
B. F R A N C Z I A L I T E R A T U R A . 

I. Román. Századunk, mellyről azt mondák, hogy ko-
moly sőt komor, mind e' mellett is fölötte kíváncsi az elbe-
szélésekre és mesékre, olly annyira, hogy türetlenül és rosz 
kedvvel fogad minden ideát és tanítmányt, melly szabad és 
szilárd meztelenségben tűnik fel előtte. Nekünk csak pompás 
öltözetű philosophia kel l , ollyan, melly inkább bővölködik 
képekben mint száraz okoskodásokban, 's melly az érzésen ke-
resztül visz a' gondolathoz- Ekkor könnyű kimagyarázni a* 
román* nagy szerencséjét közöttünk; könnyű érteni, miért ezen 
irászati forma' használatában a' legszebb 's a' legmindennapibb 
elmék találkoznak. De épen e' találkozása olly különböző 's 
egyenetlen tehetségeknek ugyanegy mezőn sajátképen változtat-
ta annak mind characterét mind körét. A' román ollyan lett, mint 
a* hangműszer, mellynek hangozasaszűkebb vagy tágabb körű, 
mint a' hangoztató ujjak *s a' hely, hol a' hangoztatás történik, 
különböznek. 

Ezen évben egész zápora ömlött le a' románoknak minden 
nemben. Megvallom, becsületnek tartom, hogy a' legnagyobb 
rész felett illető biró nem lehetek ; 's megelégszem, itt a' leg-
jobbakat említeni meg azok közül, mellyek philosophiai 's 
történeti románoknak neveztetnek. 

Philosophiai román az, mellyben a' történetek' szövete, 
's a' helyzetek' következete csak a' végből vannak gondolva és 
alakítva, hogy általok valamelly philosophálási rendszer, vagy 
a* társasági szerkezet' valamelly tetemesb állítmánya minden 
szempontból 's minden lehető alkalmazatában előállíttassék. 
ítéletem szerént a' philosophiai román a' leggyorsabb 's legha-
tósabb eszköz, melly által egy tehetséggel biró iró tanítmá-
nyait terjesztheti. Méreg vagy ellenméreg: hatása csodálatos. 
Az egy uj Héloise, vagy egy Comte de Valmont; egy Lélia, 
vagy egy la Volupté. 

Philosophiai románoknak nevezzem - e azon négyet, mely-
lyeket Balzac úr ez évben kiadott? Nem merem ezt tenni, mert 
kételkedem, hogy Balzac úrnak vagyon philosophiája; vagyis 
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inkább az ő philosophiája nekem olly talány, mellynek-kul-
csát berekesztéstelen negyven köteten keresztül keresni , nem 
érzek semmi kedvet. Csak tanúsítom tehát itt azon nagy di-
vatot 's kapósságot, mellyben B. úr' munkái jelenleg állanak, 
olly kapósság és divat, mellyet B. úr kettőztetett termékeny-
séggel viszonoz. 1835beli termékei : le Pere Goriot; le Lys 
dans la Valléé ; la Fleur des Pois ; 's végre le Livre Mystique 
melly utóbbiról valaki elmésen azt mondá, hogy a' publicum 
e' könyvben több mystificatiot fog találni, mint mysteriumot. 

Sand asszonyság' románjai kevésbbé bonyolt természetű-
ek 's világosb philoAophiai színezettel birók mint B. uréi; 
csaknem mindenikben eléggé áltláiszik a' theoria , 's a' követ-
kezmény, mellyre vezetnek, könnyen felfogható. De említhe-
t e m - e Sand a', nevét a' nélkül, hogy keseregjek azon ártal-
mas befolyáson , mellyet ezen első rendű elme a' fiatal értel-
meken gyakorol ? Soha, J. J. Rousseau óta, a* csalokoskodás 
nem szólott több bájjal , az erkölcstelenség több csábítással. 
Azonban, legújabb műveiben 's jelesül André - ban Sand a . , 
ugy látszik, megszűnt ártalmas tanítmánvi' hirdetésétől 's 
botránytalan festeményekben nyugszik ki a' felforgatás' hiva-
tásától, mellyet magának kitűze. 

A' történeti román , mellyet "W. Scott' génieje egygyé tett 
a' legszebb literatúrai divatok közül, már régóta meghono-
súlt Francziaországban. E' munkanemben a' képzelet és tudo-
mány egyesítik erejöket a' múltnak hathatósb előidézésére. A' 
romániró' ecsetje 's a* történetíró' vésője itt szövetkeznek. De 
hogy e' szövetségből remekek támadjanak, szükség, hogy tö-
kéletes súlyegyen uralkodjék az iró' poetai és kritikai értelme 
közt; szükség, hogy ennek képzelete eléggé erőteljes legyen, 
le nem bágyadni a' tudományosság' terhe alatt 's mégis elég-
gé tanítékonj'j, annak jármát elviselni. A' tehetségeknek il ly 
szerencsés mérséklete kétségkívül igen ritka lehet, minthogy 
azon számos históriai románok között, mellyek 15 év óta 
megjelentek, Hugó V. úr' Notre-Dame de Paris-ja, 'sVigny A. 
úr' Cinq - Mars - ja az egyetlenek , mellyeknek , mint hiszem , 
hosszabb életet ígérhetni. — Az 1835hen megjelentekre szorít-
va ítéletünket: ezek'egy része már elvan, egy része még nin-
csen elfeledve. Mi jövendő várja az utóbbiakat: olly titok, mellyen 
nem akarok keresztül hatni, elég, itt feljegyeznem, hogy 
azok ma még kapósak és kelendők. 

Névszerént Dumas Sándor úr' Isabel de Baviére-je ált-
hágja a' históriai román' egyik fő törvényét, az egységet. 
Ezen szerzeményben nincs középpont; nincs egy uralkodó és 
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fő életpálya, mellyhez és melly alá simuljanak a' másod vagy 
mellék életpályák. Dumas úr ügyesen szedé rendbe a* chro-
nikákat: ez minden. Isabel' stylusa rohand és forró, de egye-
netlen, és apró hibákkal elhintett, mellyek a' hirtelenkedett 
kéznek tanúi. 

