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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. 

P A P P FERENC. 

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-
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fázisát. Ez az első meg a rákövetkező második fázis, t. i. a XV. század
ban meginduló kódex-irodalmunk, mondhatnók, reciprok tulajdonságokat 
mutat: krónika-irodalmunknak a szelleme nemzeti, a nyelve az egyetemes 
latin; viszont kódex-irodalmunknak a szelleme az egyetemes keresztény 
szellem, a nyelve pedig magyar. 

Külföldön, a klasszika-filológiából előnyomulva, majdnem általánosán 
uralomra jutott már az a felfogás, amely a filológiát és históriát testvérnek 
vallja, egyben pedig a filológiai-históriai módszer egységét hirdeti. Ezzel 
szemben a mi historikusaink, kevés kivétellel szinte napjainkig, nem fogad
ják el egyenrangú munkatársnak a filológust, és a filológiát a história alá
rendelt segédtudományának tekintik, azonban még ilyen szolgaiendű szerer 
pében is csak igen-igen mértékkel veszik igénybe. Már pedig A. Gercke állás
pontja a helyes az Einleitung in die Altertumswissenschaft c. sorozat I, köte
tének Methodik c. részében: . . . nur menschliche Schwäche und Unzulänglich
keit gewöhnlich eine Arbeitsteilung nötig macht (zwischen Geschichte unä 
Philologie). In der Sache selbst ist sie nicht begründet: Philologie ist 
Geschichte und Geschichte ist Philologie. Die eine Wissenschaft, geeint 
«lurch den Stoff und die Methode, stellt sich nur in der Praxis von ver
schiedenen Seiten dar, die für ihr Wesen nicht in Betracht kommen. 
(35—6.) Még csak azt tesszük ehhez, hogy a filológiai-históriai módszer min
dig egy, de mindig más is — a tárgyak és problémák szerint, amint a föld
felület szintén egy, ámde a szemlélő álláspontja szerint horizontokká 
különül. 

Hóman, mint általában egyéb müveiben, jelen dolgozatában is erős 
filológiai érzékről és készségről tesz bizonyságot. A szükséghez képest 
mindig mer és tud filológus lenni; s akkor is, midőn a szorosabb értelem
ben vett történettudományi szempontokból vet fel és old meg problémákat, 
rendszerint számol azzal, hogy kérdései és megállapításai beleestiek a nyel
vészet, irodalomtörténet vagy más filológiai tudományok látókörébe is. 

A történet- és irodalomtudományban hasonló jelentőségű a müvek 
viszonyának, rokonságának a megállapítása, legfőképen azért, mert döntő 
kritériumokat nyújt az előbbiben a történelmi igazság megítéléséhez, az 
utóbbiban pedig az írói egyéniség vagy irodalmi alkotás értékeléséhez. De 
-ezen a téren megbízható eredményeket a történettudomány is csak szöveg
kritikával érhet el, tehát olyan müvelettel, amelyet a szorosabb értelemben 
vett filológia alkalmazott először, és fej lesz lett ki a tökéletesség magas fokára. 
A történettudományi szövegkritika épenúgy alaki és tartalmi összehason
lításban, egyeztetésben áll, mint a filológiai. A stílus-reminiszcenciák soro
zatos ismétlődése is egyformán bizonyít a történetiben és a filológiaiban. Az 
.adatközösség a történettudományi szövegkritikus előtt épenúgy esik mérlegbe, 
mint a motivum-egyezés az ú. n. Összehasonlító filológus, illetőleg irodalom-
történettud(-s előtt. Hóman teljes tudatában van mindezeknek, s majdnem 
kivétel nélkül mindenütt szigorúan érvényesíti azokat a módszeres elveket, 
amelyek a filológiai szövegkritikát irányítják. 

Hóman a szövegkritika nyomjelzése mellett végrehajtott elemzéssel a 
ránk maradt krónika-redactiókból egész sorát íejti ki a müveknek, átdolgo
zásoknak, változatoknak;, egyszersmind meghatározza azok tartalmát, jellé-
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gét, korát, keletkezésük körülményeit, alakulásuk menetét és egyes fázisait. 
Mindezzel pedig nemcsak kezére jár és ösztönzést ad az irodalomtörténeti, 
vizsgálatnak, hanem több jelentős feladatot megold helyette is. 

