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H A Z A I  IRODALOM.

Petite Histoire de la Littérature Framjaise, depuis són őri giné jusqu'á 
nos jours, rédigé, d’aprés les ouvrages de Demogeot, Géruzez, Sainte- 
Beuve, etc., pár Jales Tkelsz. Deaxiéme édition. Lőcse, I. Th. Reiss, 
1883. Leipzig , Sigismund Volkening, — 8r. 72. 1.

E füzet, mint a czímlap elárulja, német földön is forgalomba kel, 
a mi reánk nézve — valóban, nem tudjuk — vigasztaló-e vagy szomo- 
rító. Talán Lőcse és Lipcse megosztoznak rajta, — s ez esetben békével 
tűrjük a bajnak — ámbár nagyobbik — felét; csak ez utóbbi helyt föl 
ne támadna nyomban a káröröm érzete, a franczia nyelv- és irodalom
nak, de legkivált a magyar tudománynak ime legújabb megcsúfoltatásán. 
Alig négy íven, keresztül vágtatni oly roppant mezőn, érintve több mint- 
száz írót, Betrand de Bomtól Sainte-Beuveig, a XII. századtól egész a 
legkiesebb jelenig: megvalljuk, nem közönséges vakmerőség egy kezdő
től, ki csak most próbálgatja erejét s ki a nyelvvel is még folytonos 
küzdelemben, hadi lábon áll. E vad hajszában hányszor el nem fogy a 
lélekzete ! hányszor nem kapadoz a megváltó phrasis után! 8 hogyan 
töri magát, lihegve, fuldokolva, a czél felé! Im', az idősb Dumas három 
sorban víja a halhatatlanságot, szintígy Musset Alfréd, Millevoye, La- 
boulaye meg Sue Jenő. Jules Verne dicsőségét alig két sor adja á t az 
utóvilágnak, Jules Janint meg épen csak fél sor örökíti. Ducisnek ju t tíz 
sor, Descartesnak kevesebb ; Picard liat sort foglal el, többet mint Mme 
de Sévigné, többet La Bruyére, La Rochefoucauld vagy Saint-Simon, 
ugyanannyit mint a retzi bíboros, s csak egygyel kevesebbet mint Mal- 
herbe vagy Bossuet. S vajon mi az ? a mi e sorokban foglaltatik. Csupa 
foszlány, ismeretlen meg nagyon ismert tankönyvekből, az iskola sem- 
mit-mondó, hamis phraseologiája, színök-hagyott, üres formulák, s tete
jében egy csomó könyvczím és — tout le reste. De mi az embert, az írót 
keressük : egy szabatos jellemrajzot, egy arczképet, mely hű a megszó
lalásig, a szívek és elmék titokzatos világát, könyet és sóhajt, eszméket, 
érzéseket, indulatokat. Mert az irodalom — mint Erdélyi mondja — 
olvasható lelki világ, s története lelki tudomány, — gyakorlati pBycho- 
logia. Ilyet, csak ilyet kérünk, semmi egyebet; írót akarunk látni, nem 
másolót, — könyvet, nem protokollumot; akarunk olyas valamit, a 
mihez a szerzőnek önön magát kell adnia: tehát rajzot, a melynek vona
lain elméje, szeme és keze végig futott, nem clichét, a mely egész idegen 
tőle, egészen külsőleges.

Hozzá tehetnők, — ha magától nem értené már mindenki, — 
hazug. Nem a reflexió, nem az érzés lelki munkája ez, hanem merő gépi 
eljárás, lelketlen procédé, mely nem igazi, őszinte ítéletet producál, ha-
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1 vágtatni oly roppant mk.c' 
>■>rnb>l Sninte Benms!, 1IU -ai, 
miijük, nem közönséges uícrrn-.' 
Hantja erejét s ti t apirréta 
u iHJ. E ni hsjfflbu ímjm--- 
u küpHiloz a aefFíltóphnsiti 

fick/ilva, a czél (elé! Im', iti$£ 
i;t n tápot, szinti'gy Monet ÁÍhl £  
f. J n les Verne diesúségét á’k*
it meg épvn csúféi soromig
■U: PicarJ hat sort fogldily-':

