadja meg; 
érdeme, hogy „valamely eseményt történetté emel vagy le-
hurogat", de fogyatékossága, hogy a korszakokat és egyes 
elméket csak egymással szembeállítva, „egyiket a másik hát-
rányára" képes megítélni, azaz „démonilag szólva: össze-
veszti a jókat". Ezzel szemben a műbölcsészet „anélkül, hogy 

53 Gyulai Pál: Egy pár jegyzet a ,, Visszatekintés" című cikkre. In: 
Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 38—40. 
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elvontan, egymástól külön szaggatva nézné a költészet korait, 
maga folyamatosságában veszi a szellem életét; egyik időt a 
másikba iktatja s vezérli át, összekötvén, mint kell, a fejlő-
dés lépcsőit, irányait, mint ugyanegy szellem nyilatkozásait", 
azaz a fejlődést nem egyik vagy másik irányzat nézőpontjá-
val azonosulva értékeli, hanem épp egy ilyen irányzati kisa-
játítást megelőzve minden olyan irány összhatásából szár-
maztatja, amely számottevő „adalékkal" járult hozzá az 
egészhez. Egyszóval : „a kritika tud, de a más rovására", vi-
szont „a műbölcsészet kiengesztelődés".54 

Annak ellenére, hogy maga Erdélyi még szűkebb tárgyú 
kritikáiban is ilyen tágabb hatósugarú, hegeliánus szemlé-
letének jobban megfelelő, „műbölcsészi" nézőpont érvé-
nyesítésére törekedett, láthatólag ő sem tagadta, hogy a kri-
tikai nézőpont szükségképpen szűkebb pártossága is hasz-
nos munkát eredményez: egyrészt az egyidőben vagy egymás 
után fellépő kritikusok egymást helyesbítve vagy kiegészítve 
közelítik meg a mind teljesebb igazságot, másrészt, mint 
idéztük, képesek „lehurrogatni" vagy „történetté emelni" 
az irodalmi eseményeket, azaz egy értékhierarchia erélyes 
kialakításával magát a fejlődést befolyásolni. A műbölcsé-
szet erre az utóbbira (Erdélyi szövegéből csak vélhetően) 
nem képes, de a fejlődést mintegy birtokba veszi, ellentétes 
vívmányait egyaránt befogadtatja egy összefoglaló egészbe, 
s így a kritikusi nézőpontok egyoldalúságait meghaladva, az 
addig kizárólagos egésszé növelt részleteket egymásra utalt 
alkotórészekké csökkenti vissza, miközben az egykor ön-
tudatlan vagy megtagadott hatások, átvételek és továbbfej-
lesztések fényeiről, az egészre figyelve, jobban számot tud 
adni. Ha ehhez hozzátesszük, amiről itt Erdélyi nem beszél, 
hogy a műbölcsészet sem fogad be mindent a fejlődésbe, ha-
nem csak olyan mozzanatokat, amelyeket fejlődéstörténeti-
leg elég jelentősnek ítél, ha tehát azzal is számot vetünk, 
hogy utólag, az emlékezet számára és átfogóbb szempontok 

54 Erdélyi János: Petőfi Sándor. In: Pályák és pálmák. 343 — 345. 
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alapján azért a műbölcsészet is képes, sőt kénytelen „le-
hurrogatni" és „történetté emelni", akkor kritika és mű-
bölcsészet viszonyának olyan értelmezéséhez jutunk el, 
amelyhez hasonló, mutatis mutandis, kritika és kritikatör-
ténet viszonyára is érvényes. Az ugyan eldöntendő kérdés, 
hogy az egymással versengő vagy egymást kiszorító kritikus-
egyéniségeket és kritikai irányzatokat szükséges-e, s lehet-
séges-e „mint ugyanegy szellem nyilatkozásait" értelmez-
nünk,55 ahogy Hegel sárospataki „térítő"-je5e kívánná tő-
lünk, s egyátalán : maradt-e még jelentése, a metaforikuson 
túl, az efféle terminológiának („szellem" és „nyilatkozásai"); 
annyi azonban bizonyos, hogy a kritikatörténet a múlt egyes 
kritikai irányzatainak teljesebb igazságot tud szolgáltatni, 
mint amilyet ők egymásnak, elődök ellen lázadva vagy kor-
társakkal hadakozva, valaha is tudtak. 

