
T U D O M Á N Y O S I R O D A L O M 

Pintér Jenő Magyar Irodalomtörté-
nete. (Tudományos rendszerezés. V. 
kötet. A Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság kiadása. 1933.) 

Ez a kötet irodalmunk nagy száza-
dának : a XIX. századnak három év-
tizedét öleli fel. Milyen nevek sora-
koznak fel benne! Széchenyi, Ka-
zinczy, Csokonai, a két Kisfaludy, 
Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty és 
K a t o n a . . . 

Akár a kort, akár szereplő hőseit 
s ezek életét, akár az írók műveit és 
törekvéseit vizsgáljuk : egyképpen hó-
dolatra készt mindenik. A kor a fel-
támadásé, «reményben gazdag, tett-
ben szapora», s el lehet mondani: soha-
sem volt ily tündöklő a magyar ég. 
«Ifjú ez a kor : Széchenyi kora»! Az 
írók élete minden regénynél érdek-
feszítőbb s minden drámánál mozgal-
masabb ; a kor irodalmi termése pe-
dig — röviden s igazán szólva — mai 
műveltségünk alapja. 

A felsorolt költők és írók egy kor-
ban élnek, mégis mindegyik külön, 
önálló csillagpályát ír le. Egyénisé-
gük, stílusuk, eszközeik s általában 
költői megnyilatkozásaik mind más 
és más, annyira, hogy mesterkélt 
játéknak tűnhetik fel műveik össze-
hasonlítgatása, vagy egymásra tet t 
hatásuk nyomozása. A drámaíró Ka-
tona József mellett drámát ír Kisfaludy 
Károly és Vörösmarty is, de ki találna 
támpontot rá, hogy műveikben egyező 
vonásokat kutasson? A lírikus Ber-
zsenyi, Csokonai és Kisfaludy Sándor 
egymáshoz viszonyítva ép oly eredeti 
költők, mint amily távol áll egymás-
tól Kazinczy, Katona és Vörösmarty 
nyelve. Nemcsak más költők, más 
emberek is. Külön világok. Irói és 

emberi jellemükön egyaránt megvan 
az eredetiség bélyege s ha valamiben 
testvéreknek nevezhetők : csak abban 
a szüntelenül lobogó, a mai ember 
számára csaknem érthetetlen esz-
ményi felbuzdulásban egyezők, mely-
lyel nyelvünk «pallérozásán» túl műve-
lődésünk hirtelen föllendítésében 
közreműködtek. 

Ezzel a nagy korszakkal foglalko-
zik Pintér Jenő irodalomtörténetének 
legújabb vaskos kötete, mely nemcsak 
az írók műveit illető tárgyi ismere-
teinket egészíti ki anyaggyüjtésének 
páratlan gazdagságával, hanem az 
írók életét is tudományos műhöz illő 
őszinteséggel s oly aprólékos gonddal 
tárja fel, hogy az olvasót a rendkívüli 
élmények egész sorozatával jutal-
mazza. S e részben úgy látjuk : amily 
fényes e kor hőseinek irodalmi pálya-
futása, oly borús a sorsuk, mely «ezer 
vakondként túrt gátat» életük elé. 
Sok sötét lapja van történetünknek, 
de alig van fájdalmasabb, mint nagy 
íróink életrajza. Az újabban minden 
vonatkozásban divatosan használt 
«tragikus» szó itt valóban talál, mert 
Pintér Jenő adatai leplezetlenül fedik 
fel a keserű valóságot, hogy íróink 
tartós örömöket, kivételes boldog-
ságot legfölebb a madáchi értelemben 
vett «küzdés»-ben lelhették, mely feled-
tet az íróval egyéni bajt , inséget, 
balsorsot és kárpótol mindezért az 
ihlet és alkotás édes óráival. Hogy 
csak futólag érintsük a kérdést: kit 
ne rázna meg Széchenyi megdöbbentő 
élete, vagy Katona tragikus pályája? 
Kit ne hatna meg Kazinczy küzdelme, 
ki Kölcsey megható emlékbeszéde 
szerint «nyomorúsággal élt és holt» s 
sírját «szívszorulva kerüli ki a nyelv-
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művész, sorsától rettegvén»? Vagy utal-
junk-e Vörösmartyra, kinek — mint 
Pintér Jenő mondja — «dicsőségével 
nem járt együtt anyagi jóléte s a 
megélhetésért erős küzdelmet vívott» 
majd «Világos után bújdosni kénysze-
rült . . . s megtört lélekkel vonult 
szülőföldére». Nem is képzelhető el, 
hogy a Boldogság tartósan fogott 
kezet azzal a költővel, ki lelkéből 
szakította ki a magyar irodalom leg-
legsötétebb sorát: Az ember — ez őrült 
sár ! — fáj a földnek . . . — Vagy 
idézzük-e a nagyok közt is tán leg-
nagyobb tehetséget: Csokonait, ki 
előtt a boldogság tarka képzetei, 
«kedv, remények» csak pillanatokra 
villantak fel s egy küzdelmes élet és 
korai nyomorult elmulás határán azt 
sem érhette meg, hogy versei gyüjte-
ményét láthassa? — Valóban, ha az 
egyéni boldogság és megérdemelt si-
ker szempontjából nézzük költőink 
pályafutását, egy is aligha közelítette 
meg a «megelégedés»-nek azt a meg-
nyugtató érzését, melyre Berzsenyi 
oly gyakran s végül is hasztalan vá-
gyakozott. A Hymnus írójának bána-
tokkal s csalódásokkal terhelt élete 
után talán az egyetlen derűsebb sugár 
Kisfaludy Sándor életéről esnék ránk, 
ha ez is nem lenne véres a féltékeny-
ség, megbántott hiúság és önmagát 
túlélés keserű töviseitől. . . 

