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BAJZA JÓZSEF ÉS HENSZLMANN IMRE VITÁJA A FRANCIA DRÁMÁRÓL 

Henszlmann esztétikai ízlése, művészetszemlélete, s különösen drámafelfogása szükségképpen 
került összeütközésbe a hazai kritika akkori legnagyobb' tekintélyével, Bajzával. Vitájuk, mint az 
köztudomású, Shakespeare és a francia romantikus dráma fogadtatásának fontos fejezete, egyszer
smind pedig két nemzedék korszakváltásának dokumentuma: az egyéni és eszményi ábrázolás s a 
költészeti és színi hatás problémakörének elvi és gyakorlati vonatkozásait egyaránt feszegető 
állásfoglalások konfliktusa. 

Ahhoz, hogy a polémia érvrendszerét saját történeti kontextusában s kibontakozásának fokozatait 
nyomon követve vizsgálhassuk meg, föl kell idéznünk a kérdés eddigi szakirodalma alapján kialakult 
összképet a vitázok egymást követó' felszólalásainak kronológiájáról. Szűcsi József szerint Henszlmann 
és Vahot Imre 1842-ben, a Regéló' Pesti Divatlapban megjelent cikkei „nagyon is elárulták, hogy az 
Athenaeumot akarják polémiába keverni. Bajza azonban hallgatott s csak azt constatalta, hogy a 
közönség szereti a francia drámákat, mire való volna a franciákat leckéztető urakat megcáfolni". A 
Regélő Pesti Divatlap monográfusa arra a következtetésre jutott, hogy „A francia drámák gyalázását 
Bajza szó nélkül tűrte, de amikor Henszlmann őt hibáztatta a közönség értetlensége miatt, 
megszólalt." A vita legrészletesebb elemzője így fogalmazott: „Az Athenaeum nem válaszol 
Henszlmann kihívására, Bajza tovább írja krónikáit a megszokott hangnemben"; s a kritikatörténeti 
antológia idevágó megjegyzése szerint is „Bajza hónapokon keresztül válasz nélkül hagyta a Regélő 
Pesti Divatlap kritikusának csípős megjegyzéseit." A kezdeményező Henszlmann és a provokált, de 
hosszan hallgató, majd 1842 végén válaszra kényszerülő Bajza magatartása jellemzi eszerint a vita 
alapviszonyát. 

Ezt a képet némiképpen módosítja és árnyaltabbá teheti az Athenaeum Magyar játékszini krónika 
c. rovatának Bajzától származó, de álnevek alatt publikált cikksorozata: a szerkesztő itt talált módot 
arra, hogy Henszlmann megnyilatkozásaira hosszabb várakozás nélkül és folytonosan reflektáljon. Azt 
mondhatni tehát, hogy több szinten folyt a vita, s Bajza hosszú hallgatása csak látszólagos maradt; a 
nézetek szembesítésének e többszolamusága pedig arra ad majd lehetőséget, hogy összehasonlíthassuk a 
különböző érvrendszerekesetleges belső módosulásait, átrendeződéseit is. 

Henszlmannt 1841. szeptember 3-án választották meg a Tudós Társaság levelező tagjává, s 
decemberben tartotta meg székfoglaló előadását. Az újabb francia szinköltészet és annak káros 
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befolyása a miénkre címmel. Gondolatmenetének kiindulópontja az a nemzetkarakterológiai 
jellemzés, amely szerint „a franciák társas eletökben, per eminentiam felületesek"; viselkedésüket 
„betanult modor, és csillámló elméncség" határozza meg. A centralizáció egységesítő' törekvéseiből 
következő s a történelem szélsőséges kilengései ellenére is fennmaradt életmód a személyiség 
eredetiségét és természetességét szünteti meg, s állítja helyére a divat, az etikett és a ceremónia 
mesterkélt szabályait; a képzelet végletességei pedig e túlszabályozottság elleni lázadásból következ
nek. Mindez a „művelteket" jellemzi, hiszen „a népből régóta kihalt a művészeti élet". Az utánzás és 
majmolás „jellemtelenséget" és egyformaságot teremt mind az életben, mind az irodalomban, pedig 
„meghatározott jellem, személyesség nélkül, valódi színművet nem is képzelhetni". Ez magyarázza, 
hogy a klasszicizmus élettelensége után Seribe, Dumas, sőt a „valóban nagy talentummal bíró" Victor 
Hugo sem tudja drámahőseit organikus egészként megformálni; az életbéli minták hiánya a költő 
számára a képzelet mesterséges és kiszámított felizgatásával, a közönség számára pedig az erős hatások 
utáni egyre fokozottabb, de folytonos kielégületlenséget eredményező igénnyel jár. A nézőt, az olvasót 
a cselekmény izgalmai kötik le, de a kifejlődés belső törvényszerűségei iránti érdeklődés nélkül, s így 
„ha valami francia darab meséje egyszer előttünk tudva van, visszatartóztat annak többszöri látásától", 
pedig a jellemekből kifejlődő remekmű, mint Shakespeare esetében, csak fokozatos elmélyedés során 
bontakozhat ki előttünk; ott csak a mese, itt viszont maga a személyiség marad meg emlékezetünkben. 
Bár a színház nem lehet az erény iskolája, mégsem jutalmazhatja „a vétkes gaz" tetteit; s ritka az a 
francia darab, mely „a társaság bűneit kellőleg megkorbácsolná". Retorika, hatás és pátosz keresése 
bennünket is távolít a művészet lényegétől: „szinpadiabbak vagyunk a germán fajoknál." A nagy 
tömeg összetéveszti nálunk a „szabadelműséget" és a „declamatiot", s bár a politikai élet és a színpad 
korántsem független egymástól, mégsem színpadra valók a tanácstermek szónoklatai. Shakespeare-t, 
Goethét, Calderont adassunk: „mélyebb irányú művekkel álljunk ellent mind gyenge Ízlésünk végképi 
romlásának, mind e művészetek ( . . . ) elkorcsosodásának". Meg kell teremtenünk művészeti 
életünket; legyen eredeti színjátszásunk; legyen annak tárgya a nemzet élete és története, külföldi 
mintája pedig nem a francia, hanem az annál értékesebb angol és német hagyomány. Dolgozzanak ezen 
költőink, színészeink, kritikusaink és fordítóink, s vitassuk meg türelemmel és személyeskedés nélkül a 
közös ügyet: nemzeti színművészetünk megalapítását. 

Ebben a programban nem nehéz felismerni Henszlmann esztétikai törekvéseinek vezérelveit. Élet és 
művészet viszonyát az eszményítés ellenfeleként értelmezte; a „jellemzetes" és „eleven" követelmé
nyével az egyéniség életszerű ábrázolásának normáját tette magáévá. A műalkotásnak életbéli 
tárgyához való kapcsolata szükségképpen vezette el az irodalom társadalmi feltételrendszerének, ezen 
belül életmód, életforma és ízlés összefüggéseinek kérdéséhez; s értékítéleteit úgy indokolja meg, hogy 
a művészetből következtet vissza annak életbéli alapjaira. Böhmtől tanulta meg, hogy egy nemzet 
történelme művészetéből rekonstruálható, ez az eljárása pedig többszörös érdekű: egyrészt visszavetíti 
minősítéseit az okozatról az okra is, mintegy azt sejtetve, hogy a művészi érték létrejöttének egyik 
feltétele egy bizonyos ideális közízlés; másrészt pedig - s ez hazai vonatkozású következtetése - ilyen 
közízlés csak remekművek elfogadtatása által fejleszthető ki. Művészet mint okozat és mint ok: ez a 
paradoxon csakis úgy oldható fel, hogy hazai tárgyú műveket írunk, s közben a külföld legjobb 
műveivel neveljük a közönséget, ez pedig az írók, a fordítók, a színház és a kritika teendője. 

Az irodalom- s általában a művészetkritika feladata, mint látjuk, hihetetlenül megnövekedett, saját 
lehetőségeit meghaladó terheket vállalva magára. Jellemző a fiatal Henszlmann hallatlan idealizmusára, 
hogy hazai viszonylatban nem végzi el azt a rekonstrukciós műveletet, amelyet a franciák esetében 
láttunk: itthon az irodalomnak önerejéből kell megújulnia, nemzeti színművészetünk egyik fő 

6 Magyar Academiai Értesítő I. 1841. V. 98.; SZINNYE1 József, Magyar írók élete és munkái. 
Bp. 1896. IV. 708. Regélő Pesti Divatlap (a továbbiakban: RPD1) 1842. I. (Tárca) 274 276, 282-285, 
291-293,298-280.(1) 
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funkciója pedig - az ő logikájából következőleg - a nemzetformálás elősegítése. Nemzetteremtés 
művészet által: ez a reformkor utolsó évtizedének egyik legfőbb célja és gondolata; olyan „hazafiúi 
szent cél", amelynek megvalósításához tárgyszerű és személytelen vitára van szükség. 

Henszlmann 1841 decemberében tartott és 1842 májusában megjelent székfoglalójára Bajza 1841. 
december 21-én tette közzé első válaszát, álnéven, a Magyar játékszini krónikában, Dumas Korona'éji 
vérpad című darabjának előadása alkalmából. Ez a cikk nem Dumas művéről, s nem is a színházi 
produkcióról szól. „Nézők nagyobb számban voltak, mint közönségesen": ez az egyetlen idevágó 
konkrétum; a többi védőbeszéd és ellentámadás. Első ellenérve, mely majd nyílt válaszában is visszatér, 
az, hogy „a francia romantica iskola műveit szereti a magyar színi közönség, s nem ok nélkül". A 
második már visszavágás: „A franciák nemcsak tudós értekezéseket, mint a németek, tudnak tartani 
arról, mi drámai, hanem azt színpadra hozni is." Nem egyértelmű az, hogy ki értendő itt németeken, 
de a színházi rovat későbbi folytatásai arról győznek majd meg, hogy Henszlmann közéjük tartozik. E 
cikk pedig közvetlenül az ő kifogásaira felel: a francia szerzők eszerint „üres pathos és rhetori 
szavalások helyett az élet egyszerű nyelvén szólnak"; s színműveikben „több erkölcsi irány és poetai 
igazságtétel is van mint a németekében, ámbár a német criticusok leginkább ez oldalról szeretik őket 
megtámadni". Zárótételül pedig - első érvét nyomatékosítva - megkérdőjelezi a francia romantika 
bírálóinak mind szakmai illetőségét, mind esztétikai kiindulópontját: „a francia művek nálunk és a 
németeknél is, kivévén néhány hypertudos criticust, ki Becker nyomorú rajnai dalából meríti a bírálói 
lelkesedést - nagy mértékben kedveltéinek." 

