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Egy kritikai iskolától a kritika kétségbevonásáig 
(A Regélő Pesti Divatlap és a Pesti Divatlap)1 

Az 1842 eleje és 1844 közepe között Erdélyi és Garay szerkesztésében megjelent 
Regélő Pesti Divatlapban2 Henszlmann az antik tragédia fölé emelte Shakes-
peare-t, aki a hazai közönség ízlésében egyúttal a francia romantikus dráma 
túlzásait is ellensúlyozhatta; ez utóbbi megítéléséről és a jellemből következő 
cselekvény felfogásáról folytatott polémiát az Athenaeum szerkesztőjével, Baj-
zával. Ebben a képzőművészeti hátterű, Winckelmann neoklasszicizmusát is 
bíráló, az egyéni és eszményi ábrázolás közötti esztétikai vitában Jean Paul nyo-
mán Shakespeare képviselte az „egyéni jellemzetes" példáját, míg a görög drá-
ma, s még inkább a francia romantika a másodikat. Erdélyi - a Henszlmartn-nal 
együtt kidolgozott esztétikai program mellett - már a Regélő Pesti Divatlapban 
kezdte közzétenni az irodalmi hagyományt, a népköltészetet és a történeti epi-
kumot érintő írásait. 

A közös elvi alapok olyan kritikai iskolát hoztak létre, amely egy folyóiratba 
tömörült az Athenaeum, elsősorban Bajza ellenében. Nemegyszer olvashatjuk, 
hogy mennyire hiányzott az az irodalmi életbeli összefogó tekintély, akire fel-
nézni lehetne: nem töltötte be ezt a funkciót Vörösmarty, a triászhoz tartozó 
„nemzeti költő" sem. Ezt tükrözi Henszlmarin-nak a Párhuzamban megfogalma-
zott kritikuseszménye, ezt hangoztatja Erdélyi is 1842-ben: „kár, hogy nincs a 
szépiralomnak olly férfia, kiben az irók véleménye megnyugonnék, kiről elhin-
nék, hogy igazat ítélni tud is, akar is",3 s Vahot 1847-ben: „Ezen abnormis 
állapotnak egyik oka abban is rejlik, mert nincs fővárosunkban olly iró, ki vezéri 
szerepet tudna vinni, s az irókat, és az ezekével annyira rokon pályájú művé-
szeket, a társaséletben is öszpontositaná, egyesítené."4 Ezekben a megállapítá-
sokban ott rejlik a felelősségnek (Vahot esetében inkább az ambíciónak) első 
személyű megnyilatkozása, s mintaként feltűnnek a múlt tekintélyei: mint leg-
népszerűbbek Kazinczy és Kölcsey, vagy a közelmúltból Kazinczy Gábor, akinek 
baráti köréhez a Regélő Pesti Divatlap olyan munkatársai is hozzátartoztak, 
mint Erdélyi János, Egressy Gábor, Vahot Imre és Vachott Sándor.3 A kritikai 
előzményeknek ez a számontartása, tehát a múlthoz való viszonyítás érték és 
felfogás, megítélés és folytatás tekintetében újnak mondható a reformkori iro-
dalmi tudat történetében. Henszlmann és Erdélyi jelentőségük elismerése elle-
nére sem nevezték Kazinczyt vagy Kölcseyt mesterüknek, s az Athenaeum 
triásza sem talált követőkre: Bajza nem tanítványi kört, hanem inkább ellentábort 
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nevelt, amelynek felfogása a francia dráma megítélésében leginkább Toldy né-
zeteihez kapcsolódhatott. 

Vahot Imre, a lap munkatársa, a következő megjegyzést tette a Regélő Pesti 
Divatlapról: „Mit Henszlmann e lapokban a francia drámák ellen átalánosan 
mondott, azt mivelők együtt többen, bár ritkán saját neveink alatt, egyes színi 
bírálatokban részletezni, gyakorlatilag alkalmazni, példákban felvilágosítani, ért-
hetőbbé, népszerűbbé tenni el nem mulasztottuk."6 Ez az összegező monda t 
mindenképpen tisztázást érdemel. 

Bajza, tudjuk, sokáig álnevek mögé rejtőzve vitatkozott Henszlmann-nal, aki 
hos^fű ideig hiába kísérelte meg nyílt vitára bírni polémiáiról híres ellenfelét. 
Ez volt az a gerillaháború,7 amelyet Vahot alattomosnak nevezett: szerinte ez 
„az Athenaeum álnevű Íróinak az úgynevezett franciafalók elleni nemtelen ki-
kelése".8 Az álnév mindkét részről fontos szerepet kapott, azzal a különbséggel, 
hogy - az Athenaeum szerkesztőjével és a Regélő Pesti Divatlap színibírálóival 
ellentétben - a kezdeményező Henszlmann saját nevével írta alá vitacikkeit. 

Érthető, hogy az ellenfelek le kívánták leplezni egymást, s ez az esetek több-
ségében sikerült is. Ennek „szabad és szabadtalan" módja,9 tehát az irodalmi 
élet szokásai által jóváhagyott eszközei és határai azonban nem voltak tisztázva, 
így az ezek fölötti, magáról a vitáról folytatott vita nemegyszer elnyomta a ízlés-
és felfogásbeli különbségek lényegét. A polémia szabályrendszerének első pontja 
nem tárgyi, hanem alanyi jellegű volt: kivel folyik tulajdonképpen a vita. S 
mivel Bajza, Vahot és mások esetében is ügyvédi vizsgát tett ellenfelekről van 
szó, nem alaptalan a jogi analógia: az irodalmi per kifejezése nemcsak metafo-
rikus, hanem valódi hasonlóságon alapul, az alanyiság, az azonosság, a szerző-
ség kérdése a vita egyik fő problémája lesz.10 

Az álnevet használó mindent megtett, hogy elkerülje a lelepleződést, ami 
leginkább akkor volt kellemetlen, ha - mint Bajza esetében - több, egymásnak 
olykor ellentmondó nézeteket valló álnév mögött ugyanaz a személy állott. Tisz-
tázatlan volt az, hogy milyen bizonyításra van szükség a másik azonosításához: 
a kérdést az tette nehézzé, hogy ez egyszersmind az önleleplezés elfogadását 
is szabályozta. Vahot felháborodott azon, hogy Bajza az Athenaeumban „minden 
irodalmi szokás, rendszabályok és méltányosság dacára" közölte Lauka Gusztáv 
cikkét, amely kiderítette az ő egyik álnevét: „a legcsalhatlanabb tanúbizonyság 
birása nélkül - a mi egyedül az álnevű irónak valódi neve saját nyilvános 
kijelentéséből szerezhető meg - , ki lehet arra a világon feljogosítva, hogy például 
a Nekidemi nevet egyenesen reám tukmálja, vagy ruháztassa?"11 Rendszabály 
azonban nem létezett, s irodalmi szokás és méltányosság pedig különbözőkép-
pen volt értelmezhető. Vahot mindenesetre a legóvatosabb megoldást válasz-
totta: szerinte az álnév választása és megfejtése kizárólagos magánügy. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy ő maga is lemond a másik azonosításáról, de azt is 
elárulja, hogy ez volt az egyetlen mód a leleplezés elkerüléséhez. 
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Ellentámadásként viszont ezt írta ellenfeléről, akinek módszereiből sokat ta-
nult: „Hát vájjon mit mondana Bajza úr, s mit a fölöttünk álló közönség, ha 
csak valaki sejtésből, gyanúból, hallomásból, s több e féle félpróbák sánta lidér-
ce után indúlva, az irodalom zajos piacán ezt kiabálná: Uraim, a mi csak Sze-
beklébi, Ke ve, Káldy, ...mb, Zsiday, 99, Sz...vi. s több e féle álnevek és jegyek 
alatt apró csirkekakasokként búvik ki a világosságra, mind az Bajza tollából 
ered [,..]?"12 Annak írásbeli rögzítése, ami közbeszéd tárgya volt, tévesnek és 
alaptalannak minősült az Athenaeum szerkesztője részéről a feltételes m ó d n a k 
mint az állítást helyettesítő, azzal egyenértékű közlésnek formális elfogadásá-
val: „B. úr erre azt mondaná, hogy meddig e piaci kiabálás csak sejtés, g ^ i n ú , 
addig mese-beszéd [...]. Ha pedig ez a valaki tovább menvén, a gyanút, és 
sejtést mint bizonyosat említené, akkor azt mondaná, hogy a puszta beszéd 
bizonyítvány nélkül hazudság."13 Ez a vita újabb fordulóját indította el, s a 
bizonyítás követelése, majd ennek megkísérlése olyan irányba fordult, hogy a 
szemben álló felek azonosítása már önmaga képezte a polémiát. A másik szerző 
valódi nevének megállapítása kettejük között már fő feladattá és a harcmodor-
nál is fontosabbá vált: magát a győzelmet ígérte, s ez végképp aláásta a vita 
tárgyilagosságának lehetőségét. 

