
E G Y Ú J I R O D A L O M T Ö R T É N E T . 

KÉT HATALMAS kötettel és sok-sok írói arcképpel vonja magára a figyel-
met a Franklin Társulat kirakatablaka. Ott látjuk fényképeit a mult, 
jelen és jövő íróinak; a jövő ének annyiban, hogy a jelen írói közt 

olyanok is akadnak, akik hihetőleg eljegyezték magukat a jövendővel. Mind 
e képek : mutatványok a két vaskos kötetből, melyek közül az egyikben 
régibb irodalmunkat, a másikban a XX. század íróit és költőit ismerteti meg 
a nagy közönséggel Pintér Jenő, a jeles irodalomtörténetíró. 

Az ember az első pillanatra meghökken. Hogyan? Eddig a halottak 
vonultak be az irodalomtörténetbe, hogy ott a kegyelet és emlékezés telkein 
épült palotákban éljenek : most az élőknek parcellázza ki a telkeket az iroda-
lomtörténetíró — részletfizetésre? Mert bizony, sok-sok író az írói dicsőségnek 
még csak első részletét fizette ki s kérdés, hogy a többivel nem marad-e 
adós? 

Az a gondolat is kísért : kellő «távlat» nélkül lehet-e írni a máról egyebet, 
mint kritikát? Az irodalomtörténet eddig az egykorú kritikákból leszűrt, bizo-
nyos tekintetben egyetemessé vált ítéleteket tartalmazta : megvan-e ma a 
szilárd alap, mely a történetírói szemlélet magasába emel, hogy mai jelen-
ségeket hasonló tárgyilagossággal ítélhessünk meg, mint elmultakat? 

Aztán : az irodalomtörténet azért tárgyalja csupán a multat, mert az — 
legalább nagyjában — befejezett egész. Bár a mult irodalmáról évtizedek vagy 
korszakok felfogása többé-kevésbbé módosulhat; megtörténhetik, hogy újon-
nan felfedezett művekkel az irodalom kiegészül s gyarapodhatik: általános-
ságban azonban az egész mult lezárt egységként tűnik fel előttünk. 

A jelen? Úgy látszik, hogy folytonos nyüzsgésével és változásával csak 
pillanatfelvételekre alkalmas. Kitünő tárgy a kritikus momentán felvételei 
számára, de mint folyton mozgó, alakuló, színét és arcát ezerféleképen változ-
tató kép elsiklik az irodalomtörténetíró szemlélete előtt, ki a mulandóban az 
el nem múlót, a hullámzó szabályokban a törvényt keresi. 

Emellet t : a kritika rendesen egyéni vélemény kifejezése, míg az irodalom-
történet azzal imponál, hogy egy nagyobb universalitás, rendesen egy nemzet 
ítélete a maga szellemi munkásairól. De : ítélkezhetik-e egy nemzet — föltéve, 
hogy a jelen irodalomtörténetírója a nemzet nevében beszélhet — a maga 
jelenéről tárgyilagosan? Nem kötelezi-e óvatosságra egy Katona, egy Csokonai, 
vagy hogy a legközelebbi multból vegyünk példát : egy Ady Endre sorsa? 

S az tán : hogyan tárgyalhatja az irodalomtörténetíró a jelent, mely 
máról holnapra megváltozik? Nem retteghet-e attól, hogy könyvét, melyet 
ma lezár, egy holnap felbukkanó remekmű időszerűtlenné teszi? A könyvek 
légiója jelenik meg évenként: segíthet-e magán az irodalomtörténetíró ily eset-
ben másként, mint hogy átveszi a lexikonoknál szokásos pótkötetrendszert? 

Végül: ha «az irodalom azoknak a munkáknak összesége, melyekben 
a maradandó értékű tartalom művészi formában jelenik meg»: nem demokra-
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tizálódik-e kelletén túl ennek a «maradandó érték»-nek arisztokratikus fogalma 
s nem lesz-e túlnagy a zsivaj az eddig csendes Pantheonban? 

