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AZ ELFELEJTETT GYÖRGY LAJOS

1. Az irodalom tudományának önállósodása — pontosabban a korszerű filoiógia müvelése — Nyugat-Európában is csak a XIX. század közepén kezdődött.
A korszerű magyar irodalomtörténet-írás megkésve, mint a tudományok mostohagyermeke, jóval a történet- és nyelvtudomány után, csak a kiegyezést követő é v tizedekben kezdte megteremteni önállóságának lehetőségeit és kereteit: a szakfolyóiratokat és egyesületeket.
A franciáktól a múlt század első harmadában elindult, hozzánk jórészt német közvetítéssel jutott p o z i t i v i z m u s erőteljes térhódítása — a századközép
történelmi zivatarai miatt — a kiegyezést követő évtizedre tehető. Virágzása a
századforduló utánig tartott, epilógusa pedig a második világháborúig.
Irodalomtörténet-írásunk századfordulón tevékenykedő két vezéregyénisége
Beöthy Zsolt és Heinrich Gusztáv, mindketten a budapesti tudományegyetem bölcsészkarának professzorai. A késő-romantikus szemléletű, Toldy Ferenc nyomdokában járó Beöthy és a pozitivizmust friss szellemiséggel hasznosító Heinrich mellett Gyulai Pál ekkortájt már csak személyes tekintélyével képviselte a nemzeti
önismeret szükségességét céltudatosan hirdető elődöknek, a nemzeti klasszicizmus
eszmerendszerét megteremtő tanulmányíró Arany Jánosnak, Kemény Zsigmondnak, valamint a két nagyszerű történésznek, Horváth Mihálynak, Szalay Lászlónak
— eme fájdalmasan sok torzót hátrahagyó titán-nemzedéknek — a szellemtudományos hagyományát.
v
Aranyék szellemi utódainak, a pozitivizmus uralta magyar századfordulón új
tájak felé is tájékozódó Péterfy Jenőnek, Katona Lajosnak, Négyesy Lászlónak
meg Riedl Frigyesnek az irodalomtörténet-kritika mellett a filozófia, folklór, komparatisztika, stilisztika és esztétika területén kifejtett rangos munkássága máig
minden kortársukénál termékenyítőbb hatású — bár egyikük sem alkotott irodalomtörténeti szintézist.
A pozitivizmus, akár majdani ellenlábasa, a szellemtörténet — ez a két legátfogóbb múlt századi történelemfilozófiai irányzat, módszer és gondolkozást meghatározó keret — a nyugat-európaihoz viszonyítva jelentős fáziseltolódással jelentkezett a magyar tudományosságban.
Azt szoktuk mondani, hogy a pozitivizmus és szellemtörténet régóta a múlt
emléke csupán. Ma valakit például pozitivistaként „értékelni" megbélyegzéssel ér
föl, pedig hatásuk a szociografizálásban, illetve az eszmetörténeti vizsgálódásokban
napjainkig kimutatható. így hát a Duna-medence tudományosságának egészére jellemző fáziseltolódás még tart. Századunk nagyhatású, sajátságos módon neopozitivista színezetű irányzata is, a strukturalizmus számottevő késéssel tűnt föl ezen
a tájon . . .
A század utolsó évtizedeiben Németországból szétsugárzott s z e l l e m t ö r t é n e t magyarországi elterjedését — éppen az uralkodó pozitivizmus közegellenállása
következtében — ugyancsak majdnem teljes emberöltönyl megkésettség jellemezte.
Noha századunk legnagyobb magyar irodalomtörténet-író mestere, Horváth
János már 1908-ban, budapesti reáliskolai tanár korában megpróbálkozott irodalmunk egész anyagának „egy belőle nyert szintetizáló elv" segítségével totális struktúrává alakításával. Irodalmunk
fejlődésének
fö mozzanatai
című kísérlete a
szakma köreiben is mintegy két évtizedig visszhangtalan maradt. Hasonló sorsra
jutott Lukács Györgynek 1910-ben megjelent, A lélek és a formák című, szellemtörténeti ihletésű esszégyűjteménye és Fülep Lajosnak 1911-ben Firenzéből szerkesztett, az érdektelenség miatt csak két számot megért Szellem című folyóirata,
valamint 1912-ben, a Dilthey népszerűsítését későbben Is vállaló, akkor még kö-
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zépiskolai tanár Kornis Gyula tanulmánya. Szekfü Gyula korai nagy müve, A
száműzött Rákóczi pedig nem korszerű módszere, hanem elfogult értékelései miatt
váltott ki megjelenésekor, 1913-ban széleskörű figyelmet, indokolt ellenérzést,
szerzője iránt, kavart elriasztóan nagy vihart.
