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IN THE SECRETS OF MIDNIGHT’ 

ANONYMITY AND PSEUDONYMITY AS A TOOL OF  

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN KRITIKAI LAPOK 

 

FEKETE NORBERT2 

 
Tanulmányomban a névtelenséget és az álnevet vizsgálom mint az interkulturális kommunikáció 

eszközét a Kritikai Lapokban. Először az elfogulatlan kritika eszményét mutatom be Bajza József 

körében, aminek a megvalósítását az álnév és a névtelenség garantálhatta. Majd azt vizsgálom, hogy a 

Kritikai Lapokban ezt a kommunikációs eszközt többek között saját karrierjük építésére és irodalmi 

pozícióik megszerzésére kívánták használni. Ezt jól mutatja a Pyrker-pör esete, amelyben Toldy a G. 

álnév alá bújva, független pozícióból támadta meg Kazinczy Ferencet és Pyrker érseket. 
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In my paper, I examine what role anonymity and pseudonymity played in intercultural communica-

tion in Kritikai Lapok [Critical Review]. First, I present the idea of impartial criticism among the 

friends of József Bajza. Impartial criticism was thought to be guaranteed by anonymity and pseudo-

nymity. Then, I have a look at the way the authors and editors of Kritikai Lapok used these communi-

cation tools for career building and for grasping important positions in literary life. This is shown in 

the case study of the so called Pyrker-debate, where, trying to gain an independent position under the 

disguise of G., Toldy criticised Ferenc Kazinczy and Archbishop Pyrker. 
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1. PROBLÉMAFELVETÉS 

A kritika meghonosodását Magyarországon egy, a 18. század közepétől az 1830-as évekig 

tartó hosszú folyamat eredményezte, amelynek során az irodalom eme intézményének sze-

repéről, céljáról és módjáról szerteágazó diskurzus bontakozott ki (TÓTH 1958; HÁSZ-

FEHÉR 1999). A ∆ áljelű szerző 1823-ban, a Tudományos Gyűjteményben megjelent cikké-

ben a következő jelenségre hívja fel a figyelmet a kritika-viták kapcsán: „[g]yakran hallat-

nak már nálunk is érdeklő panaszok a’ Recensiók és Critikák ellen, és mindannyiszor a’ 

névtelenség kárhoztatik főkép, pedig tsak ritkán valamellyes kímélléssel.” (∆ 1823: 43)  

                                                           
1  „A bemutatott kutatómunka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” “This 

research was carried out as part of the TAMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 project with sup-

port by the European Union, co-financed by the European Social Fund.” 
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A cikk középpontjában a diskurzus egyik meghatározó jelenségeként a névtelenség állt, ami 

a kor szóhasználatában egyaránt jelentette az anonim és a pszeudonim szerzőségű szövege-

ket (ONDER 2003: 107–108). A kritika intézményrendszerének kialakulása során kiemelt 

szerepet kapott ez az eszköz, amely megoldást kínálhatott a recenzióírással kapcsolatos 

problémákra, köztük az egyik legfontosabb elvárás, az igazság kimondásának megoldására 

is. A Bajza József és köre által 1831-ben elindított Kritikai Lapok munkatársai az igazság 

kimondását az elfogulatlan kritika megvalósításához kötötték, aminek biztosításához meg-

engedhetőnek tartották a névtelenség alkalmazását, hogy objektivitásra törekvő ítéletet 

tudjanak hozni az irodalmi életben különböző hatalmi pozíciókat betöltő, illetve az eltérő 

esztétikai elveket vallók alkotásairól. A következőkben azt vizsgálom, hogy a névtelenség 

mint az interkulturális kommunikáció eszköze hogyan jelent meg Bajzáék elméletében, és 

miképpen működött a gyakorlatban a Pyrker-pör kapcsán. 

