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'S hogy illyesek történnek a' magyar írók között, keserű kár a jöven
dőre nézve. Ezt én csak Uram Öcsémnek, kit szivemből szeretek és tisz
telek, kívánom mondani, a' nélkül, hogy ezt mint panaszt, másokkal is 
közöltetni szeretném ; de mégis a' végre, hogy kedves Uram Öcsém, kit 
méltán tisztelnek a' Társaságnak minden Tagjai, 's a' ki ezt velem egy mér
tékben nem cselekszi, az önmagát alacsonyittya, hogy, mondom, kedves 
Uram Öcsém az illyeseket, a' Társasaság' méltóságának fenntartása 
végett, midőn némely nem kényes^rzésü tagok között kitörni akarna, érdeme, 
's tekintete által akadályozni méltóztassék. Némelly Tagok okosabban 
cselekednének, ha a' M. T. Társaságot terra incognita-jában porig 
legyalázó Orosz Józsefet czáfolnák inkább meg, mint semhogy tagtár
saiknak gyalázásaik által Orosznak még nagyobb hitelt szerezzenek. Azon 
néhány, csekély 's olcsó munka által, 's jobban némelly pajtás' segedel
mével felkapott író nékem úgy tetszik, mint az egykori Republicánus 
Franczia ki a' világot készült megenni, mint ezek a' magyar literatúrai. 

Ha tehát tavaly nem is, most a' M. T. Társaságról lemondá
somat G. Telekynek beküldöttem; és így ez idén nehezen lesz már 
Pesten szerencsém kedves Uram Öcsémhez. Sághy Ferencz Úr a 3000 
v. frtnak egy évi 100 f. kamattyát Uram Öcsém' kezéhez annak ide
jében le fogja fizetni. Ki egyéberánt szíves barátsággal ölelvén Kedves 
Uram Öcsémet, különös tisztelettel vagyok Kedves Uram Öcsémnek 

alázatos szolgája 
KISFALUDY SÁNDOR. 

(M. Nemz. Múzeum kézirattára 1908. 20. sz.). 

Közli: VÉRTESY JENŐ. 

BAJZA EGY ISMERETLEN LEVELE CSATÓHOZ. 

E levél Nagy Iván hagyatékával, — a ki tudvalevőleg Csató Pál veje 
volt, — került a Nemzeti Múzeumba. Még abból az időből való, mikor Csató 
az Auróra-kör híve volt. Fontosabb tartalma nincs, de pár érdekes adalékot 
találunk benne Csatóra és Bajzára vonatkozólag. Csató egy nem sikerült iro
dalmi tervéről van benne szó és Bajza rámutat Csató legnagyobb gyöngé
jére: állhatatlanságára. Még érdekesebb Bajza közlései az Auróra-pörről. 

A levélben említett nevekre és ügyekre nézve talán nem feleslegesek 
a következő felvilágosítások. 1. Csató ekkoriban Bohus Jánoséknál volt 
nevelő Világoson (Vö. Csató Pál szépirodalmi munkái 1883. A Beöthy 
Zsolt írta bevezetés 19 — 20 lapjait). 2. Az 1835-ös Auróra s a követ
kezők sem közlenek Csatótól semmi elbeszélést. 3. Bajza részt vett az 
Akadémia német szótárának a szerkesztésében. 4. Zöldytől egy népies 
hangú kis vers (Az utas szerető) van az 1835-ös Aurórában (209—210 1,). 
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•elhagyása rést üt az egészen és a szigorú elvek szerint fölépített rend
szer hiányosan, töredékesen bontakozik ki az olvasó előtt. Itt az író 
eszméi szoros lánczszemekként fűződnek egymásba, mondatai határozott 
léptekként hangzanak, mik megállás nélkül haladnak a kitűzött czél, a 
bebizonyítandó tétel felé. A tények tömege világos eszmék segítségével 
synthetikus egységbe van foglalva; a sűrűn előforduló közbevetett mon
datok a logikai bizonyítás fonalán mint egy-egy altétel sorakoznak. Az 
irodalomtörténet három főeleme: az eszmék, a műfajok és a művek 
története szép harmóniába olvad. A fősúly az előttünk fekvő kötetben 
az eszmén van, a mi csak természetes is, hiszen, talán a XIX. századot 
leszámítva, egy korszak sem volt ezekben termékenyebb mint a tárgyalt 
XVI. század. A részek jelentőség szerint vannak mérve. Némelyek 
művének egész külön rész jut, másokét pedig csak kollektiv csoportban 
•— hatásuk és érdemük szerint — tárgyalja. Mindig a müvekről szól 
Brunetiére; az egyének élete, jelleme csak annyira érdekli őt, a mennyire 
erkölcsi eszméik -— miknek műveik hordozói — megértésére nélkülöz
hetetlen, így lehet az irodalomtörténet rendező eszme segítségével önálló 
tudomány, mely nem életrajzi gyűjtemény vagy könyvek lajstroma, 
fianem egységes tárgyalása az irodalmi tényeknek, mik a művek és nem 
a személyek. 