Az az eredmény, hogy összes középkori kútfőinknek törzse a Szent 
László korában (1091.) keletkezett Gesta Vngarorum, nem csupán a magyar 
eredetű történeti értesítések hitelének valószínűségi korhatárát terjeszti ki 
visszafelé jó egynéhány éviizeddel, hanem a magyar szellem irodalmi nyü-
vánulásának á kezdeteit is a XI. század vége elé tolja vissza. Egyes nyo
mokból arra következtethetünk, hogy időrendi feljegyzéseink már Szent 
István idejében, a kereszténység berendezkedésekor megindultak. Ezek azonban 
aligha voltak mások, mint a németeknél akkortájt dívó barát-krónikák, 
melyekből minden irodalmi műalkat hiányzott. Ellenben a Szent László-
kori Gesta Ungarorumon az irodalmi müalkatnak már kétségtelen vonásai 
tűnnek fel, az ú. n. gestármk vagy históriátísík, vagyis egy olyan műfajnak 
a. példájára, amelyet főképen a román népek, a franciak vagy olaszok művelteké 
E Gesta anyagát már rekonstruálta Hóman, készül a szöveg teljes rekon
strukciójára is — megvalósulása nagy nyeresége volna tudón ányunknak-

Csak általánosságban jelezzük, hogy a GestánaM. egész csomó XI—XII-
századi átdolgozását és folytatását veti felszínre a szövegkritika ásója. A mi 
szempontunkból megemlítjük, hogy közöttük alig egy-kettő lehetett irodalmi 
jellegű: talán csak a II. István- és II. Géza-kori folytatások. 

A Szent László-kori GestávaX félreismerhetetlen rokonságban állt Béla. 
király jegyzőjének Gesta SungarorumA. Ennek a honfoglalási gestának 
semmiféle tovább alakulása nem maradt. 

Jóval későbbi irodalmi alakítója a magyar történetnek Kún László' 
király udvari papja, Kézai Simon. Hóman u. i. meggyőzően bizonyítja, hogy 
Kézai volt az, aki az ú. n. Hún-krónikát megalkotta és a Gesta elé csatol ta-
Sőt szövegkritikai eszközeivel az alakításban követett módszerét is kihüve
lyezi. Eszerint t. i. a Hún-krónika szerzője, mivel a hunokra vonatkozólag 
külföldi forrásaiban kellő száma közvetlen adatot nem talált, a középkori 
embernek az anachronizmus iránt érzéketlen történe-iellenségével a magyar 
történetnek a Gestából megismert mozzanatait vetítette vissza a hún hajdan-
korba. Miután így a magyar történetet a hún történet folytatása gyanánt-
kezelte, a megnyirbált Gestát a Hún-krónika függelékévé sorvasztotta. Majd. 
ezt a két tagot az 1091-től 1272-ig terjedő korra vonatkozólag egy szűk
szavú királylajstrom adataival toldotta meg. Hóman ezt a Kézainak tulaj
donított müvet, amelynek a ma Kézai neve alatt ismert szöveg szerinte csupán 
a kivonata, teszi meg a honfoglalási Gesta kivételével összes krónika-vál
tozataink közös forrásává. 

Kézaiból alakult ki egy III. András-kori folytatás, illetőleg átdolgozás 
közvetítésével már nem Gesta, hanem Ghronika címen a Nagy Lajos-korabeli 
redactio, amelyre XIV. századi és későbbi krónika-változataink mind vissza
vezethetők. A redactio szövegét a Budai krónika rokonsága hívebben követte,. 
mint a Bécsi képes krónika. Az utóbbi u. i. a szöveget olyan betoldásokkal 
bővítette, melyeket egy II. Géza-kori (íesfa-folytatásból ismert, s így az. 
1051—1091. közti időszaknál tudtán kívül rekonstruálta a Szent László-korii 
ösforrrást is. Ezzel pedig számos olyan részletet mentett meg számunkra. 
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amelyben az Os-Gesta szerzőjének a saját személyes élményei és tapasztalatai 
körébe esö anyag feldolgozásával különösen módja nyílt írói jelességeinek 
érvényesítésére. 