Közben az álnév funkciójának kérdése is fölmerült. Vahot Bajza ellentmon-
dásait mutatta ki: „Bizony, bizony szépen tartjuk meg azon elveket, miket egykor 
az álnevűség védelme - és biztosítására olly leckéztető modorban hirdettünk! 
Én azt tartom, az erejében bizó, emberséges ember nem gyáva félelemből, de 
más okokból s különösen sokszor azért ir álnév alatt, hogy az elvetemedett 
erkölcsű, minden gonoszra képes, tudatlan, szemtelen ellenfelek aljas rágalmai 
ne ejthessenek csorbát jó nevén, mert az illy vitázok száma nagy, s a közönség 
körében is igen sok könnyen hivő találkozik."14 Vahotra jellemző az a polarizált 
világkép, amely az eszményített én és az eleve gonosz ellenfél kettősségére épül. 
Meg kell jegyezni azonban, hogy az álnevek körüli vita Bajza részéről n e m 
Henszlmann-nal vagy Erdélyivel, tehát az irodalomkritikai ellenzék vezetőivel 
folyt: egyfajta megoszlás volt kibontakozóban a szembenállás különböző - tár-
gyiasabb vagy személyesebb - szintjei szerint, ami ellentétté növekszik majd a 
Pesti Divatlap és az anonim cikkeket közlő Magyar Szépirodalmi Szemle között. 
1847-ben Vahot a Szemle megfoghatatlan jellege ellen tiltakozik Tompához írt 
irodalmi leveleiben: „Még az álnév is jobb a puszta névtelenségnél."13 

Kik voltak a szerzői a Regélő Pesti Divatlapban megjelent színibírálatoknak? 
Teljes névvel csak Erdélyi, Garay, Henszlmann és Vahot (a Regélő Pesti Divat-
lapban még Vachot) tette közzé cikkeinek egy részét, ugyanő V. I., Erdélyi E. 
rövidítéssel is. Az álnevek, betűk és számok közül Beniczey Gusztáv, Ember Pál, 
H. és 88. Erdélyi János,16 Igazfi Szilárd, Mephisto és (valószínűleg) Szemes Győző 
pedig Vahot Imre különböző aláírásai (beszélő neveivel az ő szerzőteremtő kép-
zelete vígjátékíró fantáziájához hasonlóan működhetett17). N e m tudjuk viszont, 
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kit jelölt a G. (talán Garayt), az I., az Y., a 0,25, a 2., 3. és az 5. jegy (ez utóbbiban 
Henszlmann sejthető). 

Egressy Gábort is ideszámítva legalább öten voltak azok, akik a színházi 
előadások kritikájában és tárgykörében érvényesítették új dramaturgiai elveiket. 
Két csapat állt szemben egymással: az egyik ténylegesen létezett, a másik fiktív 
volt; az álnevek itt a munkatársak számát növelték meg, ott viszont a magányos 
szerkesztőt sokasították. Vahotnak igaza volt abban, hogy „Bajza különféle álnév 
alatt úgyszólván egyedül vitézkedik a francia d rámák mellett, mig a magyar 
aestheticusok nagyobb része, mint például: Schedel, Pulszky, Henszlmann, Eg-
ressy Gábor, Tarczy, Erdélyi igen sok hibát találnak a vadregényes iskola korcs 
szüleményeiben" ,18 

Az új felfogás első és lényeges pontja tárgykritikai jellegű volt. H.-Erdélyinek 
A velencei kalmár előadását tárgyaló s szándéka szerint nem a közönség, hanem 
a színköltők számára írt bírálata így foglalt állást: „E vad, és borzasztó meséüf!] 
darab mutatja, hogy a művészetben igen sok szabad, és lehető, sőt - minden a 
maga helyén, okkal móddal, az az gyökeresen motiválva; s ha kivált némelly 
ujabb francia színművekben a borzasztóságok ócsároltatnak, az ócsárlás inkább 
a kidolgozást illeti, mint a jellemeket; és ne feledjük, hogy a görög tragoediák 
többnyire borzasztók alapjaikban." A Henszlmann művészettörténeti fejtegeté-
seiből már ismert - Petőfi fogadtatásának előzményeként is számon tartandó -
tárgyi szabadság19 feltétele az organikus műegészben betöltött funkció és a lé-
lektani indokolás, s a költői feldolgozás és a tárgy közötti esztétikai különbség-
tétel. Nem véletlen, hogy az érvelés a neoklasszicista dramaturgia állandó hi-
vatkozási alapjára, a görög tragédiára utal. Az előadott darab - hangzik el még 
egy kritikai megjegyzés - olyan fordításon alapszik, amely „szabad, az az rosz, 
nem is angolbul, nem is versben", sőt, a német „elkuszált formában", önkényes 
változtatásokkal, így egy egész felvonást elhagyva készült.20 

A divatlapnak nem alakult ki egységes álláspontja az ábrázolható tárgy és 
az ábrázolásmód kérdésében. A kolozsvári Sever álnevű munkatárs szerint „a 
színésznek első feladata az emberek minden alakjait ugy képezni, hogy az igaz 
ne veszszen ugyan el kezei között; de a szépnek és illedelmesnek törvényeit se 
rontsa meg. Különösen az aljas osztálynak illyszerü alakjait mindenkor finomit-
nunk kell színpadon, annyira, hogy néha az igazból is engednünk el[!] valamit, 
csak - mondám - a szépnek és illedelmesnek törvényein halálos sérelem ne tör-
ténjék."21 A „bienséance" klasszicista elve és a vulgáris finomítása mint irányadó 
szempont még egy előző korszak ízlésére vall. 

Ez azonban távol állt a Világ felfogásától, amelynek - mint A Regélő erkölcs-
bírájának - feltehetőleg Garay válaszolt (mivel a névtelenül megjelent cikk sem 
Erdélyi, sem pedig Henszlmann véleményének nem feleltethető meg). A Világ 
egy csók irodalmi ábrázolását kifogásolta a divatlapban, s ezt a váda t vissza-
utasítandó hangzottak el a következők: „Mi azt tartjuk, hiszszük és valljuk egy 
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régi deák közmondással: cash's omnia casta. [...] Ha illy helyekért [...] még fér-
fiaknak is pirulniok kell, a Regélőre pedig szeméremsértés vádja süttethetik: mit 
fogunk Aristophanes, Sophokles, Torquato Tasso, Shakespeare, Calderon, Wie-
land, Göthe, Schiller, Byron, Bulwer, Boz Dickens, Hugo, Vörösmarty, Fáy, 
Józsika[!j, Eötvös, Kuthy, Kovács Pál stb. s általában hazánk és a külföld majd-
nem minden regény és drámairóival tenni? Vannak igen is, undorító, sértő, rút 
tárgyak; vannak kétértelmű sikamlóságok, meztelenségek, mellyeket a művészet 
világában feltűntetni semmikép nem szabad, de hogy az életet festvén, az ember 
érzéki oldalairól ne érintethessék, a szerelem csók és ölelés nélkül holdvilági 
ábránd legyen, hogy csupa virágokról, patakokról, zöldfákról és madárzenéről 
a regényíró nem ábrándozhatik, mutogatnunk, ugy hiszszük, senkinek sem kell, 
hanemha olly szegény poétának, ki életében virágok, patakok, zöldfák és ma-
dárzenénél egyebet énekelni s visszaadni nem tudott."22 

Három év múlva Császár Ferenc veti majd Petőfi szemére, hogy ő is a „castis 
omnia casta" meggyőződésében látszik lenni, s ezáltal távozóban van a művé-
szet útjáról.23 Ennek a szállóigének tárgykritikai vállalása kétségtelenül botrány-
kő a régi ízlés képviselőinek szemében, s a tekintélyek listája - a felsorolás 
minden egyenetlensége ellenére - jogosan szembeállítható a neoklasszicista esz-
tétika időtlenné általánosított tilalmával. A cikkíró azonban - a H. jelű Erdélyivel 
ellentétben - nem vállalja a poétikailag és lélektanilag megváltott szabadság 
teljességét, hanem az ábrázolásmódtól függetlenül eleve elutasít bizonyos tár-
gyakat. Az ellen azonban feltétlenül tiltakozik, hogy az irodalom ne léphessen 
túl Kölcsey és Bajza lírájának világán: látókörét ne korlátozza kritikusi „álerköl-
csiség".24 

Vahot az irodalomban megmutatkozó „látszatos erkölcs" ellen lép fel, s arra 
a kritikai normára szavaz, amely szerint „Lehet sőt kell a roszat, bűnt, hibát, 
rútat, aljast, szóval, majd mindent mi általánosan nemjónak és nemszépnek 
tartatik drámailag bármilly óriási alakban is felmutatni, de elébb utóbb meg-
szégyenítő pellengérre állítva, külső- vagy belsőleg lakoltatva, de soha nem 
megkedveltetőleg, mint a francia drámák nagyobb részében".23 A költészet lehet-
séges tárgyainak kiválasztását nem korlátozhatja tehát erkölcsi vagy esztétikai 
szempont (bár a „majd minden" megszorítás tisztázatlan határokra utal), az 
ábrázolásmódnak azonban érzékeltetnie kell az állásfoglalást az erkölcsi igaz-
ságtevés formájában. 

A színibírálat és a színjátékkal, egy másik lap kritikájával és a francia roman-
tikus drámával kapcsolatos megjegyzések (tehát különböző műfajú megnyilat-
kozások) alapján összegezésképpen elmondható, hogy a vidéki levelező állás-
foglalásával szemben a többi három, bár eltérő módon és feltételekkel, bővíteni 
törekedett a bemutatható tárgyak körét, s kettő közülük ezt elválaszthatatlannak 
tekintette az ábrázolás módjától. Fontosabb volt a megengedés a tiltásnál: ami 
H.-Erdélyinél poétikailag, Vahotnál pedig erkölcsileg igazolhatónak bizonyult, 
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már befogadást nyert az irodalom világába. Mindez azt jelenti, hogy mint sajtó-
orgánum, a Regélő Pesti Divatlap foglalt először állást a korábbi tilalmak meg-
szüntetésére az új ízlés nevében. 

