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Horváth János „Érdemleges jelentésének" kézirata György Lajos hagyatékából 
került birtokomba, aki feleségemnek testvérbátyja volt. A jelentés mintha eleve 
György Lajos rehabilitálásának ügyében készült volna. Eddig csupán kikapott 
részleteit idézgették, amelyek az elvi „másféleség" következményeként kicsiny
lésnek foghatók fel, ha az eredeti szöveg összefüggéséből kiszakítjuk; ilyen főként, 
hogy „észre sem vett, kicsinyelt műveket, írókat" tanulmányozott, afféle „mikro-
filológus a javából" vagy jobb esetben „komparatista". A jelentés szerint viszont 
György Lajos munkássága világirodalmi távlatokat tár fel, „korszerű áramlatok 
egész rendszerére világít rá", éspedig mind határozottabb „szellemtörténeti 
érdeklődéssel". Egyik fő eredményeként említi, hogy „rendet teremtett" regény
irodalmunk „gyermekkorának" útvesztőiben, míg erről készült összefoglalását az 
elkötelezett író merő bibliográfiának minősíti. De teljesítményként veszi számba 
magukat a György alkotta bibliográfiákat is, főként Az erdélyi magyar irodalom 
bibliográfiája 1919-1924 című munkát, amelyről az utóbbi években szokássá vált 
az otromba ötletecskét elsütni: „mint bolhát - esténként bizonyára örökké 
számolja az erdélyi könyveket." Tamási Áron, aki 1950 táján keresett föl, Hazai 
tükör c. készülő munkájához kutatván forrásokat, ekkor már tisztelettel emlékezett 
György Lajosra, akinek a kolozsvári Mariánumban szervezett Polgári Iskolai 
Tanárképző Főiskola közgazdasági tagozatán az 1921-23. tanévekben hallgatója 
volt. Horváth János elismerő értékelése egyébként György Lajost mindvégig 
elkíséri, használja, idézi eredményeit, s a betegségével küzdő György Lajos 1947. 
január 27-én drámai hangvételű „följegyzési naptárában" még följegyzi: „Horváth 
János megküldte két könyvét és a bibliográfiát." 

Dr. Horváth János ny. r. tanár érdemleges jelentése Dr. György Lajos magánta
nári képesítése tárgyában 

Tekintetes Kar! 

György Lajos nevével 1911 óta találkozunk szakfolyóiratokban, s számos 
önállóan megjelent tanulmány címlapján. Két évtizedes tudományos munkássága 
alapján elsősorban az összehasonlító tárgytörténet kiváló specialistáját láthatjuk 
benne. Tanulmányai főképp a magyar irodalomnak 16-17. századbeli, de még 
nagyobb arányokban 18-19. századhatári históriás, regényes és anekdotikus 
műfaj-anyagát világítják meg nemzetközi kapcsolatai, eredete, vándorlása s hazai 
további sorsa szempontjából, különös szerencsével ragadva ki, s többnyire először 
méltányolva illő módon eladdig lappangó, észre sem vett, kicsinyelt műveket, 
írókat. Egyik főérdeme, hogy regényirodalmunk gyermekkorának, az 1772-vel 
kezdődő hat évtized regény termésének útvesztőiben rendet teremtett számunkra, 
kinyomozva akkori selejtes, de ízléstörténetileg számottevő regény-magyarítása
ink forrásait. Egész összehasonlító munkásságát szigorú módszeresség, józan 
kritika, rendkívül tág körű olvasottság jellemzi, s hajlam és képesség arra, hogy 
jelentéktelennek tetsző, elszigetelt tényeket világirodalmi perspektívába állítson. 
Rendszerint nem is éri be egy-egy tárgy, motívum összehasonlító adatainak -
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magában is nagy munkát és sok ismeretet igénylő - száraz összeállításával, hanem 
adat-láncolatai mögött rávilágít korszerű áramlatok egész folyás-rendszerére. Ily 
synthetikus és értelmező látásra való hajlandósága időjártával egyre erősbödött s 
tanulmányai rendjén mind határozottabban feltűnnek szellemtörténeti érdeklődé
se jelei. Filológiai iskolázottsága s valóságérzéke biztosíték arra nézve, hogy a 
magasabb feladatkörben is megbízható szakember marad. Gondos stílusát sem 
hagyhatom említetlen; e tekintetben is a magyar filológiai iskola kivételesebb, 
szebb hagyományaival fog kezet. 

