
189 

dobognak a falakban. «Külön dobban meg minden kicsi kő, És mégis-mégis 
egy ütemre vernek, Egy óriási templom-dobbanással». S költőnk lírájának ez 
a végső szava. Ahhoz azonban, hogy ezt a hitet igaz jelentőségében fölfoghassuk 
s értékelhessük, alá kellett villantanunk a szakadékokba, ahonnan Reményik 
áh tata fölszárnyal és szent nyugalma szerteárad. Ha egyoldalú voltam élet-
küzdelmeinek, meghasonlott lelkialkatának hangsúlyozásában, szándékosan 
tettem, hogy a köztudat klasszikus, vigasztaló, gyógyító Reményikje mellett 
jogaihoz jusson végre egyéniségének kevésbbé ismert arca, a romantikus költő 
is, a tragikus ember, akit ő annyira elsősorban érez önmagának, hogy új kötete 
végső versének bizonysága szerint ismét menekülni akar tőle, a beteg világ 
testvér-közösségébe, hogy haldokló őszi légyzümmögés helyett lehessen megint 
csillagok közönyét riasztgató, harsány kiáltás. 

Esztétikai szempontból ez az új kötet még mindig fölfelé mutat. Zenéje 
folyton teltebb, régebbi zilált töredezettsége pedig ma már csak elvétve fordul 
elő. Akad ugyan néhány kiérleletlen vers itt is, mint Az örök liften, melynek 
bevezető szép sorai túldimenzionáltan hatnak a közepes folytatáshoz, van 
egy-két ötletre épült darabja, mint az ellentét primitív kacsalábán forgó 
Mi ez? Az aránytalanul nagyobb többség azonban súlyos, érett líra, melynek 
legízesebb gyümölcsei közül hadd említhessem még befejezésül, a fent idézettek 
mellé, A gyermek című ciklust, melynek különösen első és negyedik darabja 
szép, továbbá a Bethesda partján, A fordító, Az álarcos magyar búgó dallamát 
s a Döntő pillanatot, ezt a szimbolummá növelt gyermekemléket, melyben talán 
legfeledhetetlenebbül villan elénk a gát, az ezer gátlással terhelt Reményik köl-
tészetének ez a folyton visszatérő motívuma. A tízéves fiú hintázik az augusz-
tusi csillagok alatt, mikor az első, döntő látomás a lelkére zuhan. 

. . . szemem, mint a halotté, fennakadt . . . 
A csendben, messze, harsogott a gát, 
Elénekelte az én életem 
Egyetlen, örök szerelmi dalát. 
Ó, szép volt akkor farkasszemet nézni 
Ezer szemmel a régi éjtszakán, 
Azóta mindig ezer szembe nézek, 
És fennakadok millió csudán. 
Ezer szemével, tündöklő szemével 
Akkor megáldott, — s megrontott az ég : 
Egy szempárba egészen elmerülni 
Azért nem tud tam eddig soha még. Juhász Géza. 

Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. 
(Tudományos rendszerezés. Első kötet : A magyar irodalom a középkorban. Bpest, 1930. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 769. l.) 

A magyar szellemi élet fejlődésének olyatén bemutatása, mely a reánk 
maradt írott emlékek alapján az egyéni és kollektív lelkiség fokozatos kialakulá-
sát a maga teljességében szemléltesse : a legszebb tudományos feladatok közé 
tartozik. Nem könnyű dolog ez, ha meggondoljuk, mily fogékonyságot s egy-
ben mily széles látókört és átfogó képességet föltételez a kutató részéről. Ezen-
kívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a mi viszonyaink között a tudományos 
munkálkodás, még az egyéni rátermettség esetén is, csak mint a hivatali 
elfoglaltság mellett fennmaradó energiák foglalkoztatása jöhet számba s ennek 
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bizony sok egyéb körülmény szab határt. Nyilván ez az egyik magyarázata 
annak, hogy Toldy Ferenc, Bodnár Zsigmond és Horváth Cyrill nagybecsű 
kísérletei után a Beöthy—Badics-féle Képes Magyar Irodalomtörténet s a Mű-
veltség Könyvtárabeli hasonló tárgyú összefoglaló mű is csupán több dolgozó-
társ bevonásával, tehát egy szerkesztett munka alakjában igyekezett az addigi 
hiányon segíteni. Az a sajnálatos tény, hogy élő irodalomtudósaink egyik leg-
kiválóbbjának, Négyessy Lászlónak jól ismert, essayszerű kitűnő cikkeiből 
nem kerekedett ki a várva-várt összefoglalás, részben bizonyára szintén a fenti 
okra vihető vissza. 

