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Pintér Jenő : Magyar Irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Har-
madik kötet: A magyar irodalom a XVII . században. 

Hatalmas, hatszázharmincnégy oldalnyi terjedelemben, finom, ízléses 
kiadásban jelent meg Pintér Jenő irodalomtörténetének sorozatos menetben 
új, immáron harmadik kötete. A magyar irodalomtörténetírásnak kétségkívül 
nagy ténye ennek a kötetnek a megjelenése, amely fontosságának értékével 
méltán sorakozik az eddig megjelent kötetek mellé. 

Az első kérdésünk Pintér Jenő új könyvével szemben abból a viszonyítás-
ból fakad, amellyel azt összemérjük mind formai, mind tartalmi szempontból 
ugyanezt a századot tárgyaló korábbi munkájával: A magyar irodalomtörté-
net kézikönyvével (1921). Az összevetés nem fölösleges, hiszen ennek eredmé-
nyében van adva a jelen kötet belső értéke, történeti érdeme és értelme. E tárgyi, 
szorosan a kötethez simuló értéken kívül ez az összehasonlítás egyúttal arra a 
magas fejlődésre is világot vet, amelyre az elmult tíz esztendő alatt a magyar 
irodalomtörténetírás és tudomány eljutott. 

Pintér Jenő megbővíti, szélesebb területre bontja, az újabb kutatások 
eredményeinek beolvasztásával megmélyíti és új szempontok felvételével 
többoldalú megvilágítással teszi változatosabbá XVII . századi irodalmunk 
feldolgozását. Nagyobb keretű a történelmi háttér, amellyel bevezeti s jellemzi 
az egész kor vallási és politikai küzdelmét és világnézetét. Egészen újszerű, 
bár elhelyezésében egy kissé deduktive hat, a század írói törekvéseknek beveze-
tésszerű tájékoztatója és jellemzése. A század közérdekű irodalmának történeti 
rendjében két friss szempont lép egészen előtérbe ; az egyik az irodalomtörténet-
írás tudománytörténeti alakulása, a másik pedig a nyelvújító kísérletek. A szá-
zadbeli líra fejtegetése és anyag-elosztása sokkal analitikusabb, mint az első 
kötetben. Zrínyi jelentősége távlatszerűbb e mostani beállításban, hogy t. i. 
a XVI. és XVII . verses epikától elkülönülten, jobban önmagára vallóan kap 
méltatást. Igen helyes s az irodalmi koregység áttekinthetősége szempontjából 
nagyon megnyugtató, hogy a magyarnyelvű irodalom tárgyalását rögtön 
követi a latinnyelvű irodalom méltatása. Az előbbi könyvének a latinnyelvű 
irodalmat a magyarnyelvű irodalomtól szétválasztóan fejtegető módja úgyis 
félreérthetésre adott alkalmat, mintha ebben a korban is a latin nyelviirodalom 
nem jelentene egyúttal magyar irodalmat is. Meglepetésszerű a nemzetiségi iro-
dalmaknak összefoglaló bemutatása. A magyar irodalom arculata az ezekkel 
való összehasonlítás által még élesebb és jellemzőbb megvilágítást és értékelést 
kap. Mindezek az új elrendezést, beosztást, tagolást igénylő szempontok egy-
úttal bővítik a tárgyalás anyagát s általában részletezőbbé teszik az anyag-
közlés útját. 

Milyen problémák felvetésében és megoldásában látja Pintér Jenő lefolyni 
a XVII . század irodalmi életét? Hogy erre felelhessünk, előbb az ő irodalom-
elviségét kell bemutatnunk. 