Bajza első - 333. aláírással közzétett - megnyilatkozása tehát még a Garay-szerkesztette Regélő 
Pesti Divatlap megindulása előtt látott napvilágot, minősítései pedig nem sok jót ígérhettek a 
személytelen vitára készülő „hypertudos" és „német" Henszlmannak. Néhány héttel később a 
„Gyámok ( . . . ) Souvestre Emiltől" „Szebeklébi" álnéven megjelent színbírálata is az ő székfoglaló
jának egyik állítását vitatja, megőrizve az első aposztrofálást: „Jeles és jól alkotott mű, melly újabb 
például szolgálhat, hogy a francia művek erkölcsi tekintetben nem olly balirányúak, mint a német 
tudósok hirdetni szeretik-"1 

Henszlmann 1842. február 2-án közli Drámai jellemek c. cikkét, amelyben akadémiai 
előadásának központi kategóriáját, a „személyes jellem" mibenlétét határozza meg: az egyéniségek 
közötti „számtalan különféleségnek okát (...) az ember lelki tulajdonságának egymássali összeolvasz
tásában találandjuk, miszerint az egyes tulajdonságok addig módosíttatnak mások befolyása által, mig 
egymás mellett, legyenek aztán eredetileg bár összeütkezők is, mégis elférhetnek." A drámaíró fő 
feladata ennek a folyamatnak az ábrázolása, mégpedig úgy, hogy „a régi pogány fátum" és „vak 
esetek" mellőzésével „a dráma terve és az abban előforduló cselekvény egyenesen és egyedül a 
személyek jellemére, és jellemök összeütközésére állapitassék, miből aztán mind az előadás, mind a 
csomó feloldása szükségképen következni szokott". Shakespeare, Calderon és Goethe, s közülük is 
kiváltképpen az első művei példázzák ezt organikus, „tökéletesen jellemzetes egyedek" megterem
tésével. Velük szemben állanak azok, „kik mint Schiller, leányaikat puszta aetherből szövék össze, 
vannak, akik a jellemeket schemák után dolgozzák ki, úgy, hogy azok általánosságban minden illy 
nemű emberekre alkalmazhatók", s - homályos és meghatározhatatlan terminussal élve — ideált 
teremtenek. A franciák sem a klasszicizmus korában, sem újabban nem törekedtek „meghatározott 
egyediségek" létrehozására: régebben a görögöket „majmolván, üres pathosba és vizenyős declamatiók-
ba estek; az ujabbak pedig, azoknak ellentétül a képzelőtehetséget egész vadságában és korlátlanságá
ban fő istenként imádván, a színpadot vérpaddá teszik, ( . . . ) meglepő elkábitp pattanós hatásokat 
minden mérséklés nélkül és majd nem egyenesen a józan ész dacára, összehalmoznak", s mivel nem 
tudnak igazi egyéniségeket teremteni, „a személyek neveire egyes meglepő kalandoros tulajdonokat 
ragasztanak". Nálunk is divatozik „a tiltott hatások utáni yadászat, és a terveknek silánysága", s a hazai 
drámairodalomban is alig találni valódi jellemet, „millyenek p.o. Kisfaludy Csalódásaiban Mokány, 

1 1 Uo. 280. 
1 2 Athenaeum (a továbbiakban: Ath.) 1841. II. 1198-1199.; Bajza József Összegyűjtött Munkái 
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1 4 RPD1 1842.1.76-80. 
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Gaal Peleskei nótáriusában maga a nótárius és még inkább Baczur Gazsi": Javulás csak attól várható, ha 
a francia iskolától elfordulva másutt keresünk követendő példákat; „nemzetiségünk egy fő eleme a 
declamatio, és mélységekbe nem szeretünk búvárkodni", pedig színházunk egyik feladata épp 
nemzetiségünk kifejlesztése. 

Ez a gondolatmenet számos pontján megegyezik a Tudós Társaságban előadottakkal, hangsúlyai 
azonban helyenként módosulnak az előzményekhez képest. Az első alkalommal Henszlmann 
jelentős teret szentelt a fracia romantikus dráma társadalmi hátterével kapcsolatos nézeteinek; ezúttal 
esztétikai normáját, az organikus jellemek meghatározta organikus cselekmény követelményét állítja 
középpontba, s ebből kiindulva fogalmazza meg értékítéleteit. Drámaeszményét főképp Shakespeare 
műveivel illusztrálja, s a szerves kifejlesztés alapelvét kéri számon a múlt és a jelen világirodalmának 
anyagában, egyúttal pedig a hazai kritikai gondolkodásban érvényesítendő legfontosabb szempontként 
fogja fel. A műfaj újkori történetére kiterjedő értékelések egésze annyiban különbözik itt a történeti 
ízlés kibontakozóban lévő későbbi, tehát különböző korokat egyaránt becsülni tudó fokozatától, hogy 
épp a meghaladottnak' vélt klasszicizmus szemléletéhez hasonlóan rendeli alá időtlenné és egyetemessé 
tett normájának az attól eltérő szabályrendszerek jegyében fogant műalkotásokat is. Az elv 
romantikus, de alkalmazása nem az, az ízléstörténet jellegzetes, kettős produktumaként. 

A hangsúlybeli különbségek két újabb, árnyalatbeli módosulásra is figyelmeztetnek, s mindkettő 
kapcsolatban állhat Bajza első reakcióival, amelyeket Henszlmann bizonyára olvasott. A német 
elfogultság vádja összefüggésben lehet azzal, hogy a „német" szerző Schiller nevét is megemlíti azok 
között, akik nem tettek eleget az egyéni jellemzés fő normájának. Másrészt pedig a cikk hangneme 
rendkívül nyugodt; nem foglalkozik az Athenaeum első válaszaival, s talán csak a „józanabb", 
Shakespeare, Calderon és Goethe elsőbbségét elismerő kritikára való utalása értelmezhető közvetett 
célzásként. A francia romantika bírálata mögött azonban, az alaphangtól eltérően, olyan indulatok 
feszülnek, amelyek jóval erősebbek az akadémiai székfoglaló szövegénél. Nem bizonyítható, de nem is 
zárható ki az a föltevés, hogy Bajza álnéven megjelent első elutasító válaszainak hatására fogalmazta 
Henszlmann újra, a korábbiaknál sokkal intenzívebben, a legújabb francia drámával kapcsolatos 
kifogásait. 

A Magyar játékszini krónikában négy nappal később jelent meg „Szebeklébi" Coriolán-bírálata, 
melyben egyebek között ez áll: „A mű ugyan sok rövidítésekkel adatott, de közönségünknek a jót is 
csak így lehet éldelhetővé tenni. Felületesség időszakát é'jük; mély dolgokat általában nem szeretünk, s 
ha a mély még hosszú is, akkor épen nem kell."15 Az ízlésbeli felületesség kritikája Henszlmann első 
felszólalásának egyik központi gondolatát ismétli meg, mintegy elismerve annak jogosultságát, a 
Drámai jellemek „mélységekbe nem szeretünk búvárkodni" kijelentése pedig szinte szó szerint tér itt 
vissza, uajza e megjegyzéseivel veszi kezdetét a vita újabb szakasza: az első reakció a merev elutasítás 
megnyilatkozása volt, ez utóbbi pedig a - legalábbis részleges - egyetértés lehetőségét villantotta fel. 
,J33." a közönségre apellált, „Szebeklébi" viszont Shakespeare értékeire; ott az előadás látogatottsága 
és „nem ok nélkül" való sikere garantálta a mű minőségét, itt viszont feszültség támadt az esztétikai 
érték és a közönség igényei között. 

Az akkori olvasó szempontjából látszólag hallgató Bajza rövid válaszaiban tehát egymással 
párhuzamosan jelennek meg olyan észrevételek, amelyek a kategorikus szembenállás és a majdhogy
nem teljes egyetértés pólusai között foglalnak helyet. Ez jellemzi azt az április 7-én megjelent 
színikritikát is, amelyet „Szebeklébi" Malefille és Artigues A fehérek c. drámájának előadásáról írt. 
Ismételten védelmébe veszi az új iskolát: „ezek a franciák igen kitalálták, mikép kell műveket írni 
színpadra, hogy a nézők előadatásuk alkalmával el ne aludjanak, s hogy a műnek elejétől végig érdeke 
legyen s a hallgató feszült figyelemmel csüggjön a dolgok bonyolodásán és kifejlésén"; csak 
franciagyűlölet vagy „fejesség" nem látja be ezt. „Vigyázzunk, uraim, műphilosophok" - fordul az 
álnéven megszólaló a többesszám általánosításával is Henszlmannhoz - , „nehogy Ítéleteinkbe 
elfogultság, vagy általában idegenszerű elemek fészkeljék be magoKat"; politikai gyűlölet nem állhat 
esztétikai ítélkezés mögött, s nehogy „motivátiót és valószínűségeket keressünk olly kicsinségeknél is, 
hol nem kell ( . . . ) ; a sok szabály és a kelleténél szigorúbb, végtére lehetetlenné teendi a 
drámaírást." 

1 5 Ath. 1842. I. 254.; BJÖM V. 248. 
1 6 Ath. 1842. I. 671-672.; BJÖM V. 265-266. 
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Bajza e megjegyzései a német „hypertudós" első megbírálását folytatják, azzal az újdonsággal, hogy 
ezúttal már nem elégszik meg a kitétel első felével összefüggő politikai elfogultság részletezésével, 
hanem megkezdi a válaszadást a kérdés drámapoétikai vonatkozásaiban is. „Shakespeare Rómeó és 
Júliája egy kuruzslatos álomitalon épül, Violája egy archasonlatosságon, s mégis ( . . . ) megbocsatjuk a 
valószínűtlenségét" - írja, mintegy kétségbe vonva ezzel Henszlmann műfajideáljának jogosultságát. A 
Drámai jellemekben kifejtett elvek eszerint — bár a vita a cikk szerzőjének és címének megjelölése 
nélkül folyik - olyan „túlságos követelések, mellyek ( . . . ) végtére mint nevetséges dolgok senki által 
figyelembe nem vétetnek". Ha eddig nem lett volna bizonyos az, hogy ki kivel és miről vitatkozik itt, 
ez a részlet önmagában meggyőző lehetne; visszamenőleg pedig az is igazolja értelmezésünket, hogy 
„franciagyűlölőinket - kik hála istennek nincsenek sokan" Bajza a Henszlmann nézeteit bíráló 
gondolatmenetben említi meg. Egyszerre enged valamennyit és vádol keményen e mondatával: „A 
francia drámaiskolának vannak hibái, de annak fele sem hiba, mit a franciaevő német eriticusok 
összehalmozni szoktak mindent." 