A tárgykritika szervesen összefüggött az eszményítés és az egyénítés közötti 
vitával: az első kizárt, megszűrt és nemesített, a második befogadott és meg-
különböztető jellemzésre törekedett. Az 5. jegyű kritikustól (feltehetőleg Henszl-
manntól) származó színibírálat a Coriolan előadását tárgyalja, a Dramai jellemek 
című dolgozattal26 egy időben és annak fő tanulságait alkalmazva, melyek sze-
rint a drámaköltő első feladata a lelki tulajdonságok összeolvasztása által a 
személyes, egyéni jellemek megalkotása; ezektől függ a cselekvény, s nem meg-
fordítva. „Coriolan jellemének fő alkotó része nem a hazaszeretet, mint Egressy 
megjegyzé: hanem nemes és nagyszerű erényeinek öntudata, melly halálra megsér-
tetvén, bosszúját nem annyira egész hazája, mint annak, Shakespeare által aljas 
szenvedélyekkel fölruházott, népe ellen irányozza. Coriolan jellemének más ol-
dala a szenvedélyesség; ez levén valamint katonai erényeinek és hazaszeretetének, 
igy minden hirtelenkedéseinek és bosszújának is kútfeje. E két alkatrész egy-
másra viszonyosán hatván, benne egyéniséggé forr össze, s Coriolan minden tet-
teiben egyiránt részt vesz"; ehhez társul a „harmadik alkatrész", a humor.27 

Henszlmann dolgozatai s a két első, Shakespeare darabjaira vonatkozó kritika 
határozzák meg a Regélő Pesti Divatlapban megjelent színibírálatok fő problé-
makörét: az egyénített jellemrajz s a jellemek meghatározta cselekvény és nyelv 
lesznek azok az alapelvek, amelyek jegyében megszületik az értékítélet. Igazfi 
Szilárd (azaz Vahot Imre) Visszatekintés nemzeti színházunk mult hónapjára című 
cikkében erre az előzményre támaszkodva írja: „Véleményünk szerint az elő-
adott d rámák közöl komoly nemben csak kettő - Shakespeare Coriolánja, s 
Velencei kalmárja - [...] érdemli meg az igen jónevet."28 Szembeszáll viszont 
Henszlmann-nak azzal a megállapításával, hogy a francia romantikus dráma 
hazai meghonosításának káros befolyása van:29 „Ki a francia drámákat azzal 
vádolja, hogy általában semmi jellem nincs bennök, azaz, személyeik charakterei 
hibásak, üresek, s hogy azokban nem jellemekből fejlődnek ki a cselekvények, 
- szíveskedjék például a hasonnemű jók közt, különösen e derék csupa tiszta 
élethű és igen jó jellemekből összealkotott francia vígjátékot figyelmesen meg-
tekinteni, de minden elfogultság nélkül, s az ellenkezőről fog meggyőződni. [...] 
Azért hát ha állana: hogy színpadunk és drámai irodalmunkra káros befolyással 
vannak a francia színmüvek, igen kívánatos dolog, hogy minél több illy káros 
francia d ráma hozassák színpadunkra."30 A vígjátékíró Vahot a francia vígjátékot 
védi, de úgy, hogy közben elismeri a drámai jellem Jean Paultól származó el-
sőbbségét. Garay szerkesztői lábjegyzetben szól hozzá a kérdéshez: „Csakhogy 
illy francia dráma nem igen sok van, s azért még mindig eldöntetlenül marad 
a kérdés, vajon a nagyobb résznek felületességéből s balirányából származó 
káros befolyást, egy pár sikerült kivétel helyre üti-e?"31 Ő Vahotnál óvatosabb 
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a dicséretben, s láthatólag inkább Henszlmann párt ján van. A Regélő csapata 
egy normarendszer különböző változatait képviselte, s így nem volt egészen 
igaza Bajzának, aki Verőczey álnéven azzal vádolta Vahotot, hogy „ismeret-
hiányai közepett őt [mármint Henszlmannt] oraculumnak tartja, s minden né-
zeteiben, mint mondják, tanítványa, s mint én látom, aeolhárfája, mely úgy adja 
a hangokat, a mint Henszlmann szele fú".32 

A 3. jegyű szerző, mint elődei, szintén a jellemeket tekinti a cselekvény alap-
forrásának, s ezt a normát kéri számon Tóth Lőrinc Két László c ímű darabján;33 

Barsa Pataky Mihály eredeti színműveinek első kötetéről írja: „A drámának 
jellemből kell kifolyni; nem eseményből a jellemnek; különben a főcél vesztve 
van."34 0,25 azt dicséri a Macbethben, hogy „lélekben fogamzik meg e cselekmény 
szemünk láttára; előttünk forog le teljes kerekdedségben, gyors haladásban, fel-
tárva a léleknek, mellyből ered, minden inditó rugóit";35 s H.-Erdélyi pedig az 
ezzel ellenkezőképpen felfogott francia drámai cselekvény gyakori eszközeit, a 
mérget, kulcsot, ládácskát, pénzt, kettészakított láncocskát sorolja fel, nem min-
den irónia nélkül.36 

Ebbe a sorba illeszkedik Mephisto (azaz Vahot) is: Artigues és Malesfille 
Fejérek című művében a cselekvény „legfőbb tengelyei és rugói, a vakesetes 
[véletlen] hallgatózások, deus vagy diabolus ex machina-szerű véletlen megle-
petések, szóval igazi francia ajtó-, ablak-, mellékszoba-cselekvény, marionetti 
fabábokkint rángatott és táncoltatott vázalakokkal, majd minden jellembensőség 
és valódiság nélkül".37 Nem organikus tehát a mű, a cselekmény az elsődleges, 
s ez, nem pedig a külső kényszer nélküli szabad akarat irányítja a jellemeket. 
Shakespeare és a francia romantikus dráma, mint Henszlmann felfogásában, 
Vahot szerint is végpontjai az értékrendnek: a Lear királyban, „ezen tökéletes 
drámában csodálni lehet a characterek valódiságát, tartalmas bensőségét, s ama 
változatos alakzatát, melly szerint mindenike egymástól különböző, eredeti, sa-
játos egyént képez, és szoros összeköttetésben áll a főszemélylyel és gondolat-
tal". Az összehasonlítás olyan túlzásra épül, amelyek láthatólag meghaladják 
Vahot anyagismeretét: „Mint Shakespearnek minden drámájában, ugy ebben is, 
a cselekvényeket nem esetes külsőségek idézik elő, nem kereszt, gyűrű, lánc, 
szekrényke, pohár viz, nem álomital (még Romeo és Júliában sem ez); hanem 
embereinek jelleméből, s igy a nemesebb természet szellemi, nem pedig anyagi 
forrásából folynak ki; a francia drámákban épen az ellenkező történik, itt a 
hideg számolás cirkalmával kimért, s erőszakos mesterkéltséggel összerakott 
cselekvényeknek többnyire alája vetvék a jellemek, itt az anyag uralkodik a 
szellem fölött, s mindez gyakran vak anyakint szüli a korcs alakokat."38 (Ezzel 
a cikkel egy időben jelent meg Henszlmann Miért tetszik а francia dráma című 
dolgozata.39) Arnould és Fournier Vasálorcásában: „egyedül a vaksors uralkodik, 
s a szabad akarat legkevésbbé sem harcolhat az önkényes physicai, anyagi erő-
szak ellen [...]. E dráma cselekvényeinek rugói, inditóokai (motívumai) több-
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nyire gyöngék, személyei kevéssé egyedi charakterek."40 Vahot, mint láttuk, csak 
részben értett egyet Henszlmann-nal, de a „komoly" műfajban az ő felfogásából 
kiindulva kérte számon a francia d rámák fogyatékosságait. 

A túlzás jellegzetes ismertetőjegye Mephisto bírálatainak. Szerinte „csak 
annyiban francia" a dráma, „a mennyiben egy valódi, velős charakterrel sem 
bir":41 tehát logikai hibát követ el, megfordíthatónak is tekintve az ítéletet. Má-
sutt így általánosít: „korunkban minden charakter és charakterizálás nélkül is 
lehet roppant hatású színmüvet irni";42 „Dumas ezen darabjában - valamint a 
legtöbb francia drámában - minden ember a legvakmerőbben kikoholt, meglepő, 
hihetetlen vak esetek [által] önakarat és szabad cselekvőségtől megfosztott".43 

Ezek a kritikák már a felsőfokhoz szokott és leegyszerűsítő, sőt vulgarizáló 
újságírás hangján szólnak az olvasóhoz. 

Vahot cikkeinek másik, lényegesebb funkciója a népszerűsítés. Ennek leg-
nagyobb arányú példája a Táborozások a komoly francia drámák ellen c ímű soro-
zata,44 amelyben megfogalmazza a divatlaphoz illő, a tudományostól elütő, azt 
rosszallólag említett stílus megteremtésének szándékát („Kerülni fogom a bur-
kolt tudományos szóhomályt"). Már a cím jelzi, hogy a vígjátékkal most is 
kivételt tesz, azonban szerinte is „káros befolyással" adják elő a komoly francia 
drámák csaknem mindegyikét. Barátjának, a Párizst megjárt, „német nevü de 
magyar érzésű" Henszlmann-nak tudását dicséri (ez Bajzának szól, aki német-
ként tartja őt számon): „nem mindennapi ember a magyar értelmiség bajnokai 
közt", akinek „művészetekről szóló tanításai [...] sok tekintetben meglepőleg 
ujak, eredetiek, önállásuak, csupa talpra esett igazságok"; az ezeket elfogadók 
száma „napról napra növekedik".45 

Az egyénítés és a jellemek meghatározta cselekvény elvét ismertetve Vahot 
egy ponton úgy érti félre Henszlmannt, hogy annak messzemenő következmé-
nyei lesznek. Tudjuk, hogy a jellemzetes ábrázolás az eszményi és a tipikus 
helyett az egyedi és a konkrét rajzára törekedett. A népszerűsítő cikk szerint a 
francia drámaírók „a charaktereknek csak átalános nemeit (genus) birják feltün-
tetni, de különös fajait (species) gyöngén és ritkán. Az az, [...] valamint a nö-
vényismerő a rózsát vagy akármi más virágot nem csak átalános nemében, de 
legkülönbözőbb fajaiban, alárendelt osztályaiban is, a legapróbb részletig, egyen-
ként hiven sajátosan köteles jellemzeni: szinte [szintén] a drámaköltő is ugyanezt 
tartozik tenni a lelki tulajdonok és szenvedélyek tömérdek fajaival."46 Az előbb 
a logikai ítélet helyességével volt baj, most a hasonlat sántít, hiszen az eszmé-
nyítéssel szembeállított egyénítés - mint azt Erdélyi kifejtette47 - nem a fajig, 
hanem az egyedig halad a jellemzésben. Ha a botanikai analógia nyomán meg-
elégednénk a „species" jellegzetességeivel, akkor „a lelki tulajdonok és szenve-
délyek" egyéni kombinációiról és változatairól mondanánk le, s beérnénk né-
hány közösségi sajátosság festésével. 
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Erdélyi és Henszlmann közös tanulmánya, az Egyéni és eszményi, öt évvel 
később mintha Vahot tévedését korrigálná: „mivel az embert mint erkölcsi lényt 
magasabb tulajdonságok jegyzik, mint az állatot és növényt, mikor elő áll az 
egyed: ő a fajtában n e m pusztán fajt tenyész, hanem még a fajt is személyességig 
viszi, mikor előáll az egyén."48 Vahot hasonlata a növényeket rendszerező logi-
kával nem tud eljutni az egyéniség kérdéséig. 