 

2. AZ ELFOGULATLAN KRITIKA ESZMÉNYE 

Az elfogulatlanság az igazság kimondásának egyik lehetőségeként jelenik meg Bajzának a 

Kritikai Lapokhoz írt Vezérszó című programcikkében: 

 

„[k]ritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető és kemény kritika, de részrehaj-

latlan, de igazságos. Ki kell irtanunk a’ hizelkedés’, a’ szolgai csúszás’ lelkét; 

ledöntögetnünk szobrait a’ bálványozásnak; elrezzentenünk a’ lelketlenséget 

kimutogatnunk egymás’ vétkeit […] Ha mi barátinkat, rokoninkat, mint ed-

dig, csak ölelgetjük, hitsorsosinkat csak dicsérgetjük, nagyainknak csak 

hizelkedünk, bókolunk, ellenségeinket csak üldözzük ’s a’ jót bennök is elis-

merni nem tanuljuk ’s nem akarjuk, ha rettegünk az igazat nyilván kimonda-

ni, ha örökké csak mellékes tekintetek’ szolgarabjai leszünk, úgy a’ tudomá-

nyos haladásnak bízvást lemondhatunk még reményeiről is.” (BAJZA 1831, 

VII–VIII). 

 

Az idézetből jól látható, hogy Bajzáék a recenzióírás egyik fő problémájaként az elfogult-

ságot érzékelték, aminek a kiiktatásával elérhetőbbé válhat az igazság kimondhatósága. A 

tacitusi sine ira et studio elvének komoly recepciója volt ebben a körben, és alapvetően ezt 

a történettudományi módszert igyekeztek átültetni a kritikai gyakorlatba is (DÁVIDHÁZI 

2004: 570–577). Az elfogulatlanság eszménye abban állt, hogy az értékelés egy meghatáro-

zott tárgyra, és nem egy alanyra vonatkozott, így az ítélet az alanyiság kiszűrése által meg-

tisztítható az elfogultságtól. Az elfogulatlan ítélet megvalósításával, amely minden esetben 

a tárgyára és nem az azt létrehozó személyre vonatkozik, létrejöhet az igaz bírálat megfo-

galmazásának esélye (DÁVIDHÁZI 2009: 171, 176). A Kritikai Lapok recenzensei tehát 

ítéletalkotásukhoz teljesen független bírói pozíció felvételére törekedtek, amit nem befolyá-

solnak a személyes viszonyok, a társadalmi rang, sőt a kritikusok saját prekoncepciói sem. 

 

3. A NÉVTELENSÉG ÉS AZ ÁLNÉV MINT AZ ELFOGULATLANSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

ESZKÖZEI 

Az elfogulatlan ítélet meghozatalához Bajza felkínálja a névtelenség és az álnevek nyújtotta 

lehetőséget: 

 

„[a]’ munkáló társak’ nagyobb része magát megnevezni nem fogja. Olly 

mód, melly az angol időszaki írásokba’ nagy divatban van, ’s mellynek sok-
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kal több jó, mint rosz oldalai vannak. A’ névtelenség’ leple alatt mindenki 

szabadabb ’s nyiltabb; a’ barátság’ ’s hála’ érzéseit is könnyebb hallgatásra 

birni; a’ tartalékra vonakodásra nincs ok. Így a’ félénk is megbátorodik ’s 

őszintén mondja-el a’ mit elmondani rettegett volna. Szóval, az éjfél’ titkaiba 

leplezett areopagusi tribunal a’ lelkes görög népnek nem volt lelketlen talál-

mánya.” (BAJZA 1831: X) 

 

Ennek az eszköznek a kritikában fontos szerepet tulajdonít, hiszen így ennek rejtekéből 

függetlenebb ítéletet lehet hozni. Bajzára nagy hatást gyakorolt a liberális angol sajtó, töb-

bek között feltételezhetően az Edinburgh Review névhasználata, amely 1802–1912 között 

névtelenül, álnévvel vagy áljellel publikálta újdonságot jelentő, döntően gazdasági írásait 

(FENYŐ 1990: 100; FETTER 1953: 232–259). Ugyanakkor az álnevek használatának előtérbe 

kerülését erősíthette a Lessing, Nicolai és Mendelssohn által szerkesztett Briefe die neueste 