Mind e kérdések önként felötlenek a kirakatba helyezett hatalmas könyvek 
szemlélésekor. Ezek közelebbi megismerése azonban szerencsére a felmerült 
aggodalmak legnagyobb részét tárgytalanná teszi. Csak ekkor vesszük észre, 
amire egyébként a címtábla is figyelmeztetett, hogy itt irodalomi kultúránk 
buzgó művelőjének valami egészen új szándékáról van szó : az irodaim-tudo-
mány népszerűsítéséről. Már az anyag felosztása is erre utal a könyv fedőlapján, 
amennyiben egész régi irodalomtörténetünket egyetlen kötetbe vonja össze, 
s ehhez hasonló méretűt áldoz a legújabb irodalomnak. A tudósnak ez egyszer 
nem szakembereknek szánt tudományos mű megírása a célja, hanem az, hogy 
a közönségnek építsen szépirodalmi eszközökkel kényelmes lépcsőket a tudo-
mány csarnoka : az igazi irodalomtörténet felé. 

Ezért tárgyalja Pintér Jenő röviden, ép csak lényeges részében a régi 
i rodalmat; ezért fordul a hatás hasonló eszközéhez, mint a régi történetírók 
s amint ezek a mult eseményeit az elbeszélés élénkítése végett jelen időben 
mondják e l : ő a jelen érdekfeszítő bemutatásával csábítja az olvasót a multba, 
számítva arra, hogy aki a jelennel megismerkedik, annak érdeklődését mintegy 
«lépre csalja» a mult felé s ha előbb csak a képek, később bizonyára a szöveg 
is lekötik kiváncsiságát. Mintegy előkészítő iskolát ad közönségünknek a valódi 
irodalomtudományhoz azzal is, hogy oly világosan és egyszerűen ír, hogy az 
irodalomtörténet terén kezdő műveltségű olvasókat is megvesztegeti előadásá-
nak könnyen érthető voltával. E cél érdekében tölti meg könyvét tömérdek 
arcképpel, érdekesebbnél érdekesebb táblázatokkal, az irodalmi jelenségekkel 
párhuzamos hazai és külföldi eseményeket feltüntető «időmutatókkal», sőt 
pedagógiai buzgalma annyira megy, hogy a «kritikai és irodalomtörténeti mű-
szavak» gyüjteményét is csatolja könyvéhez, számítva a járatlanabb olvasókra. 
A pedagógus e nagy munkában mindenképen kezére jár az olvasónak, a leg-
messzebbmenő módon kiszolgálva őt, csak hogy megnyerje az irodalomnak. 

De a szakembert is méltán érdekelhetik e táblázatok és térképek. Az 
egyik íróink sírjait tünteti fel (a kerepesi-úti temetőben), a másik a vidéki 
sírokat, a harmadik Nagymagyarország térképét adja az írók születéshelyének 
megjelölésével, majd egy másik az írók szobrait jelöli meg az egyes városok 
feltüntetésével s végül az Irodalmi Társaságok térképét is megkapjuk. Azt 
hinné az ember, hogy a könyv szerkesztője ezzel kimerült az irodalmi élet 
külső adatainak feltárásában. Pintér lelkes buzgalma azonban fáradhatlan : 
megyék, majd városok szerint csoportosítja az írók születéshelyét és sírját, 
feltünteti a M. Tud. Akadémia jelentősebb szépirodalmi pályadíjainak és jutal-
mainak nyerteseit s végül táblázatot ad az egyes irodalmi társaságok tagjairól, 
az írók életpályájáról, a hirlapokról és folyóiratokról stb. Az irodalmi jelen-
ségek e külső körülményeinek szemléltetése új és érdekes leleménye a könyv 
írójának ; a gondos kivitel mérhetetlen fáradságát az olvasó érdeklődésén 
kívül bizonyára csak az a belső öröm jutalmazhatja meg, mellyel e munka 
elvégzése járt . 

Nem kell részletesebben foglalkoznunk Pintér művének első kötetével. 
«Negyedszázados irodalomtörténeti vizsgálódások» eredményét foglalja össze 
ebben s előbbi nagy művétől annyiban tér el, hogy csak a nagy írókkal foglal-
kozik részletesebben, a lényegesre szorítkozik s az újabb szakirodalmat is fel-
használja. Az előadás az előszó igéretét bevál t ja : egyszerűen és világosan ír 
minden kérdésről s végül is az a benyomásunk, hogy ennyit és ilyen előadás-
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ban a nagyközönség örömmel fogad el első leckének a régi irodalom történetéből. 
Megjegyzem, hogy a kötetet több új és értékes képmelléklet díszíti. 