Ami viszont magát az itt érintett darabot illeti, Bajza értékítélete korántsem igazolja ennek a 
színikritikának fentebb idézett kezdősorait. „Azt hiszem a műről" - írja - , „ha a közönség meséjével 
jól meg fog ismerkedni, és nem leend többé rajta az újság ingere, sokat veszítend érdekéből." Ezt a 
gondolatot Henszlmann akadémiai székfoglalójából ismerjük, s maga a tárgyalt darab, úgy látszik, 
Bajza felfogása szerint is ezt igazolja. A megfogalmazás ott erősebb volt, de a következtetés ugyanaz: 
arról az undorról esett szó, mely, „ha valami francia darab meséje egyszer előttünk tudva van, 
visszatartóztat annak többszöri látásától". 

Nyilvános elzárkózás a polémia elől, s közben vád, szakmai vita és részleges egyetértés egyazon 
cikken belül: plasztikusan jellemzi Bajza kritikusi magatartását az összecsapás e stádiumában. 
Megjegyzései közül mindenesetre az lesz Henszlmann számára a legmegszívlelendőbb, hogy Sha
kespeare egyes drámái sem mindig igazolják az organikus jellemekből kifejlesztett cselekmény 
alapelvét. 

A Regélő munkatársa azonoan április 17-én megjelent cikkében nem ezt az ellenvetést vitatja meg; 
erre nézve Shakespeare-bírálatait kell majd megvizsgálnunk. Miért tetszik a francia dráma? - teszi föl 
a kérdést rövid dolgozatának címében, argumentációja pedig az Athenaeum fentebb idézett 
színikritikáiban kifejezésre jutott felfogással száll szembe. A vita egyre inkább kibontakozóban van, s 
úgy tetszik, hogy Henszlmann itt most már magával Bajzával polemizál. 

Érvelése történeti jellegű: a dráma régebben „tárgyát mindig a vallás történeteiből vévén, s e 
történteket saját nemzetiségökbe ruházván, a nézők eleibe csak ismeretest s megfoghatót állított, s igy 
a nép minden osztályaira hatott"; a néző pedig „kénytelen vala a darabok megítélésében kizárólag az 
őtet környező életet használni sinormértékül." így volt ez Shakespeare korában is: a színészet a 
nemzeti életből fejlődött ki, s alkalmat adott a „természettel s az élettel" való összehasonlításra. Az 
újabb kor viszont csak azt a mulatságot várja a színháztól, hogy a néző képzeletét „a borzadalom, a 
meglepő, és szokatlan" elégítse ki, s ebben járnak elöl a franciák. Logikailag előre nem látható módon, 
nem a jellemekből, hanem „eseményes történetekből" fejlesztik a cselekményt, hogy minél jobban 
meglepjék a közönséget, s nekünk nincs még valódi nemzeti színészetünk, mely az új divattal szemben 
megvédhetne. „Életünk legnagyobb részint politikai levén, ( . . . ) a színházban is főkép a politikára 
vonatkozó helyeket szoktuk megtapsolni"; s „mi a politikai tekinteteket a művészetéitől elválasztani 
még nem értjük". Nem a francia dráma saját érdeme magyarázza tehát itthoni sikerét - hangzik az 
Athenaeumnak adott válasz; ez pedig színház és kritikai feladatait egyaránt meghatározza: „vájjon 
országos intézetnek nem kellene-e lépéseit oda irányoznia, mikép inkább a közönségnél jó tapintatot 
alapítani törekedjék, mint sem hogy egyedül annak tetszését vadássza, vájjon férfias, eszmélkedő, és 
alapos kritikának szabad-e valaha a mű értékét kivált mai korunk közönségének tetszése után 
méregetni, és figyelmét majd nem kizárólag a hatásra fordítani, vagy is inkább célszerűbb föladat 
volna-e, tulajdon eszmélkedése által a közönséget is eszmélkedésre és fontolásra ébreszteni? " 

1 7 Ath. 1842.1. 672.; BJÖM V. 266-267. 
1 8 Ath. 1842.1.672.; BJÖM V. 267. 
1 9 RPD1 1842.1. (Tárca) 285. 
2 0 RPD1 1842. 1. (Tárca) 242-243. 
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Henszlmann nem a színház gyakorlati helyzetéből és közönségétől való függéséből indul ki, hanem 
épp ellenkezőleg: közönségnevelő, eszményi céljaira figyelmeztet. Azellen pedig teljes meggyőződéssel 
emel szót, hogy a kritika általában, s különösen ekkor a közönség ízlésének rendelje alá magát, és a 
művet hatásából ítélje meg. Bajzának tehát azt a saroktételét támadja, amelyet, mint fentebb láttuk, 
Shakespeare esetében maga az Athenaeum színikritikusa sem tudott következetesen érvényesíteni. 

A hatás mint kulcsszó ennek értelmében egyebek között azért nyer a vita során kiemelt fontosságot, 
mert a kritika fő funkcióinak kijelölésében van meghatározó szerepe: perdöntő érv lehet itt és 
elhanyagolható szempont amott. Henszlmann nemcsak a műközpontúság igényét hangoztatja, hanem 
egyszersmind meg is kérdőjelezi a másik felfogás és bizonyítási eljárás értékét, azt éreztetve, hogy az 
alatta marad a „férfias, eszmélkedő, és alapos kritikának". Ha e jelzők ellentét-sorozatát nem a 
kritikára, hanem magára a kritikusra vonatkoztatjuk, fölfedezhetjük benne későbbi, személyesebb 
hangú, Bajzát nyílt színvallásra kényszerítő minősítéseinek egyik stilizált előképét, amely mögött már 
ott feszül az álnév biztonsága mögül válaszoló ellenfél leleplezésének visszafogott türelmetlensége is. 

E cikkére azonban - két nappal később - „Kéve" reagál. Ezúttal Raupach Királyleány mint 
koldusnő, vagy Az élet iskolája c. darabjáról ír, de megint Henszlmann a címzett: „ha az ember német 
poéta és Raupach is azon felül, akkor mindent szabad tennie. Merne csak illy dolgot a francia, a német 
criticus urak két évig egyebet sem tennének, mint tudósnál-tudósabb foliánsokat írnának tele agyon 
zúzására. Mert tudnotok kell, magyar atyámfiai, hogy e Griseldisek, e raupachi életiskolák a 
németeknek nagyon tetszenek; valahányszor adatnak, megtelik a színház, és van sírás-rívás ( . . . ) . Az, 
mi ezen koldus nőben történik, fölér minden francia színpadi ráfogott és való mészárlásokkal, és íme, 
criticus uraimék mennyit értekeznek a hóhér-bárdról, melly a francia művekben megjelenik, mennyit a 
stílus patibulariusról! ( . . . ) Csodálom, hogy a német tudós criticusok a nagy tudománytól ki bírták 
találni, hogy Shakespeare többet ér, mint Iffland vagy Raupach. E szerencsés történetet alkalmasint 
Lessingnek lehet köszönni ( . . . ) . De e Lessingnek több esze és való tudománya is volt ám, mint van 
napjainkban száz gallophagus birálgatónak együtt véve." 

Bajza logikai eszközei láthatólag különböznek az előzményektől. Gyenge német darabról ír, de 
mivel az a német közönségnek tetszik, tetszik a „német kritikusnak" is; ha viszont francia lenne a 
darab, nem tetszene neki. A magyar olvasóknak fejti ki ezt, mintegy kirekesztve közülük bírált 
ellenfelét, akinek véleményét német tudós tekintélyéhez méri. Ebben az esetben tehát a közönség 
véleménye nem mérvadó az esztétikai érték kérdésében, elégséges alapnak látszik viszont a „német" 
kritikus ki nem mondott ítéletének rekonstruáláséhoz. S hozzátehetjük: a nemzeti elfogultság vádja 
vissza is hárulhat annak megfogalmazójára. Az érvelés következetlenségei pedig kihatnak a fő tételre is: 
egy értéktelennek talált német darab bírálata szolgálja itt a francia dráma értékeinek védelmét az 
utóbbi kultuszának ellenzőjével szemben. Az Utazás közös költségen c. „silány" francia dráma 
azonban néhány nappal később már nem válik ilyen általánosítás áldozatává, bár ennek is „Kéve" a 
bírálója: „e francia művet átengedjük, semmit fenn nem tartva magunknak védelmére, azon 
criticusoknak, kik a francia müveket nyúzni olly igen szeretik. ( . . . ) Vágják, boncolják, a mint 
tetszik, és lakozzanak belőle; nem fogok vele gondolni, csak általában a francia drámai iskola 
védelmére tartom fenn ezúttal is a fentartandókat." E két idézet egymásutánisága és egymásra 
vonatkoztatása arra enged következtetni, hogy Bajza egyazon álnév alatt is másképpen érvel akkor, ha 
német, s akkor, ha francia darabról ír; a konkrét példa így más-más funkciót nyerhet gondolatmene
tében. A német mű gyengéi a francia dráma „német" bírálója ellen vallanak egy látszólagos bizonyítási 
okfejtés kritikust közönséggel, tapasztalást fiktív premisszákkal s konkrétumot feltevéssel helyettesítő 
logikájában, amelynek konklúziója áthatólag előbb született meg, mint az igazolás. A francia mű ezzel 
szemben nem példája, hanem ellenpéldája a végkövetkeztetésnek, amelyet közvetve, mintegy 
kivételképpen erősít meg; az idézett dráma elmarasztalása összefér az annak ellentmondó, ezúttal 
„általában" megnyilatkozó értékítélettel. 

Az oksági kapcsolatoknak ez a végső soron tetszés - ill. a priori meggyőződés - szerinti 
alárendelése, eszközé való lefokozása, éppúgy, mint a megközelítési szempontok szabad válogatása az 
ügyvédi gondolkodásmódra hasonlít. Nem az ismert tapasztalati tények összességéből kiinduló s egy 

2 1 Ath. 1842.1. 752.; BJÖM V. 270. 
2 2 Ath. 1842.1. 782.; BJÖM V. 272. 
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még nem ismert konklúzió felé haladó előremozgás ez, hanem egy eleve bizonyosnak tartott tétel 
védelme az azt más eló'feltevések alapján vitató ellenféllel szemben. Bajza érvei így gyakran utólagosak 
és szelektívek. Akkor azonban, amikor frissen látott darabokról tudósít, s azokat egyszersmind 
bizonyító anyagként kísérli meg fölhasználni, a kétségbe vont ízlés-norma önigazolási kényszerében 
önvédelmi reflexek igazgatják gondolkodásának mechanizmusát: fontosabb számára a konklúzió 
védelme, mint az érvelés belső koherenciája. Nem az élmény kerül tehát előtérbe, a műértelmezés nem 
annak racionalizálásaként formálódik meg, s a műfaj-ideálnak a konkrét darabokkal való szembesítése 
sem érvényesülhet szabadon. A kritikust állandóan köti az, hogy saját igazságát érzi veszélyeztetve, s 
így tudósításainak funkciója kettős: bírálata nemcsak a műnek, hanem az ellenfélnek is. Az első 
szempont az idézett esetekben a másodiknak rendelődik alá, s az esztétikai értékítélet eleve 
vitafegyvernek is készül. Mindez azt eredményezi, hogy a polémia határozza meg a műbírálat 
szempontjait a norma kettős, a vitapartnerrel és a művel szembeni igazolásának folyamatában, s ha a 
mű mégsem szolgálja eléggé illusztratív funkcióját, az érvelés szabályai változnak meg, előidézve 
egyszersmind a gondolatrendszer heterogeneitásának és a vitastílus belső ellentmondásainak veszélyét is. 