Literatur betreffend című folyóirat is, amire Toldy hívta fel Bajza figyelmét a Kritikai La-

pok tervezésekor (OLTVÁNYI 1969: 276–277, 601). Bajza egyenesen lapja egyik központi 

szervező elvévé tette az álnévhasználat és a névtelenség alkalmazásának lehetőségét. Ezt 

mutathatja az is, hogy a Kritikai Lapok munkatársai rendszeresen válaszoltak az ezt elutasí-

tó bírálatokra, és arra törekedtek, hogy az ellenvetések és az ő reakcióik egyaránt megjelen-

jenek a lapban (ALMÁSI BALOGH 1832; STANCSICS 1834; BAJZA 1833b; BAJZA 1833c; 

BAJZA 1834a; BAJZA 1834c). Az álneves írások kiszélesíthették a szólásszabadságot is, 

mert ennek segítségével a „tartózkodók, félénkek, néha pedig [a] túlságig szerények” is 

meg mernek szólalni, akik más körülmények között nem tennék ezt. Bajzáék ennek szelle-

mében rehabilitálják az álnevet, és azt hangsúlyozzák a felszínen, hogy nem szeretnének 

lemondani az audiatur et altera parsból következő, jelen esetben a tudományos diskurzust 

színesítő lehetőségről (BAJZA 1834a: 122–123). 

Eredetileg Toldy veti fel, hogy a „munkatársakat mély titokban kell tartani”, és a cikke-

iket nem saját nevükkel, hanem számokkal írják alá, hogy a lapnak „egy bizonyos titkos 

homályos külseje legyen” (OLTVÁNYI 1969: 278, 290). A numerikus jelöléssel szemben 

azonban Bajza álláspontja érvényesült, amely csupán alkalmazható módszerként, és nem 

kötelező előírásként kínálta fel az álnevek használatát. Toldy javaslatában az is szerepelt, 

hogy a munkatársakhoz két-két szám tartozzon, amelyekkel aláírhatják cikkeiket. Ehhez 

kapcsolódva Bajza megjegyzi, hogy a szerzőknek lehetne: „több álneveket választani […], 

így a titok kifejtése nehezebbé válna mert a sok álnév az olvasónak még gyanúját is öszve 

zavarná” (OLTVÁNYI 1969: 278, 287). Ezzel a gyakorlattal azt is el lehetett hitetni az olva-

sókkal, hogy a folyóirat mögött sokkal többen állnak, mint ahányan valójában vannak. A 

sok álneves írás azonban gyanút keltett, ezért Bajza szerkesztőként fontosnak tartotta, hogy 

visszautasítsa azt a vádat, hogy a Kritikai Lapokban „megjelent álnevű, vagy névtelen czik-

kelyeknek ön magok koholnak írókat”. Arra törekedtek tehát, hogy az olvasók felé fennma-

radjon egy általuk sugallni kívánt sok tagból álló, valóságos írói testület képe (BAJZA 

1834c: 85–86). Korompay H. János a Henszlmann Imrével vívott teljes dramaturgiai vita 

megértését és felderítését lehetetlennek tartotta a korabeli olvasó számára, amihez hozzájá-

rultak a Bajza által hadrendbe állított különböző álneves írások is (KOROMPAY H. 1999: 

131). A zavarkeltés szándékossága megjelent a Vezérszóban is, ahol a szerkesztő nagyon is 

feltűnően arra számított, hogy a folyóiratban publikálók nagy része nem fogja magát meg-

nevezni. Mindezzel előkészületet tett arra, hogy egy komolyabb polémia során névtelen 

vagy álneves fiktív írók segítségével lépjen fel, és vegye támadás alá ellenfeleit (BAJZA 