Pintér Jenő irodalomtörténetének 
egyik nagy érdeme, hogy a sok külön-
féle életrajz lényeges adatát össze-
gyüjtötte s az életrajzírók szokásos 
szépítése nélkül élethű képét adja az 
írók életének. Azt lehetne mondani, 
hogy nemcsak az írók életrajzát adja, 
hanem az életrajzok történetét is 
magában foglalja. Minden tárgyi ada-
tot összegyüjt, minden érzelmi moz-
zanatot följegyez, hogy minél telje-
sebb kép alakuljon ki az íróról. Alig 
lehet elismerőbb szóval illetni mód-
szerét, mint hogy szigorú tárgyila-
gossággal szólaltatja meg az érde-
kesebbnél érdekesebb adatokat. De 

nehogy azt higgye valaki, hogy ez 
adatok «szárazak». Nem évszámok és 
nevek adatai fárasztanak itt, hanem 
évszámokhoz kötött külső és belső 
(lelki) események izgatják az olvasó 
figyelmét. Az évszámokon mint szö-
geken függnek az események képei. 
Pintér szerencsés módszere, hogy előbb 
főbb vonásaiban írja meg az életrajzot 
mintegy általános tájékoztatásul, 
majd részletekben, időrendbe szedve 
számol be az író élete minden évének 
történetéről. S az életrajznak termé-
szetesen ez utóbbi, apró betűkkel sze-
dett része az érdekesebb. Itt tesznek 
vallomást azok az intimebb mozzana-
tok, melyeket a műveltebb olvasó, sőt 
a szakember sem mindig ismer. Pin-
tér ekkép kettős életrajzot ad s ez 
általános és részletes rajz oly áttet-
szően világos, hogy a kép feledhetet-
len. S megnyugvásunkra szolgál, hogy 
az arckép megbízható és hű, mert hi-
szen nem az életrajzírók szokásos el-
gondolásai, következtetései, önkényes 
belemagyarázásai és stilizálásai mód-
szerével készült, hanem tényekből ala-
kult ki képzeletünkben. Mi alkotjuk 
meg a képet s nem az életrajzíró szeme 
erőszakolja ránk a maga látását. Egy 
találomra kikapott példa szemléltet-
heti e világos tárgyalásmódot. Kis-
faludy Sándor egy évéről van szó : 

«1832. Május 18-án meghal Szegedy 
Róza. (Harminckét évig élt nejével 
békés házasságban, csak az keserítette, 
hogy Róza állandóan betegeskedett s 
nem voltak gyermekei. Még orvosi 
könyveket is forgatott, hogy nyomára 
jöhessen az elmaradt gyermekáldás 
titkának. Özvegysége komorrá teszi, 
lelki levertsége mellett házi gondjai 
is kínozzák ; nincs, aki kedvére főz-
zön, betegségében nem ápolja senki, 
cselédjei csalják és lopják. Testvér-
huga : Nanica Sümegen lakik, egyedül 
nála érzi magát nyugodtabban, ott 
nevelkedik kis lányrokona Vajda Amá-
lia is.) 

