
KÖNYVISMERTETÉS. 

A magyar irodalom története 1900-ig. Ferenczi Zoltán szerkesztése 
mellett írták Simonyi Zsigmond, Pintér Jenő, Kardos Albert, Endrődi 
Sándor és Ferenczi Zoltán. Az Áthenaeum Műveltség könyvtára 682 1. 
298 szövegképpel, 4 színes és 54 fekete műmelléklettel. 1913. Ära 24 K. 

Mikor a kiadótársulat az üzletileg is kitűnően bevált Műveltség 
Könyvtárának programmját szétküldte, abban azt olvashattuk, hogy 
a magyar irodalomtörténetet tartalmazó kötet megírására sikerült 
Széchy Károlyt megnyernie. Csak sajnálnunk lehet, hogy a Széchy 
halála miatt ez a terv nem valósulhatott meg. Sajnálnunk kell, de nem 
azért, mintha Ferenczi Zoltán hivatottsága, tudománya, írói kiváló
sága a Széchyénél kisebb volna. Igen jól tudjuk, hogy Ferenczi 
művei különösen a stilus könnyebbsége, az előadás egyenletesebb 
volta által a Széchyé fölött állanak a nélkül, hogy tartalmasságban 
alul maradnának. És mégis jobban szerettük volna, hogy a kiadó-
czég első terve valósuljon meg, mert kaptunk volna végre egy egy
séges szempontú, elejétől végéig teljesen egybevágó felfogással írott 
teljes irodalomtörténetet. Xjgy a vállalat czélja, mint a feladat fon
tossága megérdemelte volna, hogy bármelyik hivatott tudósunk teljes 
becsvágygyal egész erejét odaadja e czélnak. A társaságnak pedig, 
melynek a vállalat dús bevételeket hoz, egyenesen kötelessége lett 
volna egy erre vállalkozó hivatott tudós munkáját kellően honorálni. 

Hanem most már bele kell nyugodnunk, hogy a mindenképen 
kedvező alkalom egy egységes szempontú, összefüggő és befejezett 
irodalomtörténeti mű megírására újra elmúlt a nélkül, hogy a várt 
mű megvalósult volna. Egyelőre meg kell elégednünk a Pintér-féle 
művel, a mely a maga nemében kiváló és megbecsülhetetlen kézi
könyv, de még ma is töredéknek mondható s elsősorban szakkörök 
számára készült. Meg kell elégednünk a Horváth Cyrill régi magyar 
irodalomtörténetével, a mely a tudományos eredményeket a nagy
közönség előtt is élvezetes formában tárja föl s így kiválóan alkal
mas arra, hogy az irodalom közönségét növelje, ízlését, felfogását 
tisztítsa, de a mely mű ismét csak töredék. S irodalmunknak épen 
csak arról a szakaszairól szól, a melyik iránt a dolog természeténél 
fogva kevesebb az érdeklődés, a melyikben a publikum legkevésbbé 
talál a mai élettel élénken kapcsolódó érzelmi világot vagy gondolati 
tartalmat. Érdekes curiosum az a régi, az ős irodalom számára, 
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a melyet legjobb esetben a meg nem értés jóakaratú sajnálkozásával 
olvas el. S meg kell elégednünk a képes irodalomtörténettel, a mely 
szintén egyik kiemelkedő mozzanata a magyar irodalomtörténet 
tudományának fejlődésében, de melyben sokféle írói felfogás és így 
nem egy egyenetlenség is jut kifejezésre, a melyek értéke között 
ismét csak a szakember tud eligazodni. 

Mindazonáltal tagadhatatlan, hogy ez a legújabb nagy magyar 
irodalomtörténet jelent haladást is, a czél felé való közeledést. A szer
kesztő és írótársak eleve tisztában lehettek, hogy munkásságuk gyü
mölcse az ú. n. műveit magyar társadalomnak, az irodalomtörténet 
iránt érdeklődő nagyközönségnek van szánva. Ehhez képest sza
bályozhatták mondanivalóikat úgy, hogy a tisztázott és elfogadott 
eredményeket világos nyelven közölve az érdeklődést mélyíthessék, 
esetleg új érdeklődéseket keltsenek. A jó értelemben vett népszerű
sítés egységes szempontja lebegett szemök előtt s ebből kell a kész 
művet is megítélnünk. Ilyen világosan kialakult egységes szempont 
a Képes irodalomtörténet munkatársai elé az akkori viszonyok között 
korlátul odaállítható még nem volt. Haladást jelent e mű továbbá 
azért is, mert ez egységes szemponton belül utoljára is csak négy
féle egyéniség nyilatkozik meg. Ennyi lévén a munkatársak száma, 
miután a Simonyi czikke egészen a nyelvtudomány keretébe esik. 