De az egyéni kezdeményezők mellett a M. T. Akadémia sem maradt 
tétlen. Még 1890-ben Semsey Andor bőkezű adományából díjat tűzött ki egy 
tudományos magyar irodalomtörténet megírására. A kétszer (1895, 1902) 
meddőnek bizonyult határidő lejártával, a harmadszor (1907 szept. 30-ra) kihir-
detett pályázat eredményeképen a háromezer aranykoronás jutalmat, az akkor 
Jászberényben működő fiatal tanár, Pintér Jenő nyerte el, noha a pályázattól 
megkívánt műből a határidőre csupán az 1711-ig terjedő rész volt benyujtható. 
Ez az 1909-ben nyomtatásban is megjelent két kötet a rávonatkozó bírálat 
szerint igen biztató igéretül szolgált a folytatás értékére nézve. 

Az anyagot egészen 1831-ig ismertető további két kötet (1913) csak 
fokozta a szerző képességébe vetett hitet. Sajnos, az 1914-től 1918-ig tartó 
világháború megakasztotta az eredeti tervezet szerinti folytatás kiadását, bár 
a mű ötödik és hatodik kötete 1921-ben már készen volt. 

Az előző kötetek megjelenése óta eltelt idő s a megváltozott gazdasági 
viszonyok és kulturális szükségletek miatt a szerző jobbnak látta a befejező 
rész kiadása helyett az egész anyagnak — két kötetbe sűrítésével — egy tudo-
mányos kézikönyvben való közzétételét. Ez meg is történt (1921) s az egyidejű, 
magas színvonalú kritika a művet korszakos érdeműnek és a maga nemében 
minden további kutatás nélkülözhetetlen segédeszközének mondotta. 

A nemes becsvágytól sarkalt szerző azonban nem hagyott fel eredeti ter-
vével sem. Közben ugyan jeles iskolai kézikönyvekkel és a művelt közönség-
nek szánt nagyobb áttekintésekkel évről-évre gazdagította az idetartozó szak-
irodalmat, de csodálatos munkabírása arra is módot talált, hogy a multunk 
egész szellemi örökségét felölelő művét az első összefoglalásra emlékeztető 
széles alapokon folytassa. Igy jelent meg most, húsz évvel a diadalmas 
pályakezdés után, az 1921-inél is terjedelmesebb és részletezőbb feldolgozás 
első kötete, mely már külső arányaival is sejteti a benne rejlő anyag 
gazdagságát. 

A tudományos mű értéke azonban nemcsak az anyag bőségétől, hanem 
a feldolgozás mikéntjétől is függ. Az új könyv e tekintetben sem fog csalódást 
okozni. 

A tárgyilagos bírálat itt elsősorban a rendszerezés alapelvei után érdeklő-
dik ; azok után a fogalmi megállapítások után, melyek az irodalmi jelenségek 
vizsgálatánál követett eljárást irányították. Ezek ismertetése bizonyára 
azért maradt el, mert a szerző módszere oly egyszerű és világos, hogy 
elméleti kifejtésére nem is volt szükség. Már a bekezdő fejezetekből kitűnik, 
hogy alapelvek dolgában a munka ahhoz a felfogáshoz igazodik, mely szerint 
az irodalom korok szerint változó fogalom s a szellemtörténetileg rekonstruál-
ható szintézist meg kell előznie a számottevő tények pontos megállapításá-
nak és leírásának. 

Ez állásponthoz híven a tizenhatodik század első harmadáig haladó szerző 
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anyaggyüjtésében a lehető legszabadabban jár el s mindössze a területi határt 
és az íróknál az állami kötelékhez tartozást veszi figyelembe ; egyébként a 
magyar nyelvű termékek mellett gondja van a latin nyelvűekre is, sőt függe-
lékül a középkori hazai német irodalom ismertetését sem mellőzi. Ily módon, 
e századok szerinti nagyszabású összefoglalás, az említett korra nézve szinte 
az egész magyarországi irodalom történetének tekinthető. 

Ami a munka további berendezését illeti : anyag tekintetében lehető 
teljességre, szerkezetében arányos tagoltságra, előadásában pedig minden két-
séget kizáró világosságra törekvés jellemzi. 

