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A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei fellépéséig. A M. T. 
Akadémia által a Semsey-pályadíjjal jutatmazott mű.' Irta dr. Pintér Jenő. 
I. kötet. A legrégibb időktől a mohácsi csatáig. II. kötet. A mohácsi csatától 
Bessenyey György fellépéséig. Budapest, Rényi Károly kiadása, 1909. XIX. 

358 +VIII.,, 510 lap. Ara 30 K. 

Toldy Ferencz halála és az irodalomtörténeti részletkutatások föl
lendülése óta sok szó esett a tudományos egyesületekben, folyóiratokban 
•és magánkörökben arról, elérkezett-e már ideje egy részletes, összefoglaló 
magyar irodalomtörténet megszerkesztésének. Utaltak a föladat nehézsé
gére. Egyrészt rendkívül szaporodik az összehordott anyag, másrészt még 
mindég igen sok a hézag, még elsőrangú íróink egy része sincs érdeme 
szerint méltatva, úgy, hogy az irodalomtörténet szerkesztőjének sokszor 
•a kutató és földolgozó kettős munkáját kell végezni, a mi nemcsak 
megnehezíti a feladatot, hanem kétségessé teszi is a sikert. Hivatkoztak 
a példákra. Az u. n. Képes Irodalomtörténetei a tudósok egész csoportja 
írta, s nem egy ember, a kik meg maguk vállalkoztak a feladatra, 
belefáradtak s elkedvetlenedtek, mint Bodnár Zsigmond és Horváth Cirill, 
sőt maga Toldy sem vezette sokkal tovább a magyar irodalomtörténetét 
a mohácsi vésznél. S végül itt állt mint mementó a Semsey-pályázat, 
mely örökös meddőségével folyton jelezte a vállalkozás merészségét és 
reménytelenségét. 

Egy fiatal, pályája legelején álló tanár, Pintér Jenő, nem sokat 
-kétségeskedett, hanem ifjúi bátorsággal, munkakedvvel és szorgalommal 
nekivágott a föladatnak és gyakorlati úton akarta eldönteni a kérdést: 
megírta a magyar irodalom rendszeres történetét. Egyelőre a munkának 
csak első, kisebbik fele jelent meg, a melylyel a szerző a Semsey-díjért 
pályázott. Az Akadémia Szilády Áron, Riedl Frigyes és Ferenczi Zoltán 
egybehangzó véleménye alapján az »igen becses«, de csonka munkát a 
nagy jutalom helyett a másodjutalommal tüntette ki, első sorban azért, 
mert a pályázati hirdetés követelte két föltétel közül csak az egyiknek 
felelt meg, s műve a tudomány mai színvonalán áll ugyan, de nem 
tartja egyszersmid szem előtt a művelt közönség követeléseit. Hogy 
irodalomtörténete ennek következtében »meglehetősen szárazon és sokszor 
•érdektelenül van megírva«, a mint a hivatalos bírálat megállapítja, az 
igaz, de ehhez e helyen nincs közünk. A szerző maga azt vallja elő
szavában, hogy könyvét szigorúan tudományos munkának kívánja tekin-
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tetni, és mivel nem csak az előszó, hanem az egész munka is ezt bizo
nyítja, méltatásunkban elfogadjuk a szerző megjelölte álláspontot. Stílusa 
ellen épen azért nem emelünk komolyabb kifogást. Látszik, hogy fő-
törekvése a világosság és tömörség volt, s valóban inkább a kapcsolat 
hiányát érezzük néha-néha az egyes megfigyelések között, mintsem henye 
szavak, fölösleges mondatok vagy a kerekdedség és művészi hatás 
kedvéért beleiktatott szólamok miatt panaszkodhatunk. Egy-két homályos, 
nehezen érthető mondatot, s egy-egy zavarosan fogalmazott részletet nem 
tekintve [ilyenek p. o. a Jordánszk3r-kódexnek (I: 180—181), Bánffy 
Gergely fordításának (I: 198), Tar Lőrincz mondájának (1:225 — 226), 
a középkori magyar dráma előzményeinek, a keresztyén drámának ( I : 
262—263), a két Bogátinak (II: 45) tárgyalása], a hol a tökéletlen, 
stílus az értelmet äs veszélyezteti, általában sima olvasmány.1 Még leg
inkább a sajtóhibákon ütközünk meg, a melyek azonban nem annyira 
a magyar szöveget, mint inkább az idegen nyelvüeket és az év
számokat rontják meg. 