Ám a szempont egysége ellenére is feltűnik a munkatársak 
egyéni felfogása s az ebből származó egyenetlenségek sorozata. Tud
juk, hogy az ellenmondó részek összhangzásba hozatala a szerkesztők 
feladata volna. Mi azonban e tekintetben csak helyeselhetjük a szer
kesztői szabadelvűséget, a mely a dolgozatot úgy hagyja, a hogy 
van, nem fekteti Prokrustes ágyába. Mert végre is a legerélyesebb 
szerkesztői kéz se ad kezességet, hogy sikerül azokat elenyésztetnie. 

Nem habozunk kimondani, hogy a négy munkatárs közül Pintér 
Jenő oldotta meg feladatát a legsikeresebben, szinte teljes sikerrel. 
Pintér írta meg a régi magyar irodalomtörténeti részt a reformáczió 
koráig s aztán 1664-től Széchenyi felléptéig. Pintérnek valamennyi 
dolgozatát jellemzi az alapos tárgyi ismeret, stílusának eredeti színe : 
a kifejezések szabatossága, a mely sententiosus mondatokba, majd
nem apodiktikus jellegű tételekbe szűrődik át. E műben különös 
gondot fordított mondanivalóira. Sehol semmi terjengősség, min
denütt a tisztázott eredmények szabatos. feltüntetése. Ezenkívül 
nála vehető leginkább észre, hogy egy perezre se tévesztette szem 
elől a közönséget, melynek ír. Aprólékos, a fejlődés menetére hatást 
nem gyakorló tényeket, controversiákat, műveket és írókat egyáltalán 
fel sem említ. Nem adatokkal, dátumokkal akarja kielégíteni olvasó
ját, hanem a fejlődés menetének nagy, de igen határozottan kiemel
kedő vonásokban való vázolásával akarja az érdeklődést mélyíteni. 
Inkább szűkszavúságra törekszik, mint terjengősségre. Részünkről 
csak helyeselni tudjuk eljárását, bár nem egy helyt tartózkodása 
túlzott. így pl. Barcsay Ábrahámnak és Döbrentei Gábornak csak 
a neve fordul elő. Pedig kivált a Döbrentei pályája s irodalmunk 
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fejlődésében jelentékeny szerepe megérdemelte volna, hogy több 
is fel legyen róla jegyezve, mint az, hogy Csokonait rozsdás ízlésűnek 
tartotta. De ismételjük, Pintér kiváló gonddal s szerény véleményünk 
szerint teljes sikerrel oldotta meg feladatát. 

Kardos Albert a reformáczió és részben az ellenreformáczió 
irodalmának történetét írta meg. Nagyjában hasonlít eljárása a 
Pintéréhez. Stilusa világos, bár nem oly egyéni és hosszadalmasabb is. 
Tárgyát, a kort alaposan ismeri, de ismereteinek közlésében nem 
tud annyira tartózkodó lenni; aprólékosabb, részletezőbb. Vannak 
nem eléggé szabatos tételei is. (Konstantinápoly partjain 792. ; 
Sylvestert joggal tekinthetjük úgy, mint némi részben e nagy köl
tőnk — Balassi — úttörőjét 870. 1., ez elfogultság és megvetés ellen 
— a virágénekekről van szó — támad fel Balassa 112. 1.) Kérdés, 
hogy vájjon nem jobb lett volna az idézeteket és a felsorolt műveket 
kivétel nélkül a mai helyesírás szerint közölni, de az már nem lehet 
vitás, hogy a régi irodalom művelőinek csak a családi nevét fel
említeni (86. 1.) helytelen. A felosztás is igen erőszakolt. A II. fejezet 
czíme : vallásos irodalom, a harmadiké lyrai költészet. Ebben az első 
alczím ismét a vallási lyra. Jól tudjuk, hogy e felosztás az elfogadott. 
Ámde vájjon e kor vallásos lyráj'a nem ugyanazon szellemi szükség
letből és irányzatból fakad, mint a vallásos irodalom termékei ? 
E kettőt tehát így elkülöníteni indokolatlan. Egyáltalán helyén 
való volna, ha irodalmunk valamennyi termékét azon szempontok 
szerint osztályoznók, hogy mikor és mely műveket hozott létre tisz
tán irodalmi ízlés és czél és melyeket a vallási és politikai szempont. 
Ezek az észrevételek azonban a Kardos dolgozatának derékségét a maga 
egészében nem érintik. A czélnak megfelelően, jól alkotott ő is. 