Henszlmann a következő hónapban, 1842 májusában tette közzé fentebb bemutatott akadémiai 
székfoglalójának szövegét a Regélő Pesti Divatlap hasábjain. Láttuk, hogyan fogadta Bajza annak 
állításait közvetlenül elhangzása után; az eddigiek alapján érthető, hogy megjelenését sem hagyta szó 
nélkül. Az alkalmat erre Melesville és Duveyrier Senneterre marquisné vagy Egy napi kacérság c. 
darabjának előadása adta, amelyről „Sz." álnéven június 19-én jelent meg a Magyar játékszini krónika 
bírálata. „Valóban az illyen példa bizonyítja" - írja Bajza - , „mi sok okuk van a német criticusoknak 
neheztelni a francia drámaírókra, mert ezek a furfangos franciák lassanként annyira elfoglalják a 
drámaírás mezejét, hogy a németeknek nem marad egyéb hátra panasz, jajveszéklés s kérlelhetlen 
haragnál, mik azután forrásaivá válnak hosszadalmasan korholódó tudós értekezéseknek, mellyeket a 
való élet minden estve megcáfol, sőt kinevet a színházban, a közönség pedig nem olvas, mert unja, unja 
pedig azon figyelmet érdemlő nagy ok miatt, mivel ezen értekezésben a sok tudománytól nem látni az 
életet, a csupa theoriától a praxist, mert csak valljuk meg, tudományt élettel összekapcsolni olly 
mesterség, mit nem a német irók találtak fel." Bár a németek „gondolkodó fejek, a dolgok mélyébe 
hatók, alaposak", irók többsége csak a tudósokhoz tud szólni, a nagyközönséghez nem, s tévedés az, 
h°gy „csak a rendszer és körülményes inductiók embereiben lakik tudomány ( . . . ) . Hosszasban 
értekezni, vagy tán épen vitatkozni még most nem szükség, mert a nagy többség ezen francia elleni 
bölcselkedésekre nem figyel, s hogy a közvélemény eme bölcselkedő urak részére álljon egy hamar, 
attól ugyan nincs mit tartani"."2 3 

Az előzményekhez képest újdonság, hogy Henszlmann tanulmánya némi közvetett elismerést is 
kap, bár jórészt a korábbi ellenvetések ismétlődnek meg: a francia darabok közönségsikere ismét 
elégséges cáfolatnak látszik a „német" tudóssal szemben, pedig Maga Henszlmann már kétségbe vonta 
ennek az ellenérvnek a jogosságát, s mint láttuk, Bajza különböző bírálatai is ellentmondásosan éltek 
vele. Jellemző, hogy az Athenaeum szerkesztője a beható válasz szükségességét mérlegeli, s hogy 
számára a francia dráma bírálatának nem ízlésbeli alapja és gondolati ereje indokolja a kérdés 
megvitatását, hanem a felfogás elterjedtsége és népszerűsége dönt annak aktualitása fölött. 

Egy nappal e cikk megjelenése után a Nemzeti Színház Dumas Lorenzino c. darabját adja elő, 
amelyről „Szebeklébi" így ír június 28-án: „kielégítve épen nem valék. Nem tagadhatni, hogy vannak e 
műnek is egyes hatalmas részei, mellyekben rá lehet ismerni az igen ügyes szinmü-költőre, de - a mi 
drámában felette fontos! - jellemekre nézve egyike ez Dumas gyengébb miveinek. Lorenzinon kivül 
nincs benne egy alak is, melly valami új és sajátságos arcvonásokkal bima ( . . . ) ; rajtok egyéni sajátság, 
melly személyt személytől különböztessen, és a fajból megismerhetőleg kiemeljen, hogy a sajátságos 
alak emlékezetünkbe tapadván, ott megmaradna, nincs."24 

Az „Sz." álnevű cikkben „panasz és jajveszéklés" színében feltüntetett nézetek egyike jelenik meg 
itt, „Szebeklébi" véleményeként. Az „egyéni sajátság" követelménye volt az a norma, amelyet 
Henszlmann első fellépésétől fogva hangoztatott, s amelynek számonkérésétől Bajza ezúttal - épp egy 
francia drámáról szólva - korántsem zárkózik el, sőt a Drámai jellemek megfogalmazását látszik 

2 3 Ath. 1842.1. 1166.; BJÖM V. 280-281. 
2 4 Ath. 1842.1. 1228.; BJÖM V. 282. 
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idézni. Kettejük vitája itt, úgy tetszik, az egyetértés eddig nem tapasztalt mértékéig jut el: Bajza 
ízlésétől eszerint mégsem volt egészen idegen vitapartnerének jellemideálja. 

Annál kevésbé, mert a Lorenzino bírálatának folytatása nemcsak az „egyéni" esztétikáját érinti, 
hanem kitér annak dramaturgiai következményeire is. „Igaz, hogy annyi jellemek között, mennyi a 
görög szinmű Íróktól kezdve napjainkig színmüvekben előfordul, újakat teremteni nehéz, nehezebb 
mint például Euripides idejében volt: de valamint kifogyhatlannak látjuk a természetet új és új emberi 
arcok teremtésében, úgy kifogyhatlan ő új lélek-ábrázatokban. A régi, ismert vonások máskénti 
összerakása is azonnal új arcot ad. ( . . . ) Én részemről nem is vagyok olly igen szigorú, az 
újság-keresésben; megelégszem, ha egy régi lélek-ábrázatot egy pár új vonással felfrisít és megelevenít a 
költő, és jelleméből illyen vagy amollyan cselekvényt fejt ki, mellynél fogva, ha a festett személyt 
nevezni hallom, később megemlékezzem alakjára."215 

Henszlmann a lelki tulajdonságok összeolvasztásában látta az organikus személyiségábrázolás 
legelső feltételét; Bajza kifejezése („összerakás") inkább a mechanikus formákra emlékeztet. Ami 
viszont a legfontosabb: a jellemekből kifejlesztett cselekmény gondolata a Drámai jellemek egyik 
alaptételét idézi fel, azzal a különbséggel, hogy ott a cselekmény „egyedül a személyek jellemére, és 
jellemök összeütközésére" épülhet, itt pedig nem ennyire kizárólagos a megfogalmazás. 

Ezen a ponton a vita az előzményekhez képest szinte csak árnyalatnyi eltérésekre szorítkozik, 
páratlan alkalmat kínálva két ízlés találkozására. A rejtett dialógus dimenzióiban megmutatkozó 
közeledés azonban nem oldhatja fel a korábbi cikkek által kiváltott feszültségeket: az Athenaeum 
akkori olvasója nem tisztázhatta magában a különbözőképpen aláírt s gyakran különböző állásfoglalá
sokra is jutó válaszok szerzőségének kérdését. Bajza változó szempontú és végkicsengésű megnyilatko
zásai ugyanis nehezen csoportosíthatók az álnevek szerepkörei szerint: legfeljebb annyit állapíthatunk 
meg, hogy „Kéve" semmi engedményt nem tesz Henszlmannak, míg „Szebeklébi" nézetei jóval 
szélesebb skálán mozognak, a merev elutasítástól az érvek mérlegeléséig, sőt a vitatott normák némi 
fenntartásokkal való érvényesítéséig. 

Az eddigiek alapján azt a következtetést szűrhetjük le, hogy a látszólagos hallgatás nemcsak a Bajza 
által később hangsúlyozott magabiztosságot takarja, hanem megmutatkozik mögötte a szemlélet 
bizonytalansága is. Fentebb idézett kijelentései nem szervesen kidolgozott, egységes rendszerből 
fakadnak; inkább a többszörösen kötött helyzetből következő alkalmi megnyilatkozások, s nem egy 
irányba mutató, ellentmondásmentesen összegezhető, rész által egészet előlegező gondolatelemek. Fő 
tendenciájuk a defenzív magatartásra utal: az érvek egy megtámadott, de értékesnek tartott ízlésforma 
és esztétikai tudat védelmét szolgálják, az ellenfelet bíráló ellenérvek egymásra vonatkoztatása azonban 
rávilágít ennek a védelemnek saját belső következetlenségeire is. 

A nyílt vita közvetlen előzményeihez tartozik még „Sz." Kotzebue-bírálata, amely augusztus 11-én 
a Henszlmann normarendszerében központi jelentőségű motiváltságot kéri számon az Embergyülölés 
és megbánás c. darabon: „Itt már nincsenek titkos ajtók, kulcsok, álomital, gyilok stb. efféle, mit e 
németek a francia müvekben neheztelnek: de azért nincs belső szükségtől is valami föltételezve, ha 
csak a kotzebuei > stat pro ratione voluntas < belső szükségnek nem vétetik". Bajza a mű „organicus 

hibáin kivűl" a cselekmény „ok nélküli" alakulásával szemben emel s z ó t / 0 két hónappal később 
viszont Hugo Angeloját, mely „a francia költőnek (. . .) jeles műve".2 7

 m ár nem vizsgálja meg ebből a 
szempontból. E két színikritika között pedig, szeptember 27-én„,Keve" álnévvel Valami a dráma felől 
című cikkét teszi közzé, amelyben Henszlmann fegyenc-bírálatára reagál. „Az Ungar 210. számából 
azt tanuljuk: hogy az egész drámai magyar literatura nem ér annyit, mint gróf Teleki László Kegyence. 
Valljon azon jámbor úr, ki ezt irja - kinek neve, mellesleg legyen mondva, paradox-vadászatról és 
különcködésről eléggé ismeretes lehet az Ungar olvasói előtt - tud-e annyit magyarul, hogy magyar 
színműveket olvasson, vagy ha igen, olvasta-e a magyar jobb színműveket, hogy illyen merész 
állításokkal előlépni bátorkodik? Én kétlem." Henszlmann tájékozottságának, sőt nyelvtudásának ez a 
kétségbevonása „a hazánkban élő, vagy rövid ideig itt tartózkodó német literátor urak" karikírozasaval 

2 5 Ath.1842.1. 1228-1229.; BJÖM V. 283. 
2 6 Ath. 1842. II. 143.; BJŐM V. 288-289. 
2 7 Ath. 1842. II. 375.; BJÖM V. 291. 
2 8 Ath. 1842. II. 303-304.; BJÖM V. 154-156. 
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párosul: „bekukkantanak egy kicsit a magyar dolgokba, hallanak valahol harangozni, s azonnal készek 
( . . . ) naev hangú alaptalan itéletmondásokkal". Henszlmann megnevezése nélkül idézi a Drámai 
jellemeknek a j i a z a j drámairodalom hőseire vonatkozó megállapítását, azzal a megjegyzéssel, hogy 
„ezen úr csak azon magyar színműveket ismeri, mellyeket színpadon látott. ( . . . ) Ha szorgalmasan 
átolvasná a magyar drámai irodalom jobb műveit, alkalmasint jellemeket is találna, vagy legalább több 
kísérletet, s akkor másként fogna nyilatkozni." 