Delatouche úr igen deli és eszes iró, 's épen nem csudál-
kozom , hogy Grangeneuve czímü románja szerencsét tett , noha 
a' munka sok tekintetben gáncsolható. A' részletek' érdemei 
megbocsáttaták a'szerkezet* gyengeségét, a' cselekvés' lankadt-
ságát 's a' históriai színezet' hamisságát. 

Guiraud úrnak Flavien vagy de Romé au Désert czímü 
románja az idén kiadott valamennyi históriai románok közül 
talán legjobban fogja kiállani az idő' próbakövét. E' munkát 
a' mi könnyen feledő korunknak a' tárgy* nagysága, a' megle-
pő képeknek 's indító jeleneteknek sokasága, 's leginkább az 
általa kifejtett szép históriai theoria ajánlják. 

Guiscriff, vagy Scénes de la Terreur dánt une paroisse 
fíretonne, egy fiatal irónak, Carné úrnak, munkája, ki mint 
publicista érdemlett hirben áll. Guiscriffnek érzésteljes situa-
tioi vannak, characterei jól körzöttek, és stylusa maga a' szi-
lárdság és természet. 

Minekutána Vigny úr, <Sfe//o-jában , a' költőnek természe-
tét fejtegette 's társaságunkbani helyezetét keseregte volna, 
most egy másik jelenkori pariának, a' katonának, természetét 
*s társaságbeli helyezetét akará kimutatni. A' Servitude et 
Grandeur militairet három elbeszélést foglal magában, mellyek-
ben Vigny úrnak szokott tehetségei és tulajdonai csillognak : 
a' formák' válogatott egyszerűsége, 's csendes és mély érzete 
a' charactereknek, mellyeket rajzol, 's a' történeteknek, mellye-
ket beszél. A' szerző, miután minden fő szempontokból láttatá 
azon állapotot, mellyet a' katonának az állandó hadak' mosta-
ni rendszere ad, egyetlen gyamolául sorsa' szigorúsági ellen 
nem nyújt neki egyebet a' kötelesség' 's lekötött eskü' eszméi-
nél , mellyeket ezen egy szóval fejez k i : becsület. A' becsü-
let tehát Vigny úr szerint a' hadnak igazi istene, az egj'etlen, 
mellynek tisztelete nem csökken, 's mellynek oltára szilárd 
pontnak látszik azon szomorú tengeren, mellyen minden hie-
delmek elenyésznek. — Ez a* vég következmény annál sajno-
sabban jő, minthogy Vigny úrnak literatúrai múltja mást hagya 
reménylenünk. De, ugy hiszszük , meg fogja azt czáfolni egy 
más toll , melly nem fog annyira sietni, mint most a' mienk, 
's melly könnyű szerrel ki fogja mutatni Vigny ur' katonaval-
lásának üres- és elégtelenségét, \s melly a' katonának egy sok" 
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kai határzottabb, sokkal kényszerítőbb, egyszersmind sokkal 
vigasztalóbb törvénykönyvet jelelend ki , mint a' becsületé. 

Ezekben kimerítém azon románok' sorát, mellyeket mél-
tóknak tarték a' közönség' figyelme előtt újólag felvezetni. El 
kelle hallgatnom mindazokat, mellyeken a' vásári és siető gyári 
munka' bélyegét találtam 's csak azon czélt, hogy a' henyék 
és olvasótárak' étvágyát elégítsék. 

II. Utalások. A' romániró' csillogó szüleményei 's a' tör-
ténetíró' komoly szerzeményi közzé egy bizonyos munkanem 
helyezi magát, melly egyenlő mértékben fogadja el amazok' 
szinezet-elevenségét 's emezek' rajzcorrectségét; értem azon út-
leírásokat és útazási emlékezeteket, mellyeknek Chateaubriand 
úr olly csodálatra méltó mintáját adá. De, hogy az utazások 
által ihlett könyvek helyet foglaljanak a' literaturában, szük-
ség, hogy az utas ne mindennapi utas legyen, hanem a' köl-
tészetnek és ékesszólásnak hatalmas ihlete lelkesítse elbeszélé-
seit, elevenítse leírásait. 'S e' tekintet tetemesen rövidíti az 
itt általam említendő munkák' sorát. 

De Lamartine úrnak Souvenirs d'un voyage en Orient czi-
mü útleírása bájoló olvasmány, csakhogy nem kell a' munkát 
ugy tekinteni , mintha az vég eredményeit foglalná magában 
azon zarándoklatnak, mellyet e' koszorús lantosunk a' keleten 
tetemes költséggel véghez vitt. E' hibás szempontból indulva 
ki, hoztak a' felől több bírálóink olly kemény Ítéletet. Ré-
szemről , én szeretem azt hinni, hogy L. úr, midőn e' munká-
jában jegyzeteit 's benyomatait a' rögtönözés' (improvisation) 
pongyolájában 's csupán az időszerénti következés' rendében 
adá , inkább csak a' kiadó' türetlen kíváncsiságának engedett. 
Igen, engemet vigasztal azon nemény, hogy L. úr itt nem 
szórta ki egész kincsét azon új ideáknak és képeknek, mellye-
ket ő a' kelet' ege alatt gyűjtött, hanem inkább megtartá azok-
nak legtisztább velejét, hogy azt termékenyítse, érlelje, 's úgy 
zárja be egykor poetai pályáját, mint egy szép nyilányt zá-
zunk be : egy diadalívvel. 

Michaud és Poujoulat uraknak Correspondance «f Orient 
czimü útleírások valamint a' legkellemesb ugy a' legteljesebb 
is mindazok között, mellyeket eddig Konstantinápolyról , Sy-
riáról, Palaestináról és Aegyptusról bírunk. Itt a' figyelme-
zés' szelleme uralkodik inkább mint' a' lelkesedésé, a' miért 
köszönettel tartozunk a' szerzőknek, mert a' keletről elég köl-
teményink vannak már, ideje, hogy bírjuk a' valóságot is. 