A bevezető három fejezet az irodalmi renaissancenak van szentelve, 
a mint az Itáliában, Európában és végül magában Francziaországban 
tünetkezett. Az író ezekben kutatja, miért tértek le az európai irodalmak 
a régi ösvényekről a renaissance hatása alatt. Az itáliai renaissance 
jellemzéséül találóak Settembrini szavai: »La continuita tra V antico ed 
il nuovo é il primo carattere della vita e deli' arte italiana«. Fő volt 
benne a forma, irodalmi elve: a tartalom közönyössége, l'indifferenza 
del contemtto. Hatalmas erőfeszítés volt ez, hogy az idők elszakadt 
lánczát több mint ezer év után újra összekösse. A régi formának új 
tartalmat adott az európai renaissance: a humanismus, mely az embert 
tette a dolgok mértékévé, a világ központjává. »L'humanisme, c'est 
toutes choses ramenées a la mesure de l'homme, concues par rapport a 
l'homme, et exprimées en fonction de l'homme.« Ez ismerte föl az ókor 
és az újkor embere közt levő testvériséget s először használta tudományát 
hasznos szocziális dolgokra. A francziáknál a fejedelmi udvarból indult 
ki győzelmes útjára az új mozgalom, miután a középkor művészete 
kielégítő és éltető elv hiányában már előbb elenyészett. I. Ferencz nem-
zetiesítette a renaissanceot a társadalmi elterjesztés révén. »Dolgozzatok 
a franczia nyelv gazdagításán és szépítésén« — ez lesz a jelszó. 

Ez után öt könyvön keresztül tárgyalja a franczia irodalom fejlő
dését a XVI. században. Látjuk, milyen kevés van a könnyű erkölcsű 
Marot-ban a renaissance szelleméből, de rendelkezik egy olyan tulajdon
sággal, mely sokszor elegendő arra, hogy franczia író népszerű legyen 
általa: ez a világosság. -— Rabelais-ben, kinek komoly tanultsága éles 
ellentétben áll művei rakonczátlan vidámságával, a természet mindenható 
ereje ül diadalt. A Gargantua és a Pantagruel a természet apológiái. 
— A navarrai királynő »Heptameron«-jávai a szocziális érzék és a nő 
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vonul be az irodalomba, míg Calvin Institution chrétienne-je. a monu
mentalitás első példája. Brunetiére szép szavai szerint: »un des grands-
livres de la prose francaise, et le premier en date dönt on puisse dire 
que les proportions, l'ordonnance, l'architecture ont vraiment quelque 
chose de monumental«. »Calvin est maitre de son style. II sait toujours 
ce qu'il veut dire et il le dit toujours. Autant ou plus que d'un écrivain 
sa maniére est d'un homme d'action. On ne saurait donner moins a 
l'agrément ou au charme; et c'est sans doute la nudité, mais c'est aussi 
la gravité du temple Protestant«. — Ronsard (La Pléiade) vette észre,, 
hogy a franczia szellem közelebb áll a latinhoz mint a göröghöz s ezért 
a görög hagyományt a latinnal helyettesítette. E fontos lépéssel a tiszta 
latin traditio másodszor hódította meg Galliát. »La Pléiade, — par 
l'idée qu'elle s'est formée de l'art d'écrire, de la hiérarchie ou du rapport 
et des régles des genres, de la nature de l'invention et de celle de la 
tradition, — a tracé, dés la fin du XVIe siécle, le cercle dans lequel,, 
et pendant deux cents ans, allait évoluer désormais l'art classique«. 
Azonban még a Pléiade tagjai nem voltak gondolkodók. Jogos hát 
Montaigne panasza: »Nemo in sese tentat descendere: senki se igyekszik 
önmagába mélyedni.« A klasszikus ideál öntudatra ébredéséhez még az 
emberi természet ismerete volt szükséges, a mit már Rabelais »l'inexpui-
sible matiére«-nek tartott. A színköltés kezdetein is átjutva ismerték már 
a jó mintákat és kifejlődött a formaérzékük. De Rabelais-n kívül — benne 
is inkább csak a középkor örökségéül — nem volt a művekben nemzeti 
jellem. Lelki megfigyelés híjján még formális nagyon ez az irodalom. 
Kellett, hogy valaki tartalmat adjon neki: megfigyelje önmagát és meg
tanítsa a többieket is az ember észrevevésére. A hiányt pótolta Montaigne, 
az első igazi franczia. Csodálatos szellem ő, tele ellenmondásokkal, való
ságos kaleidoskop, mely mindig más-más képet mutat, valahányszor 
olvassuk. Kételkedő, hívő, tudásvágy és közönyösség, keresztyéni alázat 
és antik bölcsesség, epikuri szemlélődés és heves képzelet, mely tettekre 
buzdít, a hősi stoicismus — mind megvan benne, még pedig egyen
súlyban ! Szerette a magányosságot meg a vidám társaságot; utálta a 
czeremóniát, a komor, szomorú embereket; vágyott a katonaéletre, a hol 
szabad a »conversation sans art«. Sohse felejtette el, hogy nemes ember;, 
a sok bölcsességet inkább bajnak, mint jónak tartotta. »A quoi faire, 
— mondja — ces pointes élevées de la philosophie sur lesquelles aucun 
étre humain ne se peut asseoir, et ces régles qui excédent notre usage 
et notre force ?« A milyen ő, olyan a műve. 