Pintér Jenő irodalomszemléletének, anyagfeldolgozásának, sőt jórészt 
még értékelésének is alapja : a történeti elviség. Az irodalomtörténetet első-
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sorban is történet-tudománynak tartja. Ezért hangsúlyozza erősen a pontos 
és szabatos leírású tényt, az induktív adatolás szilárdságát és pontosságát, a 
tényig elvezető motívum-történet teljességét, a tényalkotó alaki és anyagi 
elemek szétbontását és összefoglalását, a személyiség szerepét a tényszerűség-
ben, az irodalmi történésnek a korviszonyok szellemi irányaiból való gene-
tikus módszerű levezetését. Mindennek az irodalomismeret elmélete szempont-
jából az az értelme, hogy Pintér Jenő az irodalmi műhöz kapcsolódó alap-
funkciónak a megértést tartja. Azonban ez a megértés nem olyan jellegű, 
hogy kizárja az irodalmi értékelés magasabb és finomultabb, következőleg 
esztétikaibb fokát és jellegét. Sőt! Pintér Jenő elméletében ez a kettő szorosan 
összetartozik. Hiszen akkor, amikor az egész XVII . kor fejlődéséről beszél, 
amikor a magyar irodalomnak korabeli nemzetiségi irodalomhoz viszonyított 
magasabb fokát kiemeli, amikor a nagy egyéniségekben adott szellemi erő egyéni, 
tehát magukat meghatározó módjáról ír, akkor tulajdonképpen érték-kate-
góriákat állít fel és értékrendeket különböztet meg. Igy tehát elhárítja magá-
tól és módszerétől a tiszta leírásban kimerülő történelem-írás vádjának még 
a lehetőségét is, amellyel pl. joggal illette Spranger Max Webert, amikor egy-
úttal vele szemben megvédte a tudományoknak magasabb elviségét és jellegét 
éppen azáltal, hogy rámutatott értékelő munkájukra. Pintér Jenő tehát a 
történelmileg adott irodalmi jelenséggel szemben értékelő álláspontot is foglal 
el. Csakhogy — és ebben egészen igaza van — fél az értékelés szubjektív túl-
zásaitól és a tényeket elmosó szemléleti kritika egyoldalúságaitól. Ezért marad 
benn sokszor inkább a tényekben s bágyasztja el az esztétikai vizsgálódás 
alaki szempontjait. Sokszor egy-egy összetettebb irodalmi jelenség irodalmilag 
is összetettebb szempontú s a történelem konstatáláson túlmenő esztétikaibb 
vizsgálatot kívánna, de szinte szándékosan dolgozik azon, hogy csak a szembe-
tűnő vonások világos igazolásáig menjen el, pedig látja a többit is. Példa 
erre Gyöngyösi István értékelése, ahol megelégszik annak a megállapításával, 
hogy stílusteremtő művész, de tovább nem megy. A problémát, hogy t. i. a 
barokk ízléssel milyen kapcsolatban áll, jegyzetben érinti és vitatja. Ezek a 
jegyzetek s általában az egész bibliografiai készlet így válnak megbecsülhetet-
len értékévé és kincsévé Pintér Jenő egész könyvének. 

Irodalmi szempontból a század legnagyobb eredményeinek Pintér Jenő 
az írói egyéniség kifejlődését, a közönséghez való viszonyának határozottabbá 
alakulását, a műfaji formák gazdagodását és az irodalmi nyelv uralomrajutá-
sát tartja. Mindennek a gyökere azonban az írói egyéniség. Habár Pintér Jenő 
nem is nevezi meg, de részletező fejtegetéséből kiviláglik, hogy az egyéniségek 
sokféle formáját tartja a kor döntő irodalmi nyereségének s érték-többletének. 
Új embertípusok jelennek meg, akiknek a külön-külön való egyéniségétől 
színt, erőt, formai és tartalmi gazdagságot, több ízt kap az irodalmi élet meg-
nyilvanulása. Zrínyi mást, mint Gyöngyösi, Pázmány egészen más típust kép-
visel, mint Magyari, ez pedig viszont elüt Apáczai magyar humanista alakjától. 
De vannak azért megegyező vonásaik : az erkölcsi ízlés esztétikája, továbbá az, 
hogy általuk lassan kezd eltűnni az irodalmi dilettantizmus s helyét elfoglalja 
a tudáson kiművelt elvszerűség, azaz tudatosabb lesz a műalkotó én-nek a 
szerepe. Ugyanekkor mélyebben kialakul az irodalmi mű fogalma is. Meg-
szűnik a puszta utánzás s ekkor lép bele a magyar irodalom életébe az irodalmi 
minta, forrás, motívum elemeinek tudatos felismerése és felhasználása s ez más-
ként egyúttal azt is jelenti, hogy a műalkotásban világos lesz az a jelleg, hogy 
összetett folyamat. Ennek a kornak az érdeme, amely a mondottakkal függ 
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össze, a könyv értékelése s nyomában a nyilvánosság erejének nagy felhasz-
nálása is. Mindezeknek a nagy irodalomalkotó erőknek a hirtelen megjelenése 
okozza azt, hogy az elmult irodalmi korszak hagyománya egyszerre felbomlik, 
de nem tűnik el egészen, ezért találkozunk humanista, tudós, egészen az új 
század szellemének megfelelő renaissance és magában álló népies elemekkel. 
E jelenségek azt mutatják, hogy az egész századon kereszütlvonul a formának 
és az anyagnak hol rejtett, hol nyilt harca. A latin mű-műveltség hagyomány-
elemei elvesztették kizárólagosságukat s részint az egyéniségeken beáramló 
életszerűség, részint a saját maga elszigeteltségében élő minden idegen formai 
hatástól ment népies nyelv kezdi a maga jogait érvényesíteni. Ezt a harcot a 
század nem tudta eldönteni, aminthogy nem tudták eldönteni sokáig az utána 
jövő korok sem. 