A második kötet a XX. század irodalmát tárgyalja. A szerző erre nézve 
azt mondja : «Mi a mai irodalom viszonya a halhatatlansághoz? . . . A választ 
csak a jövő adja meg. Könyvemnek ezt a részét irodalomtudománynak igen, 
de teljesen lezárt irodalomtörténetnek nem akarom tekinteni. Szükség volt 
azonban erre a munkára, mert úttörés nélkül nincs továbbépítés. Ha a ma 
virágzó írók közül sokan nem kerülnek is majd be fényes névvel irodalmunk 
történetébe, adjunk némi szerény koszorút nekik: a fáradhatlanul dolgo-
zóknak». 

Bizony a költők, különösen a lírai költők jórésze fáradhatlanul «dolgozik». 
Ha elgondoljuk, hogy sok száz jobb sorsra érdemes költő mily vad iramban 
fu t ja a versenyt s mily lihegve és hasztalanul hajszolja a dicsőséget: bizonyos 
emberi rokonszenvet nem lehet tőlük megtagadnunk. S van e költőknek 
egy tulajdonságuk, melyért minden hiúságuk megbocsátható: az ő seregükből 
rekrutálódnak a leglázasabb versolvasók, költészetünknek ők az igazi párt-
fogói. Mi is lenne, ha köztük, akiknek a múzsa csak úgy távolból int csókot, 
egyszer kitörne a sztrájk? Ha nem írnának, de nem is olvasnának? Nem haj-
tana új lombot a költészet fája, mert nem lenne fény, amelyben megfürödjön. 
A sok száz harmadrangú költő: megannyi éltető napsugár, mely újjongva tán-
colja körül s növeli melegével a felbukkanó lángelme friss hajtásait . Emlék-
szem : Ady Endrére nézve egy-két kritikuson kívül az ifjú félköltők és rím-
faragók tapsai tették elviselhetővé az életet. 

Irodalompolitikai szempontból is fontos tényező tehát a kis költő, mert 
a kis vagy rossz költő még mindig jobb versszakértő és versolvasó, mint aki 
sohasem írt verset. Helyesen tette tehát Pintér Jenő, hogy «némi szerény 
koszorút» adott nekik nevük megemlítésével: ők az irodalom szürke, derék 
közkatonái s a vékony zsoldért egy életen át kitartanak a zászló mellett. 

Hát a tisztek és tábornokok? Vagy azok, akik az írói tehetség mellett 
mint közéleti kitünőségek az egyéni, társadalmi vagy politikai hatalom kothur-
nusain lépdelnek előttünk? S i t t egy újabb okára bukkantunk annak az aggo-
dalomnak, melyet bevezető sorainkban érintettünk, hogy t . i. lehet-e a történet-
írónak a máról nyiltan, bátran és objektíve beszélni? Az élőkhöz tisztelet vagy 
barátság fűz, de fűzhet kartársi kötelék, függő viszony, irodalompolitikai szoli-
daritás, viszont elválaszthat tőlük ugyane tekintetben merev antagonizmus 
is. Hol az irodalomtörténetíró, ki vakmerően szétszakítja az összes kötelé-
keket, melyek társadalomhoz, baráthoz s néha életexisztenciához kapcsolják, 
csakhogy a szent tárgyilagosság oltárán áldozzon? S másrészt: nem kell-e 
néha még fokozottabb bátorság ahhoz, hogy mondjuk: társadalmi, vagy 
politikai hatalmak képviselőinek valódi szellemi kiválóságát őszinte magaszta-
lással emlegessük, nem törődve azzal, hogy kitesszük magunkat az udvarlás 
ilyenkor mindig kész maliciózus vádjainak? A kritika más. A kritikus lehet 
névtelen is, amellett tetszés szerint választhatja meg bírálata tárgyát s a 
lelkiismeretének kellemetlen , vagy érdekeit feszélyező témákat kerüli. Az 
irodalomtörténetíró azonban mindenkit megbírál s egy élő, érzékeny világgal 
ütközhetik össze. 