Mindezekről Brunetiére biztos ítélettel, az irodalomtörténet összes 
segédeszközeinek pontos felhasználásával ír. 

Nem állhatjuk meg, hogy ez alkalommal különösen ki ne emeljük 
a Rabelaisről és Calvinról írt részeket. Abban mesteri tollal rajzolja 
Rabelais komoly tanultságát, melynek nyomaival tele vannak írásai s 
valószínűvé teszi, hogy a hagyomány boriszák meudoni vidám papja 
inkább képzelet, mint valóság. A pantagruelizmus atyját a természet 
imádójának látja, s mikor erről szól, egyébként tompa s gyakran egy
hangúan kongó mondatai megszínesednek, csengő erezet nyernek. A szigorú 
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rendszerek szerelmesét szinte költővé ihleti a mindenható Természet. íme 
néhány sora mutatóba: 

»La nature est partout la nature. La grandeur de la fin, qui est 
d'entretenir la vie, n'excuse pas seulement la vulgarité des moyens; 
eile la transforme, eile l'ennoblit, eile la transfigure. Et le grand crime, 
le seul crime ä vrai dire, que l'on puisse commettre contre eile, c'est 
d'en contraindre les impulsions sous la loi d'une discipline qui sera 
toujours ä bon droit taxée d'antinaturelle, puisqu'elle aura toujours pour 
objet de contrarier, de corriger, de transformer, et en un seul mot de 
dénaturer la nature. La pudeur mérne n'est qu'une discipline, et toute 
discipline étant ennemie de nature, c'est pourquoi Rabelais a manqué si 
souvent, et si naturellement, de pudeur. 

Si l'on comprend bien toute l'importance de cetté idée dans l'oeuvre 
de Rabelais, si l'on voit bien comment eile en pénétre toutes les parties, 
nous ne dirons pas que toutes les obscurités de son livre en soient 
éclairées ou dissipees du mérne coup, mais elles en deviennent cependant 
moins obscures; et son objet n'a plus rien d'une énigme.« 

A Calvinról szóló részben sok van Brunetiére-ből is, a ki maga 
szintén megjárta a hit és az erkölcsi meggyőződés felé vezető nehéz 
utat. Éppen ez teszi szavait sok helyen megkapókká, Calvin személyével 
ugyan kevésbbé rokonszenvez, de moráljától és világnézetétől nem vonhatja 
meg csodálatát. 

Legyen szabad még utoljára pár szóval azokat az elveket érinteni, 
mik Brunetiéret irányították. Talán a mi irodalomtörténetíróink sem 
tagadják meg elismerésüket a kritika ilyetén módjától, ha külön utakon 
járnak is. 