Ezeknek a kérdéseknek és elveknek az útján vezeti le Pintér Jenő a század 
irodalmi életét. Sokszor kényes területeken jár, s bár történetileg lezárt ténye-
ket érint, de azért érzékenységét nem vesztett vonatkozásokkal áll szemben 
s ez igen megnehezíti munkáját. De mindvégig tárgyilagos, nyugodt és finom 
marad. Előadásmódja általában a történetírás világosságával, logikus fényével 
tűnik ki. Stílusa lényegesre törő, ment minden retorikától és túlzástól. Szép-
sége és ékessége a mondat. Ennek tisztasága, magyarossága, világos tagolása, 
a gondolatot töretlen fénnyel sugároztató és hordozó szolgálata mindvégig 
ereje és különös gondja marad. Ez a formai vonása éppen úgy értéke, mint 
ahogy a tudományos értéken felülemelkedő erkölcsi súlyt jelent éppen nap-
jainkban tartalmi szempontból munkája, melyből multunk nagysága, szellemi 
ereje jövőnket oly sok bizalommal megvilágító erővel árad ki. Brisits Frigyes. 

Tamási Áron : Címeresek. Regény. 
Kolozsvárt, 1931. E munka megjele-
nése eseménye a magyar regényiro-
dalomnak. Nem mintha új irányt 
mutatna vagy eddig nem ismert esz-
közökkel új területet hódítana az el-
beszélő irodalom számára, hanem 
mert a régi törekvések eredményeit, 
mondhatni minden értékesnek bizo-
nyult művészi készségét tudatos mű-
gonddal és az írói egyéniség magával-
ragadó erejével alkalmazza a Címere-
sek írója. Tiszta, zavartalan művé-
szet ez a regény s egyben, az irodalom 
magasabb hivatását is szolgálva, esz-
mei magvetés, problémanyitás, lélek-
bevilágító fáklyagyujtás tegnapi ar-
culatunk előtt. Külön értéke : tiszta 
erdélyi világot tár fel s olyan lencsén 
át, amelyen nem torzítanak idegen 
erek vagy karcolások. 

A regény tárgya: hogyan ment 
végbe 1918 őszén és telén a magyar 
köziélek összeroppanása Erdélyben. 
A közléleké, az államban, társadalom-

ban, kultúrában uralomtudatban élt 
magyar léleké, nem pedig az intéz-
mények s a politikai építmény össze-
omlásáé. Nem történeti regény tör-
ténelmi eseményekkel és szereplőkkel 
a cselekmény központjában, hanem 
korrajz, a koriélek, a tömegpsziché 
egy történelmi átalakulásának rajza. 
Szorosan véve nincs is hőse, csak 
alakjai vannak, akiknek a változás 
hónapjaiban lepergett életsora alkal-
mat ad az írónak, hogy feltárja azt 
az átértékelési folyamatot, amely a 
lelkekben az események hatása alatt 
végbement. Csetneky Tildának, ennek 
az eszes és nagyakaratú, de romlott 
professzor-leánynak (kitűnő eszme 
volt e nőt tenni meg a forradalmi 
idők reprezentatív alakjává!) regé-
nyes házassági története fonalán ve-
zeti elénk az író az erdélyi társadalom 
különböző rétegeinek képviselőit az 
ősi címer jogán vezetőszerepet játszó 
főuraktól le a román kocsisig s a 
zsidóig. Mindenki megjelenik, akinek 
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