Tudós pályája főbb eredményeit a következőkben ismertetem: 
I. A 16-17. század tárgykörébe tartozó értekezései általában szöveg-közléssel 

kapcsolatosak. 1911-ben közzétette Tesseni Wenczel Szép Magelónáját (1676), 
nagyarányú bevezető tanulmánnyal, mely e lovagregénynek forrását, történeti 
hátterét, világirodalmi mondai rokonságát, feldolgozásait kezdő embertől meg
lepő avatottsággal deríti fel s kijelöli közvetlen forrását a Veit Warbeck-féle német 
fordítás 1598-i kiadásában. (Szép Magelona. Kolozsvár, 1911) - Hasonló részletes
séggel kíséri nyomon Jovinianus c. széphistóriánk előtörténetét egészen a Gesta 
Romanorumig, honnan Póli István merítette tárgyát; sorra veszi modern feldolgo
zásait, népmesei származékait s végül kiadja a szövegét. (Jovinianus. ItK 1918) 

E két, még régi modorú tárgytörténeti tanulmánnyal szemben Két dialógus régi 
magyar irodalmunkban (Erdélyi Tudom. Füzetek 1928. 12. sz.), meg Egy középkori 
Sibylla-vers régi magyar irodalmunkban (Sz. István Akadémiai székfoglaló, 1929) c. 
füzetei már fejlődése újabb szakaszán mutatják György Lajost. Ezekben a szöveg
közlés (Gyirwa Wenczel: Urunknak Szent Péterrel való beszélgetései, 1649; meg 
ugyanattól: Az Sibyllának jövendöléséről, 1649) már csak függelék: a figyelemre 
eddig nem is méltatott szövegek csak alkalom egy-egy szellemtörténeti háttér 
megvilágítására, mely különösen az utóbb említett tanulmányban válik nagyará
nyúvá, végig kalauzolva bennünket a Sibylla-kultusz fölöttébb érdekes, sokágú 
fejlődéstörténetén egészen addig a 14. századvégi német „császár-jóslat"-ig, mely 
két más motívummal - a szent kereszt legendájával és a tizenöt csodajel legendá
jával - társultan a mi magyar Sibylla-versünk forrása lett. Az említett motívumo
kat egyenként is hasonló, mélyebb hátterű felfogással világítja meg - főképp 
középkori - jelentkezéseiknek is gondos szemügyrevételével. 

II. Tanulmányai zöme azonban regényirodalmunk első évtizedeivel foglalko
zik. Egy összefoglaló értekezésében ez időszak egész sereg regényének mutatja ki 
eredetijét, többnyire névtelenül megjelent német rablóregényekben, kísérteti tör
ténetekben és áltörténeti regényekben, melyeket a német irodalom romantikus 
áramlatának egyik alacsonyrendűbb hatásaként leginkább Bécs közvetített hoz
zánk. Ez időben nem egyszer megtörtént, hogy egy-egy élelmes német Ritter-
mann-író egyenest nekünk írt „romános rajzolatokat", silány fikciókkal szőve 
körül valamely híresebb magyar nevet. (Egy fejezet regényirodalmunk történetéből 
EgyPhilolKözl 1913.) A német érdekű anyagra nézve teljesebben: Übersetzungen 
deutscher Romane u. Erzählungen in der ungarische Literatur, Ung.Jahrb. 1928.) - Több 
értekezésében aztán egyes részletek tisztázását intézi el. Megállapítja, hogy 
Verseghy Ferenc akkor eredetinek tartott egyik regénye (A természetes ember) nem 
egyéb, mint August Heinrich Lafontaine egy regényének átdolgozása, - mint 
akkor mondták „nemzetesítése"; hogy Kónyi János két tündérmeséje Mme 
D'Aulnoy művein alapszik; hogy Herczer Jób minoritának egy regényes műve 
(Az emberi életnek játékhelye, 1822-24) egy spanyol picaro-regénynek latin fordítá
son alapuló átültetése. (Kónyi és D'Aulnoy. Sz. Imre Egyesület évkönyve, Kolozs-
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vár, 1911); Verseghy F. Természetes embereinek forrása. It 1912; Egy magyar nyelvű híres 
spanyol pikaró-regény. KathSz 1928). Több esetben egyik-másik regénnyel kapcso
latban, nem szorítkozik forrása puszta meghatározására, hanem a fentebb már 
több példán bemutatott összehasonlító tárgytörténeti módszerrel tágabb horizon
tot tár fel. így Kónyi János Florentz és Lionjával (1785), s valóban nagyarányúlag 
Láng Ádám Genovévájával kapcsolatban. (Octavianus. ItK 1914; A Genovéva legenda 
és népkönyv története. It Füz. 34. sz. 1929). Ez utóbbi tanulmánya a magyar 
tárgytörténeti irodalom egyik dísze, s egyebek közt a magyar jezsuiták irodalmi 
jelentőségéhez is érdekes adatokkal szolgál. 