Kevés érdekesebb jelenséget ismerünk, mint a franczia irodalmi 
kritika fejlődését a XIX. században. Sainte-Beuve skeptikus dilettáns volt, 
ki folyton az egyént igyekezett látni és megérteni. Péterfy találó jellem
zése szerint úgy tett a szellem dolgaival, mint a gyermek a húsvéti 
piros tojással: egy darabig gyönyörködött bennük, aztán örült, ha szét
törhette. Kritikájában van bizonyos hedonismus. Finom művészet, de nem 
tudomány, mert rendszertelen. Az ő módszerét hatalmas lépéssel vitte 
előre Taine, a psychologus. Az ember arasznyi életét kitágította, mikor 
az irodalmi tényekben a nép lelkét kereste. 0 mindent megértett és — 
megbocsátott. Determinista a végletekig, de a keret, mibe az irodalmat 
beállította, túlságosan széles. A művész és a tudós folytonos harczot 
vívott benne s psychologiai rendszere fogyatékosságát pótolta amannak 
költői képzelete. A tényeket pedig csűrte-csavárta, míg bele nem illettek 
az előre elkészített formákba. A dilettáns Sainte-Beuve és a psychologus 
Taine után Brunetiére semmi más nem akart lenni, csak — kritikus. 
Az igazság mellett, mit azok kerestek, a jóság jogáért, a logikai momen
tumok mellett az etnikaiakért szállt síkra. És ebben tovább fejlesztette 
Taine theoriáját. Rengeteg készültséggel fogott a munkához. Sainte-
Beuvetől pontos tanultságot, Tainetől a -philosophiai eszmék és a rendszer 
kedvelését, Nisardtól a klasszikus tökélyt s Vinettől a belső élet és a 
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morális jellem becsülését örökölte. Az irodalmi művek értékét eszméikben 
és erkölcsi erejükben találta meg. Egy könyv —. szerinte — társadalmi 
tett, a mit bírálni, szabályozni kell. Az író személye nem érdekelte, 
csak a mű, a mely hat a társadalomra. Jól tudta, hogy az ember ritkán 
az a külső életben, a mi könyvében. A legtöbb író két életet él, mert 
a gondolkodó ember — igaza van Montaignenek — megkettőzteti magát. 

Az exact tudományok csodás föllendülésének korában élve, legfőbb 
vágya volt, hogy a kritikát is exact tudománynyá tegye az egyéni 
vélemények tarka tömege helyett. Philosophiai képzettsége, lehető objek
tivitása és synthetikus generalísáló tehetsége erre hivatottá is tették. De 
a tények tömegében rendszert csak vezető eszme segítségével lehet terem
teni, ez az első feltétel, mert a tudomány: rendszeres ismeret. Ezt az 
eszmét Brunetiére a fejlődés gondolatában találta meg, mely a múlt 
század legnagyobb eseményének tekinthető. 

Az irodalom a művek összessége, nem életrajzgyűjtemény vagy 
bibliographia. Erre először Brunetiére mutatott rá világosan és vele föl
szabadította az irodalomtörténetet a psychologia, a philologia, a biblio
graphia stb. szolgálatából. A fejlődés eszméjével rendszerbe öntötte a 
tényeket —• s ezzel exacttá tette a lehetőség szerint. A művek pedig 
műfajokba csoportosíthatók, melyek születnek és elmúlnak; vagyis tudo
mányosan szólva — fejlődnek. Hatnak egymásra, utánzásra, módosításra, 
ösztönöznek, azaz: collectiv életet élnek, tehát rájuk is alkalmazható a 
»létért való küzdelem« elve. Ez az »élet« azonban csak metaphora. 
A világért sem szabad hinni, hogy Brunetiére az irodalmi műfajokat 
olyan önálló élőlényeknek tekintette, mint pl. az embert. Szó sincs róla!' 
Az elnevezések kissé elhamarkodottak, de az evolutio gondolata a tények 
magyarázatára még ez idő szerint is a legjobb hypothesis. Brunetiére sem 
tartotta többre (v. ö. Préface a jelen kötetben). Segítségével a tények 
legvilágosabban rendszerezhetők. Használhatóságát sok évi tanítás bizo
nyította be. 

De Brunetiére művének ez a hypothesis szinte kevésbbé lényeges 
része mint a hagyomány tiszteletének hangoztatása, »mely nélkül nem 
lehet nagy irodalom«. És ezt mi is jól megjegyezhetnők. Hagyomány 
nélkül lehetnek nagy művek, de lehetetlen nagy, dicsőséges irodalom.. 

A remek műből csak egy hiányzik, a mi Nisardéban sincs meg:. 
a történeti érzék. A XIX. század végének fejlett tudásával és ízlésével 
bírálja Brunetiére a műveket. Könyve a XVI. századi franczia irodalom-
klasszikus természetrajza inkább, mint — történet. Az irodalmi moz
galmak képét ne keresse itt senki az elolvasásra mindig érdemes munkák 
fejlődése folyamán. A maguk korában fontos művek kimaradtak itt-ott,, 
mert nem jelzik az evolutio újabb mozzanatát. 

De ezeket a különben is kétséges igazságú korrajzokat mi szívesen? 
elengedjük azért a gyönyörűségért, hogy az irodalomtörténet immár útban 
van az exact tudomány rangja felé. A száraz adathalmaz és a szeszélyes 
ízlésen alapuló jellemzések mintha múlófélben lennének. Ezt szeretjük 
látni Brunetiére munkásságában. r—y—f. 