E félreértés folytatásaképpen 1846-ban a Pesti Divatlap egyik munkatársa 
Szinéri álnéven (aki Jókai és Tompa szerint maga Vahot volt49) bírálatot jelen-
tetett meg Szigeti József A jegygyűrű című népszínművéről. Itt a nép felel meg 
a nem, és a népfaj a faj logikai fogalmának, s az egyedi kategóriája éppúgy 
elmarad, mint Vahot idézett hasonlatában: „Igen helyes gondolat volt szerzőtől, 
hazánk egyik legsajátosabb, tősgyökeres magyar népfaját, a szentgáli vadászokat 
megismertetni színpadunkon [...]. Eddigelé színpadunkon a vidéki magyar nép, 
- mert hiszen a fővárosban nincs magyar népélet - csak egész átalánosságban, 
az egész magyar köznépre közösen kiterjeszthető jellemvonásokban volt feltün-
tetve. Szigligeti kezdé meg e tekintetben a részletezést, a fajiságba (specialitas) 
való bocsátkozást, és a debreceni népéletet akará festeni. Ez azonban, mint tudva 
van, nem sikerült neki, mert nincs nehezebb feladat, mint egy különös sajátságu 
népfajt tökéletesen kiismerni, s csak az őt illető jellemvonásokat különösen ki-
emelni tudni." Szigeti „a szentgáli vadászok népéletének sajátságait, sőt még 
eredeti beszédmódjukat is híven mutatá be a pesti közönségnek. És én azt 
hiszem, mikép a magyar népszínműírók leginkább az által fognak megfelelni 
hivatásuknak, ha követve Szigeti jó példáját, a magyar nép különféle népfajainak 
sajátos jellemét, szokásait, öltözetét, dalait, táncát minél hívebben fogják a nem-
zeti színpadra felhozni. És igy lassanként látni fogunk színpadunkon palócokat, 
barkókat, tiszamelléki, tiszaháti népet, göcsei, csalóközi, borsodi magyarokat 
stb."50 

Ez a cikk nemcsak bírálat, hanem program is. Egyaránt eltér az eszményítéssel 
szembeállított egyénítés esztétikájától és Erdélyi 1842-ből való tanulmányától, 
amely az általánosan emberit is számon tartja: „a népköltészet tárgya a tisztán 
emberi", viszont n e m vizsgálja a különböző népfajokat.51 Az egyénítés és a 
népköltészet-felfogás sajátos ötvözetéről van itt szó," amely az általános emberi 
(a nem) helyére a népet állítja, a faj kategóriájába pedig a különböző népfajokat; 
ismét eltűnik viszont az egyén, éppúgy, mint a rózsa esetében. Mi következik 
ebből? Egyrészt az, hogy megváltozik a dimenzió: a legtágabb kategória "a nép 
lesz, s egyúttal ennek ábrázolása felel meg az eszményítésnek, ami azt jelenti, 
hogy egyéníteni, konkretizálni kell a népet. Az, ami a népköltészet felfogását a 
Népdalok és mondák megjelentetése előtt jellemezte, tehát hogy történetiség, ere-
detiség és esztétikum letéteményese, s alapja a nemzeti költészetnek, a külön-
böző népfajok esetében helytörténet, népszokás, nyelvjárás és viselet bemutatása 
lesz. Ez már „külsőség", „kelmeszerű" költészet - írja majd Erdélyi 1853-ban 
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arról a divatról, amely már nem újjáteremtés, csak lélek nélküli utánzás: „ami 
pedig a szokásokat, tájszerüséget, kifejezéseket illeti, ezek nem költői elem".52 

Olyan szemléleti provincializmusról van szó, amely nem az ötvenes, hanem a 
negyvenes években kezdődött el programszerűen, a népköltési gyűjtemények 
megjelenésével egy időben. 

Az opera megítélésében is szemben állott Vahot és Erdélyi véleménye. Az 
előbbi Erkel Bátori Máriájáról írt bírálatában - mint arra a szerkesztői lábjegyzet 
is figyelmeztet - az 1840-ben (húszéves korában) megjelent Még egy szózat a 
pesti magyar színház ügyében című írásának53 nézeteit ismétli meg: „Istenemre! 
ha valaha még Nagy Lajost, vagy épen Hunyady Jánost engednénk a magyar 
operában kornyikálni, megérdemlené a színház, hogy azonnal összeroskadjon."54 

Erdélyi viszont (E., majd Ember Pál álnéven) Rossini Othello, a velencei szere-
csenjéről55 és Donizetti Be/izárjáról56 írt bírálatot, amely Vahot meggyőződésével 
ellentétben nem találta természetellenesnek az operát; Ember Pál néven még 
ugyanebben az évben úgy nyilatkozott, hogy fontosnak tartja, hogy a közönség 
meg is érthesse az énekelt szöveget. „Minden művészetben fő az értelem; e 
nélkül az énekesnek vonagló, rángatódzó tagjait, tátott száját s meredt szemeit 
látom és kivetem szivemből a hangot s futok tőle, mint kovács műhelytől. Aimez 
donc la raison!!" A Boileau L'Art poétique című művéből való idézet bizonyítja, 
hogy az ebben az időszakban végzett fordítás meghatározta Erdélyi esztétikai 
szemléletét, s racionalizmusát kiterjesztette az operára is.57 

A 1830-as évek végén Egressy Gábor is tagja volt Kazinczy Gábor körének, 
amely a Regélő Pesti Divatlapban nagy szerepet játszott az új ízlés terjesztésé-
ben.58 1841-ben megjelent Szinészeti studiumok című tanulmányában hangsúlyoz-
ta, hogy a szerep megértéséhez a darab elemzése szükséges, amely az egyes 
szereplők jellemzésétől halad a cselekvény felé;59 ugyanott az „Egyénítés (indi-
vidualizálás)" című fejezetben ezt írta: „Az eddigi általános ember tehát külö-
nössé módosíttatik, vagy saját jellemmel biró egyénné alakitta tik. [...] Egyéni tés-
ben áll a színművészet dicsősége."60 1842 januárjában - Henszlmann-nak a fran-
cia drámáról elhangzott akadémiai székfoglalója után - az Athenaeumban 
Coriolan Shakspear-től című cikkét tette közzé, amely Jean Paul felfogásának, a 
jellem cselekmény fölötti elsődlegességének elfogadását bizonyítja: „Az egyén-
formát tenni uralkodóvá az események fölött, és ne megfordítva, mint a franciák 
némellyike."61 Szebeklébi (azaz Bajza) ezzel egy időben bírálta Egressy színészi 
felfogását és teljesítményét,62 amire ő még az Athenaeumban válaszolt,63 de Bajza 
újabb cikkére64 már külön füzetet publikált 1842 májusában Párbeszéd Szebeklébi 
és Egressy Gábor között, szinészeti dolgokról címmel.65 Ebben hivatkozott Henszl-
mann „jeles" Párhuzamara és annak egyik forrására, Jean Paul esztétikájára,66 

sőt a „jellemzőleg játszottam" kifejezéssel Henszlmann terminusának átvételére 
is utalt.67 
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Mindez szükséges ahhoz, hogy megértsük 1842 őszén Bécsből írt levelét, 
amely már a Regélő Pesti Divatlapban jelent meg. A viszonyítás egyik pólusa 
a hazai polémia, a másik a bécsi színházi tapasztalat. „Lényeg, vagy benső élet 
a színész kifejezésében az, mi kebeléből, véréből fakad, és ellenállhatlanul ke-
belre hat; ama végtelen valóság a színpadi kifejezésben, miszerint minden hang-
ban és jelben az egész egyedi lélek tisztán látható", s ez különböztetendő meg 
attól a formától, amelyet Bajza fődolognak tart. A tanulás egyik fő kérdése -
mint a Szinészeti stúdiumokban - az, hogy „mellyek e jellemnek alapvonalai, mik 
az egyediséget teszik benne".68 

Párizsi útján is az egyéniség és az egyénítés kérdése volt tanulmányainak 
egyik legfőbb kérdése, amint azt Francia színészetről című, 1843 végén írt beszá-
molója is tanúsítja. Alapelve szerint „minden nemzet külön egyéniség lévén [...] 
minden művészetet saját nemzeti elemében kell felfogni, s igy felfogva mérni 
a művészeti nagyságnak egyetemes mértékéhez";69 „a színészet általános értéke 
mindenütt attól függ, miként felel meg nemzeti s erkölcsi hivatásának egyfelől, 
művészi feladatának másfelöl". Ez az elv Henszlmann „nemzeti jellemzetes" 
kategóriájának felel meg,70 a következő pedig már az Egyéni és eszményi felé 
mutat: „ tudjuk hogy a színésznek közvetlen feladata az egyén az emberben. 
Egyén eléggé sükerült szavunk, mert az eszmét meglehetősen kimondja. Egyén 
ugyanis azt akarja jelenteni, hogy mindenki énje egyetlen egy, mellyhez hasonló 
sajátságú a földön nincs; vagy másként: hogy én minőségem mennyiségére egy 
magam vagyok a világon. S valamint a természetben minden ember új és kü-
lönböző a végtelenségig: igy kell annak lenni a szinmüvészetben is, melly Shaks-
peare szerint »tükröt tart a természet elébe.« Azért bátran megállapíthatni: hogy 
csupán egyén-teremtő képesség az, mi színészt nagygyá tehet, semmi más."71 

Erdélyi is hasonlóképpen értelmezte a kulcsszót: „A diák individuum, a magyar 
egyén (egy én, ein ich), tökéletesen kifejezik és kimerítik a fogalmat, s a legkü-
lönválóbb, részletes önállóságban jelentik az embert, hol valója többé fel nem 
osztható, mert semmi sincs benne idegen, hanem csak az, mi énjére legszoro-
sabban tartozik."72 