(VI) Mindezek összefoglalásaként meghatározhatjuk a 
kritikatörténetírás célját és nézőpontját, körülhatárolhatjuk 
tárgykörét. Mivel a kritika lényegadó kettős feladata a nor-
matív értékelés és értékelő normaképzés, a kritikatörténeti 
kutatás alapfeladata a normafeltárás. A kritikatörténetírás 
lényegében a normafeltárás tudománya. Akár hisz művelője 
a normakészletek egységesíthető fejlődéstörténetének folya-
matosságában, akár nem,5' a kritikatörténetírás mint stú-
dium és diszciplína elsősorban a normahasználat történe-
tének feldolgozása: a kritikai normák keletkezésének, termé-
szetének, összefüggéseinek, alkalmazásának és hatásának 

55 E kérdés mérlegelését, a „kommenzurábilitás" tudományelméleti 
problémájával együtt, csak külön tanulmány tűzheti ki céljául. 

56 Erdélyi János Toldy Ferenchez, Sárospatak, 1853 december 20. 
In : Erdélyi János levelezése I— II. Bp. 1960. és 1962. Sajtó alá rendezte 
T. Erdélyi Ilona. II. 102. 

57 Előfordulhat, hogy e hit hosszú kritikatörténészi munkásság 
után rendül meg; vö. René Wellek : The Fall of Literary History. In: 
The Attack on Literature and Other Essays Chapel Hill. 1982. 77. 
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vizsgálata. Eredményeire azok a társtudományok is támasz-
kodhatnak, amelyeket a kritikatörténész munkája közben 
segítségül hív: az irodalomtörténet, sajtótörténet, eszmetör-
ténet, társadalomtörténet stb., legfőként pedig az értékrend-
szerek történeteként felfogott művelődéstörténet. 

A kritika kettős természetéből adódik, hogy a kritikatör-
ténetnek a normahasználat műre utaló és azon túlmutató 
eredményeit egyaránt számba kell vennie. Egyrészt nem mu-
laszthatja el a művekről ránk maradt kritikai leírás, értel-
mezés és értékelés bemutatását, tehát a tárgyalt korszak egész 
irodalomképének elemzését, másrészt számot kell adnia az 
értékelést végző normakészlet létértelmező elkötelezettségé-
ről: az egykori normaválasztás és normaalkalmazási mód 
kölcsönhatásától meghatározott kritikai világképről és vi-
lágnézetről. Mindehhez föl kell tárnia a normák egykori 
életközegét és intézményi hátterét: folyóiratok, kritikuscso-
portok és olvasóközönség összefüggését a normák alakulá-
sával. E feladatok elvégzéséhez a kritikatörténetírásnak túl 
kell lépnie az értékeléstől mentes leírás amúgyis megvaló-
síthatatlan célkitűzésén, s vállalnia kell, hogy értékelő nor-
mákat választ, melyek azonban történetiesebbek, átfogób-
bak, s bár nem koncepciótlanok, mégis kevésbé harciasan 
elkötelezettek valamely kizárólagos érvényt követelő kriti-
kai iskola iránt, mint a kritika normái. 

A kritikatörténész két zátony közt hajózik: sem kora tudás-
rendjét nem szabad minduntalan és türelmetlenül számon-
kérnie a múlt teljesítményein, sem azt megkísérelnie, ami 
úgyis lehetetlen, hogy önmagából mintegy kilépve teljesen a 
múlt szempontjaiba helyezkedik vissza. A történeties szem-
léletű értékelés sem nélkülözheti egészen az utólagos konst-
ruálást és visszavetített szempontú ítéletet, a jelen ilyen kény-
szerű érvényesítését azonban szükséges rosszként tanácsos 
felfognunk, mértékkel élni vele s nem tobzódni benne. A jó 
tudós öt ismérvét (a magányos munka elviselésének készsé-
gét magától értetődő előfeltételnek tekintve) a becsületes-
ségben, bátorságban, állhatatosságban, méltányosságban és 
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alázatban jelölték meg nemrég;58 a kritikatörténész mun-
kája során mind az öt tulajdonság elkél, s mindegyik a többi 
kiegészítő és ellensúlyozó jelenlétére szorul, e tudomány mű-
velőjének az utóbbi kettőre mégis nagyobb szüksége van, 
mint talán bárkinek. 

58 Wayne С. Booth: The Scholar in Society. In: Introduction to 
Scholarship in Modern Languages and Literatures Szerk.: Joseph 
Gibaldi. New York, 1981. 117., 1 3 4 - 1 4 0 . 