A pogánykori magyarság szellemi állapotának bemutatása után, a tizen-
egyedik századtól kezdve (amióta már adatszerűleg ismerjük irodalmunk mű-
velőit és emlékeit) egészen a tizenhatodik század első harmadának végéig : hat 
főbb fejezetsorban tárgyalja az egyes korok irodalmi életének nyomait. E részek 
mindegyikének élén kisebb-nagyobb szakaszok az illető század történeti hát-
terét mutatják be, kellően hangsúlyozva a kor lelkiségére fényt derítő mozza-
natokat s élesen kiemelve az egykorú irodalmiság személyi és tárgyi vonatkozá-
sait (szerzetesrendek, könyvtárak stb.). Azután előbb a magyar, majd a latin 
irodalom termékei kerülnek szóba, fontosságukhoz mért részletezéssel s gyakran 
érdekes idézetekkel (pl. Szent László király levele stb.) szemléltetve arra érdemes 
sajátságaikat. 

Tudományos szempontból megbecsülhetetlen szolgálatot jelent itt az 
egyes kérdésekhez fűződő hozzászólások időrendi, hiteles ismertetése és ered-
ményeiknek összefoglalása, továbbá az egyes szakaszokat állandóan követő, 
megrostált bibliografia. Az utóbbira főkép a ténymegállapítások helyességének 
ellenőrzése és a további kutatás megkönnyítése végett volt szükség. Ugyanezt 
a célt szolgálja a részleteiben kevésbbé tárgyalható anyagnak könyvészeti uta-
lással kísért csoportosítása, mint például a 413—7. lapokon a tizenötödik szá-
zadi nyelvemlékeké, vagy a 636—666 lapokon a tizenhatodik századi hasonló 
termékek különböző szempontok szerinti egybeállítása. 

Az így, gondosan tagolt rendszerezést követi a kétes hitelességű szöveg-
maradványokra, szöveghamisításokra, téves személyi adatokra és a magyar 
kapcsolatú idegen írókra vonatkozó tájékoztatás, amely természetesen számos 
eddigi félreértést és bizonytalanságot szüntet meg. A tárgyalt anyagra való 
rövid visszapillantás után (az egész nagy korszakot illető szellemi búvárkodás) 
végső tanulságait a szerző a következő tömör megállapításban foglalja össze : 

«A középkori magyar irodalmi törekvések úgyszólván teljes egészükben 
a katholikus papság buzgóságának köszönhetők. A világi papok és szerzetesek 
a nyugati szellemi törekvések sok kincsét áthozták a magyar földre. Mátyás 
király koráig úgyszólván mind elpusztultak ugyan a magyar nyelvű könyvek, 
nem maradt fenn sok a latinnyelvű kódexekből sem, azontúl azonban egyre 
sűrűbben jelentkeznek a magyar irodalom útjelző maradványai . . . Nem volt 
ez a szellemi élet gazdag és virágzó, de nem volt sivár és terméketlen sem. Mire 
építhettek volna a mohácsi vész után következő nemzedékek, ha a magyar 
nyelvnek és magyar irodalomnak névtelen középkori hősei — a magyar prózai 
stílus és verselés úttörői — meg nem alapozták volna a szellemi művelődés 
jövőjét?» 

Az itt közölt idézethez hasonló, közvetlen, világos előadás jellemzi az 
egész könyvet elejétől végig. A részletekre is kiterjedő szakbírálat bizonyára 
tüzetes vizsgálat alá veszi majd az anyagelrendezésben és tárgyalásban érvénye-
sülő szempontokat s lehet, hogy egyes mozzanatok problématörténetében kifogá-
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solni fogja a legelső feldolgozástól eltérő tömörséget, de annyi már most is 
bizonyos, hogy a munka mai alakjában a művelt közönség soraiban több 
olvasóra fog találni, mint a régebbi, utalásokkal és jegyzetekkel súlyosbított, 
inkább a szakemberekre tekintő előadásbeli forma. 

A könyv bevezetéséből is látni, de a föntebbi rövid tájékoztatóból is meg-
állapítható, hogy a szóbanforgó újabb rendszerezés merőben más elgondolás 
szerint jött létre, mint a szerző azonos tárgyú, előbbi munkái. Meglátszik rajta 
az időközi kritikák figyelembevétele s elterjedtségét valószinűleg ez a körül-
mény is kedvezően fogja befolyásolni. 