„Kéve** nem volt annyira engedékeny Henszlmannal szemben, mint „Szebeklébi", s ez az ad 
hominem bírálat mindenképpen közrejátszhatott abban, hogy a „német literátor" november 20-án 
közzétette Shakespeare Othellója, a nemzeti színház közönsége és az Athenaeum színi kritikája dmű, az 
addig folyt felemás vitát megelégelő felszólalását. 

Német nacionalizmusból táplálkozó franciagyűlölet és „hypertudós" bírálat, politikai elfogultság 
és nevetséges túlzások, a közönség értékítélete által megcáfolt életidegenség és olvasók nélkül maradó 
ízlésbeli különcködés, végül pedig a magyar nyelvet és irodalmat nem eléggé ismerő, nem magyar 
kritika: ezek Bajza álnév alatt írt polemikus cikkeinek legfőbb vádjai, amelyek végső soron ellenfelének 
illetéktelenségét voltak hivatva bizonyítani. Ezek az elvi szinten megmaradni nem tudó s folyvást 
személyes sérelmekkel járó vita kibontakozásának a nyüt szín előtti - legalább részleges - egyezségre 
jutást gátló tényezői, bár, mint láttuk, erre bizonyos tekintetben meglett volna a lehetőség. 
Egyszersmind pedig ezek az előzmények világítják meg Henszlmann OfAe/Zo-bírálatának logikáját és 
indulatainak hátterét is. 

A Regélő Pesti Divatlap kritikusa azon háborodik fel, hogy „Shakespeare drámai s nemzeti 
színházunk közönsége olly messze állanak egymástól, hogy e kettőnek összeállítása szinte képtelenség
nek neveztethetnék." Kevés a fordítás, még kevesebb közöttük a jónak is mondható, s az is alig kerül 
színpadra; az álművelt közönség csak a politikai vonatkozások iránt érdeklődik, s nem érti, sőt félreérti 
e művek lényegét. „De még szomorítóbb az, miszerint kritikusaink nagyobb részének tapintata egy 
hajszálnyival sem jobb mint a közönségé. így különösen Szebeklébi, Kéve, s álnevű társai, s még maga 
az Athenaeum szerkesztője is, többnyire a sima külsőségekhöz ragaszkodnak, így dicsérik ők a 
közönség előtt üres, és redves, de megcukrozott felszínen mutatkozó francia drámákat; azonban a 
tervnek létszeres (organicus) kényszerűsége, s a jellemek szükséges fejlődése, mit kivált Othellóban 
csodálnunk kell, előttük majd nem egészen elenyészik, ők mindig csak a hatásról, s örökké csak a 
hatásról csevegtek, és ezen csevegésben véleményöket még a közönség műveletlenebb része 
szeszélyeinek is alá rendelték, és a kritikából egy aljas rimát csináltak." 

Az Athenaeum színikritikáinak ízlésbeli alapjait támadó Henszlmann a kritika erkölcsi felelősségét 
hangoztatva vonja itt kétségbe az értékítéletnek a közönségtől való meghatározottságát. Poétikai és 
esztétikai szempontjának érvényesítése egyúttal válasz az életidegenség Bajzától hangoztatott vádjára, 
aki, mint láttuk, angol és német darabok esetében maga is a mű értékének vagy értéktelenségének 
önelvűségét hangsúlyozta a közönség véleményével szemben, a francia dráma védelmében viszont 
visszatérő érvként hivatkozott annak hazai népszerűségére. 

Ennek a megközelítésnek a bírálatát követi Henszlmann cikkében az a - csakis az előzmények 
ismeretében értelmezhető - kifakadás, amely az Athenaeum addigi vitamódszerét minősíti a már 
korábban is számonkért „férfias, eszmélkedő, és alapos" kritika igényével: „persze könnyebb 
mellesleg sujtogatni s minden felé vagdalkozni, s guerillaháborút viselni, mint ha férfi férfi ellen, név 
név ellen nyüt harcot vív, s vagy győz, vagy legalább becsülettel esik el: de önök; Szebeklébi uraimék, 
az utóbbira nem merték adni fejőket, önök az általunk gyakran ajánlott ügyharcot gyáván kikerülték 
és gyávaságukban az egykor derék Athenaeum tekintélyének védsáncai mögé rejteztek, honnét ollykor 
lovagiatlan kirohanásokat kísérlettek meg, mellyeket megtorlani nem tarthatám méltónak. Ha önök 
valódi kritikusok volnának, az ajánlott harc nem találandotta önöket készületlenül, nem lett volna 
szabad azt kikerülniök, annyival kevésbbé, minél inkább meg voltak győződve kedvenc francia drámáik 
jelességéről." Az igazi kritika „az értelem fegyverével" védi meggyőződését, összehasonlító elemzések
kel „öneszmélkedésre" tanítja közönségét s beavatja őt „a mélység titkaiba". Ennek elmulasztása 

2 9 RPD1 1842. II. (Tárca) 1067-1070. 
3 0 RPD1 1842.1. (Tárca) 243. 
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okozta azt, hogy a közízlés még mindig tájékozatlan a dráma lényegi kérdéseiben, nem tud „a jellemek 
kifejlődésének psychologiai kényszerűségébe behatni", s így nem képes Shakespeare megértésére sem. 

Henszlmann a párbajra hívás terminológiájának az irodalmi élet polémiáira való alkalmazásával a 
vitának - Bajza gyakori szavával: a bajnak - szabályrendszerét is tisztázni kívánja. Erre vonatkozó 
közmegegyezése eszerint nem volt a kornak, s így, mint ahogy a kritika mivolta és önmeghatározása is 
tárgya az irodalomkritikának, maga a vita is Önmaga tárgya lesz, egyaránt érintve saját műfaját, célját 
és erkölcsi vonatkozásait. Bajzának több idevágó megnyilatkozását idézhetjük, hiszen már a harmincas 
években védte az álnév használatának jogát. „Valahányszor ( . . . ) a névtelenség és álnevűség ellen vagy 
mellett vitatás támasztatik, az egész szóharcnak ezen kérdésen kelL mint sarkon, megfordulnia: Mi 
hasznosabb, mi jobb? a dolgok felől minden ember ítéletét meghallgatni-e, habár névtelenül és 
álnevűleg is, vagy pedig eltiltván, s becstelennek hirdetvén az álnevűséget, csak azok Ítéletét hallgatni, 
kikben bátorság van ítélni? és igy a tudománynak csak szűk ajtócskát, a tudatlanságnak ellenben, mely 
mindig tolakodóbb és szemtelenebb, tágas kaput nyitni? "^1 Három nappal Henszlmann e cikkének 
megjelenése előtt mondta ki a Lauka-Vachot pörrel kapcsolatban azt, hogy „A neve alatt föllépett 
írónak többet szabad mondani álnevű gáncsolójára, mint ha ez is saját neve kiírásával szólna";32 igaz, 
ott Vachot használta az álnevet LaukávaL, az Athenaeum munkatársával szemben. Bajza ugyané 
cikkének folytatásában viszont - mely épp Henszlmann vitairatával egy napon látott napvilágot - az 
áll, hogy a Regélő „táborozásai" a francia drámák ellen „nevetséges módon előbb kezdődtek, mintsem 
ellenség lett volna és minden ember csodálkozása s egy kis mosolygására ellenség nélkül is folytak 
le". Mindez tehát azt jelenti, hogy az Athenaeum színházi rovatában álnéven közzétett, 
félreérthetetlenül Henszlmannra vonatkozó kritikákat Bajza itt nem veszi figyelembe. 

Shakespeare, francia színművek s az Athenaeum c. nyílt válaszában 4 ezt írja Garay Regélőjéről: 
„E lapnak elejétől fogva fő célja vala a francia színmüvek hitelét lerontani, s e célra, meg kell vallani, 
nincs is egyéb eszköz, mint magokba a művek boncolatába bocsátkozni. Én soha nem rosszaiám a 
Regélőnek e módját, sem az Athenaeumban nem engedem mások által roszaltatni". Ezt a 
szövegrészt értelmezve két következtetésre juthatunk. Az idézet első mondata szerint csak a 
műelemzés ronthatja le a francia drámák hitelét, a második pedig azt állítja, hogy Bajza ez ellen sem 
mint szerző, sem mint szerkesztő nem tiltakozott. 

Válasza második részének végén ezt írja: „Nem tudom, miért vitázzon épen az Athenaeum 
Henszlmann úrral? Ha olly nagy viszketege van valakinek vitára, hogy épen nem segíthet magán más 
úton, ám fogadjon magának vitázót. Hogy az Athenaeum guerilla-háborút viselt, lovagiatlan 
kirohanásokat tett volna Henszlmann ur ellen a francia drámák miatt, ez olly állítása Henszlman urnák, 
mellyet alkalmasint álmaiból merített, mert az Athenaeum hasábjain illyesmit nem olvasa." 

Bajza itt vitán, úgy látszik, saját név alatt folytatott, nyílt vitát ért, álnevek alatt tett kritikus 
megjegyzéseit viszont, amelyekre Henszlmann „guerillaháború" minősítése vonatkozik, nemlétezőknek 
könyveli el. Pedig korábban, a Kritikai Lapokban azt a nyilatkozatot tette, hogy folyóiratának 
„névtelen vagy álnevű cikkelyeinél csak mint szerkezteto veszi magára a felelet terhét, azaz, csak arról 
kezeskedik, miért adá ki ez vagy amaz cikkelyt; de a cikkelyben vitatott ervek, kifejezések, helyes vagy 
helytelen tónus iránt soha nem". Az álnév eszerint olyan szabadságot biztosít, amelyért a szerkesztő 
akkor sem felel, ha történetesen ő maga él vele. 