E nagy munka irodalmi életünk első, hosszabb felének teljes 
krónikája. Nem az »eszmék, művek és műfajok« története, hanem az 
íróké és alkotásaiké. A teljességet természetesen nem a szónak igazi 
értelmében kell venni. Még az az irodalomtörténetíró is, a ki lehető
teljességre törekszik, kénytelen valami módon korlátozni anyagát, s e 
korlátozás jellemző a szerzőre, mert megismerjük belőle fölfogását az 
irodalomról. Toldy költészettörténetének már czíme jelzi az álláspontját, 
Brunetiére nem vet ügyet az írók életére, mások a kortörténeti hátteret 
mellőzik, s az írókat a fejlődés rendjéből kiemelve betűsorban tárgyalják. 

Pintér Jenő e helyett — azon kívül, hogy a politikai és kultúr
történeti kereteket igen változatosan adja — kettős korlátozással él. 
Az első abban áll, hogy az irodalomtörténet három föladata közül — 
az irodalomtörténeti jelenségek ismertetése, értékelése s a fejlődés kimuta
tása — tulajdonképen csak az elsőnek megoldására vállalkozik. Az esz
mék evolutiójára alig, a műfajok fejlődésére vet néha egy-egy pillantást 
(p. o. az iskolai drámánál, a filozófia történeténél stb.) de rendszerint 
s teljes joggal figyelmen kívül hagyja, mint tárgyához szorosabban nem 
tartozót. Az aesthetikai értékelés sem hiányzik munkájából, de szűkebb 
térre szorul mint kellene2, s evvel kapcsolatban igen sokszor megesik,. 

1 Egy idegenszerű fordulatát itt említem. Mások állításának subiectiv 
érvényét ügy jelzi, hogy a mondat igéjét föltételes állításmódban használja,. 
a helyett, hogy egy »állítólag«-ot iktatna bele. 

3 Különösen a II. kötetben érezhető ez a hiány, a hol az alkotások 
nagyobb tömegéről lévén kénytelen beszámolni, ez a körülmény ráutalta a 
szerzőt a korlátozásra. Másfelől az önálló egyéniségek szinte megkövetelték 
volna a fokozottabb elmélkedést műveikbe. így p. o. a reformáczió korának 
vallásos, irodalma (II: 10—34.) van ebből a szempontból mostohán tárgyalva^ 
Egy-két jó jellemzést nem számítva (p. o. Ozoraié, Kulcsár Gyögyé), az egésze 
fejezet jóformán csupa életrajz és könyvczím. Nem azt látjuk, mi volt az írók 
fölfogása és írásuk módja, hanem hogy mit teltek. Pázmány főművét, a Kalauzig 
sem méltatja érdeme szerint. Ismerteti a tartalmát, de nem jellemzi s nem 
határozza meg a fontosságát. (II: 199.) A XVIII. század énekes könyveiről 
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hogy érdeklődése az irodalmi alkotásokról átsiklik azokra a kérdésekre,, 
melyek az alkotás külső történetére vonatkoznak. Nem azt vizsgálja, 
milyen külső és belső hatások alatt keletkezett a mű, hanem hogy 
milyen körülmények között, s hogyan jelent meg.1 Hogy egy kissé 
rikító és erősen túlzó képpel világítsam meg: úgy jár el gyakran, mint 
az a műtörténész, a ki Raffaello Disputá\oX akarván méltatni — az 
aesthetikai hatás elemzéséről nem is beszélve — nem annyira azt vizs
gálja, mi a freskó allegorikus jelentése, kikben testesíti meg a művész, 
a küzdő és a boldog világot, hanem inkább a kép megrendelője (II. 
Giulio pápa) és a művész közötti viszonynyal, a megbízás kérdésével,, 
a kép megfestésének mozzanataival s a technikai előállításával foglalkozik. 
Ismerem és méltányolom a szerző tartózkodó álláspontját, s nem is azért 
említem, mintha helyteleníteném, bár itt-ott szerettem volna több értékelő 
Ítéletet hallani, hanem hogy rámutassak, mint iparkodik a túlságosan 
terjedelmes anyagot az irodalomtörténeti tárgyalás számára lehetővé tenni. 