'S i t t , mielőtt a' szorosan ugy nevezett költeményekre 
áltmennék, örvendezésemet kell jelentenem Toyueville úrnak 
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azon szerencse felett , mellyel De la Démocratie aux Etats. 
Unis czímü munkája a' közönség előtt tett , 's melly szeren-
csét e' munkánál a' figyelet' le'lekismeretessége, a' szándék' tisz-
teletet érdemlő egyenessége, az ítélet* beható élessége 's a' sty-
lus' nemes egyszerűsége egyiránt érdemelnek. 

III. Lyra és epos. Messze, igen messze vagyunk mar 
I825től , azon időszaktól, midőn a' császárkori (classica) lite-
ratura , komolyan fenyegettetve állásiban, kétségbeesetten vé-
dé magát, ijat faraga minden fából, 's végre a'rohanókra Vien-
net úrnak Epitre aux Muses-jét 's Jay úrnak Conversion d'tm 
fínmantique-jét dobá le. Tudjuk, miképen végződött a' tusa. 
Hasztalan hivatkozott a' császári literatura azok' dicsőségére, 
kiket elődeinek nevezett; nem levén mivel hágnia fel a' capito-
liun.ba ön nevében, megbukott, 's kénytelen tanúja lett az ak-
korban ugy nevezett romanticizmus' diadalának, melly azonban 
nem volt egyéb , mint a' tökéletes és általányos szabadságnak 
elve a' költészet és művészet' tárgyában. De mihelyt ezen elv 
a' köz vélemény' hozzáállását megnyeré, mintha lánczairól 
szabadult volna le a'leggőgösebb's legkülönczebb individualitá-
soknak egész serege; 's a' legtulságosb követelések gyakran a' 
legszűkebb, legkorlátozottabb agyakban támadtak. Csak em-
lékezzünk e' legutóbb lefolyt évekre vissza. Hányan vevék az 
unalomnak vagy láznak, melly őket meglepé, izgatását költői 
hivatásuk' felébredésének ! Hányam voltak , kik miután magok 
köré népet gyűjtöttek 's a' génié' helyzetében állottak ellené-
be, a'vallásos csend és várás útán egy pompás fattyuszülésnek 
spectaculumával ereszték el azt! Mi lett ebből? Az, hogy a' 
publicum kifáradt végre a* sok csalatásban, 's innentúl minden 
ismeretlen szózat gyanús lett előtte. Valóban, a' mai nap min-
den literatori ambitiók közül a' legszánandóbb az, melly a' 
költői repkény 's lantkoszorú után törekszik. Mindaz, ki a' 
költészetben keres hirt magának, bármilly jeles legyen tehet-
sége , viselni kénytelen elődei' bűneinek súlyát , 's egy meg-
tonipíthatatlan állhatatossággal kell felfegyverkeznie, hogy a' 
köz bizalmatlanságon erőt vegyen. Mert a' sok csalatás meg-
keményíté füleinket, 's mi nem akarjuk azokat többé semmi 
más költő' szavára hajtani, mint kinek múltja kezes a' jö-
vendőről, 's inkább hagyunk elelhalni a' távolban néhány édes 
hangot, mint hogy azok' felszedhetéséért a' vad és harmoniát-
lan hangoknak egész özönébe ütközzünk. Ez a'helyezet, melly-
ben vagyunk, 's ez az ok, miért én itt semmi nagy és új köl-
tői jövendőt nem üdvözölhetek; minden név , mellyet idézni 
fogok , régóta ismert 's kedvelt a' publicumtól. 
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Tasíu Amable asszonyság 1835 elején egy kötet lyrai köl-
teményt ada k i , melly ítéletem szerént sem haladást sem 
csökkenést nem mutat talentumában; 's igy Tastu Amable asz-
szonység folyvást megtartja helyét korunk* múzáinak legelső 
sorában, Girardin Delphine és Desbordes-Valmore asszonyságok 
között. 

Meg nem állhatom, hogy néhány sóhajt ne áldozzam it-
ten azon fiatal nantesi hölgy' emlékezetének , kit egy kora 's 
inségokozta halál nem régiben a' költészettói elemelt. Miértis 
nem tartják meg a' vidékek töredékeny hajadonkáikat; miért 
küldik Őket Párisba, az íróknak e' forró keverékébe, hol min-
denkor a' legerőtlenebbek hullnak el. Igy járt Mercoeur Eli-
za. — De legalább temettetése nem maradt tiszteletek nélkül, 
's láttuk Atala' írójának nemes és merengő alakját a' szelíd 
hölgy' sírjára hajlani. 

Desckamps Antony úr igen rendetlenül ihlett költő, ki-
nek fel kellene hagyni a' stylus' azon kicsapongásival 's a* le-
lemények' azon bizarságával, mellyeket csak egy mindenkép 
kitűnni akaró kezdőnek lehetne megbocsátanunk. Különben a' 
Derniéres paroles-ban néhány darab van, tele kellemmel és me-
lancholiával. 

A' publicum ezelőtt Barthélemy és Méry urak' literatori 
testvériségének egy sereg költeményt köszönt, mellyeket leg-
inkább erő 's harmónia jelelémek. A' két marseillei költő 
eleinte a' politika1 veszélyes mezején a' gúnyirat' ostorát pat-
togtatá, mellyet elöttök több okosság 's előrelátás forgatott. 
Utóbb a' Napoléon en Egypte czimü hőskölteményt adák. A' ju-
liusi revolutio különszakasztá a' satyrának és eposnak e' két 
ikerét, 's ezentúl, öszvehasonlítván illető szüleményeiket, köny-
nyen észre lehete venni a' ritka öszhangzást, melly a' kettő' 
költői természete közt uralkodik. 