Ha tehát Bajza alkalmi megjegyzéseit egymásra vonatkoztatjuk, s ezek tükrében kíséreljük meg e 
vita során tanúsított taktikáját elemezni, arra jutunk, hogy saját logikájának áldozataként 
Henszlmannal szemben nemcsak önmagával, hanem az irodalomtörténeti tényekkel is ellentmondásba 
került. A Kritikai Lapokban az álnéven megjelent cikkeknek csak közléséért vállalta a felelősséget; itt 
viszont, nyílt válasza szerint, sem ő, sem pedig az Athenaeum nem bocsátkozott vitába ellenfelének 

3 1 A névtelenségsálnévről. BJÖM IV. 317. 
3 2 Felvilágosító szózat a Lauka-Vachot pör iránt. Ath. 1842. II. 477. 
3 3 Uo.488. 
3 4 Ath. 1842. II. 585-590, 593-598, 602-608. ; BJÖM V. 157-179. 
3 5 Ath. 1842. II. 585.; BJÖM V. 158. 
3 6 Ath. 1842. II. 598.; BJÖM V. 172. 
3 7 Eszméltetés a Kritikai Lapok antikritikusaihoz. BJÖM IV. 319. 
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korábbi megnyilatkozásaival. Úgy látszik, ezzel ő maga adta meg az alapot arra, hogy irodalomkriti
kánk története mindeddig nem vette figyelembe a Magyar játékszini krónika Henszlmannal kapcsolatos 
dokumentumait. 

Pedig, mint azt válaszcikke tanúsítja, a francia dráma védelmében jórészt korábbi állásfoglalásait 
foglalja össze. Az ízlésformálás feladataira nézve ő a szkeptikusabb: „országos színházunk olly rósz 
állapotban van, minn nem segíthet, nem változtathat, semmi eritica, semmi hírlapi értekezés"; „ezen 
csak országosan lehet segíteni", gyökeres reform" szükséges. Az Athenaeum nem vállalhatja a 
felelősséget azért, hogy a közönség nem érti Shakespeare-t: ennek oka egyrészt az, hogy a magyar 
fordítások megőrizték a „szeméremsértő" és „botrányos" kifejezéseket, másrészt - s itt egyetérteni 
látszik ellenfelével - hiányzik a kellő műveltség a lélektani mélységek felfogásához, harmadszor pedig 
kevés a jó színész. Bajza tehát erkölcsi és gyakorlati szempontokból indul ki, s felfogásában a 
klasszicizmus szépségmeghatározása találkozik a színházszervezés konkrét feladataival. Bár a drama
turgia kérdéseinek tárgyalására külön lapot igényelne, a kritika esélyeit kisebbnek tartja, mint 
Henszlmann, aki elsősorban esztétikai és poétikai megfontolások szerint ítél s kéri számon az e téren 
való mulasztásokat az organikus műegész híveként. 

A Magyar játékszini krónika cikkeinek írója épp a fő kérdésben kerüli el a megütközést: esztétikai 
ízlés és kritika kapcsolatrendszeréről csak járulékosan szóL A hatásos mű is mást jelent kettejük 
számára: Henszlmann az olcsó és esztétikailag megalapozatlan tetszéshajhászatot, Bajza a „hatástalan", 
az unalmas ellentétét érti rajta, s szerinte „a hatás nem árt semmit a dráma belbecsének". Az egyik a mű, 
a másik a befogadás szempontját állítja középpontba; Henszlmann szerint a hatásvadász francia 
drámához szoktatott közönség alkalmatlan Shakespeare élvezésére, Bajza szerint viszont „a Regélő 
eriticusai a francia drámákat roszaknak, az athenaeuméi ellenben jóknak tartják" s „józan okosság 
szerint pedig nincs cél, n*ncs szükség a francia drámák felett vitatkozni", hiszen „ a közönséget 
meggyőzni arról, hogy a francia drámák jók, vagy legalább nem olly roszak, mint ezen urak hirdetik, 
nem kell", a Regélő munkatársait pedig vagy nem lehet, vagy nem érdemes más véleményre bírni. 

A közönség mint érv és Henszlmann franciagyűlölete mint ellenérv eleve lehetetlenné teszi az 
érdemi eszmecserét, a vita fölöslegessé nyilvánítása ezen túlmenőleg megkérdőjelezi az elmúlt év során 
álnév alatt folyt és meg nem történtnek tekintett polémia tárgyszerűbb részleteit is. Bajzának a francia 
drámát jellemző sorai - mint maga is mondja - az általánosság szintjén maradnak: „igen jeles" 
iskoláról szól, mely a „valósággal lényeges" elemeket hangsúlyozza, s eloadhatoság szempontjából 
felülmúlja a többit. Cselekmény, mese és szerkezet, s végül a jellem sorrendjét „tökéletesnek" tartja: 
„Lehet szomorújáték jellem nélkül, de cselekvény nélkül nem lehet, ezt mondja Aristoteles" azt 
igazolva, hogy „a drámában nem a jellemzés fő dolog". A francia dráma érdemei pedig - amelyekhez 
a hű ábrázolás és az eszményítés egyeztetése is hozzátartozik - arra utalnak, hogy kisebb, főképp 
újdonságából eredő hibái ellenére „ezen iskolából fog kifejleni a legtökéletesebb drámaírás". 

Bajza nyílt színre lépése minden jel szerint együttjárt a folyóiratának és személyi presztízsének 
védelméből fakadó szerepvállalással: elsősorban olvasóközönsége előtt igazolta magát méltatlanul 
megtámadott szerkesztői mivoltában. E cikkének számos kitekintése az irodalmi élet akkori 
állapotával, s főképp a Regélő Pesti Divatlap és az Athenaeum több más polémiájával is szorosan 
összefügg; ezekre nézve T. Erdélyi Ilona monográfiája ad részletes felvüágosítást. Magának a vitának 
öntörvényű kibontakozása így szükségképpen viszonylagos; jellemző azonban, hogy a korabeü olvasó e 
konkrét szövegek alapján korántsem tekinthette át a problémakör egészét s annak egy évig tartó 
közvetlen előtörténetét. Az irodalmi ízlés és közgondolkodás kifejlesztése szempontjából így e 
válasznak nem lehetett meghatározó szerepe: „Szebeklébi" álnéven Bajza sokkal közelebb jutott el 
Henszlmann alapelveinek megértéséhez, sőt olykor érvényesítéséhez, mint a sajátja alatt; ezúttal 
inkább a merev szembenállás talált magának kifejezést, nem pedig a személytől függetlenített tárgy 
fölötti polémia. 

3 8 Ath. 1842. II. 587-590.; BJÖM V. 160-164 
3 9 Ath. 1842. II. 594-598.; BJÖM V. 166-172 
4 0 Ath. 1842. II. 604-605. ; BJÖM V. 175-177 
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Henszlmann mindenesetre élt a régóta várt alkalommal, &A dráma alap-elvei című cikkében most 
már Bajza nyílt válaszával szemben fogalmazza meg felfogásának lényegét. A cselekmény, a mese és 
szerkezet s a jellem rangsorát elutasítva a jellemet állítja középpontba, s ebből eredezteti a cselekményt 
és mesét, a „keresztényi dráma" antik hagyományoktól különböző, azokat meghaladó sajátosságaként. 
Szemléletében a dráma mint az ábrázolás legtárgyilagosabb megvalósulása emelkedik a többi műfaj 
fölé; a jellemek, „a költőtől elkülönözött személyek" pedig e tárgyiasítás legfőbb biztosítékai, s 
egyúttal a „cselekvőség" első feltételei. Indokolása esztétikai alapelveivel függ össze: „A művészet 
minden nemének legfensőbb föladata az embert, mint az isten világának legtökéletesebb ismert lényét, 
annak erejét, cselekvőségét, és jellemét ábrázolni, és ezen ábrázolás által viszont embertársára, jelenjék 
ez bár meg mint hallgató, mint olvasó, vagy mint szemlélő, hatni, és annak természetes művészet iránti 
kellékeinek megfelelni." Az egyéniség mint tárgy a „jellemzetes" követelményéhez kapcsolódik, az 
„eleven cselekvény" normája pedig az organikus kifejlesztés elvével áll összefüggésben. 

Bajza válaszának fő ellentmondása Henszlmann szerint abban állott, hogy egyszerre utasította el a 
vitát és fogalmazott meg mégis dramaturgiai nézeteket, s hogy a cselekményt - mely a jellem okozata 
— a jellemtől elszakítva tekintette elsődleges tényezőnek. Pedig „a drámai cselekmény ( . . . ) az egyedi 
jellem erő kifejlődése, és cselekvőségének eredménye" a külvilág és az egyéniség kölcsönhatásainak 
rendszerében, másképpen szólva: „az egyedi jellem a kül befolyásokra visszahat, és így ön magát 
kifejleszti, és magát előttünk érzékíteti". Arisztotelész Bajza által idézett tétele, mely szerint 
„szomorújáték lehet jellem nélkül", alapot ad arra az értelmezésre, hogy „drámában jellem nem 
szükséges, hanem csak cselekvény", ez pedig tarthatatlan következtetés. 

A drámairodalom anyagát Henszlmann a motiváció jellege szerint csoportosítja és értékeli. „A 
legalsóbb iskolában a külsőleg munkálkodó eset határozza a cselekvényt, mihez a jellemek vagy 
személyek csak mintegy gépekként járulnak": ez a véletlenekre és meglepetésekre épülő „helyzeti
drámák (Situationsstücke)" leginkább vígjátékokra, s főleg Kotzebue darabjaira jellemző sajátossága. A 
második kategóriában „az eflcerülhetlen, a kénszerítő sors" áll külső erőként a drámai hőssel szemben; 
a görög tragédia azonban már elveszítette világnézeti hitelességét. E két esetben a művek erényei 
annál nagyobbak, „minél nagyobb ellenhatásra talál bennök a külső hatás a személyek belsejében". A 
harmadik, legértékesebb „iskola" pedig „a lélektani szükségességben, és a cselekvény jellemekbőli 
fejlesztésében alapszik", s legjobb példáit Shakespeare, Goethe és Calderon műveiben találhatni meg. A 
francia romantikus dráma az elsőhöz áll legközelebb, s leginkább a másodiktól távolodott el, de 
mindháromból megőrzött valamennyit. A már korábban kifejtett hibáin túl épp ez az „ecclecticismus*' 
okozza esztétikai gyengeségét, s aki benne - mint Bajza - gyönyörködni tud, nem is értheti 
Shakespeare igazi mélységeit.44 

Bár a szerző cikkének második közleménye elején azt ígéri, hogy ellenfele többi érvét „figyelemre 
méltónak nem ítélve", egyedül jellem és cselekmény viszonyára korlátozza majd fejtegetéseit, 
válaszának végén mégis kitér Bajza több, ellentmondásosnak ítélt állítására. Közülük első az 
eszményítés kérdése, amelyet az Athenaeum szerkesztője összeegyeztethetőnek vél az életszerűség 
követelményével: „Szeretem őket [ti. a francia drámákat], mert életet ábrázolnak olly hiven és valóan, 
hogy a hallgató ismert személyeket és történeteket vél látni és hallani, a nélkül még is, hogy az élőnkbe 
rajzolt kép és személy megszűnnék eszményi lenni" - írta Bajza. Henszlmann az „eszményi" 
terminus fogalmi tisztázatlanságát bizonyítva mutatja ki a természet megnemesítésének elvéből fakadó 
esztétikai következményeket: az eszményítés a valódi jellemábrázolás rovására megy, mert egyéni, 
megkülönböztető jegyek helyett „ábrándos kaptafára" ütve általánosít. 