Egressy Henszlmanntól függetlenül alakította ki a francia drámáról való vé-
leményét: a darabok „legnagyobb részének erkölcstelenségét s jellemhiányát én 
nem onnan származtatom, mint hogyha a nép maga volna illyen; hanem onnan, 
hogy a drámairkászokban nincs tehetség".73 E cikksorozat utolsó részében meg-
erősítette a jellem elsődlegességének normáját, hozzátéve azt, hogy „igen 
könnyen meglehet, hogy nem épen mind jellemtelenség az, mi a francia drá-
mákban idegen előtt olyannak látszik". Ennek oka a fordítás és a befogadás 
nehézsége: „fordításban a személyek is csak fordítottak, azaz nem franciák többé. 
Minél szorosabban nemzeti a jellem, annál lefordíthatlanabb", akár idegen, akár 
hazai.74 A kritikai norma maradéktalan érvényesítése tehát fordításelméleti aka-
dályokba és a recepció korlátaiba ütközik. 
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Az egyéniség és az egyénítés nemcsak esztétikai, hanem egyetemes érték volt 
Egressy számára. 1848 elején a világpolgárság gondolatával, az egyetemes 
összeolvadással szemben védte a nemzetiség eszméjét, hiszen „Ez nem kevesebb, 
mint azt akarni, hogy a természetből minden egyéniség kitöröltessék, hogy a 
szinek mind egybeolvadjanak, hogy a káposzta rózsaillatot leheljen, s a holló 
csalogányhangon daloljon: holott épen az egyénítés változatosságában fejeztetik 
ki szemlátomást az isteni végtelenség, alakító erőben, s az örök szépségnek 
csodálandó játékában". A meggyőződés költői lendülete hapax legomenont is 
eredményezett a destruktív folyamat megnevezésére: az ész „bizonyára soha 
nem egyéntelenítendi" a föld népeit.75 

Neki is aktív szerepe volt az egész évtizedet jellemző, s a Magyar Szépiro-
dalmi Szemle szintézisében összegződő új ízlés kimunkálásában, s mint színész, 
rendező és színházi szakember a saját területén tudott hozzájárulni annak el-
terjesztéséhez.76 Egressy példát adott a Párhuzamnak arra a tanítására, hogy a 
kritika - lehetőségei szerint - a művészi életnek kezdeményezője és irányítója 
is kell hogy legyen.7' 

Az 5. jegyű bíráló (feltehetőleg Henszlmann) szerint Egressy „ugy látszik, 
mintha minden erejével törekedett volna Hamlet azon szavait valósítani, midőn 
azt mondja, hogy egyetlen értelmes bírálatnak a színész előtt többet kell nyom-
nia, mint az egész színház tapsának".78 A II. felvonás 2. jelenetéről lehet szó, 
amelyben ez hangzik el: „Hallottam én valaha tőled egyet, - hanem azt sohase 
adták elő: vagy ha elő, nem többször egyszernél, mert a darab, emlékszem, 
sehogy sem tetszett a tömegnek; a nagy közönségnek kaviár volt az; de azért 
(véleményem s azoké szerint, kiknek ítélete ily tárgyakban messzebb hallatszott 
az enyimnél) derék egy darab volt; jól osztva be színre s épannyi szerénységgel 
mint művészettel vive ki."79 Hamletnek e szavai magára a darab előadására is 
vonatkoztathatók, amelyen kevesen jelentek meg, s arra is, hogy a kritikus maga 
sem tekintette perdöntőnek a közönség véleményét, ellentétbe kerülvén így Baj-
za felfogásával, aki szüntelenül hivatkozott rá színibírálataiban. Jellemző gya-
korlata volt Shakespeare híveinek, hogy a szerző műveiben, tehát a kritika tár-
gyában kerestek elméleti önigazolást. 

A közönséghez való viszony több szempontból is meghatározta az irodalom-
felfogást. Egyértelműbbé tette az értékelést, főleg a színibírálat esetében, amely-
ben szerző, dráma, előadás és közönség megítélése egyaránt szóba kerülhetett: 
kérdéses volt, hogy a kritikus fölé- vagy alárendelte-e a maga illetékességét a 
közönségének, esetleg az ő képviseletében nyilatkozott-e meg, vagy ellenkező-
leg: feladatának tekintette-e egyáltalán a kollektív befogadás bírálatát, s hogyan 
tudta egyesíteni kritikusi, a közönségtől is függő divatlapírói, sőt drámaírói 
funkcióit. 

Vahot egyik első, Igazfi Szilárd álnéven tett megjegyzése szerint „változó, 
műelvtelen, indifferens, piciny drámai közönségünk" van,80 s „Mi nem bírálunk 
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a színházi közönség nagyobb részének felületes, divattól függő véleménye sze-
rint, s n e m az ő tetszésök - vagy nem-tetszésökhöz mér jük a színmű és az 
előadás jóságát vagy roszaságát, hanem a művészet, különösen a szép- és 
valónak örökigazságú szabályait, s önmeggyőződésünk sugallatát követjük Íté-
leteink kimondásában."81 A kritikusi önszemléletnek ez a fölérendelése a Henszl-
mannéhoz és Erdélyiéhez áll közel, azzal a különbséggel, hogy ők már jelentős 
előrehaladást tettek az értékelés történetibb megítélése felé, s nem mutatható ki 
szemléletükben olyan változás, mint Vahot esetében, ami megkérdőjelezi ezt a 
megállapítását. 

Nem sokkal később ugyanis így kezdi felsorolni az Athenaeum szerkesztőjé-
nek ismeretes álneveit: „Hát vájjon mit mondana Bajza úr, s mit a fölöttünk álló 
közönség" (kiemelés tőlem).82 Elképzelhető lenne, hogy ez a változás csak a 
szerkesztő és a divatlapíró közönségtől való függésére vonatkozott (bár kritikusi 
álnevekről esik szó), ha m é g ebben a félévben tett újabb megnyilatkozása nem 
erősítené meg az értékrend gyökeresebb átalakulását. Vahot az Othello előadásán 
szerzett tapasztalatait összegzi így: „nálunk mind maga a mű, mind az előadás 
hatását fölötte gyengíté némelly, érzéki szerelemre vonatkozó igen természetes, 
s a fordító és színészek által túlságosan kiemelt, s közönségünk előtt színpadról 
egészen szokatlan kifejezés. E miatt a költőt, művének irányát tekintve, egyá-
taljában nem kárhoztatjuk, de a fordítót, színészeinket és közönségünket sem 
egyoldalulag. A próbát mindenesetre meg lehetett tenni; de miután m á r bebi-
zonyult, miszerint közönségünk nagyobb része az említett kifejezésekben 
annyira megbotránkozott, hogy e miatt még a leghatásosabb jeleneteket is kel-
lően méltánylani elmulasztá: fel kell hagyni a további kísérlettel, módosítani, 
szépíteni, simítani kell a rútnak, durvának tetsző mondatokat, - különben 
Othello szinpadunkoni fenmaradhatása, sőt nálunk Shakespeare jó neve is 
veszélyeztetve lesz!"83 

Szerző, fordító, színész és közönség közül egyedül az első kerülte el a meg-
rovást, a többi mind részese volt a balsikernek. Nem a közönség nagyobbik 
részének ízlésén kell változtatni (amelyet Igazfi-Vahot nemrég még felületesnek 
talált), hanem a fordításon és az előadáson. Ezzel szemben Henszlmann-nak 
Shakespeare Othellója, a nemzeti szinház közönsége, és az Athenaeum színi kritikája 
című vitacikke, bár megemlít i „a fordítónak egyes helytelenül választott kifeje-
zési"^, elsősorban a d r á m a lényegét félreértő, műveletlen nézőket és azokat a 
bírálókat hibáztatja, akik „a kritikából egy aljas rimát csináltak".84 

Ez a kemény szó jelzi az igazi határvonalat nemcsak a Regélő Pesti Divatlap 
és az Athenaeum között, hanem a Henszlmann és Erdélyi elveitől távolodó 
Vahottal szemben is. Erdélyi 1844-ben, külföldi utazása előtt időlegesen átadta 
a szerkesztőséget Vahotnak, hazaérkezése után azonban nem kapta vissza azt,85 

sokáig nem publikált a Pesti Divatlapban, ahová Henszlmann már egyáltalán 
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nem írt, s Garay is az Életképekben közölte bírálatait, sőt nem egy verse a 
Honderűben is megjelent. 

Vahot 1844 második felében, már a Pesti Divatlap szerkesztőjeként elfeled-
kezni látszott kritikusi autonómiájáról: „Tiszta lelkű bírálónak bárki irányában 
sem szabad megfeledkeznie a méltányosságról; mert csak igy számolhat hitel-
és becsülésre a közönség Ítélőszéke előtt."86 Azáltal, hogy fontosnak tartotta azt, 
hogy saját erkölcsiségéről és annak kedvező megítéléséről szóljon, fölkeltette a 
szerepjátszás és a retorika célzatosságának régtől lappangó gyanúját. 