1831: X.). Bajza 1830-ban – a később a Vezérszóban rögzített elvekkel – hívja meg Köl-

cseyt az induló folyóiratába: „[s]zabadságában fog állni […] minden tartalék nélkűl, akár 
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mellyik író felett elmondania itéletét, ’s ha kivánja hogy neve ne tudassék, férfiúi szavamat 

adom, hogy legbiztosabb barátim sem fogják megtudni ’s munkájit nyomtatásra is önnön 

kezemmel írom-le” (KÖLCSEY 2007: 298). Látható, hogy az álnevekre építő folyóirat csak 

szavatartó szerkesztővel működtethető, ezért Bajza a szerző inkognitójának megőrzését 

becsületbeli üggyé emelte. A titok megtartásának eszköze lehet továbbá az átírás módszere 

is, ami egyáltalán nem újkeletű ekkoriban. Korábban hasonlóan tévesztették meg Kazinczyt 

is, aki a Füredi Vida álnév mögött rejtező szerző (valójában Kisfaludy Sándor) leleplezésé-

re törekedett, sikertelenül (CZIFRA 2012: 69). Bajza tehát egy meglehetősen eredményesnek 

tekinthető módszerrel garantálta a nála álnéven publikálni óhajtó szerzők inkognitóját. 

Toldy arra alapozta a Kritikai Lapok sikerét, hogy az álneveknek köszönhetően egy 

meglehetősen bizonytalan nagyságú, felkészült kör fog feltűnni az irodalmi életben, ami 

Bajzát és őt, valamint a többi titokban maradó munkatársat (Vörösmarty Mihály, Kisfaludy 

Károly, Stettner György) képes lesz megvédelmezni a támadások ellen. Véleménye alapján 

eredményesebben tudtak volna védekezni, mint Kazinczy, aki Toldy szerint minden harcát 

gyakorlatilag egyedül vívta saját irodalmi és nyelvi ízlésének védelmében, így nem állhatott 

mögötte véd- és dacszövetségként senki sem, illetve nem is kért és biztatott senkit sem erre. 

Ezekkel az érvekkel próbálta megnyugtatni barátját, akinek a szerkesztői feladatok ellátását 

szánta, és akinek a kor gyakorlata miatt kötelező volt feltüntetni a kiadványon a nevét 

(OLTVÁNYI 1969: 277–278, 281–282; FRIED 2014: 4–6). 

Bajza, akit a pozíció elfogadása aggasztott, több szempontból is vizsgálat alá vette a 

szerkesztő kérdését. Az egyértelmű volt számára, hogy a redaktor személye mindenki ré-

széről „kedvetlenségeknek lesz kitéve”, ezért elengedhetetlen, hogy jól felkészült személy 

legyen, aki az „ellen véleményekre ne hallgasson, különben az általa kiadandó Critica nem 

lehet részre nem hajló”. A szerkesztő személyén tehát elbukhat az elfogulatlanság eszmé-

nye. Bajza nem véletlenül gondolkodik a problémán, és ezért teszi fel a következő kérdést: 

„Ki fog kezességet magára válalni, hogy ha én a Nemzet gyűlölségébe esem nem fogom 

szerencsémet annyira eltemetni, hogy olly sorsra jussak, mint a szegény Kölcsey mostan?” 

Egyértelműen nem szeretett volna Kölcsey sorsára jutni, akinek Csokonairól és Berzsenyi-

ről írt bírálatai országos felháborodást váltottak ki, ezért úgy értékelte a helyzetet, hogy 

leendő munkatársai csak eszközként próbálják őt felhasználni (OLTVÁNYI 1969: 287; KÖL-

CSEY 2003: 306–316, 403–409). 1829-ben viszont már vállalja a szerkesztői szerepet, ami-

hez jelentősen hozzájárulhatott egy másik kritikai sajtóorgánum, a Szemere Pál és Kölcsey 

által szerkesztett Élet és Literatúra sikere (OLTVÁNYI 1969: 472; FENYŐ 1990: 73–74). 