Másik megjegyzése irodalom és erkölcs viszonyára vonatkozik: nevetségesnek tartja azt, hogy „a 
francia művek többnyire erkölcsi irányúak és nem ellenkeznek a morál tanitásával". Bajza itt 

4 1 RPD1 1843.1.75-82, 110-116, 148-144(1), 172-180. 
4 2 Uo. 75-79 . 
4 3 Uo. 110-116. 
4 4 Uo. 148-144. (!) 
4 5 Ath. 1842. II. 605.; BJÖM V. 176. 
4 6 RPD1 1843..1.173. 
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láthatólag az esztétikum etikai meghatározottságának klasszicista fogantatású alapelvét kísérelte meg 
egyeztetni a francia romantikus dráma anyagával, s Henszlmann ezzel szemben az irodalomról való 
gondolkodásnak azt a fázisát képviseli, amely egyrészt magáénak vallja „a tiszta kritikának a morálba 
avatkoznia nem kell" tételt, másrészt viszont - amennyiben mégis fölvetődik a mű etikai szempontú 
megítélése - hajlamos az ábrázolt események minősítését magára a műegészre is vonatkoztatni: 
idézett példák között „nőn elkövetett erőszakról" tesz említést. 

Az esztétikai és erkölcsi szempontok mérlegelésén túl a Regélő kritikusa a művészettörténet azon 
tapasztalatait állítja szembe a francia iskola további tökéletesedésének lehetőségével, amelyek 
„bensőség" és „külsőség", „lényeg" és „technika" egymáshoz való viszonya által jellemzik egy-egy 
művészeti ág kibontakozását, virágkorát és hanyatlását. Az organikus fejlődés csúcsát mindig e 
fogalompárok egyensúlyra jutása jelentette, a „külsőség", a „technika" eluralkodása azonban sohasem 
volt megfigyelhető az újdonságok korai stádiumában; ezek szerint nem várható olyan virágkor, amelyet 
a francia dráma előlegezne. Másrészt - s ez Henszlmann filológiai fekészültségének bizonyítéka — a 
szövegkritika eszközeivel vonja kétségbe Bajza Arisztotelész-idézetének hitelességét. Hunfalvy Pál 
Poétika-fordításának szóban forgó részletét („cselekvény nélkül nem lesz szomorjáték, de lehet jellem 
nélkül'*) latin és német nyelvű kiadásokkal veti egybe, s arra a következtetésre jut, hogy az eredetiben 
szereplő „ethos" azokban nem jellemet, hanem erkölcsöt (mores, Sitten), ill. Winckelmann 
felfogásában kifejezést (Ausdruck) jelent, ez pedig lényegesen megváltoztatja az amúgy is homályos 
állítást. S még ha helyes lenne is Hunfalvy szövegértelmezése, Arisztotelész akkor sem lehetne 
perdöntő tekintély a „keresztényi művészetek" esetében, mert azok „föladata egészen más mint a 
hellénekéi vala"; a Poétika felfogását Shakespeare életműve és a Lessingtől A.W. Schlegelig tartó német 
elméletírás egyaránt megcáfolta.49 Henszlmann itt már A hellen tragoedia tekintettel a keresztyén 
drámára c. hosszú tanulmányának egyik alapgondolatát előlegezi: e művét ugyanez év júliusában 
terjeszti majd a Kisfaludy-Társa.;g elé, dramaturgiai vonatkozású munkásságának betetőzéseként. 

Válaszának végén a vita során kapott legszemélyesebb s legméltánytalanabbnak érzett sértést, a 
német anyanyelvűségére tett megjegyzéseket kéri számon, mégpedig nemcsak az Athenaeum német 
műveltségű szerkesztőjén, hanem a „Szebeklébi" „Kéve" és más álnevek alatt megjelentetett cikkeken 
is.5 0 A polémiának ez a mellékszólama jól rávilágít arra, hogy milyen szemléleti előfeltevések gátolták 
az ízlés- és felfogásbeli különbségek ütköztetésének elvi szinten való megőrzését, s egyszersmind 
Henszlmann nézőpontjából is igazolja azt a feltevésünket, hogy a Magyar Játékszini krónika ennek a 
vitának egyik fő fóruma volt. 

Az Athenaeum viszontválaszai arra utalnak, hogy Bajza nagyobb jelentőséget tulajdonított 
Henszlmann felfogásának, mint amennyit saját neve alatt megjelent cikkében éreztetett. Ennek egyik 
jele az, hogy 1843 elején indított szépirodalmi lapszemléjében „Verőczey" álnéven szólal meg, 
„őszinte magyar barátsággal" köszöntve a megbírálandó folyóiratok szerkesztőit,5 s ezáltal mintegy 
tiszta lapot nyitva teremtett magának lehetőséget a tárgyszerűbb vitára. E rovatnak a Regélő 5-12. 
szám c. bírálatában nem is hozza szóba ellenfelének származását, cikkét pedig tudományosnak 
nevezi, de korántsem módosítja kategorikus szembenállását: Henszlmann „aesthetikai különc és 
paradoxvadász", akinek legutóbbi írásában jó és tanulságos az, ami nem új, „nem jók ellenben és 
valótlanok, a mik Ujak és egyenesen az értekező fejéből kerültek". 

Ezt az állítását - új mozzanatként - ellenfele azon esztétikai nézeteinek bírálatával illusztrálja, 
amelyekre eddig még nem reagált, s amelyeket a Párhuzam az ó- és újkor művészeti nézetek és 
nevelések közt, különös tekintettel a művészeti fejlődésre Magyarországban című, 1841-ben megjelent 
tanulmány fejtett ki részletesen. Bajza tehát kiterjeszti a vita dimenzióit: a,jellemzetes", „eleven" és 
„célszerű" terminusok használhatósága ellen tiltakozik, kétségbevonva annak jogosultságát, hogy 
Henszlmann kiiktatta az „eszményi" és a „szép" definiálhatatlannak tartott fogalmát, s az utóbbi 

4 7 Uo. 173-174. 
4 8 Uo. 174-175. 
4 9 Uo. 175-177. 
5 0 Uo. 180. 
5 1 Ath. 1843.1. 96.; BJÖM IV. 471. 
5 2 A Henszlmannra vonatkozó rész: Ath. 1843.1. 190-194.; BJÖM IV. 484-490. 
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helyett a „művészeti" tárgyilagosabbnak felfogott kategóriáját vezette be. E fogalmi tisztázásokat 
igénylő rendszerező törekvésekkel szemben - amelyeket kezdeményezőjük is csak első lépéseknek 
tekintett - Bajza nyelvszemléletét a „logicai teljességű" tudományos műszavak iránti szkepszis 
jellemzi: „mert több van az emberi lélekben mint a mit szó kifejezni bir, s nagy ügyetlenség, mihelyt 
valamit megmondani nem tudunk, ráfognunk, hogy az a valami nincs, az nem fogalom, nem lény." 
Ezzel összefüggeni látszik az, hogy lebecsüli Henszlmann terminustörténeti vizsgálódásait, s 
fordításkritikáját üres beszédnek, merő szóvitának nevezi; számára nem több „tudós ostentationál, 
hogy Henszlmann nyelvtörténet, szó-biographia és lexicon után magyarázgatja azt, mit magából 
Aristotelesbol fölvilágosíthatni." Az ethos és a jellem tökéletes megfelelését evidenicaképpen könyveli 
el, s elhárítja & Poétika időtlen érvényességével szemben támasztott fenntartásokat is: a görög filozófus 
„tudott annyit a jellemekről mint akárki az újabb időben"; a német drámaelmélet Arisztotelész iránti 
tiszteletét pedig Lessing Hamburgische Dramaturgie c. művéből idézve bizonyítja. 

Ellenfelének nézeteit ő is egyes alapfogalmainak tisztázatlansága miatt vitatja. A drámai 
cselekmény jellemekből való kifejlesztésének normáját annak alapján bírálja, hogy Henszlmann „a 
külbefolyás és magából kifejlés fogalmait zavarja össze, mert külbefolyáshoz csak az eseményeset, 
véletlent számítja, holott a személyek egymásrai hatása is külbefolyás, és a külbefolyás és magából 
kifejlés is egymást föltételezik". Bajza azonban félreérti itt A dráma alap-elveinek szövegét. 
Henszlmannak abból a mondatából következtet, amely önmagában meg is engedi ezt az értelmezést, 
a szövegkörnyezet azonban egyértelművé teszi a gondolatot, amely ezúttal korántsem különbözik 
lényegesen a Bajza által kifejtettektől. " Eszerint tehát a bírálat nem tüzetes olvasaton alapult, pedig 
szerzője - saját neve alatt odafűzött lábjegyzetben - ehhez hasonló félreértelmezést tulajdonít 
ellenfelének a vita egyik központi tárgyát képező Arisztotelész-idézet ügyében. 

Az eszményi fogalma körül már csak azért sem alakulhatott ki érdemleges vita közöttük, mert 
mindketten mást értettek rajta. Henszlmann, mint láttuk, az eszményítést eleve meghatározhatatlan és 
kivihetetlen elvnek tartotta, amelynek érvényesítése a drámai személyek egyénítésének rovására ment, 
mert a jellemzés konkrétumaitól távolító általánosítást eredményezte. Bajza nézete szerint viszont 
Goethe és Shakespeare is eszményítette alakjait, s példái között Margit és Tasso, ül. Hamlet, Portia, 
Othello és Jago egyaránt szerepel; ő azonban az eszményit nem a konkrét egyéni, hanem - a 
Schillernél is megtalálható - „igen való képek" ellentéteként fogta fel, és Shakespeare, francia 
színművek s az Athenaeum c. cikkében egyeztetni tudta a „hiven és valóan" ábrázolt élettel is5 6 

Maga a vita is mást jelent kettejük szóhasználatában, s ez még tovább bonyolítja a helyzetet. Bajza 
saját névvel aláírt lábjegyzete szerint Henszlmann azokhoz tartozik, „kik vitatkoznak csupán hogy 
vitatkozzanak", s ezért neki - mint szerkesztőnek - továbbra sincs szándékában ővele vitába 
bocsátkozni. „Verőczey" pedig így zárja cikkbírálatát: efölött „nekem is nem vitázni szándékom, 
hanem csak jellemezni azt, s elmondani, mint vélekedem némi kérdéses dolgok felől". Úgy tetszik, hogy 

5 3 Észrevételek Pulszky Ferenc urnák párhuzam az ó és újkori művészeti nézetek és nevelés" 
cimű munkámnak folyó f.é. Athenaeum 15-ik számában megjelent bírálatára. RPD1 1842. II. 601. 