Másodszor használja, még pedig a maga következetességében, az 
irodalomtörténet megszokott korlátozó eljárását. Műve I. kötetében, mely 
a magyar középkor irodalmi alkotásait ismerteti, »minden jellemző adatot 
öszszekeresgélt«, mert nélkülök nem lett volna alkalma tanulságos 
észleleteket tenni — vagyis válogatás nélkül beszámolt az irodalmi 
jelenségekről, 1526-tól kezdve a szaktudományok körébe tartozó munká
kat lassan és fokozatosan mellőzte, később, körülbelül a kurucz kortól 
az anyag megválasztásában az aesthetikai szempontnak is juttatott 
szerepet, s a csekélyebb becsű vagy értéktelen alkotásokat figyelmen 
kívül hagyta. Magam nem helyeslem ezt a korlátozó eljárást, s azt 
tartom, hogy a nemzeti irodalom történetében2 nincs helye a »books 
of knowledges«-nek, azoknak a munkáknak, melyek pusztán az ismeret
közlés szolgálatában állanak, a Schlägli szójegyzéknek, Werbőczi. 
Tripariituntknak, a. magyar Murmellius-mk, Verancsics Antal latin 
nyelvű forrásgyűjteményének, Szepsi Csombor Márton útleírásának stb.,. 
de szívesen elismerem az ellenkező álláspont jogosultságát is, azét,, 
melyet a közfelfogás s vele Pintér is vallanak. Annál inkább, mert 

csak teljesen általános szólamokat hallank (II: 212.); a szombatosok irodalmá
nak ismertetése helyett pedig történetüket kapjuk egy lapon (II: 231.) dióhéjba 
szorítva. Pero veszedelméről (II: 383.) és a Florinddról (II. 386.) kevesebbet 
nyújt, mint a Képes Irodalomtörténet. Az egész munka leggyöngébb része-
azonban a kurucz kor tárgyalása, a mi egészen természetes, ha meggondoljuk, 
hogy csak hét lapot szánt reá. Badics a Képes Irodalomtörténetben egész 
füzetet (48 1., megjelent önállóan) szentelt irodalmunk e nagyszerű fejezetének !' 

1 Nem ismertet meg p. o. a Szt. István-legenda tartalmával, s Szt.. 
Gellérténél is inkább a szerzője, keletkezése, kiadásai érdeklik, mint maga a 
legenda (I: 123—126.); nem szól a Sz. László-legenda forrásáról (I: 219.) ^ 
Balassánál nem említi a Cloelia-dalok kérdését s a Thaly-közölte bujdosó 
énekeit (II: 57—59.); Rádaynál nincs szó az első kiadásnak és a költemények 
szerzési idejének kérdéséről, nem említi a versek hymnus-stílusát és állítólagos 
katholikus szellemét. 