Továbbá a közbülső években tudatosan és eredményesen építette saját kritikusi karrierjét, 

aminek köszönhetően maga (és köre számára is) „félelmetes auctoritást” szerzett, azaz egy 

a közvéleményt foglalkoztató, az irodalmi életben komolyan számon tartott recenzenssé 

vált (OLTVÁNYI 1969: 492, 503). Ezt egyrészt annak köszönhette, hogy sikeresen gerjesz-

tett vitát Az Epigramma’ theoriája című cikkével az általa könnyen legyőzhetőnek tekintett, 

a korabeli kritika által túlértékelt és a literátori polémiákban járatlanabb Szentmiklóssy 

Alajossal szemben (OLTVÁNYI 1969: 461–462; KÖLCSEY 2003: 265–279). Másrészt bekap-

csolódott a Conservations-lexikoni pörbe, amivel az érdekkörébe tartozó nyomdák és folyó-

iratok gazdasági pozícióit szerette volna megőrizni a magyar nyelvű könyvpiacra betörni 

készülő Wigand Ottóval szemben. Továbbá el akarta érni, hogy a szekértáborába tartozók 

pozíciókat szerezhessenek a létrejövő irodalmi intézményrendszerben. Konkrétan az moz-

gatta, hogy a Magyar Tudós Társaság titoknoki állását a lexikon mögött álló és a Széchenyi 

által támogatott Döbrentei Gábor helyett Toldy kaphassa meg. Gr. Dessewffy József a vitá-

ba való bekapcsolódásával pedig alkalmat adott rá, hogy Bajza szembesíthesse a főúr szár-

mazását saját irodalom-koncepciójával. Ezzel egy olyan motívummal gazdagította a pört, 
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amelyről az alapvetően nem szólt – Dessewffy nem élt vissza társadalmi pozíciójával –, 

mindezzel saját köre számára biztosította a közvélemény helyeslését (VADERNA 2013: 326–

332, 337). Ezek lehettek azok az indokok, amelyek arra motiválták, hogy kiálljon az új 

kritikai lap megindítása mellett, és 1831-ben, a Vezérszóban már nyíltan elvállalta a szer-

kesztői posztot a kritika ügyének érdekében (BAJZA 1831, IV). Saját magát, írói karrierjét, 

közösségi megítélését is hajlandó volt kockáztatni a recenzió státuszának érdekében azáltal, 

hogy a folyóiratban tudatosan hozzá kívánta szoktatni a bírálat intézményéhez a hazai kö-

zönséget. A Kritikai Lapokban meghonosítani kívánt gyakorlattal pedig olyan közvetlen 

hatás kiváltására törekedett, amely megindíthatja a különböző álláspontok képviselői közöt-

ti diskurzust (GYAPAY 2011: 171, 173). 

Fontos nagyobb figyelmet szentelni az „areopagusi tribunal” szókapcsolat használatára, 

amely komoly szerepet kapott a Vezérszóban. A Kritikai Lapok első számában megjelent 

szövegben, illetve a mellékletként hozzá csatolt, Dessewffy ellen írt Észrevételekkel Bajza 

egyaránt régi intézményeket, így a Res Publica Litterariát, valamint az areopagusi tribunált 

igyekezett felidézni, hogy az irodalmat függetlenítse a mindennapok társadalmi pozícióitól, 

és ezzel is hozzájárulhasson az elfogulatlan kritika eszményének megvalósulásához (BAJZA 

1830: 3–4; BAJZA 1831: X; VADERNA 2013: 341). Az areioszpagoszhoz, az athéni állam 

bírósági intézményének működéséhez a korban azt a képzetet társították, hogy bírái sötét-

ben és titokban üléseztek, csakúgy, mint „a’ Német Vitézek’ közép korabeli legrettentőbb 

bírósága”, a Femgericht, azaz a vész- és vérbíróság (BAJZA 1831: X; ∆ 1823: 49; BUDAI 

1800, 231). A névtelenségbe burkolózás oka az volt, hogy garantálják az amúgy védelem-

mel nem rendelkező bírák biztonságát az ítéletükkel egyet nem értőkkel szemben. A közép-

korban, illetve a kora újkorban egyáltalán nem volt ritka a kontinentális joggyakorlatban, 

hogy az ítélkezés teljes titokban és írásban zajlott (FOUCAULT 1990: 49–51). A bíróság 

intézményéhez társított elfogulatlanság meghonosításának érdekében felelevenítették a 

névtelenség homályába burkolózott ítélőszék akkoriban már nem gyakorolt módszerét. 