A kolozsvári egyetem dísze, a legjelentősebb eredeti magyar filozófiai rendszer kidolgozója.Böhm Károly nemcsak Kant meg Comte — a pozitivizmus atyja —
nézeteinek összehasonlításával kísérletezett, hanem vállalkozott a szellemtörténetet megalapozó Dilthey és köre felfogásával rokon történelemfilozófia alapelveinek tudományos igényű fölvázolására is. Azonban Az értékelés
phenomenologiája
a XV. századig — talán a legelső színvonalas magyar bölcseleti munka, amely
Szellemtörténeti módszerrel vizsgálja kutatása tárgyát — csupán 1912-ben, töredékes posztumusz műként kerülhetett nyilvánosság elé. Különben, sajátságos módon,
a kolozsvári filozófiai ísko'a hatóköréből egyetlen irodalomtörténész sem és csupán két historikus (Makkai Ernő meg Révész Imre) vállalta következetesen iiz
akkor már korszerűtlen és t ö b b n y i r e öncélú faktológiává sekélyesedett pozitivizmus szellemtörténeti meghaladását.
Böhm Károlynak a nemzetközi mezőnyben is újszerű eredményeiről tudomást
sem véve a kor többi neves kolozsvári professzora, így Dézsi Lajos (aki majdan,
a szegedi egyetemen József Attilát pártfogolja), a germanisztika kitűnő szakembere, Bleyer Jakab meg a nyelvtörténész Zolnai Gyula és a klasszika filológus
Csengeri János, sőt a társadalmi változásokat előszeretettel kutató, haladó gondolkodású történész. Márki Sándor is — budapesti kartársaikhoz hasonlóan — „a jól
kipróbált" pozitivizmussal, mint e g y e t l e n tudományos módszerrel ismertették
meg hallgatóikat.
Szinte természetes tehát, hogy György Lajos, ez az 1890. április 3-án, Marosvásárhelyen született, szegény sorban, kegyelemkenyéren felnőtt, egyetemi tanulmárfyait minisztériumi ösztöndíjjal végző — és ezért is — tekintélytisztelő utolsóéves eminens bölcsészhallgató, irodalomtörténész professzora, Dézsi Lajos hatására
egész életére elkötelezte magát a régebbi magyar irodalom kutatására, sőt magától
értetődő gesztussal vállalta a pozitivista módszert, az irodalmi tárgy- és motívumtörténet vizsgálatát, a hatások és analógiák buzgó keresését is.
Induláskor, A magyar regényirodalom
története
az első magyar
társadalmi
regény megjelenéséig
című dolgozatával 1911-ben elnyerte a kolozsvári bölcsészkar
azévi 200 koronás pályadiját. De a pályakezdő irodalomtörténész első igazi opusza
a Szép Magelona betűhív szövegkiadása, a lovagregény minden vonatkozását feltáró terjedelmes előszóval. A másfélszáz lapra terjedő munka pontos, rendszeres
és távolabbi összefüggések kimutatására is képes ifjú tudós teljesítménye, amelyet
másodikul még ugyanabban az évben, 1911-ben követett a XVIII. század végén
élt Kónyi János tündérmeséinek eredetét föltáró, Kónyi és D'Aulnoy című forrástanulmánya.
Kétségtelen, hogy a meglepő fiatalon, alig 21 esztendős korában két önálló
kiadvánnyal jelentkezett kolozsvári irodalomkutató a korai és szapora termést ígérő
f i l o l ó g i a — és nem az akkor korszerű szellemtörténészettel több rokonságot
tartó esztétika vagy akár a szorosabban vett irodalomtudomány és a szellemi mozgásfolyamatok miértjeire is választ kereső tulajdonképpeni irodalomtörténet —
megszállottja volt.
De vajon nem sajátságos-e, hogy György Lajos még negyedszázaddal később
is, közel másfélszáz tudományos értékű munkával a háta mögött, mintegy kiét
évnyi időtartamú berlini tanulmányút tanulságainak birtokában, még mindig véglegesen nem számolt le ifjúkori beidegzettségeivel: a pozitivista módszer előnyeire
Irányítja a figyelmet, s eléggé tartózkodó hangon nyilatkozik az akkor már nálunk
is széltében elterjedt szellemtörténeti irányzatról, amelynek hatása különben évek
óta az ő munkáin is szembetűnik.
A magyar irodalomkutatásról szólva az emberöltővel korábban működött Heinrich Gusztávot és Katona Lajost emeli mindenek fölé. Megállapítja: „A magyar
tárgytörténet értékére jellemző, hogy virágkora a magyar irodalomtörténet-írás
legmozgalmasabb és legeredményesebb Időszakával esik egybe. Neki köszönhetjük
a kódexirodalmunk tudományos feldolgozását, a régi emlékeink értékelnek és kapcsolatainak megállapítását s mindazokat a tárgyi eredményeket, amelyek a magasabb szempontú összefoglalásoknak alapot teremtettek és tért nyitottak" (Tárgytörténet és irodalomtörténet.
Irodalomtörténeti Közlemények, 1934, 225—33).
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Méltánytalanság lenne elhallgatnunk, hogy az adathalmozó f a k t o l ó g i á t ,
amellyel a két világháború közötti pozitivista irodalomkutatókat jellemezni szokták, nem vállalta György Lajos: nem tekinti végcélnak „a pozitív" eredmények,
kézzelfogható párhuzamok és hatások fölkutatását.