Í l ini vt're, La Bocheíooadi fi' * 
i bíboros, s csak eprirrel ' 
:<>ii mi az ? a mi e sorokon!̂

L  nagyon ismtf* —  • ^  

'Aj-
l|,.rt u iroiUlom - j>s

hogy Commines — az mindig csak Commines, b  hogy a «vrai leuweíon*
— az nem JaninDal indul meg, hauem Geoffroyval, ki brumaire 18-ika 
után a Débatshoz szegődve, a szerény rovatot egyszerre hatalommá 
emeli, mely mindent sphaerájába von, szóvá tesz és vitat, s oly féktelen 
szabadsággal, minő akkoriban csak földszint, — a hirlap emeletjén nem 
létezett.

Egy példát, mégis, legyen szabad itt bemutatni, hogy illustrálja 
egyszersmind némely Ítélet genesisét. — Az első császárság lyrikusai 
közt, —  mondja a szerző, —  Lebrun az egyetlen, a ki fo-fo becsülést érde
mel ; de mindjárt hozzá teszi: tson style est travaillé arec un sóin déplo- 
rable». íme, az egész Lebrun: egy jottával se több. Vajon kicsoda ismer 
rá ebből ? s vajon kicsoda fejti meg ? hogy kerül össze, egy lélekzet alatt, 
a <haute estime» meg a «soin déplorable», a «fő-fő becsülés» meg a 
• szánni való* kicsinyes gondosság. Az ellentét fölötte éles: van-e ki* 
egyeztetni mód ? Forduljunk Demogeothoz : ott megtalálni szintazon 
két phrasist, — megtalálni szintazon szavakkal, — csakhogy nem köz
vetlenül egymás nyomán, és nem isolálva, nem egyes-egyedül. Motiválva 
van — ámbár Dem eléggé — a hanté estime, s jut a stílről szóló ítéletuek 
is megfelelő relief: szakadatlan erőlködés valami rendkívüli színt adni a 
kifejezésnek, bizarr szókapcsolatok, bizonyos abstractio a gondolatban, a 
közvetlenség és természetesség hiánya, stb. írjuk ezt mind a hanté estime 
rovására, és a haute estime meglehetős vékony sorra jut. A mint hogy 
Lebrun ódáinak csakugyan lemúlt, különösen mióta vannak oly kiváló 
ódaköltők, mint Lamartine és Victor Hugó. De hogy is férhetne becsülés 
e bérencz poéta nevéhez ? ki a servilismu6 fertőiben töltötte java életét, 
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nem april 12-ike, hanem 21-ike. Mi szükség itt plutarchosi anekdoták- 
és legendákra? melyek, érezve semmiségüket, szégyenkezve állnak a 
józan ész ítélőszéke előtt, s csak egy életrajz-tákoló servum pecns az, 
mely őket mélységes tiszteletben részesíti és átszállítja nemzedékről 
nemzedékre. S csak egy ember akadjon, a ki valamely badarságot világgá 
röpít: bizonyára lesz második ember, a ki elhiszi, és harmadik, tizedik, 
huszadik, — egy egész tömeg, — a mely e hitet vakon elfogadja. Ism ét
lődik számtalan jelenésben és változatban a Kaczor király meséje, kinek 
hatalmától minden állat megszeppen, ámbátor 6oha hírét 6em hallotta.

Mert, valóban, hinni sokkal kényelmesebb mint ítélni, — rabszol
gának lenni sokkal kényelmesebb, mint szabad embernek. A hit — az 
eljön hozzánk ; ítélet s meggyőződésnek utána kell járni, lesni, keresni 
kell őket, nem egyszer fáradságos utakon. A hit — az passiv állapot, a 
meggyőződés igazi actio. S hány ember akad, a ki önszántából efféle 
actióhoz lát ? mikor olyan édes a nyugalom! A mit másfél száz éve 
Racine Lajos költött, az a legenda, atyjának haláláról, még tartja m a
gát erősen máig. A nagy költő, e szerint, Maintenonné ösztönzésére, a 
királyhoz emlékiratot készít a köznyomor ügyében, e miatt az uralkodó 
elégületlenségét magára vonja, és bújában meghal. «Racinet a királynak 
egy pillantása ölte meg* : ez kétségkívül igen szépen s költőileg hang
zik, sokkal szebben, mint a száraz, prózai jelentés : «Racine májdaga
natban halt el*. Úgy látszik mintha ez ulóbbi nem is illenék a sujethez! 
Egy szatócs — az meghalhat máj daganatban; de egy Racine — annak 
halála nem lehet ily köznapi.