Hóman megvilágításában nemcsak a müvek bontakoznak ki előttünk 
határozottabb körvonalakban, hanem a szerzők silhouette-jein is kevesbedik 
az árnyék, elevenedik a kép. Aat hisszük, négy jelentékenyebb egyéniség 
jöhet számba. 

Az első a Szent László-kori Gesta írója, Hóman szerint valószínűleg 
a Zsák-nemzetségbeli Koppány püspök, korábban Szent László udvari káp
lánja. Ha nem is az övé az elsőség magyar történeti anyagnak feljegyzése 
terén, de a legnagyobb valószínűséggel neki tulajdoníthatjuk a kezdemé
nyezés érdemét két irányban. Az egyik az, hogy elsőnek ő tett kísérletet 
az élöszóbeli magyar hagyomány írásos megrögzítésére. A másik, hogy a 
korában ismeretes vagy felkutatható magyar történeti anyagot ö foglalta 
Össze és öntötte irodalmi formába Ezzel ő lett a legelső magyar irodalmi 
alkotás megteremtője. Koncepciójába szívesen vette fel és eleven képzelettel, 
költői készséggel dolgozta ki a hagyománynak mondai természetű mozza
natait; ennél a sajátságánál fogva is a regényes irányú franciás gesia-szerzők 
családjába tartozik. 

Anonymus — nevezzük egyelőre még így — számos vonásban eredeti 
szellem. Sajátsága az önálló főre, rendszeres gondolkodásra valló tudós 
racionalizmus, s velejárójaként a ma^a korában szinte kivételes valóság-
érzék. Ennél a tulaj donsásánál fogva nem közvetlenül a megismert állapot
ban stabilizálja a hagyományt irodalommá, hanem a — természetesen sokban 
naiv — történeti értékelés serpenyőjébe veti, s e latolgatásainak eredmé
nyéhez képest váltja át irodalomra. Konstruáló képességével, pragmatikus 
hajlamával — mondhatnók — elméletét adja a honfoglalásnak. Általában 
egyéniség dolgában messze elüt a regényes, költői természetű Szent László
kori Gesta-szerzötöl. 

Kézait, mint a Hún-krónika szerzőjét, zavaros, nehézkes kivonatolóból 
bizonyos fokig alakító íróvá léptethetjük elő, midőn rámutathatunk arra, 
hogy a hún történetet a magyar történet előzményéül ö fogta fel és képezte 
ki. S ezvel, még ha talán a korabeli köztudatnak hódolva kapcsolta is bele 
a magyarságot a hún dicsőség varázskörébe, bizonyos kezdeményező erőt 
árult el. Fikciói szintén, noha inkább tudákos mesterkedések és nem a költői 
képzelet önkénytelen leleményei, némi alkotóképességre vallanak. 

A Képes krónika szerzője, mint Jakubovich Majryar Nyelv XXL, 34—8. 
megállapította, Kálti Szomajon fia Mihály fia Márkus, 1336—37-ben udvari 
pap, 1358-ban székesfehérvári őrkanonok. Az Os-Gesta szerzőjéhez hason
lóan, a színes, mozgalmas költőiség kedvelője; megvan benne a művészi 
stilizálás képessége is. 