Ezekből arra lehet következtetni, hogy az egyes ügyekben személyesen, egyénileg lép-

tek fel a magyar literatúra ügyeiben, miközben végig ott állt mögöttük a bíróság intézmé-

nyére emlékeztető kritikusi kör. Ez a testület jól láthatóan nem a Füredi Vida által is emlí-

tett, a nemzet egészét reprezentáló tudós társaság, hanem, ahogyan Bajza a Vezérszóban 

utalt rá, egy bizonyos kör, aminek a megindított folyóirat a véleményközvetítő orgánuma 

kíván lenni. A lap fő céljaként jelöli meg azt, hogy kikeljen az „előítéletek, tévedések, írói 

pedantismus és félszegségek ellen”, és ennek érdekében a „magyar literaturának észrevehe-

tőbb lépteit bírói figyelemmel kíséri, ’s mindenről, a’ mi tekintetet érdemel, kritikai észre-

vételeket közöl” (BAJZA 1831: IX; FÜREDI [KISFALUDY] 1818, 10). Jól láthatóan függetle-

níteni szeretné magát minden fennálló viszonytól, hogy elfogulatlan ítéleteket hozhasson, 

amelyek pontosan az elfogultság hiánya miatt lehetnek igazak. 

A Kritikai Lapok álarcos szerkesztői azonban úgy kezdtek neki az elfogulatlan kritika 

kiépítésének, hogy elfogultak voltak a saját maguk esztétikai elvei iránt. Egyrészt egyértel-

műen elkülönülésre, viták generálására, sőt egyenesen provokációra törekedtek az irodalmi 

élet más szereplőivel, ami hozzájárulhatott ismertségükhöz, hatalmi pozíciók megszerzésé-

hez és egzisztenciális megerősödésükhöz is (OLTVÁNYI 1969: 277). Másrészt feltűnő a 

Kritikai Lapokban, hogy a saját maguk által munkatársaikról, illetve az általuk meghatáro-

zónak tartott és kedvelt szerzőkről pl. Vörösmartyról nem közöltek bírálatot. Pontosan ezért 

kapták a későbbiek során azt az Erdélyi Józseftől származó kritikát, hogy Vörösmarty mű-

veit érdemben még senki sem bírálta (DÁVIDHÁZI 2009: 178). Ebből az elfogultságból 

következik, hogy a lap egészét a karrierépítési törekvés szempontjából is érdemes vizsgálni. 

Az álnevek által kínált lehetőség pedig nem kifejezetten ismeretelméleti szempontok érvé-
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nyesítéseként, hanem sokkal inkább a pozíciószerzés eszközeként értelmezhető. Természe-

tesen a szabad névhasználat elviekben biztosította a lehetőséget a szólásszabadság érvényre 

jutásában, a hallgatagok és a visszafogottak bátorítójaként vagy az elfogulatlan kritika esz-

közeként. Bajza örömmel üdvözölte, hogy a „magyar írók pártokra, felekezetekre kezdenek 

szakadni”, és ezzel gyakorlatilag megtörni látszik a korszak azon meghatározó, a Füredinél 

is megjelenő Mohács-toposzra visszavezethető gondolat, amely azt hangsúlyozta, hogy a 

szerzőknek mindenképpen össze kell fogniuk (BAJZA 1831: VIII; FÜREDI [KISFALUDY] 

1818: 31). Ez a tudományos diskurzus megindulása mellett számukra hatalmat és vitapart-

nereket is eredményezett. Mellesleg a korabeli társadalomban és irodalomban jelentősebb 

pozíciókat betöltő személyeket vagy a jelen és a közelmúlt meglehetősen nagy népszerű-

ségnek örvendő szerzőit ők is inkább az álnevek kínálta maszkok mögé rejtezve szerették 

volna, illetve merték kemény recenziókkal illetni (OLTVÁNYI 1969: 278). Az areopagusi 

tribunal eme koncepciójában Almási Balogh Pál egyértelműen fedezte fel az elfogultságot: 