Nem kell itt szólanom Barthélemy úr' iVeWaíi-éről, e' 
példátlan erőszakú darabról literatúránk' történeteiben, sem 
az ennél sokkal alantabb Douze Journées de la Révolution-járói; 
minthogy ezek 1835 előtt jöttek ki. Hanem említenem kell 
tőle az Aeneis' verses fordítását, mellynek első énekei ez év-
ben jelentek meg. Barthélemy úr azt mondja, hogy őt Virgil' 
fordítására a' csodálatnak 's háladatosságnah kettős érzelme 
birta. Én merem hinni, hogy őt e' dologra csupán ez utóbbi 
unszolá , 's hogy azon akaratnak i s , mellynek B. úr jelenleg 
mit sem tagadhat meg, tetemes része van ezen vállalatban. Eh-
hez kell adnom még, hogy fordításán, noha az jobb mint De-
lille-é, a' mi nem sokat mond, meg van a' hidegségnek és 
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nyűgnek azon bélyege, melly a' parancsolt munkáknak szokott 
tulajdona. — Több melegség és élet van a' Cinquiéme anniver-
saire czímü költeményben; de szép volt a' tárgy i s , szép an-
nak is , ki ex officio költő. — B. úr, ki csak második rangban 
áll mint költő, talán a' legelső verselőink között. Lehetetlen 
több könnyűséggel és simulékonysággal bánni a* költői nyelv-
vel, jobban ismerni annak minden kincsét, 's több változattal , 
egyszersmind természetességgel rimelni, mint ő. 

Méry úr' költői pályája, mióta B.-tól elvált, csendes volt 
és bántástalan. Nagyobb költeményeket vagy köteteket néni 
adott ki, csupán apróbb darabjait közié koronként a' Revue de 
Paris. Legújabbjai közt a' Madame Laetitia-hoz irt óda, 's a* 
generál Allard-hoz intézett allocutio, jelesek. Méry úr ugyan-
azon módot tartja a' verselésben, mellyet Barthélemy, csak-
hogy ő nem olly vagdalt (incisif) és nem olly rohanó (véhé-
ment). 

Kevés költőt ismerek több tehetséggel áldottat mintM«**ef 
Alfréd úr. De miért é l ő vissza olly gyakran dús organisatiojá-
val? Minek ez ugrándó szesszene'sek, 's minek e' rendetlenül 
csapongó képzelet, melly majd a' naivet szereti egész' a' legla-
posabb prosához ereszkedésig, majd ismét könnyű szerrel a* 
legihletesb 's legharmoniásb énekig emelkedik ? Milly szeren-
csések volnának M. úr' olvasói, ha ennek minden balládjai a' 
Lucie és a' Nuit de Décembre czímüekhez hasonlítanának! 

És itt Hugó Victor . úrnak Chants du Crépuscule czímü. 
lyrai gyűjteményéhez érkeztünk. Méltán gáncsolák a' költőt, 
hogy ő egy jelentés alá huza sok olly darabot, mellyeket csak 
különböző ihletek szülhettek. Nem függhet tő le , egy költe-
ménynek tekintetni több olly éneknek egyesületét, mellyeket 
csak erőszakos társítás közelített egymáshoz. Hugó úr , mint 
minden iró ki sokat tehet, de ki még többet mer mint tehet, 
általában vagy egy vakbuzgó lelkesedésnek vagy egy ádáz rága-
lomnak és becsmérlésnek szolgál tárgyául; reá nézve a' nyu-
godt és részrehajlatlan becslók egy észre alig vehető kisebb 
számot alkotnak. Megszokván e' tulságokat, Hugó úr is gyak-
ran haragudott 's kéjelgett egyszersmind, 's minthogy bírálóit 
imádóira 's üldözőire szokta felosztani, ezentúl is mindazt, ki 
szüleményeit hidegvérrel itélendi 's tartózkodva csodálandja, ő 
amaz utóbbiak sorába fogja vetni. De olly kritikának, melly 
hasznos befolyást kiván gyakorolni a' literaturára, nem szabad 
elfogultsággal lenni ez vagy amaz iró' elkényeztetett érzése 
iránt, 's mindaz, mit jogképen kívánhatni tőle , csak annyi, 
hogy ne legyen tiszteletlen az eltévedett génié iránt, 's taná-
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csai, mellyeket annak nyújt, ne legyenek keserűk. Én is te-
hát megválasztom Hugó úrnak e' gyűjteményben foglalt darab-
jai t , 's midőn jelességet 's elsőbbséget tulajdonítok némellyek-
nek, a' többit azon árnyékban kell hagynom, mellyet azok 
megyőzódésem szerént érdemlenek. Van e' kötetben nyolcz 
vagy tiz darab, mellyeknek őszinte csodálója vagyok: illyen 
a' Noces et Festins, illyen a' Dans V église de ***, illyen a' 
XXVII., XXIX., és XXXIldik ének. A' többi nem igen lát-
szik nekem méltónak Hugó úr' poetai múltjához; a' szép ver-
sek bennök ritkák, 's az elszámlálásokkali visszaélés néha fá-
rasztóvá teszi azoknak olvasását. 

Általában szólván, a' lantköltészet ez évben mintha egy 
mély lankadtság' állapotjába volt volna merülve. Azonban nem 
szabad elfelednem egykét szerencsés kezdőnek nevét, kik szép 
jövendővel kecsegtetnek. Ezek Maurice Justin úr és Favier 
kisasszony. Az Au pied de la Croix, 's a* Les Chants de 
1' ame nemes és szép ihletek' szüleményei. Szerencsétle-
nül, a' többi sok versben, mellyeket olvasánk, sehol sein 
találtunk tartósb és hatalmasb lélekzetet, mindenütt csak 
gyenge és rövid lihegést, sehol egy tiszta és bő hangú éneket, 
mindenütt csak töredezett melódiát 's megszakadt sohajokat. 