Mind a négyüket bizonyos szubjektivitás jellemzi. Ez különbözteti meg 
őket a tárgyilagosan száraz, időrendi felsorolásban megfeneklett adat-jegy
zőktől és már magában véve meglehetősen erős ösztönzőjük az írói ala
kításra. Szubjektív érdeklődésük szerint válogatják meg anyagukat, helyezik 
el tárgyaik súlypontjait, sőt érzelmi vagy esetleg egyéb érdekeltségüknek 
megfelelően irányzatósságot is vegyítenek munkájukba. Ilyen érdekeltség a 
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Szent László-kori Gesta szerzőjénél az I. Béla agához, kiváltképen Szent 
Lászlóhoz való vonzalom, a honfoglalási Gesta írójánál Kálmán ellenében 
Almosnak és fiának, II. Bélának az igazolása, Kézain&l a tisztelet Kún 
László iránt. Érdekeltségük különben főleg helyzetüknek a folyománya. 
U. i. udvari emberek mind, akik a történetírást bizonyos mértékig hivata
losan űzik. Ezenkívül világi papok és nem szerzetesek. Körülbelül három
száz éves időközben élnek, de műveltségben, érdeklődésben, felfogásban 
mégis jobban hasonlítanak egymáshoz, mint szerzetes kortársaikhoz. 

A tárgyalt emlékek, mint már a fentebbiekből is kiderül, nem elszige
telt tünetek, nem véletlen felbukkanások, hanem egyszersmind egy irodalmi 
közösségnek a tartozékai. 

Vizsgálatuk során olyan jelek vetődnek elénk, melyek már a XI. szá
radtól kezdve az írással foglalkozó emberek érintkezéséről, tehát az irodalmi 
életnek némi csíráiról tanúskodnak. Például a Szent László-kori Gestának 
nem sokkal létrejötte után kivonatai készültek a váradi és zágrábi egyházak, 
továbbá a somogyvári francia bencés apátság számára; és ez mind csupa 
olyan intézmény volt, amelyik szoros kapcsolatban állott Szent László 
személyével. 

De nemcsak idehaza, hanem a külföld felé is vannak közösségei ges-
táinknak, krónikáinknak. Tartalmat, adatokat merítettek az irodalmi alkat 
híján levő német barát-krónikákból; ismerik és bőven felhasználják a korai 
középkorból származó hagyományos tekintélyű történeti müveket is. A leg
fontosabb szálak azonban a francia műveltség körébe, közelebbről a párizsi 
főiskolára vezetnek, úgyhogy a gesia-irodalom az Árpád-kori magyar-francia 
érintkezéseknek egyik legjelentősebb ága. Ez a francia hatás szolgáltatott 
ösztönzést és mintát irodalmi jellegű, illetőleg irodalmi értékű tevékeny
ségre, ez hozta el hozzánk a gesta műfaját. 

Azonban az egyideiü irodalmi közösség nyomainál még számosabb és 
nyilvánvalóbb bizonyságát látjuk az időegymásután-beli közösségnek, vagyis 
az. irodalmi, folytonosságnak. Elég az átdolgozásokra, kibővítésekre hivatkoz
nunk. Ennek a folytonosságnak pedig az az egyik föalapja, hogy a szerzők 
legnagyobb része udvari ember, közönségük meg elsősorban az udvari kör
nyezet. A krónika-szerzők nemcsak ismerik és felhasználják egymást, hanem 
számolnak is egymással, sőt adat vagy felfogásbeli kérdésekben vitába 
szállanak (pl. a Marót-kérdés, a néphagyomány és énekmondók értékelése)-
Eszerint egyik-másikban megrezdül már az érzés, hogy munkája révén valami 
együtteshez tartozik; és a közösségnek, folytonosságnak ez a — ha nem is 
tudata, de — sejtelme, belejátszik tevékenysége irányításába is. 

Tehát gestáink, krónikáink bizonyos összefüggő alakulást mutatnak. 
Azonban ez az alakulás, legalább amennyire a müvek ma ismert állapotából 
megítélhetjük, korántsem egyenletes emelkedésű fejlődés, nem műfaji kitel
jesedés vagy tökéletesedés. Az irodalmi közösségből még ekkor hiányzik az 
ilyen fejlődéshez szükséges elevenség, lendület. A jelesebb egyéniségek 
irodalmi értékű koncepcióihoz több ízben írói ambíció vagy képesség híjával 
létrejött irodalmi alkat nélkül való feljegyzések csatlakoznak; sőt későbbi 
átdolgozok elődeik müvét nem egyszer teljesen kiforgatják eredeti mivol
tából és mélyen alája szállítják eredeti színvonalának. 
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Hóman történettudományi eredményei kétségtelenné teszik, — és szerin
tünk, ez az úttörő jelentőségük irodalomtörténeti tudományunk számára — 
hogy nálunk a középkorban olyan írói tevékenység folyt, amelynek mozzanatai 
egymábsal szerves összeffiggésben álltak, másszóval: nemcsak krónikáink 
voltak, hanem volt krónikairodalmunk is. 