2 Pintér ugyan nem illeti e névvel könyvét, de a mint előszavából és 
művéből magából is kitetszik, a későbbi korokra vonatkozólag határozottan a 
nemzeti irodalom történetét szándékozik megírni. 
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tudományos munkában, különösen az ilyen rendszerezőben jóval kisebb 
baj, ha sok benne a fölösleges, mintha egy-két fontos dolog hiányzik. 
Hiányra nem is igen akadtam Pintér művében, legföllebb a külömben 
jelentéktelen, de a maga korában rendkívül magasztalt Verestói György 
megemlítését nélkülözzük, és a két Teleki költőnek (József és Miklós), 
meg a prózaíró Taxonyinak szerettünk volna egy pár szót szentelve 
látni. Teljesen fölösleges azonban, s ezt talán még a teljességgel sem 
lehet megokolni, Misztótfalusi Kis Miklós életrajza, mert ő nem író volt, 
hanem könyvnyomtató, s így a kultúrtörténet körébe tartozik,1 azután 
azoknak a külföldi íróknak tárgyalása, a kik hazánkban megfordulva, 
latin vagy német munkákban megemlékeztek rólunk (p. o. Suchenwirt 
Péter, Madius Mihas de Barbazanis stb.), végül annak a két szász írónak 
fölemlítése, a kik a mohácsi vész előtt németül írtak, különösen az 
egyiknek (Huendler Vida), a ki német példabeszédeket szerzett. Hibának 
még ezt sem tartom, sőt azt az aránytalanságot sem, a mely a tárgya
lás szempontjának változása következtében a két kötet között támad. 
Annak a lelkiismeretes buzgalomnak, a melylyel az I. kötetben s a II. 
felében minden irodalomtörténeti adatot értékesít, köszönhető, hogy meg
kaptuk irodalmunk élete egy részének teljes történetét. 

E mondatban rövidre fogva meg van jelölve Pintér könyvének 
legnagyobb érdeme. Rövidre vont, de azért teljes, hű, megbízható képe 
a magyar irodalom terén szereplő íróknak és műveiknek. Tájékoztat az 
-életükről, beszámol munkáikról, a régebbieknél mindég, az újabbaknál 
kevésbbé a működésükhöz vagy műveikhez fűződő problémákról is. 
És nemcsak leszűri az eddigi kutatások eredményeit, hanem megismerteti 
magukat a kutatásokat is. Maga a szerző így határozza meg kitűzött 
czélját: »Azt akartam, hogy a ki a magyar irodalomtörténet tanulmá
nyozására szánja magát, ebben a munkában ne csak a tudomány mai 
álláspontjáról legyen tájékoztatva, hanem egyúttal bepillantást nyerjen 
minden irodalomtörténeti kérdés fejlődésébe is. Pontosan megtudhassa: 
mikor, hogyan és kitől indult ki az első kutatás; miként fejlődött a 
meg-megújuló vizsgálódások fonalán; végül mennyire.van megvilágítva 
jelenleg. Ki akartam mutatni: mivel rendelkezünk eddig és mit kell 
pótolnunk a jövőben. Ne veszszen el annyi jeles tanulmány gyümölcse, 
másrészt hadd térjünk nyugodt lelkiismerettel napirendre a rengeteg 
felületes gyártmány fölött! Nem kicsinyeltem tehát az eddigi előmunká
latokat. Ellenkezőleg. Egybegyűjtöttem a napjainkig megejtett összes 
kutatások eredményeit.« (I; XIV.) A tiszta látásnak, a végzett munka 
öntudatos, objectiv megbecsülésének bizonyságai e sorok. Ha elismerés 
illeti az írót, a ki szabatosan fogalmazott föladatát lelkiismeretesen, 
pontosan megoldja, akkor ez az elismerés teljes mértékben kijár Pintérnek. 
Valóban, ha nekünk .kellene megállapítani, mi az, a mit az író munká
jában megvalósított, nem formulázhatnók másként véleményünket. 