Azt fogjuk-e következtetni ebből egy elmés kritikussal, 
hogy a' poesis elhagy minket 's elhagy azért, mivel nincs 
többé mit mondjon? Azt tartom, ne siessünk illy szomorú 
következtetéssel. Nem sokára de Lamartine úrnak olly töret-
lenül várt költeménye 's Edgard- Quinet úrnak Napoléon- ja 
világot fogtak látni. 1 

IV. Drama. Mostankori dramairóink közül csupán a' 
következő négy érdemelhet literatúrai vizsgálatot: Dumas Sán-
dor , Hugó Victor, de Vigny Alfréd, és Deluvigne Kazimir. 

Dumas úr' szerzeményeinek uralkodó bélyege a* cselek-
vés* sebessége. Az ő dramája igen ritkán lankad , . többnyire , 
sőt szinte mindig, erőteljes rugonyokon épül, mellyek a'je-
leneteket növekedő rohanással űzik a' vég kifejlés felé. A' 
szerkezet és kivitel' ezen elevensége kétségkivül igen becses 
tulajdon a* színen, miután az egymaga elég volt Dumas úr' 
munkáinak sikert eszközleni. A' sokaság, elragadtatva a' drá-
mái hatások' csörgetege által , nem bir többé elég hidegvér-
rel , szigorúan számot kérni a' szerzőtől a' beszéd' hevéről 's 

1 Azóta mind Lamartine úr' Jocelyn-je, mind Quinet úr-
nak fennevezett hőskölteménj^e megjelentek 's a' franczia köl-
tészet' publicumától messze viszhangzó tapsokkal fogadtattak. 

Cs. 
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a' használt eszközök' vaskosságáról. Dumas úr kétségtelen te-
hetséggel bir a' dramai nemben, mellyet szintolly helytele-
nül dicsértek, mint helytelenül becsmérlettek mértéken tul. 
Hogy őt igazságosan bírálhassuk, egyiránt távol kell 'álla-
nunk Nodier úr' hízelgő élőbeszédétől 1 's Granier de Cassag-
nac úr' marczona feuilletonitól. Egyébiránt Dumas úr 1835-
ben nem adatott semmi új darabot. 

Angelo vagy le Tyran de Fadoue Hugó úr' leggyöngébb 
dramai müvének tartatik. Ha sokat is kell még a' darabban 
csodálni, sokat is lehet abban gáncsolni. Egyfelől rettentő 
helyzetek, erőteljesen adva, 's hatalmas szenvedélyek, ügye-
sen ellentétezve; másfelől szembeszökő valószinetlenségek 's 
a' rugonyoknak vastagsága, gyakran gyermekisége; végre a* 
stylus hajlékonyság és természetesség nélkül, \s kétségkívül 
a' classicusok' periódusaitól irtózás miatt, apró mondatokra 
vagdalva 's interjectiokkal elhintve. Mi a' darabnak erkölcsi 
czélzását illeti , az engem egy általányos észrevételre vezet. 
Midőn Hugó úrnak valamelly drámája adatik, kiki Iát abban 
inkább vagy kevésbbé indító képeket, mellyek több vagy ke-
vesebb hivséggel 's szerencsével vegyített históriai színezetben 
egymás után legörögnek ; de én nem látom , hogy igen keres-
né valaki azon uralkodó ideát, mellynek ihlete alatt a' szerző 
drámáját teremté, sem azon philosophiai czélt, mellyet ez , 
vélhetőleg, magának kitűzött. Későbben a* darab kinyomatik, 
's most Hugó úr egy rendszerint igen szép , elő - vagy utóbe-
szédet függeszt hozzája, mellyben panaszkodik , hogy ót nem 
értették, — 's csak itt adja müvének azon lelket , melly aze-
lőtt abban nem lakozott. En ugy tartom , azon drámaíró , ki 
darabjához csak annak adatása után ir előbeszédet, hogy ebben 
a* darab' ideáját kijelentse, önmagát itéli el. Mert mindennek, 
ki a* sokasághoz szól , legelső kötelessége magát azzal megér-
tetni , nem pedig talányképen vetni ideáit annak elejébe. 

Vigny úr' Chatterton - je meglepőleg eltér Dumas és Hugó 
Victor urak' dramai mintáitól mind a' külső pompának tökéle-
tes nélkipezése, mind a' jelenetek* szerkezetének rendkívüli 
egyszerűsége által. Köszönettel tartozunk Vigny úr iránt, hogy 
visszahozá a' spiritualismust a* dramába , melly már egészen 
vér - és sárkeverékké kezde fajulni; hogy inkább akard a' lé-
lek' zivatarjait festeni előnkbe a' szinen, mint a' test' ránga-
tózásait , 's hogy, egy szóval, inkább értelmünkhöz és szi-
vünkhöz akart szólani, mint érzékinkhez és idegeinkhez. Bá-
torítva Chatterton' kedvező fogadtatása által , maradjon meg 

1 Dumas ur' minden munkái (Oeuvres complétes) előtt. 
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Vigny úr tovább is a' pályán , inellyet magának nyita , 's az 
ő példája talán meg fogja drámaíróinkat győzni a' felől, hogy 
a' maradandó színmüvek nem a' láznak, hanem a' lelki csend-
nek és reflexiónak szüleményei, melly egyedül képes az írót 
az emberi sziv* tragicus mélyeibe levezetni. 

Az vala mondva, hogy Dumas, Hugó V. és de Vigny 
urak a* cselekvésnek , spectaculuninak és gondolatnak képvise-
lői a' dramában, 's hogy, ha majd e' három typus el fog 
enyészni 's mind a* három egybe olvadni öszve, csak akkor 
lesz majd nekünk tökéletes dramaköltőnk. Ez azon formulá-
zás és abstrahalás' szükségének nyelve, melly a' transcenden-
talis kritikánák sajátja. Azonban e' három szó : cselekvés, spe~ 
ctaculum, gondolat nem kevés pontossággal jegyzi azon tulaj-
donokat , mellyekben a' most nevezett három iró egy a' másik 
felett jeleskedik. 