A legnagyobb hatalmat azonban nem említettük : a közvéleményét, mely 
máról holnapra változik ugyan, de mikor bizonyos szempontú állásfoglalása 
delelőjén ál l : az ellene lázadót megsemmisítéssel fenyegeti. Képzelje el az 
olvasó, hogy Pintér Jenő ezelőtt 15 évvel írja meg e jeles munkáját s abban 
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Ady Endre jellemzésének tíz lapot (képekkel együtt 16) áldoz ugyanakkor, 
amikor Jakab Ödönnek csak négy lap, Szabolcska Mihálynak pláne három lap 
jut . Viszont képzeljük el a jellemzések e méreteit ma fordítva s rájövünk, hogy 
ami akkor felzúdulást keltett volna Ady «jelentőssé fokozása» miatt, ma ellen-
érzést okozna a költő kellő méltatásának hiánya miatt. Vagyis: amilyen 
merészség lett volna akkor Ady lángeszének elismerése, oly merészség lenne 
ma a tagadása. 

Az irodalomtörténetnek tehát legbölcsebb álláspontja, ha valóban áll, 
nem futva a jelen után. Hogy is siethetne, mikor évtizedek ízlését kell átszűrnie 
s néha meg kell várnia, míg a költő «éltető eszmévé finomul». S ép ezért, hogy 
végre kimondjam a szót, mely nyelvemen van : Pintér Jenőnek is szeren-
csésebb kifejezése lett volna, ha műve második kötetének ezt a címet adja : 
A ma irodalma. Az «Irodalomtörténet» — úgy érezzük — megszenteltebb hely, 
melyben, ha a zajgó jelen sátort ü t : egyik-másik részében úgy hat, mintha 
cigánykaraván szabadult volna rá királyi lakosztályra. 

Egyébként Pintér Jenő is azt mondja műve második részéről, hogy azt 
«irodalomtudománynak igen, de teljesen lezárt irodalomtörténetnek» nem 
akarja tekinteni. Tegyük hozzá, nemcsak «teljesen», de félig lezártnak sem. 
«A magyar irodalom a XX. században !» Hol vagyunk még a XX. századnak 
csak közepétől is ! Aztán : aki a mű első kiadásában csak a közkatona vagy 
közhuszár rangját viseli, tán még előrerugtathat s megelőzheti az öreg tábor-
nokokat. Ezek bizonnyal örülni is fognak ennek, hiszen mint «idealisták» szere-
pelnek a könyvben. Szó sincs róla, a ma «irodalomtörténete» már tárgya ter-
mészeténél fogva sem oly vonat, mely a halhatatlanság felé viszi utasait, 
hanem csak villanyos, mely az irodalomtörténet vasuti állomása felé törekszik 
s melyből ki-beszáll az utasok jórésze, mielőtt a végállomást elérte volna. Van-
nak, akik Pintér szép könyvében «arcképes» igazolvánnyal teszik meg ezt az 
utat , de úgy látom, e «bérlet»-ek egy része is csak a villanyosra s nem egy-
szersmind a vasútra érvényes. 

Általában azonban azt mondhatni, hogy Pintér könyve helyes szem-
pontokból ítéli meg korát. Kezdi az irodalomtörténetírókkal és kritikusokkal 
(akik, mint az irodalom legszerényebb munkásai bizonyára szívesebben fog-
laltak volna helyet a könyv egy későbbi szakaszában), folytatja a költőkkel, 
az elbeszélőkkel s végül az elcsatolt országrészek irodalmát ismerteti. Mindenki 
benne van e műben, aki csak egy valamirevaló könyvet írt, sőt sok olyan író 
szerepel benne, ki a lapokban szétszórt cikkei révén te t t névre szert. Mondanom 
se kell, hogy ez anyag áttekintése mily óriási munkát igényelhetett. Hát még 
a gyüjtése ! 

Pintér jellemzésein sokszor megérzik, hogy ismereteit nem másodkézből 
kapta, hanem végigolvasta a ma irodalmát. Ismeri hadserege minden katonáját , 
sőt egy-egy megjegyzéséből azt sejteti, hogy látja, melyiknek van tábornoki 
pálca a borjújában. 

E katonai hasonlatot, úgy látszik, az az impresszió adja tollamra, hogy 
Pintér elsősorban a katonás rend embere. Amint pedagógiai szempontból köz-
ismert érdeme, hogy a nagy zürzavar után ő teremtett rendet iskoláinkban, 
a ma irodalmának kúsza, chaotikus tömegébe felosztásaival ő viszi be a könnyed 
áttekintést adó rendet. Nem a szokott «jobb- és baloldali» irodalomra szeli 
anyagát : az írókat tehetségük jellemének és irányának megfelelő módon 
osztja rendekbe, oszlopokba s mint idealistákat, realistákat, impresszionistákat, 
szimbolistákat, naturalistákat stb. csoportosítja. A tárgyalás rendjének ez a 
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világossága — stíljének ugyane vonása mellett — könyvének nem jelenték-
telen érdeme. 