1 Hogy író volt-e Misztótfalusi Kis Miklós, azaz tőle valók-e azok a 
versek, melyeket a kiadásában megjelent 1697-diki naptár közöl, az még vitás 
kérdés. Véleményemet azonban ez nem módosítja, mert e versekről Pintér sem 
vesz tudomást s csak két magamentő írását említi. 
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Szóval Pintér megszerkesztette a magyar irodalomtörténet kézi
könyvét, vagy hogy a találó, de idegen szót használjuk — nincs rá 
helyes szavunk, mert maga a tárgy is ismeretlen nálunk •—• Grundrissét. 
Eredetiségre nem törekedett. Annyira nem, hogy egy alkalommal, midőn 
saját kutatásai alapján az irodalmi köztudattal ellenkező eredményre 
jutott (Tesseni Venczel és Gyirva Venczel egy személy, és ő a fordítója 
mind a Fortunaíus-könyvecskének, mind a Szép Magellonána.k), noha 
nézete tetszetős, a szövegben megmarad az eredeti tanítás mellett s csak 
jegyzetben jelzi önálló fölfogását. Megelégedett avval, hogy az eddigi 
kutatások néha bíráló, de többnyire registráló ismertetése alapján a 
leghelyesebbet kiválasztva, vagy az ellenmondókat összeegyeztetve fogal
mazza meg ítéletét. Nem hibáztatjuk az eredetiség hiányáért, annál 
kevésbbé, mert fiatal íróknál ritka belátással — a mi első sorban józan 
Ítéletén és nagy szakismeretén alapul — majd mindég fölismeri és követi 
a legjobb véleményt s csak nagy ritkán csatlakozik a helytelen nézethez 
^így p. o. a Törökországi Levelek hazakerülésének kérdésében Toldyhoz 
áll s nem Thalyhoz, I I : 411.). Az az óvatos tartózkodás, melylyel 
egyéniségét tudatosan háttérbe szorította, megteremte bőven gyümölcsét. 
Míg az a történetíró, a ki az irodalom jelenségeit a maga egyéniségén 
átszűrve mutatja be, nyújt nagyon érdekes, eredeti, új ítéleteket, de igen 
•sokszor subiectiveket is, és akarata ellenére elfogulttá válik, Pintér a 
megállapodott nézetekhez csatlakozva, mindég megbízható, hiteles kalauz. 
Hypothesiseket nem készít a jelenségek megmagyarázására — másokét 
a.zonban természetesen ismerteti — megoldhatatlan kérdésekre nem 
vesztegeti erejét. A realitás iránt erősen kifejlett érzékével a legcsábítóbb 
alkalmakat is el engedi siklani s nem koczkáztat tetszetős föltevést ott, 
a. hol könnyű állítani, de nem lehet bizonyítani [különösen dicséretes józan 
mérséklete az Árpádkori költészet nyomainak (1: 105— 106.) vizsgálatánál], 
ítéletét nem módosítja az érdeklődés kisebb vagy nagyobb foka, a rokoszenv 
vagy idegenkedés, melyet történetíró nem tud leküzdeni, még ha Ranke 
•obiectivismusa él is benne. Elfogultságnak nincs nyoma a két kötetben. 
Annyi ezer állítás között talán csak kettő olyan, a melyről azt hisszük, 
hogy a kelleténél színesebb, s ezek is olyan jelentéktelenek, hogy szinte 
fölösleges szólni róluk. [Károlyi Gáspár magyarsága kifogástalan (II: 22.); 
Geleji Katona István latin beszédei olyan kitűnőek, hogy ha magyarul 
írta volna őket, ma nevét Pázmányéval együtt említenők (II: 226.).] 

Hitelességéhez, ítéleteinek megbízhatóságához csatlakozik talán 
még nagyobb érdemül rendkívüli pontossága. Az, a ki tudja, hogy tudo
mányunkban épen az ilyen alapvető, megbízható Gundriss hiánya miatt 
mennyi a munkáról munkára vándorló helytelen, téves adat, a ki a 
maga kárán tapasztalja, hogy a részletkérdéseket illetőleg igen sokszor 
kénytelen az érdeklődő az eredeti forrásokra visszamenni: az érez igazán 
hálát azon lelkiismeretes, aprólékos gondosságért, a melylyel Pintér 
irodalomtörténetét összeállította. Nem másodkézből merít, csak ott, a hol 
a viszonyok erre kényszerítették és volt teljesen megbízható földolgozás, 
minden adatnak utána járt, majd mindent megnézett és elolvasott. így 
művében az irodalmunk történetét illető adatoknak olyan gazdag gyüjte-
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menyét rakta le, hogy az hosszú ideig tudományunk standard workja 
maradj nélkülözhetetlen könyve úgy azoknak, a kik az irodalom 
egyes kérdésével foglalkoznak, mint a kik az egész irodalmunk tudo
mányos tárgyalását kísérlik meg. Hogy az adatoknak óriási töme
gébe minden gondosság ellenére került egy pár téves,1 az óhatatlan 
volt, de épen azért ez sem esik súlyosan a latba a könyv értékének 
megítélésénél. 