Azon pillanatban, mellyben irok, Delavigne úr' Don 
Jüan d' Autriche-je teljes fényében áll színi sikerének. A' szer-
ző ez úttal elhagyá a' zengő alexandrínt, 's diadalát a' prosa' 
meghittebb kelleminek akará köszönni. Delavigne úr' minden 
darabjának adatását tapsokkal fogadá a' közönség, kivéve az 
ogy Frincesse Aurélie-jét, 's, a' mi ritkább, csaknem mindnyá-
an fenmaradtak a' repertóriumon. E' saját és ritka színirói 

szerencse engemet nem lep meg. Legelőször is meg kelle há-
lálni Delavignre úrnak azon tiszteletet, mellyet ő a' publicum 
iránt az által mutat, hogy csak lélekismeretesen kidolgozott 
's kisimított munkákat léptet szinre. Továbbá meg kelle is-
merni az ő versezetének deliségét, melly, kevesebb kellemmel 
's több coquetteriával, Voltaire* verseire emlékeztet. Egyéb-
iránt Delavigne úr nem igen dús alkotással bir a* színirászat-
ra; ő csak alacsonyabb fokon birja Dumas úr' hevét, Hugó úr' 
képzeletét 's Vigny úr' analyticai tudományát. 'S ime, maga 
e' középszerűség szolgált neki. Menten azon tyrannismustól , 
mellyet az irón valamelly hatalmasb tehetség' főuralkodása 
gyakarol, D. úr egy harmoniás egészszé olvasztá másod rendű 
tulajdonait, 's nézőit, hogy ugy mondjuk, egy szelid világú 
's közép mérsékletfi levegőbe helyezé, melly igenis tetszik a' 
nagyobb számnak, mellynek kedvesebben esik a' szende érzé-
kenyülés, mint a' rögtön borzadás és villanyi rázkódtatások. 
A' mi több, D. úr egy tökéletes udvarnok gyanánt mindig 
előre kikérdezte 's puhatolta a' publicum' Ízlését. Eleinte a' 
régi iskolának levén társa, lassacskán odább - odább einelé 
sátorát, a' mint az új iskola a' köz pártolásban előhaladt. XL 
Lajos a' legelső lépés volt, mellyel D. úr a' classicusok' ös-
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vényin túl lépett; les Enfans d' Edouará-ban már tovább ment, 
's don Jüan d' Autriche - ében tökéletes a' dramai ecclecticis-
mus. Valóban , a' publicum keveset is gondol az iró' történe-
ti eló - vagy hátralépésivel, 's elejti vagy megtapsolja a' dara-
bot a' nélkül, hogy kérdené, Aristotelestöl vagy Shakespear-
tól jön-e az unalom vagy gyönyör, mellyet érez. Szóval: 
Delavigne ur minden dramairóink közt a' legdelibb ( élégant ), 
legügyesb és legszerencsésb; ő a' szinnék igazi Delaroche-a. 

V. Kritika. Altmegyek a' kritikára, melly sohasem fo-
gott tágasabb helyet literaturánkban, mint az utolsó 15 év 
óta. Kevés hires irónk van most, ki a' feuilleionon 1 ne kezd-
te volna, 's ki hire'nek ezen bölcsőjéhez időnként vissza ne 
térne. Minden napi-lap 's minden folyóirat mellett bizonyos 
számú birói hivatal á l l , mellyeket forrón kiván az iróság, 
mivel itt a' már ezen hivatalt birók egyiránt kielégíthe-
tik antipathiájokat 's kegyeléseiket. Sokat kellene itt monda-
nom azon a' tárgytól egészen idegen befolyásokról, mellyek 
e' literatúrai bíráknak egyenessége't 's igazságszeretetét napon-
ként megingatják; de ez nekem itt nem tárgyam, és sietek in-
kább megnevezni a' jeles férjfiakat 's munkáikat, mellyekkel 
1835ben a' kritika köztünk dicsekhetett. 

En négy módját ismerem annak , miképen lehet érteni 'a 
gyakorolni a' krit ikát , é s megkülönböztetem : a' benső, a' theo-
r i a i , a' tudós , és végre , a' c lass ica kri t ikát . 

Azon kritika, mellyet én bensőnek (intimé) nevezek, a' 
biographia' nyomdokin jár, nem választja el az irót az ember-
től 's amazt emez által világositja fel. Kiki látja, hogy ezen 
bírálati módot csak nagy nevű 's tettü férj fi aknái követhetni, 
különben a' legelmésb vizsgálat is csak meddő mezőre lenne 
vesztegetve. Igy meg kell ismerni, hogy semmi sem lehet e'r-
dekesb , mint egy nagy nevü iró' életének 's munkáinak egy-
szersmindi bírálata. Sainte-Beuve ur' keze alatt e' benső kri-
tika a' tökélynek eddig nem ismert fokára hága fel. Hogy 
csak ez idei munkáit említsem, az ő studiumi Moliere , Stael 
asszonyság, Vigny ur és Bayle felett meghaladnak minden vá-
rakozást az észrevételek' finomsága- 's a' tagolat' mélységére 
nézve; csakhogy én az ő stylusát néha egész* a' villogásig ra-
gyogónak 's egész' a' keresettségig elméskedőnek találom. 

A* csupa theoriai kritika természeténél fogvást dölyfös , 
kirekesztő, kérlelhetetlen, elvont 's, hozzá adnám, unalmas, 
ha nem félnék balul Ítélni, midőn személyes érzeteimet álta-
lányosítom. Minden uj munka csak ujabb kiindulási pontúi 

' Journali és folyóirási kritikán. 
TUDOMÁNYTÁR X. 