P A I S DEZSŐ. 

Schöpflin Aladár: írók, könyvek, emlékek. Kultúra és Tudomány. 
50. K. 8-r. 136 1. Bpest, Franklin-Társulat, é. n. (1925.). 

Schöpflin Aladár e könyvében rövidebb dolgozatait gyűjtötte össze, 
melyek főként irodalmi életünknek az utolsó években elhalt kiválóságairól 
nyújtanak vázlatszerű, csak néhány nagyobb vonással megrajzolt képet. 
Tovatűnő alakjukat mintegy még egyszer a közönség elé idézi, lámpájának 
fényét rájuk vetíti, s e világításban élesebben rajzolódik elénk egyik-másik 
vonásuk. Ady Endre, Gárdonyi Géza, Rákosi Viktor, Beöthy Zsolt, Heinrich 
Gusztáv, Kazár Emil s Tóth Béla képe tűnik így elénk a könyvből: néhány 
vonással felvázolva, de e vonásokat megeleveníti a közvetlenség, a szerző 
közelről látta őket s személyes emlékeinek meleg derűjét árasztja el rajtuk. 

Ezeken a nekrológ-szerű tollrajzokon kívül még egy-egy megemlékezést 
tartalmaz a könyvecske Petőfiről (A fiatalság költője) s Aranyról, szüle
tésük százados fordulójához kapcsolódóan, továbbá egy-egy írói arcképet 
Ady Endréről és Babits Mihályról, ismertetést Ady háborús verskötetéről 
(A halottak élén) s egy polemikus dolgozatot (Konzervatív kritika, fejlődő 
irodalom), mely Horváth János füzetének (Aranytól Adyig) visszhang
jául keletkezett. 

A könyv tartalma ebből is kitetszöen eléggé változatos és ennek 
•ellenére is az ellenmondást kevesebb részében hívja ki, mint Schöpflin 
előbbi könyve (Magyar írók). Mintha megfogyatkozott volna a szerzőnek 
támadó éle s az újat propagáló heve, helyette inkább a maga meggyőző
désének nyugodt s másokra ezt egyáltalán nem tukmáló közlése jutott volna 
túlsúlyra. Ez mindenesetre rokonszenvesebb; de még így is vannak a 
könyvben olyan jelenségek, melyek visszásán érinthetnek bennünket, még 
ha nem vonjuk is kétségbe a szerző jóhiszeműségét. 

Már maga az, hogy az új irodalmi nagyságokról írt dolgozatait itt is 
•a régi nagyokról írottak közé vegyíti, bizonyos mértékig alkalmas a laikus 
olvasó megzavarására s talán nem is ment minden tudatosságtól. A régi 
nagyokról a köztudatban élő értékeléseket és ítéleteket magáévá tevén, az 
olvasót, ezzei könnyen viszi a szerző arra a gondolatra, hogy épily kétség
telen, általánosan elfogadott értékelés az is, amit az újakról mond. Saját
ságos aránytalanságot s kedvezőtlen megvilágításba állítást eredményez, 
természetesen nem a régi nagyok javára, a régi nagyok rajzában egy szem
pontból kiinduló vázlatosság, az újakéban a vonások teljességére, sőt 
olfogult felfokozására irányuló törekvés. Petőfit pld. csak egy szempontból 
-elemzi: mint az ifjúság költőjét. Ez ellen nem lehet kifogás, annál kevésbbé, 
mert maga a szerző is hangoztatja ezt. S azt az először Erdélyitől hangoz^ 
látott tételt, hogy Petőfi a fiatal lélek költője, kiegészíti Petőfinek, mint az 


