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Benedek Marcell: A magyar irodalom története- Számos képpel. Buda
pest, Singer és Wolfner, 1938, 8-r. 256 1. 

Ez a könyv úgy látszik, afféle szabad tankönyv középiskolát nem végzett 
felnőttek számára. Bár tudományos igényekkel nem lép föl, számon kell 
tartanunk, már csak azért is, hogy iskolán-kívül-nevelő módszerét elbíráljuk 
s szempontjait és adatait is megvizsgáljuk. Igaz, az utóbbi eljárást a szerző 
utószavában egyenest elhárítja, mikor azt írja: «Új életrajzi vagy egyéb 
adatok kikutatásának, közlésének nem ez a helye.» Ugyanitt hálával emlé
kezik meg Horváth János két könyvéről és Pintér hétkötetes müvéről. Adatait 
tehát jó forrásból meríti, csak az a baj, hogy szeszélyesen válogatja meg. 
A müvek megjelenési idejét ötletszerüleg hol közli, hol nem; a születési 
évet következetesen megemlíti kisebb költőknél is, Petőfinél azonban egész 
érthetetlenül elhagyja s csak amolyan csavargós, székely észjárással talállatja 
ki az olvasóval: «1842-öt írunk — mondja — Petrovich Sándor tanuló 
19 éves.» Az említett és idézett elv, hogy «új életrajzi vagy egyéb adatok 
kikutatásának, vagy közlésének nem ez a helye» természetesen fölmenti a 
szerzőt az alól, hogy tudományos folyóiratainkat figyelemmel kísérje s a 
legújabb adatokat is számbavegye. Innen van, hogy pl. Amadé László szü
letési évéül a régi (1703) s nem a Gálos Rezsőtől megállapított új évszámot 
(1704) közli. A szerző kényelmes elve tehát előre is felmenti a bírálót az 
adatok megbízhatóságának ellenőrzésétől. 

Benedek egyébként háromféle eljárással igyekszik élvezetessé tenni 
irodalomtörténeti leckéit. Elsőborban elbeszélő modorával. Stílusa valóban 
sima folyású, könnyed, (tudományos műben túlságosan is azvolna,)sitt-ottszelle-
meskedö közbeszólásokkal «ékes». Az utóbbi bajiam azonban néha izetlen-
ségre csábítja. «Melinda, akinek megörüléséért Shakespeare Ofeliája felelős.» 
Az efféle ironikus elmésség, még ha új lenne is, nem illik «tankönyv»-be, 
e melleit a megelőző gondolatok hangulata után stílustörést jelent. Ugyancsak 
Katonával kapcsolatban szellemeskedik, mikor szövegbeli átvételeiről ír: 
« . . .ez a kor még miudig nem fogta lel az eredetiség kérdését oly szigorúan 
mint a mienk (talán azért, mert nem mértek pénzzel minden leírt szót, mint 
ma)» stb. A zárójelbe tett megjegyzés azt bizonyítja, hogy az eredetiség 
fejlődésének már tisztázott kérdéséről (1. Horváth : Kisfaludy S. és Katona, 
ezenkívül több hozzászólást Waldapfel közléséhez) a szerzőnek nincs érte
sülése. Második szórakoztató eszköze a könyvnek a «számos kép» (arc
képek, címlapok stb.). A harmadik: a szemelvények. Ezeket ügyesen választja 
ki, igyekszik a legszebb versszakokat és a prózaírók leghatásosabb müveiből 
kiszedett sorokat értékesíteni. Különös újítása az írónak, hogy az irodalom
történetet, mint valami regényt, korszakok helyett fejezetekre osztja s minden 
fejezet fölé egy-egy jeligét, idézetet, vagy nevet biggyeszt címül. A hitvitázó 
irodalom fejezetének pl. ez a címe : «Bocsásd meg Úristen !» (Ebben a fejezetben 
tárgyalja a széphistóriákat is, de ezt — hadd szellemeskedjem én is a szerző 
modorában — az Úristen talán megbocsátja.) Az ellenreformáció fejezeté
nek címe Zrínyi jelszava: «Ne bántsd a magyart!» Az ötödik fejezetben 
«Széphalom» címmel ír Kazinczyról, Csokonairól, Kisfaludyról, Berzsenyiről 
és Kölcseyről. Ilyen szempontból belevehette volna a szerző az egész XIX. 
századot, Budapestet derék nyelvmívelöinkkel, sőt' a XX. századi Szegedet 
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is Zolnai Béla folyóiratával, minket, titeket, őket : mert mindannyian adósai 
vagyunk Kazinczynak. A hatodik fejezet «Aurora» címmel hozza Össze Kis
faludy Károlyt és Katonát. A következő fejezetek mind romantikusabb névvel 
hódítják meg az olvasót. «Az] nem lehet, hogy annyi szív...» (Széchenyi, 
Vörösmarty, a Nemzeti Színház), «Hazai rejtelmek» (Kuthy, Jósika, Eötvös), 
«Én ez avart jártam, tűnődve megálltam...» (Ezt könnyű kitalálni. Persze, 
hogy Arany.) A tizenegyedik fejezetcím már rejtélyesebb : «Zord idő.»' Azt 
hinnők, Keményről szól; kívüle Kossuth, Deák, Tompa, Gyulai, Madách is 
szerepel benne. A szerző — úgylátszik — e hangos címekkel akarja becsá-
bitani olvasója érdeklődését az egyes fejezet-bódékba. De — dicséretére 
legyen mondva — «szolidabb» a kikiáltónál: az rendesen kevesebbet, ö töb
bet ad, egész sor írót ad ráadásul azokra, akikre a fejezetcímek láttára gon
dolunk. De illik-e e cifrálkodás olyan könyvhöz, mely szépirodalmi hangjával 
és némi lírai zamatú előadásával is, irodalomtörténet igyekszik lenni ? 
A szerzőnek talán az volt elgondolása, hogy e címek általánosságban jel
lemzők a fejezetekben tárgyalt írók müveinek tárgykörére és hangulatára. 
De nehéz elképzelni, van-e sok köze pl. a Karthauzinak a Hazai rejtelmek
hez, Katonának az Aurorához, s Kossuth pályája első felének (micsoda nap
fényes korszak, tele sok szép földi reménnyel !) a Zord időhöz. Az írók 
osztályozása, a tárgyalás menete csak olyan önkényes és ötletszerű, mint 
amilyen rapszodikusak a szerző fejtegetései. 