Endrődi írta meg irodalmunk történetét Széchenyi felléptétől 
a kiegyezésig. E mű voltaképen újranyomása Endrődi egy régebbi 
s a fenti czím alatt eredetileg a párizsi világkiállítás alkalmából 
készült s idegeneknek is szánt művének. Endrődi tagadta meg a leg-
kevésbbé egyéniségét, s az ő művéhez fér a legtöbb kritika. Müve 
nem történet, hanem lyrai szónoklat. Nem a tárgyalt kor irodalmának 
főbb vezérgondolatait, személyeit, a fejlődés menetének ismeretét 
kapjuk e részben, hanem azt, hogy mi az Endrődi egyéni felfogása 
e kor íróiról és irodalmáról. Részemről legmélyebb tisztelettel és 
kíváncsisággal vagyok az iránt, hogy mint gondolkozik Endrődi 
a tárgyalt kor irodalmáról. Endrődi van olyan előkelő szellem, hogy 
véleménymondása mindenkit érdekeljen. Ámde e helyen mégis czélra-
vezetőbb és az irodalmi érdeklődésre gyümölcsözőbb hatású lett 
volna, ha a tények és személyek az ő túlságosan egyéni és sokszor 
különös megvilágítása helyett tárgyilagosabb köntösben jelennek 
meg. Endrődi a tényeket ismertnek veszi, pedig épen a tények 
ismertetése lett volna feladata. Az ismert tények fölé állva lyrizál, 
vitatkozik, kicsinyít, nagyít korláttalanul csapongva phantasiájávai. 
E közben csak úgy hemzseg a sok képtelen mondás. Pl. (A Karthausi) 
minden szerkezeti hibája mellett is jelentősebb értékű, mint akár-
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hány jobban megépített elbeszélés, egyszerűen azért, mert lángelme 
munkája. 399. 1. Ez nem komoly indokolás ; ezzel a logikával Katona 
valamennyi kísérlete jóvá alakul át, hisz azok is egy lángelme alko
tásai volnának] Ilyen indokolás ma már jobbfajta vidéki újság 
vezérczikkeiben se fordul elő. Egyébiránt ez a lángelme igen jól 
kezelhető valami. Az író geniusa egy ideig lángelme. Egyszerre 
aztán hóborttá vagy más ilyesmivé sülyed alá, mihelyt Endrődinek, 
a történetírónak, szüksége van rá. Gyakran szerepel magyarázó 
elvként a szerencse is. Szerencse segíti az eposok divatjának kimúlá
sát, de a Szigligeti játszadozását is. Néha azonban a szerencsétlenség 
is szerepel, legalább közvetve. így pl. a Teleki József műve azért 
maradt töredék, mert a szerző is, mint a tudósok gyakran, elszámí
totta életét. Petőfiről, Aranyról, Jókairól írott czikke csupa phrasis. 
Nem sokkal jobb a Kemény Zsigmondról szóló sem. E fejezet czíme : 
a magyar Balsac. Ismeretlent akar magyarázni egy még kevésbbé 
ismeretessel. Czímei rébusszerűek, mert sokszor erőszakoltak, mester
kéltek. (Hulló csillagok, Külön utakon.) Vajda Jánost kelleténél 
többre becsüli, B. Bajza Lenkénél, Lankánál csak a születési évet 
jegyzi föl, Baksay műfordításait nem említi. Mindent egybevéve, 
az Endrődi kidolgozta rész a leggyengébb e kötetben. Szem
pontját elfelejti, módszere nem történeti, állításai, tételei nem egyszer 
hatásos rhetorikai fogásnak bizonyulnak. Ebben a gyűjteményes 
vállalatban, ebben a kötetben kár volt újranyomatni. Ez a dolgozat 
nem alkalmas arra, hogy az irodalmi élet jelenségeit, a fejlődés 
általános ismeretét a nagyközönség előtt világosan láttassa. De 
ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy az Endrődi munkájának 
nincs meg a maga értéke. A szerző egyénisége, felfogásának erede
tisége, a tárgyalásnak magához kapcsoló lelkessége érdekes olvas-
mánynyá teszik művét. Szempontjainak újszerűsége a tények újabb 
meg újabb átvizsgálására sarkalhatja a szakembert. Tárgyszeretete, 
lelkesedése folyton érezteti, hogy mily nagy szellemi kincsünk e kor 
irodalma. De a vitatkozni látszó állandó lyrai hang nem annyira a 
tudásnak, az állandó kultúrkincsnek a növelésére alkalmas, mint 
érzelmi motívumok felkeltésére. Pedig e gyűjteményes vállalat, 
maga ez a kötet is ismeretközlésre, a tudományos eredmények 
tárgyilagos közlésére van hivatva. 