5 4 „Vannak drámaírók, kik (...) oda irányozzák igyekezctökct, hogy mennyire csak lehet, az em
ber cselekvőségét a hasonló embertárs befolyásából eredettként állíthassák elő; vannak aztán mások, 
kik illy befolyást gyakorolni a dráma személyeire inkább és gyakrabban külső okokkal és physikai 
vagy mechanikai eredményekkel tartják helyesnek (...)." RPD1 1843.1. 113-114. 

5 5 A fenti idézet előzményekénct, ugyanazon az oldalon található a következő mondat: „kény
telenek leszünk az erőt [t.i. jelle'incrőt], és a jellem egyes alkotórészét mozgásba, cselekvőségre indíta
ni; (...) ezt pedig kétfélekép tehetjük, t.i. a személyt vagy hozzá hasonló személy, vagy hozzá nem ha
sonló egyéb külső okok által gerjeszthetjük cselekvőségre." (Kiemelés tőlem.) Nem sokkal utána 
pedig ez áll: „ha nem tartjuk azt drámai fő cselekvénynek, hogy az egyedi jellem a kül befolyásokra 
visszahat, és igy ön magát kifejleszti, és magát előttünk erzékíteti; szóval ha drámai cselekvénynek 
nem a személyek egymássali összeütközését, egymás általi módosítását és átalakulását, az az a jellem
nek szemünk előtti szülemlése kifejlésének, és módosításának tartjuk; akkor, megvallom, nem tudom 
mi lesz ez azjsten adta cselekvény (...)." Uo. 113-114. 

5 6 Ath. 1842. II. 605.; BJÖM V. 176. 
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bár az érvelés itt már erősen megközelíti a tautológiát, a logikai különbségtevés még az álnéven 
megszólaló Bajza számára is fontos lehetett, s mögötte ismét a kritikusi szerep megalkotásának 
lélektani tényezőit, s közöttük is főképp a presztízs szempontjait sejthetjük. A szerep-tudat fontosságát 
pedig megerősíteni látszik az, hogy Bajza ahhoz a rossz színészhez hasonlítja elenfelét, aki „akkor üt 
legnagyobb zajt, mikor legkevésbbé tudja leckéjét". Kritikus és színész ilyen analógiája talán közelebb 
vihet az álnevek adta szerep-lehetőségek kihasználásának megértéséhez. 

Ezek közül néhány kirajzolódik a Magyar játékszini krónika 1843. évi anyagában is. „Szebeklébi" 
azt írja, hogy „soha egy szócskával sem" bántotta Henszlmannt, aki „még is olly szépen, nemesen" 
szokott róla megemlékezni; Egressy Gáboron pedig - ellenfelének kulcsszavait idézve — hasonló 
iróniával kéri számon a „jellemzetes" és „motivált" játékot.57 „Kéve" Ancelot egyik darabjának 
előadása alkalmával Henszlmann esztétikai és drámaelméleti nézeteinek paródiáját adja, amelyben 
céloz Kié a konc? c. vígjátékának bukására is: Clementina „remek mű, a maga nemében ollyan, minőt 
a francia regényes iskola ellenségei szeretnek; nincsenek benne véletlenségek, nincs semmi meglepés, a 
cselekvény benne a személyek belsejéből, gyomraik és beleikből, fejlik ( . . . ) . S a mi fő becsű dolog e 
színműben az, hogy hatása nincsen, s épen olly szépen mulatja magát ásításokkal a néző közönség 
mint egy ismeretes eredeti vígjátékban, melly egyetlenegyszer adatván színpadunkon, a hasból 
fejlődött sok cselekvény miatt úgy hasra esett, hogy még a koncot is kiejtette kezéből, örömmel 
jegyezzük fel e napot e krónikába, mellyben olly francia műről szólhatunk, mi minden kellékekkel bir, 
miket a franciarágó criticusok jó drámában megkívánnak. Ha még egyszer adatni fog, kérünk minden 
franciadráma-pártolót, el nem mulaszsza bemenni a színházba, mert meg fogja tanulni gyakorlatilag, 
minők azon színművek, mellyekben az ember magát célszerűen, jellemzetesen, és a mi legtöbbet ér, 
elevenen elunja."58 „Cs." pedig a vita kezdete óta már többször elhangzott vádakat eleveníti föl: „ne 
higyjetek a magyar divatlap criticusának se, ki, midőn a francia müvek ellen tudós szógőzbe 
burkolódva okoskodik, nagyobbára csak németek majma". ' 

Henszlmann normái azonban, mint nemegyszer az előzmények során, olykor erős hangsúllyal 
érvényesülnek Bajza értékítéleteinek megalkotásában, jelezve, hogy konkrét művekről szólva a 
látszólagosnál kisebb volt közöttük a különbség. „Sz." pl. Halm Vadon fia c. darabjáról úgy 
nyilatkozik, hogy annak „fő betegsége a psychologiai motivatio hiánya", s a szerző „csaknem mindig 
maga beszél, ritkán tudja személyeit a magok egyéniségökben megszólaltatni". „K." szerint pedig 

5 7 Ath. 1843.1. 105.; BJÖM V. 303. 
5 8 Ath. 1843.1. 247-248. ; BJÖM V. 310. 
5 9 Ath. 1843. II. 93.; BJÖM V. 328. Bajza Kubinyi (Rudolf?) Parragi levelek c. hozzászólásához 

(Ath. 1843. I. 4 1 - 4 4 , 141-144, 185-188.) - amelyet, bár az egyértelműen neki ad a vitában igazat, 
sőt olykor az ő érveit ismétli meg, pártatlannak nevez (uo. 44.) - a következő lábjegyzetet fűzi: 
„Hogy én Henszlmann urat vagy akárkit valaha tót vagy német származásáért gáncsoltam volna, ez 
azon költemények sorába tartozik, mellyek koholójokra semmi dicsőséget nem hozandanak; sőt én 
igen becsülöm és igen méltánylom Henszlmann úrban azon kevés magyarságot is, mit eddig bizonyí-
ta, s ha őt magyarságunkért buzogni tapasztalnám, ha látnám, hogy hibátlanul beszél és ír nyelvün
kön, hogy erős akarat van benne magyarokkal nem németül (mint most szokott és szeret), hanem 
mindig csupán magyarul beszélni, senki nálamnál készebb nem volna elismerni, hogy ez ő benne 
nagyobbra becsülendő, mint akármellyikünkben, ki a hazai nyelvet anyja tejével szíta be. Bajza." 
(Uo. 187-188.) 

Erdélyi viszont így emlékezik vissza a vitára: „Bajza (...) szigorú lecke alá vonatott Hjenszlmann] 
által, de Hjenszlmanjnak, szerencsétlenségére, melyet ő nem érez, német neve van, aztán különcsé
gei is felötlők a külső viselet pongyolaságában, s mikor ő a dráma belsejéről beszélt, ellenfele azzal 
vesződött, hogy ő különc, hogy kivetve hordja inge gallérát, hogy német stb. természetes, misze
rint ily fontos és döntő okok súlya mellett igazsága nem lehetett. És volt még egy szerencsétlensége 
H[enszlman]nak. Darabot írt, mely színpadra vitetvén, megbukott. No bezzeg volt mit hallani az 
eleven, jellemző és célirányos esztétikai elvről!" (Irodalmi levelek V. in: Erdélyi János: Filozófiai 

és esztétikai írások. Sajtó alá rend. T. Erdélyi Ilona. Bp. 1981. 613.) 
6 0 Ath. 1843.1. 298-299.; BJÖM V. 312-313. 
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Ponsard Lucretiája. „sem jellemzés, sem psychologia, sem cselekvény tekintetében nem emelkedik 
( . . . ) középszerűségen felül. A mi pedig hatását illeti, az még a középszerűségen is alul van."6 ' Bajza 
tehát lélektani kidolgozottság, tárgyiasítás és egyénítés követelményeivel mér az első esetben, s a 
másodikban szempontjainak ideálisként felfogott hierarchiájától tér el jelentős mértékben, a 
Henszlmanné felé közelítve. 

Mindez arra utal, hogy vitájuk során minden szemléleti és ízlésbeli konfliktus ellenére is kialakult 
közöttük egy bizonyos fokú egyetértés, ha nem az elvek megfogalmazásában, legalább azok részleges 
számonkérésében. A szóváltások személyessége, úgy látszik, meggátolta ennek felismerését és 
kinyilvánítását, s inkább a kétségtelen különbségeket tudatosította és mélyítette el. Henszlmann 
drámafelfogásának vezérszempontjai azonban, mint azt a Magyariátékszini krónika anyaga tanúsítja, 
alkalomszerűen bár és változó hangsúlyokkal, de mégis szerephez jutottak Bajza bírálataiban is. 

János Korompay H. 

UNE POLÉMIQUE ENTRE JÓZSEF BAJZA ET IMRE HENSZLMANN SUR LE DRAME 
FRANCAIS 

La reception du drame romantique francais était l'une des questions les plus discutées dans la 
presse hongroise au début des années 1840. Imre Henszlmann, personnage central d'une jeune 
génération et partisan d'un théátre fondé sur le pricipe de l'individualisation des caractéres déterminant 
une action organique dans le sens psychologjque du terme, s'attaqua aux faiblesses des piéces 
francaises, considérées comme obstacles du perfectionnement du goút public, József Bajza, rédacteur 
de la revue Athenaeum et critique redoutable de l'époque, s'opposa aux normes esthétiques de 
l'individualisation, en défendant la possibiüté de l'idéalisation du caractére et la primauté de l'action 
sur les autres éléments du drame. 

En conséquence des différents Pseudonymes de Bajza, cetté polémique s'engagea ä plusieurs 
niveaux. La confrontation des textes permet de distinguer deux lectures: la premiere, en superficie, ne 
connatt aucun compromis entre les conceptions; la seconde, plus complexe, démontre les ambiguités 
d'une attitűdé critique. Inflexibles et tolerants, impassibles et ironiques, les jugements concrets de 
Bajza relatifs aux oeuvres présentées comprennent, entre autres, une acceptation partielle des normes 
esthétiques de son adversaire. 

6 1 Ath. 1843. II. 181.; BJÖM V. 333. 
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