El kell azonban ismerni, hogy ha a fejezetcímek nem felelnek is meg,. 
a fejezetek gyakran meglepnek egy-egy friss korrajzi vonással és eleven 
jellemzéssel. Az író az egyes korok (fejezetek) hangulatváltozásainál figyel
meztet & fejlődés okaira, s fogékony stílusérzékkel néha igen találó észre
vételeket tesz költői és prózai nyelvünk sajátságaira és kialakulására. Nagyobb 
íróinkat, különösen a költőket, nagy lelkesedéssel tárgyalja s igen alapos' 
tanulmányra valló megfigyelésekkel jellemzi. A műnek tulajdonképen ez az 
érdeme : említett élénk elbeszélő modorával és felbuzduló, szinte hevülő 
méltatásaival remélhetőleg el is éri célját: a kevésbbé müveilek irodalmi 
érdeklődésének felébresztését és fokozását. Fogyatkozása a könyvnek: rend
szertelensége, életrajzainak vázlat ossága, egyes írók túlzott értékelése (Bródyról, 
Kiss Józsefről, Benedek Elekről kb. másfél lapot ír), mások mellőzése. 
(Mikszáth-tal aránylag igen röviden végez, Vargha Gyulának 6 sort szán.) 
Feltűnő, hogy Kiss Józsefről elég szigorú ítéletet mond, de amit megállapít, 
az ma köztudomású — ezért kár volt annyi teret juttatni neki. A szerző 
eredetieskedő elmélkedései és nézetei néha nem kis önhittséget árulnak el, 
de alapjában nem jelentősek s így ártalmatlanabbak, semhogy a szakember 
vitába bocsátkozzék velők. Ha még megemlítjük, hogy a XIX. század utolsó 
harmadával végződik ez az irodalomtörténet, akkor lényeges mondanivalónkkal 
mi is végezhetünk. KEMÉNYFY JÁNOS. 

D o k t o r i é r t e k e z é s e k 1 9 3 7 - b e n . 
7. Svéda Pál : Bethlen Farkas históriája 1526—1571. Pécs, a szerző 

kiadása, 1938. 8-r., 62 1. 
Bethlen Farkas hatalmas történeti munkája, amelyet egészében Benkö 

József adott ki a XVIII. század végén, Erdély XVI. századi történetét mondja 