Emeli adatainak értékét, hogy mindenütt hivatkozik a forrásokra. 
Azáltal, hogy jegyzeteiben pontosan idézi őket, munkája még egy nagy 
érdemre tesz szert: valóságos repertóriummá válik, az írókra és irodalmi 
kérdésekre vonatkozó munkálatoknak gazdag tárává.2 A forrásoknak ezt 
a nagy tömegét vizsgálva, két föltűnő, de dicséretes jelenséget tapaszta
lunk. Egyik az a széles mező, melyről az anyagot összehordta. Az össze
foglaló irodalomtörténeteken és monographiákon kívül kiaknázta a lexikális 
és bibliographikus gyűjteményeket, úgy a régebbieket — Bod — mint 
az újabbakat, p. o. Szinnyei Magyar íróit, Hellebrant könyvészetet,. 
Szabó Károlyt és Petriket, és még teljesebben a folyóiratokat; nem csak 
azokat, melyek rendeltetésüknél fogva egészen vagy részben az irodalom
történet szolgálatában állanak, hanem azokat is, amelyek csak esetlege
sen foglalkoznak tudományunkat érdeklő kérdésekkel. így sok olyan 
értekezést vont ki a feledés homályából, a melyek nélküle, épen a meg-

' E tévedések is mind jobbára a II. kötetben kerülnek elő. A fontosab-
bakat — nem hiszem, hogy számukat sokkal lehetne növelni — a következők. 
Huszár Gál énekeskönyve nem ismeretlen, mint Pintér véli (II : 25., 47., 218.),. 
megvan Eperjesen; Barakonyi Ferencznek Zrínyit sirató verse nem 1674-ben 
(II: 240.), hanem 1666-ban kelt (Thaly szerint 1664-ben); a Recrudescunt 
kezdetű Rákóczi-kiáltvány (II: 372.) 1703-ban jelent meg (még pedig kétféle 
kiadásban) és nem 1704-ben (a magyar fordítása való ebből az évből). Amadé 
neje nem néhány évvel a házasságuk után halt meg (II: 376.), hanem már a 
következőben ; Amadé verseinek száma nem másfélszáz, hanem csak a magyaro
kat számítva a kétszáz körül (192) jár (II: 377.); Mészáros nemcsak 1795-ben, 
hanem már 1765-ben ki akarta adni Amadé verseit (II: 379.); Faludi 
Constaniinusinok csak a programmja jelent meg nyomtatásban, nem maga a 
dráma (II: 389.); Dorell József neve helyesen William Darrel (II: 416.). Félre
értésre ad alkalmat az a kijelentése, hogy Kövesi Lajos dolgozata (Kalholikus 
énekeink és énekeskönyveink a XVIII. században) a kéziratos énekeskönyvekről 
szól (II: 213; tárgyalja a nyomtatottakat is) és hogy Rimay János munkáinak 
legjobb kiadása és legteljesebb gyűjteménye a Radvánszky-féle (II: 234., 236.). 
A »legteÍjesebb< jelző csak a költeményeket illetőleg állhat meg, a »legjobb* 
pedig téves, mert Ipolyi és Radvánszky kiadásai nem állíthatók párhuzamba, 
hanem kiegészítik egymást. E tévedések száma és jelentősége oly csekély, hogy 
bátran lehetne rá Czakó tengerészének szokott szólamát idézni. 