Az Athenaeum példáját szem előtt tartva, s kerülve azokat az okokat, melyek 
annak megszűnéséhez vezettek, Vahot alapelve az volt, hogy „A divatlap legyen 
divatlap, s ne egyszersmind tudományos is"; „mi férfiak", élvezhetjük a tudo-
mányt, „de nem ám a hölgyek!" Ennek mond ellent szerinte az a Frankenburg 
szerkesztette Életképek, amelynek szerzői között szerepel Henszlmann is, az a 
korábban még barátnak nevezett tudós, aki most már érthetetlennek bizonyult 
egy másik divatlapban, a női olvasók számára. Retrospektive ez egyszersmind 
a Regélő Pesti Divatlap bírálata, amelyben a közérthetőség követelménye az élet 
elevensége és „unalmas, elvont, elméleti tanok", „virágillat" és „halotti szag" 
ellentétével párosul.87 

A stílusnak ez a polarizációja jobban leleplezi a szerkesztőt, mint az általa 
elképzelt közönséget. Vahot a kritikát mint az irodalom „komoly, száraz ágát" 
említi, amelytől a nőolvasók „borzadnak", mert „divatlapi bírálóink [...] mélyen 
és érthetlenül irnak", s „hogy lássák, mikint ők széles olvasottsággal bírnak, 
nyakrafőre idézgetik a náloknál tekintélyesebb külföldi irók Ítéleteit, nyakrafőre 
használják a tudományos műszavakat, s még azt is görögösen, deákosan, f ran-
ciásan nyögik ki, mit magyarul sokkal szebben lehetne kifejezni". A hölgyek 
nem tudhatják „az illy titkolózó, falábon-járó irók érthetlen zagyvalékait betűz-
getni", hiszen nem képezhetik magukat „a mély tudományok pókháló-koszorús 
tanárjává". Mindebből az következik, hogy „Minden legkisebb részletet össze-
vissza taglaló, pedant rendszerű, parókás iskolai tudományosságu kritikákat 
tehát senki ne várjon tőlünk: hanem egyszerűen, világosan irt, őszinte, rövid 
bírálatokat, - igen!"88 Ennek a bírálatnak a nyelvén a mélység egyenlő az érthe-
tetlenséggel, a külföldi tudomány ismerete az önmutogatással, a műszavak használata 
a titkolódzással; a részletes jelentése összevissza, a rendszeresé pedáns, az iskolai 
tudományosságé pedig parókás; az egész program pedig a kritika alábecsülésére 
épül. 

A Pesti Divatlap szerencséjére ez a célkitűzés nem valósult meg maradékta-
lanul: olykor megjelenhettek hosszabb írások és helyt kaphatott a közönség 
jellemzése is. Szinéri szerint „Ünnepe az színházunknak, valahányszor illy nagy-
szerű, classikus mű" - a Don Carlos - „adatik elő benne". Schiller dicsérete 
Henszlmann és Erdélyi felfogásától, a befogadás bírálata pedig Vahot nézeteitől 
különbözik: „A közönség nem volt eléggé méltányos sem a magasztos irányú, 
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s valódi belbecscsel biró m ű , sem az átalán véve kerekded, jeles előadás iránt." 
Szinéri a nagy kritikusok programjára emlékeztető mondat ta l teszi hangsúlyo-
sabbá következtetését: „Egy Schiller, Shakespeare, és H u g o Victor jeles drámái 
csak valódilag müveit közönség számára valók",89 tehát függetlenül attól, hogy 
az eszményítő vagy az egyénítő ábrázolás s a múlt vagy a jelen műve-e. Ha-
sonlóképpen vélekedik az O. jegyű bíráló is: „Ha a jelen volt kis közönségről 
s ennek hideg magaviseletéből kellene következést vonni e mű belbecsére: -
ugy azt kellene mondani, hogy színpadunkon Schiller ezen remeke is meg-
bukott; - és e mérleg szerint Shakespeare valamennyi dramája fiascot csinált a 
nemzetiben."90 

A Vahot szerkesztette lap továbbra is érvényesítette a jellem elsődlegességé-
nek normáját: Szigligeti Zsidó című darabjának erénye az, „hogy itt nem a vé-
letlen cselekvény, de a jellem a főtényező, ebből foly aztán ki igen természetesen 
az alárendelt cselekvények változatos sora";91 ugyanő a Grittiben is érvényesíteni 
tudta ezt a „drámaalkotási főszabályt".92 A jellem és a cselekvény viszonya 
azonban itt már nem az erkölcsi szabadság, a szabad akarat axiómájára épül; 
a kritikai norma megkérdőjelezhetetlenné és önértékűvé válik, sőt, egy eszme-
történeti kuriózum alapja lesz. Vahot a Pesti Divatlap első, irányadó cikkében 
a párizsi divat utánzását teszi meg minden nyomor alapforrásának; e „gyarló 
jellemű nemzet" sok követője „önmagából maskarát, torzalakot csinál". A francia 
szokások hatására részben vagy teljesen elveszett „a természetes emberi jellem, 
a keresetlen, őszinte, egyszerű magaviselet, a komoly férfiasság és szende nőiség, 
a szemérem, hűség, vallásosság és háziasság". El kell tehát vetni mindazt , „a 
mi nem a nemzet lelkületéből, sajátos belső életéből fejlődik ki" és meg kell tartani 
azt, ami „valódi magyar". Ennek alapját a francia divattal szemben álló „komoly 
méltóság, és őszinte egyszerűség teszi, különösen a magyar hölgynek legeredetibb 
jellemvonása: a szemérem, vallásosság, s n e m a zajos nagy világ hiu élvcsábjainak, 
de a csendes, boldog háziasságnak szeretete".93 A magyar specifikumok, mint a 
szövegösszehasonlításból kiderül, megegyeznek azzal az általános emberi ter-
mészetességgel, amelyet a szokások már megváltoztattak a franciákban, tehát 
korántsem mondhatók nemzeti sajátosságnak; másrészt tudjuk, hogy Vahot, 
hangoztatott elvei ellenére, 1844-ben állandóan sürgette a Párizsban tartózkodó 
Erdélyit az ottani divatképek hazaküldésére.94 

A nemzeti jellem ideálképének megalkotása után a jelszavak meghirdetése 
következik: „ideje már, hogy valahára szivben, lélekben, ajakkal, és tetőtől talpig ma-
gyarok legyünk"; „hogy valahára már külsőleg, belsőleg, azaz egészen és min-
denben magyarok legyünk; hogy társaséletünket tiszta magyar szellem lengje át, s tár-
saséletünk tiszta kifolyása legyen az eredeti magyar lelkületnek, jellemnek".90 Vahot 
szerint ahogy a drámában a jellemből a cselekvény, úgy következhet a minden-
napokban is a magyar jellemből a magyar élet: a Jean Paultól származó, Henszl-
mann és Bajza vitájában feltűnő és a Regélő Pesti Divatlapban kritikai iskolát 
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teremtő norma érvényességi köre itt megnő, függetlenné válik az irodalomtól, 
és a nemzetkarakterológiai azonosság tudatában eszköze lesz egy fiktív meg-
felelés hitelesítésének. 

„A művészet nem egyéb mint nemesitett természet"96 alapelv Vahot kritikai 
gyakorlatával (így Petőfi-bírálatával) ellentétben nem az egyénítő, hanem az 
eszményítő ábrázolás híveivel rokonította őt, hiszen Henszlmann és Erdélyi 
írásaiban a nemesítés az utóbbi szinonimájaként ellentmondott a jellemzetes 
tanításának. Nem csak ez az ellentmondás választotta el mesterétől: a „Tiszta 
nemzeti jellem és irány nélkül a költészet nem szép, nem célszerű"97 jelszavával 
ő a Henszlmanntól megkérdőjelezett szépség feltételét a Párhuzamban szereplő 
„művésziesség" egyetlen követelményére egyszerűsítette, megtartva a jellemzetes, 
az eleven és a célszerű kulcsszavai közül a harmadikat , elhagyva viszont és ki-
zárólagossá téve a „tárgyilagos", az „alanyi" és a „nemzeti jellemzetes" szem-
pontjai közül az utolsót. 

A történeti tárgyat, mint kortársai, ő is előnyben részesítette. A Bánk bán „a 
komolynemü magyar színművek közt legjobb, sőt a külföld legjelesebb drámáival 
is kiállja a versenyt", mert eleget tesz a Regélő Pesti Divatlap legfontosabb 
dramaturgiai normájának s a nemzeti jelleg követelményének: „a legeredetibb 
legtartalmasabb jellemekben igazán dúsgazdag: elejétől végig, minden legkisebb 
részében, sajátos őstypusú nemzetiségünk erőteljes színezetével van elárasztva. 
[...] Kivéve azt, hogy az utósó felvonás kissé vontatott, s a király megjelenése 
miatt némi ismétlésekbe esik: az egész mű ügyesen van szerkesztve, s a cselek-
vények folyama változatos, élénk, egybevágó. És ezen szép és nagyszerű költői 
egész, leginkább a jól talált, következetes jellemek eredménye." Vahot fontosnak 
tartotta megemlíteni a történelmileg hiteles ábrázolást: „Petur bánban a hajdani 
liberális, s tetőtül talpig becsületes magyarok legsajátosabb alakja van feltüntet-
ve."98 Számára nincs különbség a történeti személy és szépirodalmi ábrázolása 
között: „mi szükségesnek tartjuk azt, hogy egy nemzet a maga történetét tudja, 
hogy színpadon, szépirodalomban, eldődeit minél többször föllépni lássa, s eré-
nyeikből s hibáikból tanulja a követendőt s kerülendőt. [...] Semmisem volna 
óhajtandóbb, mintha Nagy Lajos és Mátyás korát, minél bővebben kidolgozva, 
birná irodalmunk, hogy mindenki láthatná, mik voltunk, és mik lettünk." '9 

Obernyik Károly e ponton, a történeti igazság és a költői valószínűség kér-
désében szállt vitába a Magyarország 1514-ben című regényt író Eötvössel, aki 
az írói képzelettel szemben az „egykorú kútfőkből lelkiismeretes vizsgálódások 
által szerezhetett" ismeretek követését javasolta. A kritikus szerint a költő nem 
követheti mindenben a - sokszor helytelen - történeti hagyományt; nem lehet 
„a költészetet a történet és némelly célok livrées szolgájává tenni". A kútfők 
sokszor éppúgy ellentmondanak a történeti igazságnak, mint a képzelet, s ne 
feledjük, hogy „a költő által egyszer fölvett személy és tárgy megszűnt a tör-
téneté lenni, - az a költőé egészen, mellyet teremtő phantaziája átidomíthat, s 
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belőle, mint puszta anyagból uj élőt, uj világot varázsol elő". Tehát a költői mű 
fikció - nem úgy, mint Vahot felfogásában - , s különbözik a históriától. Előfor-
dulhat, hogy „a legvalóbb történeti alapon nyugvó m ű is valószínűtlen"; „s 
viszont a történeti igazság s korviszonyok némi megtagadása mellett létre jött 
mű is lehet valószínű, mert történeti igazság és költői valószínűség két merőben 
különböző dolog". A történelem megértése ismeretelméleti problémákat vet fel, 
s így a történeti igazság is kérdésessé válhat: „maguk a történetírók is szeretik 
okoskodás, és gyakran képzelődés után Ítélgetni a mult kor hőseit, azoknak 
terveket, célokat, világnézeteket osztogatni".100 