A tárgyalt anyag feldolgozása főkép a ténymegállapítások pontosságára 
törekszik, de emellett az érdekkeltés fontosságát sem téveszti szem elől, miáltal 
a történeti távlatú jelenségek még a laikusok számára is könnyen megközelít-
hető szellemi élvezet tárgyaivá alakulnak. E pontra nézve azonban, mintha 
itt-ott némi kénytelen engedményt is látnánk némely, más szempontok rová-
sára. Mert igaz ugyan, hogy a fejlődés sokfelé ágazó szálainak összefogása a 
tények pontos ismerete előtt nem járhat sikerrel, de azért nem ártott volna 
helyenként több szóval is rámutatni arra, hogy a mi középkori szellemi életünk 
változásai hogyan függnek össze az európai szellemi áramlatokkal. Bizonyos, 
hogy a szerző maga is tudta ezt, de a «több szó» esetén a könyv méretei 
is nőttek volna ; innen : a kénytelen engedmény. A szerkezet világosságára 
való törekvés egyik erénye a szerzőnek. Kérdés azonban, hogy nem túlzás-e 
ennek érdekében a jelenségeket annyira elkülöníteni, mint e műben látni? Bár 
ez eljárás gyakorlati haszna némi kárpótlás lehet azok számára, kik az elapró-
zástól a fejlődés egységének szemléletességét féltik. 

Nagy érdeme a műnek az a szinte személytelenségig fokozódó tárgyila-
gosság, mellyel a szerző a gyakran vitás kérdéseket ismerteti. Kitűnik ez abból 
az eljárásból is, mellyel a néha homlokegyenest ellenkező nézeteket egymás 
mellé állítja. (Pl. az Anonymus-kérdést illetőleg a Melich—Hóman—Jaku-
bovich-félével szemben a Karácsonyiét.) 

Ez a meggyőző tárgyilagosság csak egy ponton, a legelső magyar biblia-
fordításról szóló fejezetben halványabb a szokottnál ; amikor t. i. a könyv 
véglegesen leszámol e nevezetes emlék huszita eredetét vitató föltevéssel. A kér-
dés kategorikus elintézése mellett, az olvasó itt is szívesen venné a másik állás-
pont érveinek részletezőbb bemutatását. 

Ugyanígy az sem lett volna hiábavaló fáradság, ha a századok szerint 
ismételten szóbahozott népköltészettel kapcsolatban e gyüjtőfogalom értel-
mezése is erősebb távlatú megvilágítást nyer. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
e korban, mikor a meghonosuló írásbeliséggel szemben a nemzeti hagyomá-
nyok — szélesebb körben — csak a szóbeliség útján érvényesültek, az így 
előálló irodalmi élet primitívsége dacára sem azonosítható az átlag köztudat 
szerinti népköltéssel. A részletezőbb magyarázat elmaradása itt is abból a 
kényszerű tömörségből ered, mely miatt a nagyszabású szintézisek részlet-
kérdései olykor a könyvészeti utalásokba szorulnak. A szerző bölcs ökono-
miáját dicséri, hogy e részben is mindig megtalálja a helyes középutat. 
A föntebbi óhajszerű észrevételek is olyanok, hogy alig érintik a könyv 
értékét. 

Elfogulatlanul megállapítható, hogy a magyar középkor szellemi életének 
Pintér Jenő most megjelent művéhez hasonló méretű és tudományos megbíz-
hatóságú áttekintése ez időszerint nincs és eddig sem volt. A korszakos jelentő-
ségű munka az előző feldolgozások tárgyi értékeit a tudomány újabb ered-
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menyeivel kiegészítve nyujt ja, s a multhoz képest haladást jelentő, vonzóbb 
előadásban teszi közkinccsé. Oly teljesítmény ez, mely a szakirodalom és a mű-
velt köztudat részéről egyaránt hálára számíthat. Ez a felfogás különben, a tény 
történeti fontosságának megfelelő, ünnepélyes keretek között is kifejezésre 
jutot t azokban a szép szavakban, melyekkel az erre legilletékesebb tudós, Né-
gyessy László, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, Pintér Jenő nagy-
becsű művének elkészülését a nevezett Társaság 1929 dec. 14-iki ülésén a M. T. 
Akadémiában bejelentette. Baros Gyula. 