Ha az írók jellemzését tekintjük, úgy látjuk, hogy alig foglalkozott valaki 
megértőbb szeretettel, minden oldalra kiterjedőbb figyelemmel és elfogulatlan-
sággal újabb irodalmunkkal, mint ő. S e megállapítás teszi érthetővé számunkra 
azt is, hogyan lehet minden fenti érvelésünk ellenére bizonyos mértékben 
elfogadható módon irodalomtörténetet írni a jelenről. Azzal a módszerrel, 
melyet szerzőnk használ, hogy t . i. nem annyira bírál, mint ismertet, nem 
fölényeskedő értékmegállapításokkal teszi bizonytalan életűvé s érzékeny-
ségeket sértővé ítéleteit, szóval az írókat nem annyira klasszifikálja, mint 
inkább jellemzéssel mutat ja be az olvasónak. Természetes, hogy sokszor e jel-
lemző leírásokból is kiolvasható a szerző értékelése (már a fejtegetések terjedel-
méből is) s a legtöbb írónak bizonyára első dolga lesz, hogy megolvassa, nem 
azt, hogy hány sort írt róla Pintér, hanem, hogy hány sorral írt többet — 
másról. 

Hogy az írók általában mégis meg lesznek elégedve a róluk rajzolt portré-
val, annak az az oka, hogy a szerző minden kézvonásán a szeretet és jóindulat 
melege érzik. A szeretet könyvének lehetne nevezni e művet, mert nemcsak 
tárgyszeretet, hanem emberszeretet is van benne. S e szeretettel sok gyön-
gédség és finomság párosul, mely csak ott szakad meg (jogosan) egy pillanatra, 
ahol nyelvünk szentsége ellen törő kísérletekről ad számot, mint pl. Szomori 
esetében. De bár erről az íróról alig tud jó szót mondani, ha egyébben nem : 
a róla írt arckép méretében jelzi tehetségének megbecsülését. 

Az író elégültsége azonban nem mindig parallel a kritikuséval. Nincs 
szándékunkban az általánosságban csaknem kínos óvatossággal (t. i. a szerzőre 
nézve lehetett kínos, aki ismeri az írók hiúságát) kiszabott terjedelmekre nézve 
centiméteres kézzel aprólékos ellenőrző megjegyzéseket tenni : egy-két kirívóbb 
méretre és hiányra azonban rá kell mutatnunk. Igy sajnáljuk, hogy a történet-
írásnak egy pár jelentős művelője — Hajnal István, Mályusz Elemér, Miskolczy 
Gyula stb. — kimaradt a könyvből. Schöpflin, Ambrus, Szász K. s mindazok, 
akik szépírói munkásság mellett kritikusi működést is fejtenek ki, fölösleges 
módon kétszer is szerepelnek életrajzukkal. Jászi tán keményebb, viszont 
Makkai méltányosabb bírálatot érdemelt volna. Molnár Ferenc Gőzoszlopára 
nézve figyelembe lehetett volna venni bírálatunkat. (L. Napkelet 1926. VIII . sz.) 
Jakab Ödönt a mű következő kiadása alkalmával rá kellene beszélni, hogy a 
«hallgatag» szót ne írja «halgatagnak» (1. facsimilében közölt versét), mert 
kegyetlenség a költőtől, ha az olvasót attól a szerény élvezettől is megfosztja, 
hogy legalább verse helyesírásában gyönyörködjék. Reményik Sándor köl-
tészete behatóbb s részletezőbb fejtegetésre is méltó lett volna. 