A legkomolyabb irodalmi vita Czakó Leonája körül folyt a Pesti Divatlapban. 
Erdélyi -mb- jegyű bírálatában így rögzítette első benyomását: „Valóságos érzéki 
tompultság az a véghatás, mellyet lelkünkben Leona hagy." Vahot ugyanott 
lábjegyzetben mondott ellent: „az adott darab [...] mint drámai mű, felette nagy-
szerű", s Eraszt természetmagasztalását és Aquil civilizációkritikáját dicséri.101 

Erdélyi második, részletesebb kritikája azt fejtette ki, hogy Leona személyében 
„a keresztyén hitnek csak elferdült személyesitőjét lehet látnunk, és nem a ki-
jelentett hit szellemét"; minden vallásnak meglehetnek a maga fanatikusai. Ami 
a drámában „bölcseimi: az egyoldalúság; mi benne vallási: az egyik mint másik 
oldalról fanatismus"; s „mint költői mű, leginkább azért vészit becséből, mert 
a kimenet benne nem költői, mert vigaszlanra visz, mi homlokegyenest ellen-
kezik a költői végcélokkal, pedig a költészet az emberiség vigasztalója". A kri-
tikus nagy axiómái közül a keresztyén hitet látta megtámadni, s a költészetnek 
azt a kiengesztelő funkcióját veszélyeztetni, amelyet Vörösmarty-tanulmányában 
A Rommal szemben védelmezett. A Vahot dicsérte Aquil szavaiban nem volt 
kifejtve az Erdélyi jellemeszményét, élet- és irodalombeli ideálját meghatározó 
„emberi szabadság és akarat".102 

Szinéri színibírálata ezt az állásfoglalást vette át: szerinte a darab „alapjában 
s lényegében hibás mű".103 Vahot azonban nem engedte, hogy az összbenyomás 
pejoratív legyen: feltehetőleg ő írta azt a közleményt, amely összegezni igyeke-
zett az elhangzottakat. A Leona meg fog jelenni; tárgya inkább regénynek való 
(ez ellentmond a korábbiaknak); az olvasóközönség nagyobb tetszéssel fogadja 
majd. Tűi szigorúak voltak az eddigi bírálatok, mert nem ismerték fel azt a 
„szép és mély költészetet, melly e műben rejtezik", s az író „azon bátorságát, 
miszerint illy különös s legkomolyabb irányú tárgygyal is megbirkózni mert".104 

Ez az állásfoglalás védte legjobban a lázadás merészségét Czakó darabjában. 
A jellemzetes, személyes, konkrét ábrázolás fölvetette a befogadás alanyisá-

gának kérdését is. Erdélyi korai, 1838 és 1840 között írt tanulmánya,105 amely 
csak halála után jelent meg, s így életében csak legközelebbi barátai számára 
válhatott ismertté, azt hangsúlyozta, hogy az egyéni állapotok, érzelmek és kép-
zelet által egyénivé lesz a műértelmezés is. „Innen jő aztán, hogy műfilozófok 
is különbségben fogják fel a dráma szellemét, mint az Hamlet kritikusaival tör-
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tént, s ellenkező vagy csak különböző véleményűek közül melyik után induljon 
a színész?"106 

Purgstaller József Vélemény-külömbség címmel írt az Életképekbe,107 s láthatólag 
ismerte Henszlmann Dramai jellemek című gondolatmenetét, amely az egyének 
végtelen sokféleségének irodalmi ábrázolását kívánta. „De lehetlen is, hogy az 
emberek mindenben egyitéletüek és akaratuak legyenek, midőn testileg, lelkileg 
nagyon különböznek egymástól." Nincsen egyformaság a természetben, s nincs 
két egyforma egyén; főleg „az érző műszerek alkotása és működése" más, s az 
érzékelés olyan - szabásban, minőségben és színben eltérő - szemüveghez ha-
sonlítható, „mellyen át a lélek a rajta kívüli tárgyakat szemléli". „Valamint a 
világ szemlélése sokszínű, ugy az érzés és gondolkodás is különféle módú és 
irányú, mit testi és lelki okok, a véralkat, életkor, nemi különbség, nevelés, 
életnem módosítanak." Megkülönböztethetünk sokoldalú és egyoldalú nézetet, 
s ne elégedjünk meg az utóbbival; a közvélemény kialakításáig „tiszteljük egy-
másnak véleményét". Erdélyi János barátja, Dobrossy István számára, aki Sze-
verin néven írt a Pesti Divatlapba, már volt tehát előzmény ahhoz, hogy így 
fejezze be Petőfi és Vachott Sándor költészetének összehasonlítását: „Mit mond 
ehhez kegyed? nemde azt, hogy minden kritika csak egyéni nézet, és ha ugyan-
azon tárgyat ezer biráló rostálná, kettő sem egyeznék meg köztük egészen."108 

Irodalmi levelek Tompa Mihályhoz című sorozatában Vahot külön fejezetet szen-
telt a kritika tárgyalásának, s ezen belül elsősorban a Magyar Szépirodalmi 
Szemlének, akkor, amikor már szembekerült Petőfivel és barátaival, a Tízek 
Társaságával, s közülük egyedül Tompa volt az, akihez fordulhatott. „Minden 
ember született kritikus" - állította, feltehetőleg a poéta natus és a poéta doctus 
analógiája alapján, célzatosan figyelmeztetve a tanultság veszélyeire s így egy-
szersmind a Szemle szerzőit is meggyanúsítva (Erdélyivel ellentétben, aki a 
s túdium fontosságát gyakran ajánlotta nemcsak a bírálók, hanem a költők 
figyelmébe): „Minél műveltebb valamelly egyén vagy nemzet, annál élesebb -
de sokszor annál igazságtalanabb kritikus."109 

Vahot felfogásában erősen megnyilvánult az ügyvédi gondolkodásmód, logi-
kájában pedig az érvelés „prókátori körmönfontsága".110 A bíró és a bíráló 
összehasonlítását az igazságszolgáltatás és az irodalomkritika erőltetett párhu-
zamával egészítette ki: „az irodalom birószékébe mindenki befészkelheti magát, 
bírálhat és ítélhet abban, akár egész ítéletnapig, de azért a végrehajtó hatalom 
az olvasó közönség tulajdona";111 „irodalmi világban a fölebbviteli bírószék, s 
a végrehajtó hatalom a közönségnél van".112 Az igazság kiderítése vezette: „Gyá-
va iró az, ki fél a szigorú bírálattól; azonban ha az igazság rovására iratik az, 
ugy nem szigorú bírálat",113 tehát Bajza nyomában haladt, aki, mint a jogban, 
itt is az egyedüli igazságról beszélt: „Bírói széken nincs helye a kíméletnek, 
csak a törvénynek, csak az igazságnak";114 ellentétben Kölcseyvel, aki így nyi-
latkozott: „jól tudom azt, hogy nemcsak az az igaz amit én annak tartok".115 
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Vahot értékrendjében nemcsak a közönség, hanem a költő hatalma és tekin-
télye is nagyobb volt, mint a kritikusé. Homér a mitológiának, Shakespeare 
Ó-Anglia történetének, Eötvös a társaséletnek, Byron és Goethe a tiszta észnek, 
Katona III. Endre korának, Jósika és Kemény Erdély történetének legtisztább, 
legszebb, legjelesebb bírálója: „A költők a legnagyobb kritikusok és philoso-
phok."116 Ebben a mindent összeolvasztó elképzelésben újra eggyé vált a szép-
irodalom és a tudomány, visszatérve a história literaria meghaladott szemléle-
téhez. 

Purgstaller és Dobrossy után Vahot is a nézetek relativitását mondta ki, el-
lentétbe kerülve így az objektív igazságról alkotott hitével: „a mennyi az egyé-
niség, olly sokfélék s annyira különbözők a vélemények akármelly irodalmi 
terményről [...] minden tekintetben kielégítő tökéletes bírálatról csak akkor le-
hetne szó, ha ennek is megvolna a sinai hegyen vagy inkább a Heliconon nyil-
vánitandott tiz parancsolata".117 Mást jelent ez a mondat , ha a szerkesztő nyi-
latkozataként fogjuk fel, aki lapját védi a Magyar Szépirodalmi Szemlével szem-
ben, egyszersmind azt is magyarázva, hogy lapja miért szentelt olyan kevés 
teret a kritikának; mást, ha mögötte a bírálót látjuk, akinek véleménye önmagára 
is vonatkozik, tehát ő is csak egy a sok közül, s az lesz az ő Szemle-kritikája 
is: Erdélyi, „az egykori kedélyes falusi poéta nagy városi didacticus költővé, sőt 
mit több, irótársai keményszívű kritikusává változott [...]. Oh be kár volt eredeti 
hivatása ösvényéről eltérnie."118 Következő levelében viszont már mint szerző 
fogja a relatív érvényesség tételét saját műveinek kritikája ellen felhasználni: 
„most minden bírálatot csak egyéni vélemény nyilvánítása szerint veszünk, 
mellyet ismét minden olvasó a maga egyénisége s felfogása szerint különbözőleg 
itél meg".119 Célja az volt, hogy jól támadjon és jól védekezzen: a kritika ezért 
- másokkal ellentétben — láthatólag csak az ő kezében lehetett objektív fegyver. 