Micsoda vaskos életrajzkötetnek 
kellene lenni annak, melyben az ilyen 
adatok helyet találhatnak ! Az egyes 
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évek történetének csoportosításával 
Pintér Jenő 12 lapon el tudja mondani 
Kisfaludy Sándor életéről, amit róla 
tudni érdemes. Elképzelhető, milyen 
gazdag anyagot ad egy Széchenyi 
vagy Kisfaludy Károly életrajza. Le-
velekből vett idézetek, vallomások, 
kortársak véleményei adnak reliefet 
s életet az így rajzolt képnek s a szerző 
érzése annyira háttérbe vonul a té-
nyek igazsága előtt, hogy a történeti 
valóság szerény «névtelen» jegyzőjé-
nek tűnik fel. 

Pintér Jenő nagy irodalomtörténe-
tének eddigi kötetei után szószapo-
rításnak látszik annak ismétlése, hogy 
az írók méltatását illetőleg is teljes-
ségre törekszik. Mondhatjuk : a leg-
nagyobb teljességre. Már az életrajzi 
részben is feltűnt (különösen Széchenyi 
főbb gondolatainak és vallomásainak 
idézésénél) hogy a tudós szerzőt a 
pedagógus is lépten-nyomon követi, 
aki nem elégszik meg az irodalmi mű-
vek jellemző vonásainak elméleti fej-
tegetésével, hanem ahol csak lehet, 
példákkal világítja meg mondanivaló-
ját, vagy a művek tartalmi kivonato-
lásával idézi az olvasó emlékezetébe 
az egykor tanultakat. Tán nem téve-
dünk, ha a teljességre-törekvést egy 
ponton túlzásnak tartjuk, ott t. i., 
ahol lirai versek tartalmi elmondásá-
ban nyilatkozik. A szerző ugyan 
gyöngéd kézzel, igen óvatos módon 
nyul a versekhez s mondhatni: vir-
tuozitással közli e versszemelvénye-
ket, amennyiben a szebb versszakokat 
szórói-szóra idézi hosszú prózai sorok-
ban s a vers többi részét is a költő 
szavaival mondja el. Úgyde a lírai 
vers oly érzékeny, hogy lehelletszerű 
érintésre is foszlik szépsége : ha szó-
rói-szóra ugyan, de prózai sorokba ír-
juk át s ezzel megbontjuk a versfor-
mát. Az eredeti forma rég szemünkbe 
rögződött s e kép emlékét feldúlják 
a prózai sorok. Ezért a következő kö-
tetekben e tekintetben még több 
óvatosságot ajánlunk, nemcsak azért, 

mert szinte lehetetlen a mindinkább 
szaporodó remekművek (Petőfi, Arany, 
Ady) ilyetén számbavétele, ha-
nem mert nem képzelhető el, hogy 
Pintér nagy irodalomtörténetének ol-
vasója a verseket jól ne ismerje. Kü-
lönben is vannak hangulatköltemé-
nyek, szimbolikus versek stb., melyek 
mindenképpen elzárkóznak a közlés 
e módjától. 

De minden más téren érdem a tel-
jesség s Pintér művének jelentősége 
ép abban áll, hogy szeretettel öleli 
át az egész irodalmat. Méltatásaiban 
kitűnően foglalja egybe azokat az 
értékeléseket, melyeket e korra nézve 
az irodalomtörténet s a tanulmányok 
és kritikák mint egymással összhangzó 
egyetemes és végleges ítéleteket zár-
tak le, de megvan a tiszteletreméltó 
bátorsága és önállósága ahhoz is, hogy 
kiküszöbölje az aránytalanságot és 
igazságtalanságot, melyet egyik-má-
sik jelesünk (így pl. Csokonai) szű-
kebb térre szabott tárgyalásával az 
eddigi kézikönyvek feltüntettek. Ösz-
szefoglaló méltatásai igen tárgyila-
gosak és szabatosak. S ha — mint em-
lítettük — az életrajzaihoz csatolt 
irodalomban benne van életrajziro-
dalmunk története : méltatásaihoz 
csatolt jegyzetei kritikai irodalmunk 
egész történetét szemléltetve mutatják 
be. Minden jelentékenyebb műbíráló 
dolgozatának lényeges részét idézi, 
még akkor is, ha nem ért vele telje-
sen egyet. Általában nincs tekintet-
tel politikai, faji vagy felekezeti elfo-
gultságokra. Nagy Frigyes mondta : 
«Az én birodalmamban mindenki a 
maga façonja szerint üdvözülhet». 
Pintér irodalomtörténete oly átfogó 
nagy birodalom, melyben még a nem-
zetiségek irodalma is szóhoz jut, csak 
azért, mert egy ország, föld, levegő 
és történelem fűzi őket a magyarság-
hoz. Bizonyára vitatható, hogy a ma-
gyar irodalomtörténetnek e tág, már-
már az egyetemes irodalomtörténetet 
súroló köre nem túlméretezett-e, de 
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jellemzőnek tartjuk e felfogást a 
szerző csodálatosan buzgó tárgysze-
retetére, mely e föld minden színű és 
nyelvű szellemi megmozdulását ér-
deklődésének körébe vonja s ezzel — 
minden célzat nélkül — önkénytele-
nül is a hazai föld őslakóinak testvéri-
sége felé mutatja az utat. 