Mégis, ez utóbbi a tény, amaz csak nme. Racine állandóan soha
sem veszté el a király kegyét, s élvezte utolsó pillanatig. A köznyomor
ral ugyan sohasem törődött valami nagyon, s a mi a feliratot illeti, 
abban nem írt egy betűt se a népért, hanem igenis a királyi titkárok 
érdekében, tehát úgy szólván pro domo. Egyébiránt mi koránse akarjuk 
elvitatni a nagy költő rendkivüli érzékenységét, de annyit ismerjen el 
mindenki, hogy a hol van egy igen reális baj, nagyfokú májdaganat, a 
melyből kigyógyulni már nincs remény, — ott egyéb bajt keresni a ha
lál okául, — s keresni a képzelet országában, — legalább is fölösleges.

Racine után a Port-Royal másik illustris növendéke: Pascal. 
Róla nénjétŐl, Périerné asszonytól, maradt reánk egy anekdotikus voná
sok gyűjteménye, a melyben sok őszinteség mellett, feltűnően nyilvánul
nak a testvéri szeretet túlzásai. Pascal e szerint tizenkét éves korán 
könyvek és tanítók nélkül, csupán reflexió segélyével, föltalálja a geo
metria egy részét, a mi az ókor philosophjainak századokon át annyi 
fejtörésbe és fáradságba került. Sajátságos, hogy ez úgy vélt«föltalálás* 
munkája szigorún sorban Euklid nyomán halad, s ha formnlázni akar
nék Pascal válaszát, a mint apja meglepi őt munkája közben és valla-
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vagyunk hajlandók hinni a csodákban, legKfcíVtbUUtJ annuii uiiuv/u u
természetes megoldás magától kínálkozik. A géniebeu ép oly kevés a 
természetfölötti, mint a külvilág akármely jelenségében. Vannak maga
sabb és vannak alsóbb rendű jelenségek, de nincs egyetlen egy, a mely 
kívül vagy felül állna a természet, vagy a lelki élet törvényein. A lég
kört megrázkódtató villamcsapás ép úgy természeti jelenség, ép oly 
természetes, mint az alig perczenő villanyszikra.

Kérdezhetnék még, vajon bír-e jelentőséggel s csakugyan méltó-e 
csodálatra: föltalálni egy közönséges igazságot, a mely két ezer év óta 
ismeretes; de már is — attól félünk — egészen elvesztettük szemünk 
elől a tárgyat, a mi voltaképen Petite Histoire, s azt hiszszük, elég is 
volt. Ámbár mi nem sajnálunk időt és fáradságot, a mely egy rossz 
könyv bírálatába telik, tudva, hogy semmi sincs, a mi annyira szakasz
tott mássa a jó könyvnek mint a rossz, s intellectualis téren a látszólag 
csekély rossz, ha semmibe veszszük, könnyen oly gyászos romlást okoz
hat, mint akár a legnagyobb.

Minimum malum fit contemnendo maximum.
H á h n  A d o l f .

Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba. Irta Bártól Antal. Eggenberger- 
féle könyvkereskedés kiadása. Budapest 1884.1)

Az összehasonlító árja nyelvtudomány terén édes-kevés magyar 
munkát mutathatunk fel. De a bennünket legközelebbről érdeklő ugor 
nyelvészetnek sem régen vannak munkásai s máig sincsenek sokan. Azon
ban nem elég csak az ugor nyelvészettel foglalkoznunk ; műveltségünk

Digitized by t ^ o o g l e