Egy elhamarkodott eredeztetést igazít helyre Egy állítólagos Pancsatantra-szár-
mazék c. értekezésében (Erdélyi Tudom. Füzetek, 1929. 17. sz.). Csányi Jánosnak 
Az indiai bölcs címen, Debrecenben, 1815-ben megjelent munkájáról van szó. 
Előszava alapján, mely - mint az egész mű - egy 1751-i angol eredetinek német 
közvetítésen alapuló átültetése s mely hindu kéziratot jelöl meg végső forrásul, 
felületesen Pancsatantra-származéknak minősítették. György Lajos kideríti a 
valót: az az előszó csak reklám, melynek az a célja, hogy a 18. század első felében 
divatba jött Ezeregyéjszaka bevezetését mímelve, az utánzat hitelességét igazolja s 
népszerűségét biztosítsa. Egyúttal felhívja a figyelmet ugyanazon angol fikciónak 
egy eddig nem emlegetett s a Csányiénál jóval korábbi (1777-i) magyar fordításá
ra, Sófalvi József Oeconomia Vitae Humanae-]ára, melynek bevezetése páratlan 
tájékozottsággal ismerteti az angol mű valódi eredetét s vitatja meg szerzője 
kérdését is. 

E tanulmány ismét oly természetű emelkedést jelent György Lajos tudományos 
érdeklődésében, mint például a Sibylla-versről szóló az előbbi csoportban. Itt az 
Ezeregy'éjszakával való megismerkedés egyik irodalmi következményét mutatta be 
két szerény magyar fordítás alkalmából. A 18. század második felének francia 
filhellénizmusát s annak egy-két magyar lecsapódását világítja meg egy másik, 
legújabb tanulmánya: A francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar szellemi 
életben (Erdélyi Tudom. Füzetek, 1930. 22. sz.). Központi tárgya, melynek kedvéért 
a címben megnevezett áramlatot tanulmány tárgyává teszi meg: Deáki Filep 
Sámuel Anacharsisa (1820-21). Ennek előzményeiként jelöl meg s kihangzásaiként 
definiál néhány rokonszellemű magyar fordítmányt. Deáki F. S. francia eredetijé
nek (Jean-Jacques Barthélemy: Voyage du jenné Anacharsis en Gréce, 1788) szellem
történeti beágyazása ez értekezés legfőbb érdeme. Az ez idő tájt már dekanden-
ciába jutott francia klasszicizmusnak antik külsőségekbe kapaszkodó utóterméke 
e filhellénizmus, melyet már megcsapott a felvilágosodás szele, s melynek 
irodalomban és művészetben oly nagyarányú divatját tárja elénk a jeles értekezés. 
Magyar szempontból figyelemre méltó hozzávetése, hogy a Bessenyei-féle Agis 
tragédiája is alighanem ugyanezen áramlat részese; másfelől nyomatékos (a 
szerzőnek máshol is sűrűn hangoztatott) megállapítása, hogy a 18. század II. 
felében a francia hatásoknak - bécsi közvetítést átugorva - egyik nevezetes 
átvezető csatornája Erdély, melynek francia politikai és szellemi kapcsolatai a 16. 
századtól fogva megszakítatlanok. Ebben a tanulmányban egyébként Pompeji és 
Herculanum feltárásának szellemtörténeti következményei éppoly tanulságos 
méltatásra találnak, mint az előbbiben az Ezeregyéjszaka nyugat-európai fordítá
sainak termékenyítő hatása. 