Erdélyi 1847-ben így vélekedett a Pesti Divatlapról: Vahotból „valami meleg 
ragaszkodás a nemzetiséghez forrott elő: de a mely utóbb néhány jó embere 
befolytával nyersbe, durvába s majd nem betyárságba ment által s a Divatlap 
ott állott, hogy parlagi zsirszag is érzett már itt ott rajta".120 Nemcsak stílusról: 
szemléleti megítélésről van itt szó; ebben a lapban kétségkívül csökkent az az 
egyensúlyra törekvés, amely a hazai és külföldi érdeklődés között fennállt mind 
elődjében, mind pedig a Magyar Szépirodalmi Szemlében. S ha az Erdélyi által 
meg nem nevezett új munkatársak közé azt a Szinérit is beszámítjuk, aki az 
egyénítés Vahottól félreértelmezett elveire építette a népfajokat bemutató nép-
színmű „kelmeiség" felé vezető programját, konkrét magyarázatot találunk erre 
a kritikára. 

A Pesti Divatlap visszavágása elfogult: a „mindennel elégületlen, s mindent 
csak a legroszabb oldalról megítélő" - azaz: komolytalanul bíráló - Szemle 
szerint „itt-ott már parlagi zsirszag is érzett a Divatlapon. Ki hogy veszi. Én 
részemről mindig jobban szerettem a magyar parlagi zsírt, mint a patschulit, 
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meg a párizsi bouquet-ek százféle nemeit szagolni, - aztán legalább akkor is 
szaga volt lapomnak, mig például az időben, midőn Erdélyi János ur, a Szemle 
mostani vezére szerkeszté a Divatlapot, sem szine, se ize, se bűze nem volt 
annak. [...] E. ur, ki mint nagy népdalos, olly sokat dörgölődzik a magyar 
köznép zsiros bundájához."121 Vahot szerint a Regélő Pesti Divatlap - amelybe 
ő is sokat írt - jellegtelen volt, s a népdalok kiadása nem jogosítja fel szerkesztőjét 
e kritika gyakorlására. 

Jókai replikája színvonalasabb, de téves. Erdélyi korábbi megjegyzésére hi-
vatkozik: „rájár a rúd néhány jó emberre, kiknek befolyása a Divatlapot itt ott 
zsirszaguvá tevé... Ugyan nem méltóztatnék a tisztelt és általunk egész őszinte-
séggel nagyrabecsült szerkesztő urnák viszszaemlékezni azon szavaira, miket a 
Regélő 1843ik évi mart. 30iki (26.) számában elmondott, mellyek is im itt kö-
vetkeznek: »a tárgyak ... valódi magyar jellemben állíttassanak szemünk elé, ha mind-
járt bundaszagban is, mi a pézsmabüznél semmivel sem rosszabb, sőt hasonszenvileg 
jobb, aszkórnak pedig még egészséges«. "122 

Erdélyi Ember Pál álnéven írt bírálatának idézett részlete123 a Magyar Életké-
pek II. füzetében közölt novellákról szólt, s ezt Jókai nem említette meg. Az ő 
értelmezése szerint ez a megjegyzés, amely az ábrázolandó irodalmi tárgyakra 
vonatkozott, ellentmond a Pesti Divatlap egészét illető kritikának, pedig a kettő 
különbözik, s ez a hazaiság és hazafiaskodás közötti ellentétben nyilatkozik 
meg. 

Irinyi József radikálisabban fogalmazta meg véleményét, amely szerint Vahot 
a „szűklátókörű és egyoldalú provincialismus megtestesülése, ki gyakran azt 
sem látszik tudni, hogy Európában van", s „vagy kell vagy nem, akár van helye 
akár nincs, örökké a hazafiság egyetlen húr ján játszik".124 A védekezés nem a 
kritika, hanem az önkritika történetébe való: az elemzés helyetti félreolvasás 
(szóval „nem írónak való az, a ki hazafi"), az ellenfél lebecsülése („ő még a 
semminél is kevesebb"), író-voltából, az írni tudásból való kiforgatása („egyá-
taljában nem író", még „javitnoknak" is rossz125) nem a másikat, hanem önmagát 
jellemzi. 

A Pesti Divatlap szerkesztője láthatólag nehezen tűrte a kritikát, s hogy annak 
érvényességét csökkentse, kétségbe vonta a bíráló illetékességét. Saját drámáinak 
megítélése már kényesebb helyzet elé állította. A Zách nemzetség című darabját 
méltatandó újraközölte Egressynek öt évvel korábban, az Athenaeumban meg-
jelent írását,126 illetőleg annak „szorosan e műre vonatkozó részeit": ez - még 
a Regélő Pesti Divatlap megindulása előtt - szembeállította a drámát a francia 
romantika túlzásaival, és „egyéneknek" nevezte a legfontosabb jellemeket.127 

A szerkesztő-Vahot sietett a szerző-Vahot segítségére, nem észlelve azt az el-
lentmondást, amely a különböző funkciók halmozásából: egy már ismert recen-
zió újbóli kiválasztásából és publikálásából következett. 
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Másik művét , a Költő és királyt „Egy kritikaster" mutatta be, egy többszólamú 
kritikában. Először „a közönség" kapott szót: szerinte „ha vannak is e műben 
meglepő, mulattató helyzetek, de psychologia nincs benne egy körömfeketényi 
is". Másodszor „a kritikus" nyilatkozott: „föltétlenül silány, haszontalan, üres, 
rosz munka" . Végül „belső kisbiránk", tehát az addig hallgató lelkiismeret szava 
igyekezett helyreállítani néhány bókoló szóval az egyensúlyt (s közölhetővé 
tenni magát a cikket).128 A bíráló helyzete kényes lehetett, hiszen a szerkesztő 
művét jellemezte: ez magyarázza az öncenzúrát, az egyértelmű állásfoglalás 
elkerülését. A darabról - a Pesti Divatlap Nemzeti Színház-rovatában - Vahot 
közzétette antikritikáját az Életképekben közölt bírálattal szemben, ismét a szer-
ző hozzáértését vonva kétségbe. Hazucha két bohózata néhány éve megbukott 
a nemzeti színpadon - írja - , s mivel elképzelhetetlenül rosszak voltak, írójuknak 
nincsen joga más drámáit bírálni.129 A balsikeres drámaíró ne írjon színikritikát: 
ez az axióma ismét Bajzára emlékeztet, aki Henszlmann vígjátékának bukását 
használta érvnek az ellene vívott polémiában, s akit Vahot elsősorban mint 
polémikust igyekezett követni, nem az irodalomszemlélet, hanem a vitamódszer 
tekintetében. 

A Pesti Divatlap szerkesztője egy éve még „irodalmunk legcompetensebb 
kritikusainak egyikét" üdvözölte Erdélyiben,130 Henszlmannt pedig 1842-ben ba-
rátjának s olyan tudósnak nevezte, akinek „művészetekről szóló tanításai [...] 
csupa talpra esett igazságok".131 1847-ben minderről megfeledkezni látszott: „Az-
tán kivált mi dramairók mikép fogadhatnánk el theoriai tanácsokat s útbaiga-
zítást olly bírálóktól, kik példáúl a halva született »Johanna királyné« és »Kié 
•a koncz« cimü müvek szerzői lévén" - Erdélyiről és Henszlmannról van szó - , 
„praktice bebizonyiták, hogy a dramairáshoz egyátalában n e m értenek". Vahot 
a sikeres írók nevében nyilatkozva nézte le azt, aki nem hódította meg drámá-
jával a közönséget: ezáltal nemcsak az önbizalom magas fokáról téve bizony-
ságot, hanem annak megalapozatlanságáról is, összetévesztve a művészetet a 
róla való beszéddel, s arra a közönségre hivatkozva, amelyet néhány éve még 
„müelvtelen"-nek nevezett. Azt a jogot is megteremtette így magának, hogy ő 
szabja meg, melyik kritikusnak mekkora hatalma van: „Olly bírálótól, ki még 
soha nem irt drámát, s okosan beszél, hamarabb elfogadjuk a jó tanácsot; azon-
ban a ki már belekapott a drámairásba de színpadon meg állható művet soha 
nem irt, - annak semmi voksa nincs műveink fölött."132 

A tanítvány olyan torzképét festette hajdani mesterének, amely mögött m á r 
nem ismerhetni föl az öt évvel korábban írt laudációt. Vahot vádaskodása szerint 
Erdélyinek, a Magyar Szépirodalmi Szemle szerkesztőjének túlságos szigorához 
járult még „azon szerencsétlensége, hogy [...] doctor Henszlmann Imrével szö-
vetkezett, ki bár széles olvasottsággal, mondhatni , classikus műveltséggel bir, 
de antiquariusi elmerültségében annyira elfogult minden régi, különösen az 
ó-német elem iránt, hogy a művészet és irodalom valamennyi ujabb terményét, 
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csaknem kivétel nélkül, haszontalan bliktrinek tekinti".133 Vahot, a Regélő Pesti 
Divatlapban létrejött kritikai iskola egyik tagja, maga is szerkesztőként és drá-
maíróként, így tartotta számon azokat, akiknek irodalmi nézeteit népszerűsítve, 
olykor félreértve, a „kelmeiség" egyik első megteremtője lett. A sértődékenységig 
érzékeny polémikusként a szakmai vita helyett azt a kritikát vonta kétségbe, 
amelyet a szépirodalom által is elvégezhetőnek tartott; az ővele szemben el-
hangzott bírálatot teljes szabadsággal értékelte le, azt a sok lehetséges megkö-
zelítés közül egynek tekintve, nem úgy, mint saját ítéletét. Válasza a másik 
illetéktelenségének bizonyításában merül t ki, s maga szabta meg azt, hogy kit 
fogad el kritikusának. 

A Pesti Divatlap és melléklapja 1848-ban két híradással jelezte kritika és iro-
dalom helyzetét. Az egyik szerint „A nemzetőrök körosztályában legtöbb iró 
van. - Különösen: Trefort, Lukács Mór, Erdélyi, Garai, Obernyik, Hazucha, 
Henszlmann, Diósi, Tavasi káplárok. Tiszt is van közülök négy: Pulszky, b. Ke-
mény Zsigmond, Ney, Vahot Imre."134 A másik a Nemzetőr közleménye: „Iro-
dalmunk körében kevés újdonság jelentkezik. A rendszeres könyvek helyét a 
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