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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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Hunyadiak és a Jagellók korának 
korábbi monografiáit is. A középkori 
részt sikerült összefoglaló fejezet zárja 
be, amelyben a Mohács előtti magyar-
ság kulturális, irodalmi, művészeti 
képét rajzolja meg. 

Mohács után Szekfű Gyula művei 
szolgáltak vezérfonalul. E korban 
Erdély különleges szerepéhez mérten 
Asztalos másokon kívül (Jancsó, Szá-
deczky, Biró) saját kutatásait is 
értékesítette az erdélyi tudat kiala-
kulásának tárgyalásánál, valamint a 
wittenbergi egyetemnek a magyar 
protestantizmusra gyakorolt nagy ha-
tásánál. Előadását több kortörténeti 
adattal szinesíti és érzik rajta, hogy 
otthon van, akár ha a székelységről, 
az erdélyi iskolapolitikáról, a reform-
korszak első nemzetiségi politikusá-
ról, Wesselényi Miklósról, vagy a 
Kossuth-korabeli erdélyi kérdésről 
ír. A francia forradalom koránál Eck-
hardt Sándor, a reformkorszaktól 
kezdve pedig Szekfű Gyula Három 
nemzedék- kalauzolja. 

Csak a főbb műveket említettem, 
amelyek felhasználásával sikerült a 
szerzőnek egységes történetszemlélet 
érvényesítésével a különböző eredmé-
nyeket összefoglaló előadásba öntenie. 
A leghivatottabb bírálója, Szekfű 
Gyula írta róla a bevezetésben : «Ne-
kem nagy az örömöm, hogy a jelen 
munka röviden és szabatosan adja e 
korokra nézve kutatásaim eredmé-
nyét a magyar közönség legszélesebb 
rétegei számára». 

A szabadságharc utáni időknek 
írója Pethő Sándor, a Világostól Tria-
nonig c. mű kiváló szerzője. Régi 
munkása e kornak, e korba vágó 
essay-k, monografiák során megmu-
tatta, hogy behatóan foglalkozik e 
korral. A szabadságharcnak és kifej-
lődésének drámai rajzánál világító 
fáklyaként vezette Károlyi Árpádnak 
Batthyány Lajosról szóló legújabb 
műve. Hosszú volna elsorolni a bel-
és külföldi forrásmunkákat, amelyek 

a kor eseményeit tárgyalják, de ha 
végigfutunk rajtuk s utána a szerző 
írását olvassuk, megérezzük, hogy 
publicista írta, de azoknak javából 
való, aki magas szempontokból szem-
léli a politika sokszor kicsinyes, meddő 
napi küzdelmeit. Éppen a kor közel-
sége, a jelenben is ható erők meg-
érzése szuggesztíve befolyásolja nem 
ítéletét, hanem stílusát, s Ásztalos 
nyugodt előadása után szinte meg-
ráz Pethőnek vezércikkeiből is jól 
ismert szóképekben gazdag, pathe-
tikus nyelvezete. E részben a politikum 
uralkodik a maga adottságával, hisz 
ha a jelen bonyolult erőinek kihatását 
szellemtörténeti alapon mérlegelnők — 
az eredmény szubjektív színezetű 
lenne. — Műve azonban kétségtelenül 
nyereség, «mélyebb, őszintébb, ma-
gyarabb történet, mint az előzők vol-
tak». (Szekfű.) (yl.) 

König Kelemen: Hatszázéves fe-
rences élet Szécsényben. 1333—1932.— 
Mindenképpen megilletődött s tisztelő 
érzések között olvassuk át Kőnig Ke-
lemen hatalmas monografiáját, amely 
a szécsényi ferencrendi zárda hatszáz-
éves történetét nyujtja. A kötet több, 
mint elszigetelt helyi történet; a ma-
gyar ferences élet szellemi politikai, 
művelődéstörténeti átmetszetét kap-
juk benne. Mondhatnók ígyis : a ma-
gyar történelem egy barátja a ferences 
szellem tükrözésében és sodrában. Igy 
tekintve e munkát — s így kell tekin-
tenünk, mert az anyagkészlet párat-
lanul nagy ereje kényszerít bennünket 
erre — kettős tanulságot kapunk be-
lőle. Az egyik, a fölemelő, az, hogy így 
van igaz és méltó fogalmunk annak a 
szellemnek az erejéről, amely nemcsak 
szorosan vett vallásos érzést nevelő, 
hanem történelmi s nemzeti életet is 
átható képességet tudott nálunk meg-
nyilatkoztatni. Ez korántsem jelenti 
azt, hogy a ferences szellem lényege a 
magyarság életében eltolódott, avagy 
másirányúvá elváltozott volna. A leg-
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