„Két lépcsős" eljárást tart követendőnek: „a pozitivista" filológia eredményeire kell fölépíteni „a magasabb szempontú" irodalomtörténeti szintézist. Tudósi
ars poeticája máig érvényes: a tágabb horizontú összefoglalások — akár a szellemtörténet hatása alatt keletkezettek is, melyeknek divatja éppen a húszas évektől,
az erdélyi tudós legtermékenyebb életszakában kezdett kivirágozni — csak akkor
eredményezhetnek időtálló megállapításokat, ha „pozitivista pontosságú" filológia;
aprómunkára alapozódnak, tehát ha megfelelő összhang, egyensúly alakul ki az
a n a l i t i k u s jellegű „tárgytörténet" és a s z i n t e t i k u s irányú „irodalomtörténet" között.
Goethe esztétikai alapvetésére hivatkozva fejti ki továbbá, hogy minden irodalmi mü, bármiféle művészeti termék hármas eredőjű: az eszmének, a tárgynak
és a formának egysége. Ennélfogva az irodalomtörténetnek is — hacsak nem akar
száraz kronológiává vagy például egynémely kutató túlzott pszichológiai érdeklődésének vadászterületévé válni —, e három eredőnek megfelelően hármas feladatot kell vállalnia: ki kell elégítenie az irodalmi eszmetörténet, a forma- és stílustörténet, valamint a tárgy- és motívumtörténet szintetizálásának követelményét.
Manapság ez a terminológia esetleg avittasnak tűnhet, de hogyha a koncepció
tartalmát vizsgáljuk, csakhamar rájövünk arra, hogy a nálunk korszerűnek tekinthető szintézis alapelve sokban rokon Goethe modelljével.
Nincs szándékomban a tőlünk idegen társadalmi elkötelezettségű, sőt az általa vizsgált történelmi korszakok társadalmi mozgásformái iránt közönyösséget
mutató György Lajost premarxista irodalomtörténészként vagy akár szocialista elkötelezettségű írástudóként „fölfedezni". Meddő vállalkozás volna, mint ahogy fölösleges lenne a magyar pozitivista irodalomtörténeti iskola leginkább „előremutató" nagy egyéniségeinek ilyenszerü „újraértékelése" is. De arra sincs semmi
okunk, hogy bármelyikük tisztes eredményeit elhallgassuk, és a számunkra hasznosítható részeit ne hasznosítsuk.
Köztudomású, hogy a pozitivizmus szorgalmas irodalomtörténész követői, jórészt tárgytörténeti kutatásaik jellege miatt, általában terjedelmes életmüvet hagytak maguk után. E tény ismeretében is csodálatosan termékenynek kell minősítenünk György Lajos 1911-ben kezdődő, negyven esztendőt átfogó tudósi pályáját.
Elfeledett íróknak könyvtárakban elfekvő, ritka nyomtatványait, nagyrészt erdélyi levéltárakban porosodó, korábban ismeretlen kéziratait példás pontossággal
feldolgozó filológiai, valamint összefoglaló jellegű, irodalomtörténeti vonatkozású,
önálló kiadványként megjelent tanulmányainak és könyveinek száma megközelíti
a félszázat, tudományos becsű folyóirat-publikációi újabb másfélszázra rúgnak. Különösen akkor nö meg életművének értéke, ha tekintetbe vesszük, hogy egyetlen
munkája sem kompiláció, egyetlen tanulmánya sem mások búvárlatainak kisajátításával készült kivonat, újrafogalmazó „fölhasználás". Szaktudományos munkálkodása mellett szívesen vállalta az igényes népszerűsítés feladatát is. Rég elfeledett újságokban, folyóiratokban szunnyadozó alkalmi cikkei is olykor filológiai
újdonsággal, másutt nem publikált eredménnyel lepnek meg. Számos, manapság is
sokra tartott szerző gyakorlatától eltérően, mindenkor a forrásokig ment vissza.
Minden adata pontos, megbízható: öröm nyomában dolgozni. Ezt a ritka erényét
többre kell értékelnünk, mint a különben ugyancsak nem mellékes „mennyiségi
termelést".
2. Ónálló kiadványként napvilágot látott könyvei, valamint tanulmányai javarészének eredményei é s z r e v é t l e n ü l
b e é p ü l t e k a magyar irodalomtörténet egyre inkább kiteljesedő szintézisébe. Egykor újdonságként ható megállapításai mint „tudott dolgok" bukkannak elénk a legkülönbözőbb szerzők munkáiban. De manapság, sajnos, eredményeinek fölhasználói közül alig néhányan nem
rostellik a rá való hivatkozást.
Kora egyik legjobb romániai magyar irodalomtörténészének időszaki kiadványokban közölt cikkeit, tanulmányait, noha többségük kétségtelenül tudományos
érdekű, úgyszólván egyetlen fiatalabb kutató sem ismeri, az összefoglaló irodalomtörténeti bibliográfia is csupán néhányukról tud. Összegyűjtésükre, kötetben kia-