8 Pótlásul egyet-kettőt fölemlítek a tévesen kimaradt dolgozatok közül 
(a nem jelentőseket joggal mellőzte Pintér). Telegdiről Rupp Kornél nemcsak 
a Telegdi-kiadásában írt (II : 31—32), hanem bővebben egy önálló értekezésé
ben, Telegdi és Bornemissza. (Bornemisszánál sincs idézve); Magyari méltatá
sánál (II: 34.) okvetetlenül kellett volna hivatkozni Beöthy Szép prózáéira., a ki 
Toldy rövid ítéletét szabatosabban formulázva Magyari igazi jelentőségére 
rámutatott; Cserei Mihály verseinek említésénél (II: 428.) nem szól arról, 
hogy nagy részüket Ferenczi Zoltán közölte az Irodalomtörténeti Közlemények 
1891. évf. 437—455 1. (lásd hozzá Ballagi Aladár föltevését u. ott 1892. I'vfc 
70 -71 . 1). 
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jelenésük helyének rejtett volta miatt, egészen elkerülték volna a figyel
met. A másik az a körülmény, hogy a tudományos irodalom legújabb 
terméseit is, a melyek jóformán műve nyomtatása közben láttak nap
világot, már fölhasználta és értékesítette, Csak egy példát említek. 
Király György értekezésének, Mikes Kelemen Törökországi Leveleinek 
forrásaihoz, első felét, a mely az (EPhK.) folyó évi áprilisi füzetében 
jelent meg, nemcsak idézi a május hóban megjelent könyvében, hanem 
eredményeit átvéve a Törökországi Levelek értékelésében érvényre is 
juttatja. El lehet mondani, hogy műve az 1909. május l-ig megjelent 
irodalom fölhasználásával készült! 

Mint kézikönyvet tekintvén Pintér irodalomtörténetét, az az egy 
hibája van, hogy nem elég rendszeres, vagy hogy a hibáztatásomat a 
kellő értékére szállítsam le, nem elég sematikus. Nagyjában és egészében 
ugyanis a rendszeressége ellen sem lehet kifogást tenni. Megtartja az 
irodalomtörténet szokásos kereteit1 s ezen belül ágak szerint csoportosítja 
az irodalmi jelenségeket. Az egyes írókat helyesen osztja be a megfelelő 
csoportba, csak a költő Monaci Lőrincz került jogtalanul a dalmácziai 
történetírók (I: 308—309.), s a történetíró Gyulai Pál meg Kovacsóczy 
Farkas (II: 165 —166.) a humanista költészet művelői közé. A tárgya
lás rendszerességét az is megrontja néha — a mi azonban a műfajok 
szerint való áttekintésnél elkerülhetetlen, s így minden összefoglaló 
irodalomtörténet eredendő baja — ha valamely író több irányban 
működött. Pintér ilyenkor abban a csoportba osztja be, a melyhez az 
illető munkásságának főirányával csatlakozott, csak Melius Pétert, a más 
hitet vallók kérlelhetetlen ostorozóját, kellett volna a hitvitázók s nem 
a bibliafordítók között tárgyalni (II: 18 — 19.). Minden kötetben csak 
egy igazán zavaros, rendszertelen fejezet van, az elsőben a kódexekről, 
a másodikban a Faludiról szóló. A kódexek tárgyalása valóban nehéz, 
mert a régi kéziratok kétféleképen érdekelnek, formai és tartalmi felükkel. 
A szerint, hogy melyiket tartjuk fontosabbnak, nyelvemlékeknek vagy 
irodalomtörténeti emlékeknek tekintjük-e őket, kétféleképen lehet is 
tárgyalni. Vagy időrendbe állítván őket, leírjuk egyenként, elmondjuk, 
mit tartalmaznak, s jellemezzük őket — így jár el a nyelvtudós (Zolnai) 
— vagy a bennük lerakott irodalmi anyagot véve alapul, műfajok 
szerint különítjük el az anyagukat (bibliafordítások, legendák, imádságok, 
énekek stb.), s nem a kódexeket, mint Pintér teszi. 0 ugyanis megérzi, 
hogy irodalmi szempontból a tartalmat kell előtérbe állítani, de a formai 
szemponttól sem bír szabadulni és így magukat a kódexeket csoportosítja 
tárgyuk szerint. Ez a compromissum azonban, mivel legtöbb kódexünk 
változatos tartalmú, már önmagában sok zavarnak lesz oka. Még fokozza 
a nehézségeket, - hogy a kódexek tartalmi ismertetését minduntalan meg
szakítja külsejük ismertetése, az írásukra, másolásukra, lelőhelyükre 