III. A legmozgékonyabb vándortárgy az anekdota. Ujabban efelé fordul 
György Lajos figyelme. Legkorábbi gyűjteményeink közül Andrád Sámuel elmés és 
mulatságos anekdotáit vetette alá módszeres vizsgálatnak (A Székely Nemz. Muz. 
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Emlékkönyve, Kolozsvár, 1929). Főbb megállapításai: Andrád törzsanyaga - 765 
anekdota közül 443 - Friedrich Nicolai berlini könyvkereskedő tíz kötetes Vadé 
mecumából (1746-92) való. Anekdotái között vannak ó- és középkori eredetű, 
Valerius Maximus, Plutarchos, Gesta Romanorum, Boccacio, Petrarca, Vinc. Bello-
vacensis, Jac. Vitriacus, Herolt János, Marie de France s Bromyard forrásszövegéig 
visszanyomozhatók; vannak 16-17. századi facetia- és schwank-termésre (Poggio, 
Bebelius, Pauli, Hans Sachs) visszavezethetők; híres nép- és udvari mulattatók 
- Arlotto, Gonella, Pietro Aretius, Santenil, Roquelaure, Kyau, Taubmann - tréfa-
és ötletanyagát is leginkább Andrád gyűjteménye népszerűsítette nálunk. Maga 
a gondos, aprólékos tisztázása a roppant anyag eredetének, mit minden esetben 
a későbbi és korábbi magyar anyaggal való egybevetés egészít ki: teljes elismerést 
érdemel. E tanulmány két részletét bővebben is kidolgozta a szerző (Poggio- és 
Arlotto-elemek a magyar anekdota-irodalomban. BpSzemle 1929) s jelzi, hogy Kónyi 
János gyűjteményéről is készít hasonló részletes elemzést. Minden reményünk 
megvan e szerint arra, hogy György Lajos ebben a rengetegben is megtanít 
tájékozódni bennünket. 

Szükségtelen kiemelni, mennyire magyar szempontú mindazon nemzetközi 
kapcsolatok kutatása, melyeken végigpillantottunk. Keresi azokat György Lajos 
visszafelé is, minek figyelemreméltó bizonyítéka Magyar elemek a világirodalomban 
(Kolozsvár, 1924) c. tömör, igen tekintélyes anyagot felraktározó tanulmánya. 

IV. Az utóbbi évtized folyamán felejthetetlen szolgálatokat tett György Lajos 
Erdély nemzeti műveltsége ügyének. Szerkesztette 1924-27 között a Pásztortűz c. 
szépirodalmi folyóiratot s az ugyancsak szépirodalmi jellegű Pásztortűz Könyv
tárt. 1926-ban az Erdélyi Irodalmi Szemle szerkesztését vette át, 1930-ban felélesz
tette a rég szünetelő Erdélyi Muzeumot, s e két folyóirat mellett megindította az 
Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatát. Nevezetes része van az Erdélyi Múzeum-
Egyesület feltámasztásában. 1928 végén az erdélyi római katolikus, református és 
unitárius egyházi főhatóságok őt bízták meg a kolozsvári magyar egyetemi 
hallgatók tanulmányi ügyeinek megszervezésével és igazgatásával. Összeállította 
s külön füzetekben közzétette az erdélyi magyar irodalom bibliográfiáját az 
1919-1924 közti évekről, majd az 1925. évről, a romániai magyar időszaki sajtó öt 
esztendejéről (1919-23). 

Az ily leltári számbavételeken kívül összefoglaló képét is megrajzolta az új 
történeti helyzetbe került erdélyi magyarság szellemi életének (It Füz. 12. sz. 
1926), tanulságul a további küzdelmek számára. 

Kívánatosnak tartom, hogy módjában legyen szépen átgondolt s igen tanulsá
gosnak ígérkező magántanári előadási tervezetét megvalósítania s tisztelettel 
javasolom a Tekintetes Karnak, méltóztassék Dr. György Lajost a magántanári 
cselekmények rendjén tovább bocsátani. 

Bpest, 1931. febr. 19. 
Horváth János 

ny. r. tanár 

104 