Cs. 
ií 
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szolgál a* theorizáló kritikusnak saját nézetei' kifejtésére a' 
felvett tárgy felett , 's ő , ezek' kaptájára húzva a' könyvet, 
nem késik kinyilatkoztatni a' szerzőnek, hogy a* terv, mellyen 
ez munkáját építette , rosz , hogy nyomorú módon rontotta el 
a' legszebb tárgyat; 's végre felsóhajt, hogy ezek a' mai irók 
egyenként 's egyetemben milly gyengék , milly tehetetlenek 1 
Ez a' nyom , mellyet a* theorizáló kritikusok rendszerént kö-
vetnek. Igaz, vannak kőztök sok behatással és philosophiával 
biró férjfiak; de tapasztaljuk, hogy valahányszor e' módszer 
gyengébb kezekbe esik, a' szigorúság és haragos gőg, mellyel 
e' bölcs urak a' munkákról szólnak, szintolly nevetséges mint 
kiállhatatlan. Legnagyobb hibája a' theoriai kritikának az , 
hogy igen magasra csigázott követelései miatt sikerét elveszti. 
Mutassátok ki az irónak gyengéit, 's ő azokból fel fog épül-
hetni; jeleljétek ki a' foltokat könyvében, 's ő azokat el fogja 
tüntetni; de ha ti követ kövön nem hagytok müvében, ha te-
tőtől talpig felforgatjátok azt , 's azt kívánjátok tő le , hogy 
ő tehetségét épen azon mintába szorítsa, mellyet ti nyújtatok 
neki : akkor illy kicsapongó kritikátokat nem fogadja el az 
iró sem részben sem egészben, 's az minden gyógyító erejétől 
elesik. —• Mint legjelesbeket theoriai kritikusaink között meg* 
nevezem Vlanche Gusztáv és Granier de Cassagnac urakat, kik 
azonban, mint irók, semmi más tekiutetben nem tartoznak egy 
sorba. 

Harmadik neme a' kritikának a' tudós kritika. A' tudós 
kritikus , midőn valamelly munkáról számot ad, legelőször is 
elszámlálja azon kútfőket, mellyekből az iró merített 's az 
anyagokat, mellyeket használt vagy használni elmulatott; ez-
után következik tökéletes sora azon szerzőknek, kik ugyana-
zon tárgyról irtanak, illető érdemeiknek latolatával, 's az egész 
elhintve anekdotákkal, mellyekre néhol vala szükség, néhol 
nem vala semmi szükség. Csak akkor , ha már az olvasottság-
nak és .tudomásnak mindezen pogyásza előrebocsáttatott, ada-
t ik , ha csakugyan adalhatik még, hely a' munkának, melly 
annak öszvehalmozását okozá. — Igen sok elmésség üldÖzé e' 
tudós kritikát, de a* mi épen nem gátolhatá, hogy a' publi-
cum a' kritikának e' nemét kegyelje. 'S mikép is lehetne ez 
különben, miután annak olly jeles képviselői vannak, mint egy 
Kodier Károly , Weimar Loeve , Chasles Philaréte és többek. 
A' publicum igen jó birája saját érdekének, 's miután a' sajtót 
olly igen termékenynek látja, természetes, hogy barátságos 
indulattal viseltessék azok iránt, kik öt egy Ízetlen könyv 
okozta unalomért egy lelőle irt érdekes és tanúságos czik-
kelylyel vigasztalják. 
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Végül következik az általam ugy nevezett classica kritika, 
igy nevezett azért, mivel csaknem egyedül ez vala szokásban, 
mielőtt a* sajtó a' nyilványosságnak olly tágas tért nyitott, 
miNyeunek most mi vagyunk tanúi. Ezen kritikának természete , 
lapról lapra, szakaszról szakaszra, darabról darabra követni az 
irót, kijelelni ut közben mindazt, mi dirséretet vagy gáncsot 
érdemelt, 's végre, midőn a' könyv' végére jutottál, arról egy 
általányos Ítéletet mondani. Mint látható, az illyes kritika 
nem emeli magát a' könyv' elejébe, nem uralkodik a' művön, 
mellyet birál, 's nem akarja azt ujjá szerkeztetni, hanem oly-
Jyannak veszi azt a' miílyen, az iró' nyomdokán jár, 's hogy 
jobban megítélhesse a' könyvet, az iró' körébe és szempontjába 
teszi magát. Kétségkívül ez a' módszer a' legtökéletesb 's leg-
inkább felel meg azon ideának , mellyel a' kritikáról lennünk , 
's a' czélnak, mellyet ennek szükségképen követnie kell. Egy-
szersmind ez a' legszerényebb kritika, 's meg kell jegyeznünk, 
hogy legnagyobb iróink csaknem mindenkor ezt követték. Ez 
vala Voltaire-nek, ez Marmontelnek, ez La Harpe-nak és Dus-
sault-nak kritikája, kiket most, mint hozzájok legméltóbb ono-
ka, Nisard ur utánaz. 

Csak most veszem észre, hogy kritikusainknak egy leg-
hiresebbike 's bizonyosan legtermékenyebbje, Janin Gyula ur, 
osztályimon kivűl maradt. Ennek oka az, mivel valóban szin-
te lehetetlen egy valamelly rendszerhez csatolni a' kritikai la-
poknak csoda mennyiségét, mellyet Janin ur minden hirlapban 
's folyó gyűjteményben kibocsátott. Másfelől igen nehéz, 
analysis alá fogni ezen pezsgő kritikai bőséget, melly a' kor-
nak minden érdekesb tárgyai fölött szerte árad, 's e' mozgó és 
mindig eleven szellemet minden játékiban, ötletiben 's széles-
ségeiben utói érni. Elég legyen tehát itt Janin urat mint ollyat 
ismertetnem meg, millyennek főhadi - szállásán , a* Journal des 
Débats-ban, mutatkozik. Itt ő, hetenként egyszer, audientiát 
ad mindazon íróknak, kik valamelly vaudevillet, vagy melo-
dramot követtek el. Ha bünhödtetni akar valakit, akkor egy 
bohóskodó inventáriumát adja mindannak, mit a' darab magá-
ban foglal vagy nem foglal, 's azt igy a' köz nevetésnék tár-
gyául ereszti. ' Ellenben, ha pártolni akar valakit, ki neki 
megtetszett : oh , akkor keleti színekben 's festői ecsettel elő-
számlálja az előadatásnak csodáit 's a' darabban fellépett szi-
nésznék' tökélyeit. Szóval ő mindenkor égig emel, valahány-
szor porba nem sujt. — Mentsen isten engem annak vizsgálatá-
tól: micsoda befolyások alatt képződnek Janin urnák csodála-
ta és becsmérlései; a' mit én itt tanúsítani akarok, csak any-