Muraközy Gyula : A prédikátor 
könyve. (Tanulmányok, előadások, pré-
dikációk. Kecskemét, 1929. Kultúra-
könyvkereskedés kiadása.) Vannak 
könyvek, melyekben már az első lapon 
a lelkünkhöz tapad egy szó, egy ki-
fejezés vagy mondat s az egész olvasás 
alat t velünk marad. Állandó kísérőnk, 
sokszor felvilágosítónk és irányítónk, 
néha pedig az összegező szerepet vál-
lalja magára. Biztos lábbal járunk a 
könyvben, van mire támaszkodnunk 
s nem egyszer legerősebb bizonyítéka 
annak is, hogy az írói erő sem imbolyog, 
hanem egyenes lépésekkel halad a 
mondanivaló végcélja felé. Ilyen ki-
fejezés Muraközy Gyula irodalmi 
tárgyú tanulmányaiban az «evangélium 
esztétikája». Talán nem is először talál-
kozunk vele e lapokon, tar ta lmát át-
élhettük másut t is, ezt fölösleges most 
i t t ellenőriznünk, de észre kell vennünk 
már tanulmányainak első sorai után, 
hogy számára e kifejezésben oly irányító 
tartalom van, mely igényt t a r tha t az 
irodalmi jelenségek ú j értelmezésére. 
Elv az elvi konokságtól mentesen, 
magaslati pont, ahonnan nemcsak át-
lá t juk, hanem ki is tágí t juk a lát-
határ t . 

Ez az evangéliumi esztétika a leg-
összetettebb és legfelelősségteljesebb 
kérdést teszi fel az irodalmi mű előtt. 
Mennyit tükröz vissza az örökkévaló-
ságból? Igaz és szép misztikus eggyé-
olvadása ez az örökkévalóság a felénk 
néző Krisztus-arcon. «A szépség milyen 
ú j márványszobrával szépítetted — 
kérdi az írói műtől —, az igazság 
milyen ú j bazaltoszlopával erősítetted 
azt a lelki székesegyházat, amivé a 
puszta világot átépíteni akarjuk, amit 
a mi Mesterünk Istenországának neve-
zett?» A vitázó analizisnek, a tudomá-
nyos szkepszisnek tisztelettel és alá-
zattal kell megállnia ez előtt az elv 
előtt és csak azt kérdezheti, tud-e ez 
az elv Muraközy Gyula ajkán olyan 
bűvöserejű Szézám-szóvá lenni, mely 
kincsesházak zárait pa t t an t j a fel s a 
nyi tot t ajtókon át drágakőragyogást 

villant felénk. Annál inkább feltolak-
szik ez a kérdés, mert lát tuk már ezt 
az elvet jóhiszemű, de tétova kezek-
ben, melyeknek minden mozdulata 
egy-egy csodálva-féltve őrzött írói re-
meket söpört le az asztalunkról. Vissza-
te t tük a megtaposott könyvet a he-
lyére, de a hitünk lesiklott az evan-
géliumi esztétika kristálytalapzatáról. 
Muraközy Gyula könyvének szorosan 
irodalmi érdekű hat tanulmánya biztos 
ejtéssel mondja ki a hétpecsétű lakato-
kat nyitó Szézámot. 

Az evangéliumi esztétika bátorrá 
tesz. Muraközy Gyula mer felfedezni. 
Elhatol az irodalom olyan területeire, 
melyeknek határán szinte a legutóbbi 
időkig visszariadva állt meg épen a 
vallásos gondolat. Igy lesz nála Ibsen, 
Arany János és Shakespeare testvére 
s munkái «a lelkiismeret hősköltemé-
nyének egymással összefüggő darab-
jaivá». Nem lesz kisebb a zseni az 
evangéliumi világnézet tükrében, sőt — 
ez a másik vonása az evangéliumi 
esztétikának — a már elismerteket is 
többnek lát juk. Muraközy Jókai-tanul-
mánya illusztrálja ezt a legteljesebben. 
A szokványos Jókai-arc, a szelíd bölcs, 
a délibábokat építő örök gyermek, 
a nagy romantikus mesemondó, a 
nemzeti narkotikum muta t j a meg általa 
igazabb oldalát, «tóvá leszen vándorló, 
szomjas népe számára, hogy a csilla-
gokat akkor is lássa, ha fáradtan le-
ha j t j a fejét». A Jókai-hősök sem a 
csapongó és telített fantázia teremt-
ményei csupán : rejtőzködő énünk 
ők, nem azok, akik vagyunk, hanem 
akik leszünk, vagy akik lehettünk 
volna. Termékeny és ú j asszociációkra 
is indító ez az evangéliumi esztétika. 
A magyar végzet nagy törvényei ismer-
szenek fel Arany Toldijában, Atti lájá-
ban és Csóri vajdájában. A «tragikus 
magyarság» Ady Endrével kapcsolatos 
megfogalmazása nyúl vissza i t t a mult 
gyökeréig, nem az érdeknélküli ana-
lízis, vagy a nemzeti borongás retorikai 
színei kedvéért, hanem hogy meg-
mutassa az ú j nemzeti élet alapjait . 
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