1 Újszerű, és ha nem is szükséges, legalább motiválható, hogy a 
keresztyén középkort Bodnár nyomán két részre különíti, az Árpád-házi és a 
vegyesházi királyok korára. A fölújulás korát ki akarja terjeszteni 183í-ig, 
ez azonban helytelen. Kazinczy halála nem volt az irodalomtörténetben olyan 
jelentős esemény, hogy korszakok határkövének lehetne tekinteni. 
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vonatkozó száraz tudnivalók megállapítása,1 A nagyon vázlatos Faludi-
fejezel zavaros elrendezését már a czímek puszta fölsorolása is mutatja: 
Faludi Ferencz (életrajz); Faludi prózája; A Téli Éjiszakák; Faludi 
verses müvei; Fahidi pályája (erről egy szó sincs, hanem a drámáiról, 
erkölcstani müveiről, prózájának nyelvéről s a kortársak dicséretéről 
emlékszik meg igen röviden). 

A rendszeresség hiánya e fejezeteken belül az egyes írók tárgyalá
sánál érezhető. A szöveg itt is — bár külső — rendet tart. A nagyobb 
írói egyéniségeknél rendszerint ez a sémája: életrajz, az egyes művek 
ismertetése, összefoglaló méltatás, az irodalom bemutatása. A jegyzetek 
azonban, az egyes munkák czímeinek s az íróra vonatkozó dolgozatoknak 
jegyzéke, minden rend nélkül, teljesen esetleges sorban következnek, 
többnyire hozzákapcsolva a szövegnek valamely fontos vagy mellékes 
szavához s még ez a kapcsolat is sokszor erőltetett. A munka sokat 
nyert volna, nem annyira értékben és használhatóságban, mint inkább 
térben és csínben, ha a jegyzeteket is szoros kapcsolatba hozta volna 
Pintér egymással, esetleg teljesen függetlenül a szövegtől. Ha az össze-
tartozókat egymáshoz fűzi, tárgyuk és jelentőségük szerint rendezi, 
szóval ha nemcsak lényege szerint, hanem formája szerint is Grundriss-
nek írja művét, sok ismétléstől és utalástól kimélte volna meg magát, 
s áttekinthetőbbé tette volna az anyagát. Ennél a könyvnél, melynek 
a jegyzetanyaga talán még a szövegnél is kapósabb olvasmány lesz, 
ez nem mellékes dolog. Azonban ez a hiány sem olyan természetű, 
hogy műve hasznavehetőségét csökkentse. A jegyzetek a szakembereknek 
szólnak, a kik így is, kissé több fáradsággal ugyan, de megtalálják benne, 
a mire szükségük van. A fődolog, hogy a jegyzetek kimerítőek és meg
bízhatók legyenek: ebben pedig, a mint föntebb kimutattam, nincs hiány-

Befejezésül, az eddig mondottak összefoglalása helyett, egy idézetet 
irok le. »Eredeti gondolatot, új eszmét keveset adott. Inkább kiásta a 
régi tudósok műveiből a megfelelő részeket. Összefoglaló egyéniség lévén, 
a másoktól évszázadokon át faragott kövekből építette meg a maga 
nagy épületeit. Roppant olvasottsága lehetővé tette a régi gondolat
kincsek összehordását . . . írásaiban a meghatározások, felosztások, követ
keztetések, hivatkozások és forrásidézetek lépten-nyomon felbukkannak ; . . 
a komoly fejtegetéseket sokkal többre becsülte, mint a szívhez szóló 
helyeket és a kedélyt, megragadó részleteket,« Temesvári Pelbártról írja 
e sorokat — Pintér Jenő (I ; 285—286). Talán nem vétünk a kegyelet 
ellen, melylyel nagy hitszónokunk iránt tartozunk, ha ezt az értékelést, 
szinte szórói-szóra magára Pintérre és az ő valóban »igen becses« és 
hézagpótló művére alkalmazzuk. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

1 Ha már Pintér közölni akarta a nyelvészeti érdekességü részleteket, — 
a mit egyáltalán nem lehet helyteleníteni —- legjobb lett volna »A nagyobb 
nyelvemlékek sorozata« czímű pontnál röviden hozzácsatolni az egyes kódexek
hez. Itt pár szóval a tartalmat is meg lehetett volna adni s ezzel sok zavart, 
ismétlést elkerülhetett volna. 


