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Kristóf György: Á,z erdélyi magyar irodalom múltja és jövője. 
Kolozsvár, Minerva. 1924. 8-r. 294 I. 

Aki az erdélyi irodalmi élet jelenségeit rendszerbe foglalva kívánna 
látni, az csalódottan fogja Kristóf György kötetét letenni. Aki azonban a 
rendszernél inkább szereti a részletkutatásokat, melyek érdekes kilátásokat 
nyújtanak az e.ész tudománykor jellemzőbb mozzanataira, az hálásan fogja 
az avatott vezetőnek nyomdokait követni. Valóban azok a tanulmányok, 
melyeket Kristóf György látszólag válogatás nélkül foglalt össze gyűjteményé
ben, bármily különböző jellemüek is, közvetve vagy közvetlenül mégis azt 
a mérhetetlen szellemi hagyatékot érintik, mellyel az erdélyi magyar műveltség 
az egyetemes magyar irodalmat gazdagította. 

A XVI. századnak két jelentős irodalmi értékére hívja fel figyelmünket 
az a két cikk, melyek közül az egytk Tinódi egyéniségének körvonalait, a 
másik Balassa költ'Szetének erdélyi elemeit emeli KÍ. Bethlen Gábor feje
delem írásmüvészetének méltatása viszont a XVII. századi erdélyi műveltség 
magas színvonalát jelöli meg. A XVIII. századi erdélyi magyar irodalom
történetet leginkább az a három tanulmány egészíti ki, melyek Barcsay 
Ábrahám életet, költészetét és Orczyval való kapcsolatát újabb adatokkal 
világíják meg. Ide csatlakozik még az Aranka György Nyelvmívelő Társasá
gáról szóló fejezet is. A XIX. századra vonatkozó értekezéseknek főbb tárgyai: 
Döbrentei Erdélyi Múzeuma, a k'asszikus eposzköltőknek, *öztük Aranyos
rákosi Székely Sándornak, Vörösmartynak s Debreczeni Mártonnak költői 
mitológiája, Petőfi és Wesselényi báró kapc-olata, majd Kemény Zsigmond 
báró politikai nézetei. A múltból a jelenbe vezetnek át bennünket azok a 
cikkek, melyek a mai Erdélynek magyar irodalmi mozgalmaiba, főkép az 
erdélyi magyar író- és költőnemzedékuek gyötrelmes küzdelmeibe engednek 
bepillantást. 

Már a sokféle tárgy is új meg új jellemet adott a fejtegetéseknek. 
Még inkább növelte a változatos-ágot a kötet szerzője azzal, hogy tanul
mányait különböző időben és különböző céllal íita. Könyvének egy részén 
azoknak a szép időknek nyugalma ömlik el, melyekb -n a magyar műveltség 
teljes felszereléssel fogolt nagy magyar irodalomtör:éneti feladatainak meg
oldásához. Sokkal lázasabb szellem ütközik ki azokban a cikkekben, melyeken 
a nemzeti összeomlás következményei, különösen Erdély megszállásának 
izgalmai hagytak nyomot. Több árnyalati különbséget idéz elő a többféle 
prózai műfaj is, amennyiben a kötetben filológiai értekezések, ünnepi beszédek,' 
hírlapi cikkek s irodalmi bírálatok váltakoznak egymással. Mindazáltal a 
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sokféle elem között szerves kapcsolatot teremt a kritikai felfogás egysége,, 
leginkább az a mindenütt érvényesülő vezető elv, melyet már Szilágyi Sándor 
is hangoztatott, hogy az erdélyi magyar irodalom az egész magyar faj alkotása 
s az egyetemes magyar műveltségnek közös kincse. 

Elismerésünket teljes mértékbim megérdemli Kristóf György azért, hogy 
az erdélyi migyar irodalomnak több homályos pontját világította m g. Még 
becsesebb eredményekkel kecsegtetnek bennünket írói jellemvonásai, amint 
tanulmányaiból tűnnek elénk. Kristóf György rendelkezik az irodalomtörténeti 
kutatásnak minden szükséges eszközével. Különösen gyakorlóit filológusként 
mutatkozott be Barcsay költészetének elemzésében. Helyesen választja meg a 
szempontokat egy-egy irodalmi alaknak, mint Tinódinak jellemzéséhez is. Eszté
tikai íteleteiben a nagy irodalmi hagyományok vezetik ugyan, de őrizkedik 
minden elfogultságtól. Egyébiránt minden sorából kisugárzik tárgyának 11-
kes szeretete, sőt néha heves vérmérséklete csalóka eszmékhez is ragadja. 
Leginkább érezzük ezt Petőfi és az ifjabb Wesselényi Miklós báró közt vont 
párhuzamban. Bizonyára csak a párhuzam erőltetése miatt kellett a két ellen
tétes egyéniség rajzában a szláv családi eredet hatását kiimrlni s ennek 
ellenére a végső eredményben a legmagyarabb magyarral a legmagyarabb-
magyar költőt szembe állítani. A nemes szenvedély azonlan, n ely az irodalom
történeti kutatást néha megzavarja, sokkal inkább helyén van a kritikában 
vagy az irodalmi programmbeszédben. S tekii tve a nehéz küzdelmeket,. 
melyek a közeljövőben az erdélyi magyar irodalom művelőire várnak, lehet, 
hogy Kristóf György irodalmi hatásában époly szerepe jut pátoszra hajló 
mozgékony kedélyének, mint határozott irodalmi ízlésének és széleskörű 
irodalomtörténeti ismereteii ek. Bármint alakulnak is azonban irodalmi 
Viszonyaink Erdélyben, az erdélyi magyar irodalomtörténetírásnak becses 
tanulságokkal szolgál majd az a vonzó írói arckép, mely Kristóf György 
irodalmi tanulmányainak gyűjteményéből rajzolódik elénk. 

Az irodalomtörténet szoros kapcsolatban van a nemzet életével, amennyi
ben tulajdonképen a nemzeti szellem valóját kutatja. Erdéllyel szemben más 
jelentősége is van a magyar irodalomtörténetnek. Minél többször merülünk 
el ugyanis az erdélyi magyar irodalom mélységeibe, annál többször éljük 
át az1 irodalom egységében a nemzet egységét. Kristóf György irodalmi 
tanulmányainak gyűjteménye épen azt bizonyítja, hogy az erdélyi magyar 
irodalomtörténetírás teljesen átérzi nemzetfenntartó hivatását. 
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Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII—XIII. 
századi leszármazói. Forrástanulmány. Budapest, 1925. Akadémia. 4-r. 10S 
1., egy melléklet. 

Hóman történeti forrástanulmánynak szánta és annak mondja is 
müvét. De középkori krónikáink — ezekről szól a dolgozat — nemfsak 
mint történetünk kútfői szerepelnek, hanem mint irodídn-unk emlékei is 
számot tesznek. Elvitathatatlan irodalmi jelleget ad nekik az, hogy a tör
téneti anyagot bennük a magyarság szelleme át- meg átjárja. Sőt épen 
a XI—XIV. századi krónikák szolgáltatják irodalmunk fejlődésének első-