16* 
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nyi , hogy a* másod rendű színházak* e' főbírája minden mérté-
ken tul szeszélyes és állhatatlan; 's hogy ugyanő, midőn el 
akarja hagyni a* Journal des Débats' földszinét, hogy a' Ftf-
riétés czikkelyig emelkedjék : akkor rendbe szedi öltözetének 
szokott pongyoláját, a' bohóskodások elmaradnak, 's csupán a' 
deli és szeszes iró , a' gyöngéd és finom mütagoló szólamlik 
meg. — Ha Janin ur mindig illyennek mutatkoznék, ha ő nem 
vesztegetné vénáját holmi vaudeville - és daljátékirók elleni 
jiyomorá harczokra, 's komoly dolgokra használná gyönyörű 
talentumát: akkor ő csakhamar dicsőséggel fogná letorkolni 
mindazokat, kik ót már elkopottnak 's a' feledés' elejébe sie-
tőnek állítják. 

Az általam eddig megnevezett műbirók' nyomába egy se-
reg fiatal iró tolakodik, kiknek a' publicum által már ismert 
és megismert tehetségűk azt igéri , hogy kritikai jövendőnkben 
nem marad semmi hely üresen, semmi veszteség kipótolatlan. 
l l lyenek, hogy csak azokat nevezzem, kik épen eszembe jut-
nak , Guéroult, Gozlan Leo , Toustenel, Poujoulat, Luchet , 
Vyat, Fortoul, Ozanam 's több urak. 

A' mi időszaki gyűjteményeink már régóta kiléptek a' l i -
teratúrai kritika' szük köréből. Philosophiai értekezetek, er-
kőlcsstudiumok, históriai munkák, útleírások, dramai szerze-
mények , sőt egész románok teszik most ezeknek főbb 's leg« 
szokottabb tartalmát, a' napi termékek' bírálatának csak né-
hány lap maradván szánva benők. Azonban épen gyűjtemények-
ben, inkább mint a' napi-lapokban, mutatkokik a' komoly és 
lélekismeretes kritika, 's itt őlt ez magára legdelibb 's legcor-
rectebb formákat. Valóban ez a' hely mind czéljára mind ál-
Japotjára nézve legkedvezőbb. Ugyanis itt a' kritika egy válo-
gatott közönséghez, értelmesb és figyelmesb olvasókhoz szól , 
ollyakhoz, kik miután róla az újdonság' virágit leszede'k, nem 
sújtják el őt egy igazságtalan holnappal, hanem inkább tiszte-
letes asylumot nyújtanak neki könyvtáraikban. 

A' kritika, köteles levén szemmel tartani a' literaturá-
nak mindennapi mozdulatit 's , ugy szólván, óránként adni ki 
annak egészségbulletinjeit, küldetésének e'részét csupán a' feuil-
letonokban's néhány lapnyi czikkelyekben teljesítheti; de szfln-
óráiban mégis huzamosabban visszatekint a' múltra, 's illyen- -
kor tetemesb időszakot foghatván fel , hosszabb lélekzetet vesz 
's egész könyveket szül. Hlyeket hozott létre a' lefolyt év is, 
mel lyek, mint hiszem, meg fognak maradni. 

Igy Viardot Lajos ur egy derék kötetben szintolly szilárd 
és pontos stylussal mint sok értelemmel és tudománynyal fog-
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lalá őszre Spanyolország' intézeteinek, literaturájának, színé-
szetének 's szépmüvészeteinek történetit. 'S e' könyv, noha 
csak a' stádiumok' szük körébe szorítva, a' legteljesebb munka, 
mellyet eddig Spanyolországról, e' jelenleg olly érdekes ha-
záról, e' tekintetekben bírunk. 

Igy Nisa'rd urnák Études sur les poétes latins le la Déca* 
dence czímü mnnkája nemcsak egy valódi talentum', hanem, 
egyszersmind egy reformatori erő és akarat* szüleménye. Ót , 
mint azon lelkes irót, ki annyi ékesszólással kele ki a' mos-
tankori k^nnyii literatura ellen, illeté, egy sok gondú 's. ala-
pos tanultságú munkát állítani a' divatszerú müvek* hiúsága 's 
pongyolasága' ellenébe. Én őszintén sajnálom, hogy e* czik-
kelyemnek mintája nem enged bővebb tagolásába ereszkednem 
Nisard ur' Études - jeinek ; különben kifejteném, az észrevétel-
nek mennyi finomságával, a' módszernek mennyi újságával 's 
a' fordulatoknak mennyi változatosságával hányja ő fel Phae-> 
drusnak , Senecának, Persiusnak , Statiusnak , Martialisnak, 
Juvenalisnak és Lucanusnak életit 's írásait, mindig elmés czél-
zatokat 's meglepő hasonlításokat húzva korunkra a' tettekből, 
mellyeket kifejt, az erkölcsökből, mellyeket leir 's a' litera-
tori gyöngeségekből, mellyeket kijelel. 

Végre, az 1835beli jelesebb kritikai munkák közzé kell 
számlálni a' következő, Németországról irt, négy munkát: Au 
dela du Rhin , Lerminier úrtól; Notices politiques et littérai-
res, Saint - Marc Girardin úrtól, melly könyv több, igen el-
mésen irt czikkelyek' gyűjteményét foglalja magában ; De l' Al-
Icinagne, Heine úrtól, ki igen ragyogó előadású, de nem épen 
mély gondolkodású iró; — 's Études sur Goethe, Marmier úr-
tól , kinek e' munkájáról a' sajtó igen kedvezőleg itélt. 

FrftBCzUhól. 
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