Irodalmunk történetét a kiegyezéstől 1900-ig a szerkesztő, 
Ferenczi Zoltán írta meg. Érthető, bár nem okvetetlenül indokolt is, 
hogy épen ez a rész volt kitéve a napilapokban a legélesebb kritiká
nak. Bizonyos, hogy megírni is ez a rész a legnehezebb. A mai iroda
lom anyaga gazdag változatosságot, az értékelésben nagy tarka
ságot mutat. A Ferenczi műve első kísérlet a mai irodalom rend
szeres, kimerítő ismertetésére nézve. Ily körülmények között teljes
nek lenni, hogy senki ki ne maradjon, hogy az értékelés igazságos és 
arányos legyen egészen a kifogástalanságig: még a Ferenczi tár
gyilagos és gyakorlatban is derekasan megedzett látókörében is nagyon 
nehéz, a lehetetlenséggel határos feladat. A maga nemében első 
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kísérletnek az elsőségen kívül nagy érdeméül tudható be a teljességre 
való törekvés és a vezető irányzatok kellő megvilágítása, Ferenczi 
ismerteti az egyes költői csoportokra jellemző ízlést, ez ízlés okait 
s aztán a csoportba tartozó egyes írókat. A jelentősebbek életrajzi 
adatainak és műveinek felsorolása után aesthetikai értékelést, jellem
zést is olvashatunk. A ma irodalmáról lévén szó, az összeállítást 
kiki gyarapíthatja, ha hiányosnak találja, annyi névvel, a mennyit 
épen szükségesnek tart. De azt kénytelen lesz mindenki elismerni, 
hogy ennél jobbat a jelen viszonyok között adni senki sem tudott 
volna. Részünkről inkább túlságos jóindulatot tapasztaltunk össze
állításában, mint szigorú kritikát. Nem annyira azt sajnáljuk, a ki 
kimaradt, mint inkább azt, hogy többen jutottak be a kelleténél 
— a költők közül. Viszont a tudomány művelőivel szemben kelleténél 
szűkszavúbb. így pl. Böhm Károlyról, a magyar philosophiai tudo
mánynak erről a legnagyobb művelőjéről csak annyi, vagy keve
sebb mondanivalója van, mint valami harmad- vagy negyedrangú 
verselőről. Szádeczky Lajosnak, Veress Endrének még a neve se 
fordul elő (hogy másokat ne említsünk). 

Ha végigtekintünk az itt felsorolt írókon, kik a maguk idejében 
is csak kis körben gyakoroltak vagy gyakorolnak hatást: megállapít
ható, hogy ez az utolsó korszak sokkal kegyelmesebb volt irántuk, 
mint a régebbiek. Döbrenteinek — mint említők — csak pusztán 
a neve fordul elő. Pedig vájjon hány itt méltatatott író vagy költő 
értéke mérhető össze az ő történeti értékével? Vajon egy Szamota 
István, Thury József vagy Kuun Géza gróf irodalomtörténeti érté
kéig mikor fognak, egyáltalán fognak-e felemelkedni a Káinoki 
Izidorok, Krúdy Gyulák és Tábori Róbertek? Pedig a három előbbi
nek még a nevével se találkozunk, ellenben az utóbbiak több soros 
méltatást, sőt arczképük közlését is kiérdemelték. Hányan maradtak 
így ki igazságtalanul a régi irodalom művelői közül! Helyesebben : 
hányan jutottak be igazságtalanul a mai írók közül a régiek rovására. 
Bizonyos, hogy ez utolsó rész értékelése sokkal lanyhább, sokkal 
elnézőbb, mint az előbbieké. Az 1900-as évszám be nem tartása is 
okoz egyenetlenséget. Hisz a Berzeviczy 1913-ban megjelent tanul
mányaira is történik utalás. Ha ez így van, ugyancsak helyén való 
lett volna Molnár Ferencz és Lengyel Menyhért színműveinek bármily 
rövid elemzése is. 

Midőn tehát legnagyobb elismeréssel emeljük ki, hogy Ferenczi 
a tárgyalt korszakról az adott viszonyok között a lehető legjobb 
összeállítást nyújtotta: szükséges hangsúlyoznunk azt is, hogy az 
egyes írók értékelésében nem tapasztalható az a magas mérték, 
a mit a régebbieknél alkalmaztak a szerzők. Pedig talán mégis az a 
magas mérték a méltóbb. Meggyőződésünk szerint az itt méltatott 
költők tekintélyes száma egyszerűen történeti adalékká fog törpülni 
s mint ilyen csak a kutató szakembert fogja egykor érdekeim. A ma
gyar műveltségnek csak történeti adata s nem élő és haló szellemi 
ereje rejlik műveikben. D R K R I S T Ó F GYÖRGY. 