„ugy látszik, hogy e’ kritikai egyesületnek czélja: a’ magyar földön egy ujmódi literaturai 

Femgerichtet felállítani, mellynek álarczos tagjai minden, kit lehet ’s kit akarnak, magok 

elébe hurczolván, halálos csapásokkal illessenek, ’s igy magokat egy határtalan szabad 

kényü, gőgös és gunyos kritikának délczeg tribunáljába helyezhessék.” (ALMÁSI BALOGH 

1832: 117) 

 

4. KÍSÉRLET AZ ELFOGULATLANSÁG POZÍCIÓJÁNAK FELVÉTELÉRE A PYRKER-PÖRBEN 

Almási Balogh véleményét alapvetően meghatározta Bajza említett Vezérszó című cikke, 

valamint Toldy Pyrker János László egri érsek Szent Hajdan Gyöngyei című, eredetileg 

német nyelvű eposzának Kazinczy által prózában fordított szövegéről írt recenziója. Ez 

utóbbi recenzió tétje Bajzáék szempontjából az 1830-as évekre egyre súlytalanabbá váló 

kazinczyánus irodalomszemlélet elavultságának kimutatása lehetett, szemben a saját ro-

mantikus, nacionalista elvekre alapozó elgondolásukkal. Mivel Toldy a korabeli irodalom 

komoly tekintéllyel rendelkező alakjait vette célba, ezért cikkét álnéven közölte. Szövegét 

G. aláírással publikálta, ami nem lehetett véletlen, hiszen ennek segítségével Lessinget 

idézhette meg, aki a Briefe die neueste Literatur betreffendben megjelent szövegeit szintén 

ezzel az áljellel jelölte (pl. G [LESSING] 1760, 96). Fenyő István szerint a német kritikus 

példát adott arra Bajzának és Toldynak, hogy miként lehetséges szembefordulni az iroda-

lom tekintélyeivel (FENYŐ 1990: 75). A lessingi hangnem következetes alkalmazása ko-

moly vitává, az ún. Pyrker-pörré terebélyesedett a hazai literatúrában. 

Bajza tudatos törekvéseinek megfelelően nem véletlenül az eredetileg német származá-

sú Toldy írta ezt a kritikát. Ő már a Toldy név választásával is kifejezésre juttatta asszimi-

lációs törekvéseit, amelyek tökéletesen ellentétes irányúak voltak a Pyrker érsek által kép-

viselt birodalmi patriotizmussal. A Kritikai Lapok indulásánál Bajza tudatosan osztotta rá 

ezt a szerepet, míg az első számhoz különnyomatként csatolt, a Conservations-lexikoni pör 

lezárásának szánt Észrevételekben saját nevét vállalva ő szállt szembe gróf Dessewffyvel 

(DÁVIDHÁZI 2004: 334; FRIED 2014: 5, 12). A kétnyelvű Pyrker leginkább azzal hívta fel 

magára Toldy figyelmét, hogy művében nem hazai témát dolgozott fel, ráadásul német 

nyelven. Másrészt Kazinczy fordítási gyakorlatát kifogásolta, ugyanis a széphalmi mester 

prózában és nem verses formában ültette át magyar nyelvre a német hexameterekből álló 

eposzt (G [TOLDY] 1831: 14–16, 18). A vitában Toldy újabb és újabb megjelenő hozzászó-

lásait következetesen a G. pszeudonimával látta el (G [TOLDY] 1833a, G [TOLDY] 1833b, G 

[TOLDY] 1833c), amivel elvileg egy önálló, független ítéletalkotásra kész szubjektumot 

hozott létre, aki megvalósíthatta az irodalom tekintélyes szerzőivel való kommunikációt, 
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miközben inkognitója fenntartásában – Kazinczy tudakolódzása ellenére – Bajza követke-

zetesen segítette (BAJZA 1833a: 49; KazLev, XXI: 438). 