S hogy végül magunkról is szóljunk : az az egyébként plasztikus korkép, 
mely a könyvet bevezeti s oly találóan mutat rá a háborúelőtti «nyugatos» ízlés 
térhódítására s az ezzel szembeforduló meddő küzdelmekre, elmulasztja hang-
súlyozni a Napkelet megindulásának jelentőségét. Pedig a vihar utáni nemzeti 
összefogódzás első napjaiban ez a folyóirat volt az — s az ma is —, mely a magyar 
lelkű olvasónak az erotikus szakirodalmat művelő lapokkal szemben menten győ-
zelmes vezéréül és hű bajtársául szegődött a nemesebb ízlés fejlesztésére és a 
nemzeti műveltség kiépítésére irányuló törekvésében. A Napkeletnek e pro-
grammja s eddigi működése bizonyára nemcsak a szerkesztőről írt jellemzés 
kapcsán, hanem a kor művelődéstörténeti rajzában is kellő méltatást érdemelt 
volna. 
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Hogy e felsorolt hiányok között kevés az igazán jelentős : ez is azt mutatja, 
hogy nagy gonddal, óriási tanulmánnyal és tárgyilagossággal készült e 
könyv. Nagy sikere azt bizonyítja, hogy az írók, a közönség s a szerző egy-
másra találtak benne: mindegyiknek kellett e munka. Tudományos érdekes-
sége, hogy az első kísérletet adja a jelen irodalmának emelkedett szempontból 
való rendszeres tárgyalására ; pedagógiai érdeme, hogy a közönség érdeklő-
dését a nagyobb elméleti, összefoglaló művek felé vonja ; írói érdeme minden 
tudákos színt nélkülöző természetes előadása és gyökeresen magyaros nyelve. 
Ki kell emelnünk az imponáló bátorságot, mellyel egy-egy kényesebb kérdést, 
nem tekintve jobbra vagy balra, igazi elfogulatlanságra törekvéssel tárgyal 
(mint pl. Ady Endre költői géniuszának megértő, bár még mindig nem eléggé 
hangsúlyozott elismerését) s a tudósnak már említett páratlanul gazdag filoló-
giai anyagkészletét. 

Egy végső megjegyzésünk azonban mégis van s nagyon örülnénk, ha 
eszménk a szerző további munkásságára hatással lenne. 

Pintér Jenő megírta a mult irodalomtörténetét, megírta a jelenét, sőt 
e könyvben részben megírta a jövőét is. I t t lenne az ideje, hogy a közönséget 
végre ne csak az irodalom történetével, hanem magával az irodalommal is meg-
ismertessük. Szemelvényekben mutassuk be az irodalom fejlődését a legrégibb 
kortól napjainkig akkép, hogy a lírai költőkön kívül a prózaírókat is ismer-
tessük. Amint Horváth János kitünő Vörösmarty-anthológiájában (1. Nap-
kelet könyvtár) a költő formailag elavult eposzaiból kiszedte az örök szépségű 
költői részeket, úgy a prózaírók terméseiből is ki lehetne választani a leg-
jellemzőbb és legszebb darabokat (pl. Keménynél: «Gyulai Pál» arcképjele-
netét) s így prózánk nyelvi fejlődésén kívül íróink művészi ábrázoló erejét, 
leíró modorát s technikai vonásait szemléltethetnők. Az olvasót közben jegy-
zetek tájékoztatnák az írók életéről, az egyes korszakokról s figyelmeztetnék 
a szemelvények szépségeire, vagy kortörténeti szempontból érdekes sa já t -
ságaira. Magyar irodalmi olvasókönyv lenne ez a közönség számára; nagyarányú 
s | mégis a közönséghez alkalmazkodó. Szemléltető irodalomtörténet lenne, 
amely magában foglalná irodalmunk leglelkét, történetét, tartalmi és formai 
fejlődését a különböző koreszmékkel és stílushullámzásokkal! A magyar szellem 
története tárulna elénk, nem képekben és leírásokban, hanem valóságban, érzé-
kelhető módon, mint egy csodálatos orchester zendítve meg a magyar multat . 

Szép, érdekes és hasznos könyv lenne, mely kiegészítené Pintér e nagy 
művének különösen az első kötetét. Mert míg a jelen irodalom történetének 
anyaga ott van a közönség előtt a könyvkirakatokban : a mult irodalma 
jórészt nehezen hozzáférhető. Ki kell hoznunk a napfényre azt i s ! Ily hatal-
mas irodalmi olvasókönyv méltó testvérkönyve lenne szerzőnk e kiváló művé-
nek, szerkesztése, összeállítása pedig, úgy érezzük, méltó lenne a tudóshoz 
és nevelőhöz egyaránt. Hartmann János. 