Szinte igaztalannak érezzük, hogy 
nem mutattuk be e hatalmas — közel 
1000 lap terjedelmű — kötet minden 
kiváló tulajdonságát. Igy nem em-
lékeztünk meg eleven korrajzairól, 
sok friss adatgyüjtéséről, páratlan 
könnyűséggel útbaigazító beosztásá-
ról, a tárgyismeretnek szinte bámulat-
baejtő mennyiségéről s világos elő-
adásáról. A ránk szabott tér azon-
ban sietni készt s ezért be kell érnünk 
a könyv e vonásainak nyomatékos 
hangsúlyozásával. 

Annyi bizonyos, hogy szellemi mű-
veltségünk ágai között multunk iro-
dalma az, melyre legbüszkébbek lehe-
tünk, mert hiszen nyelvünket, sőt 
jórészt fennmaradásunkat is neki kö-
szönhetjük. Különösen e kor irodal-
mának, melynek három évtizedét Pin-
tér mutatja be könyvében. — Vörös-
marty idézte a régi dicsőséget s az 
azonnal meg is jelent, de nem úgy, 
ahogy a költő gondolta, hanem más 
formában : mint igazi dicsőség, mint 
a nemzeti élet örök erőforrása szállt 
a költő homlokára. Az övére és tár-
saiéra. Illő, hogy Pintér Jenőt, e di-
csőség egyik legkiválóbb jegyzőjét és 
őrét nagy életművének befejezés felé 
közeledő e fontos állomásán munkás-
ságát megillető elimeréssel köszönt-
sük. Hartmann János. 

Asztalos Miklós és Pethő Sándor : 
A magyar nemzet története ősidőktől 
napjainkig. Budapest, 1933. 

A világháború a magyar történeti 
irodalom szemléletmódjának fejlődési 
irányvonalára is jelentékeny befo-
lyást gyakorolt. Nem dinasztikus po-
litika volt a világháború irányítója, 

mint a korábbi századok küzdelmei-
ben, — s nemcsak diplomáciai ügyes-
ség, ipari vagy gazdasági fel-
készültség, hadvezéri tehetség volt 
benne döntő szerepre hivatott, ha-
nem a politikai nemzet kereteit be-
töltő nemzeti-népi erő is. A kollektív 
népi fogalom áldozatos egyedének 
egyike, «az ismeretlen katona» lépett 
a korábbi héroszok helyébe s a 
hatalmas erőfeszítés eredményeit mér-
legelő történetszemlélet is — egy meg-
rázó történeti élmény szomorú birto-
kában — sokkal mélyebbre látott, a 
ható erőknek haj szálgyökereit is fel-
kutatta immár, nemcsak a jelenben, 
hanem a történeti mult eseményeinek 
vizsgálatai során is. 

Ez az új történeti szemlélet — a 
szellemtörténet — a háború után 
alakult ki s nálunk is értékesíti a 
nyugaton már alkalmazott tudomá-
nyos módszereket. Legjelentősebb al-
kotása Hóman—Szekfű : Magyar tör-
ténelme, melynek alapján készült a cím-
ben említett munka. Szekfű Gyula írt 
hozzá bevezetést, s ennek sorai szinte 
történetírói hitvallásként hangzanak; 
nemcsak gondolkodásra késztetnek, 
hanem szívbe is markolnak. Megérez-
zük, hogy a magyar Élet alkotásai 
két fő forrásból fakadnak: az ősi, 
meg-megújuló magyar népi erőből s 
a nyugati eszméknek koronként fris-
sítő áramlatából. 

Hóman és Szekfű kutatásainak 
eredményeit értékesíti Asztalos Miklós, 
aki a magyarok őstörténetétől 1848-ig 
terjedő részt írta. De Hómannak nem-
csak a mult év őszéig megjelent két 
kötetét használta fel, hanem egy 
Angliában megjelenő összefoglaló ta-
nulmánya kéziratát is s így az 1490-ig 
terjedő kort Hóman megállapításai 
és szempontjai alapján adja elő. Asz-
talos emellett felhasználta Szekfű, 
Eckhardt és Domanovszky sikerült 
rövid összefoglaló művein kívül a leg-
újabb kutatók (Déer, Balogh J., Hor-
váth H., Mályusz E.) eredményeit s a 
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