Toldy álnévhasználatát indokolta a Kazinczyval való kapcsolata, akit gyakorlatilag szel-

lemi atyjának tekintett. A pör során előkerült az iránta érzett szeretete, sőt ez az érzés a 

felek között ütközőponttá vált. Toldy az érzést az álnév felvételének segítségével igyekezett 

magától mindinkább eltávolítani, hogy kritikai elfogulatlanságát ki tudja alakítani, illetve a 

későbbiekben meg is tudja őrizni. A szeretet felemlegetése arra utalhat, hogy igencsak 

küzdött az elfogulatlan bírálat létrehozásával. Későbbi irodalomtörténészi munkássága 

során a Döbrenteihez kötődő személyes ellenszenvétől (újraolvasással és önkorrekcióval) 

igyekezett megszabadulni, és elérni az elfogulatlanság pozícióját (DÁVIDHÁZI 2009: 170–

171). Amíg a századközép Toldyja egy már évtizedek óta bejáratott néven publikált, addig 

itt a helyét kereső fiatalember inkább egy pszeudonima alá rejtezett. Feltételezhető, hogy 

önmagában sem bízott eléggé, és tartott attól, hogy a nevével ellátott bírálatban sokkal 

inkább teret engedne saját alanyiságának. A bírói objektivitás fenntartása érdekében azon-

ban álnév mögé rejtőzött, és hangsúlyozta a részrehajlatlan pozíciójának fenntartását, sőt 

nem engedte, hogy „Kazinczy tündér nyelve” ettől eltántorítsa. Emiatt utasította vissza a 

széphalmi mester vádjait az igazságtalansággal és a tiszteletlenséggel kapcsolatban (KA-

ZINCZY 1831a: 126; G 1833a: 65–66). Kazinczy mindvégig sejtette, de bizonyosan nem 

tudta, hogy a bírálatot Toldy írta (FRIED 2014: 7). A szeretet kérdése kapcsán sejtéseit a 

következő módon fogalmazza meg: „[h]iszem, tudom, hogy ez a’ pseudonimus G… engem 

szeret; megbecsülhetetlen jeleit adta erántam barátságának, ’s örömmel vetem mellé, hogy 

azt tőle és az Uraktól érdemlettem is; de meg nem foghatom, hogy a’ ki engem szeret, mint 

bánhat így velem”. Másrészt pedig kifogásolta azt, hogy az ifjak az általa kedvelt Pyrkert 

bántották (KazLev, XXI: 473). Bajza ehhez azt teszi hozzá, hogy: „[é]n pedig azt nem 

tudom megfogni, miért kelljen az igazság’ vagy legalább meggyőződés’ szavát szeretetnek 

elnyomnia, kivált ott, hol magunkat bírákká tettük.” Maga is elcsodálkozik azon, hogy 

Kazinczy, aki „maga is ajánlója volt a’ kritikának, ki Himfyt és egyebeket birált, prosában 

és versben, szelíden és élesen”, inkább hallgatásra szeretné bírni őket, mert a „beszéd bajt 

és kedvetlenséget okozhat” (BAJZA 1831a: 49, 53). 

 

ÖSSZEGZÉS 

A Bajza József és Toldy Ferenc által alapított Kritikai Lapok kiemelt jelentőségű eszköz-

ként kezelte a névtelenséget és az álneveket, amelyek segítségével egy olyan elfogulatlan, a 

mindennapok világától független pozíció felvételére kínálkozott elvi lehetőség, ahonnan a 

kritikus szabadon meghozhatta ítéletét. Mindez megteremtette a különböző társadalmi stá-

tuszú szerzők közötti kommunikációt, ami az elfogulatlanság miatt megengedhetővé tette 

az őszintébb hangvételű bírálatok megjelenését a hazai kritikai nyilvánosságban. Az elfogu-

latlanság érdekében tett lépések azonban lehetővé tették azt is, hogy a Kritikai Lapok ifjú, 

feltörekvő, álorcás munkatársai szembeszállhassanak a kor meghatározó irodalmi szereplő-

ivel, és azok tudatos ellehetetlenítésére, hátrányba hozására törekedjenek annak érdekében, 

hogy saját maguk karrierjét kiteljesítsék, hatalmi, gazdasági és irodalmi befolyásukat pedig 

növeljék. 
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