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Tudományos élet 

Ebben a fejezetben sem lehet célom rész- 
letes történetet adni, csupán általános képet 
szeretnék nyujtani a tudományos élet állapo- 
táról. Multja nagy volt az erdélyi tudomány- 
nak is, mint a színészetnek, de az új tudomá- 
nyosság komoly kifejlődését igen sok akadály 
hátráltatta. A kolozsvári egyetem román kézbe 
került s az erdélyi tudósok vagy kijöttek 
Erdélyből, vagy ha egy részük ott is maradt, 
alig volt lehetőség számukra, legalább is kez- 
detben, hegy saját területükön dolgozhassanak 
tovább. Kutatási terület nélkül maradt a bio- 
lógus éppúgy, mint az archeológus, a történész 
hasonlókép, mint az irodalomkutató. Legtöbb- 
jük ujságírásból tengette életét, vagy a feleke- 
zeti középiskoláknál próbált elhelyezkedni. A 
legelső idők ziláltsága után némi lehetőség 
nyilt számukra a tankönyvírás terén. 1923-ban 
midőn a kolozsvári egyetemen megszervezték 
a magyar tanszéket, egy kiváló tudós jutott 
munkakörhöz, Kristóf György. Azonban a tu- 
domány további útja ezután is egyesek elszi- 
getelt munkája maradt, egységes erdélyi ma- 
gyar tudományos működésre alig nyilt lehető- 
ség. Az egyetem után a többi magyar tudomá- 
nyos intézet is a románoké lett, s ha e viszo- 
nyok között némely magyar tudós dolgozott 
is, szaktudományi munkák kiadására alig lehe- 
tett gondolni. A nagymultú Erdélyi Múzeum 
Egylet gyűjteményeit szintén a románok hasz- 
nálták s ez a magyar intézmény is, mely az- 
előtt élénk munkát végzett, szünetelni volt 
kénytelen. 

A viszonyok javulásától kezdve azok a 
tudományok voltak mégis legjobb helyzetben, 
melyek bizonyos közelségben vannak a nagy- 
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közönséggel elsősorban az irodalomtörténet 
és távolabbról a történelem. A nehéz könyv- 
kiadói viszonyok miatt az e téren megjelent 
munkák is nagyrészt alkalmi kiadványok vol- 
tak és inkább népszerűsítő jelleget képvisel- 
tek. A centennáriumok és egyéb irodalmi ün- 
nepségek alkalmi munkáiról már említést tet- 
tünk, de nem lehet megfeledkezni az erdélyi 
irodalomtörténetnek néhány olyan képviselőjé- 
ről sem, akik minden gátló akadály ellenére 
heroikus kitartással dolgoztak. Bitay Árpád, 
Borbély István, György Lajos és Kristóf György 
a legjelentősebb tagjai ennek a gárdának. Bitay 
azon kevés erdélyi magyar tudós közé tartozik, 
akiknek munkásságát a román kormány is 
méltányolja. 1923-tól kezdve Jorga professzor 
1908. óta működő nyári egyetemén tartott elő- 
adásokat Valeni-ben, a magyar irodalomról. 
Előadásának olyan nagy sikere volt, hogy 
évről-évre újra meghívták a kiváló magyar 
tanárt, aki 1926-ban Jorga egyenes kívánsá- 
gára az új erdélyi irodalomról tartott előadá- 
sokat. Bitay az irodalomtörténeszek körében 
a leglelkesebb szószólója a magyar-román kul- 
túrális közeledéseknek. Ennek dokumentáló 
eredménye egyrészt román irodalomtörténete 
(A román irodalomtörténet összefoglaló átte- 
kintése, Gyulafehérvár, 1922.), másrészt ro- 
mán nyelven megjelent ismertetései és fordí- 
tásai a magyar irodalom köréből.55 Ehhez a 
munkakörhöz tartozik az a kötet is, amelyet 
Kristóf György és Kádár Imre társaságában 
adott ki 1928-ban az Erdélyi Irodalmi Társa- 
ság megbízásából, román költők verseiből. 
Kezdetben a szépirodalmi lapok hasábjain je- 
 

55 A Neamul Romanesc Literar c. román folyóirat 
a mai erdélyi elbeszélőket is ismertetni szokta. A 
fordítás munkáját legtöbbször itt is Bitay végzi. 
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lentek meg Bitaynak éppúgy, mint a többi 
irodalomtörténésznek cikkei, de 1924-től kezd- 
ve a komoly tudományos folyóirat, az Erdélyi 
Irodalmi Szemle adott helyet munkáinak. En- 
nek a folyóíratnak volt szerkesztője a korán 
elhalt Borbély István, aki éppúgy, mint mun- 
katársai, — az előbb említettek mindenike — 
hűséges őre volt Erdély konzervatív hagyomá- 
nyainak. A folyóírat szaktudományi munkája 
mellett élénk figyelemmel kísérte az új erdélyi 
irodalmat, melynek útját állandó, gyakran éles 
kritikával illette. Ez a folyóirat volt Erdély 
új irodalmának egyetlen tárgyilagos adatközlő 
szemléje, melynek hasábjain a ne.m egyszer 
egyoldalú kritikai szempontok mellett hű bib- 
liografikus, tényközlő tanulmányokra lelhe- 
tünk. Borbély Erdélyen kivül nagy összefoglaló 
munkája (A magyar irodalom története, I—II. 
Kvr. 1924—25.) révén ismert, de Erdélyben, 
mint unitárius egyháztörténész is szerzett 
magának jelentőséget. 

György Lajosnak mai szempontból leg- 
ismertebb tanulmánya: Az erdélyi magyarság 
szellemi élete (Bp. 1926.), mely német és fran- 
cia nyelven is megjelent. Jelentős munkát vég- 
zett az új erdélyi irodalom bibliografikus fel- 
dolgozása terén is és mint a Pásztortűz szer- 
kesztője, az aktiv irodalmi életbe is beleszólt. 
A mai erdélyi irodalommal kapcsolatos mun- 
kásságán felül a szorosabb értelemben vett 
szaktudomány terén fejtette ki munkássága fő 
részét. Ezeknek a kutatásainak alapvető jelen- 
tősége van. 

A kolozsvári egyetem magyar professzora, 
Kristóf György alkalmi munkái mellett, melyek 
közül a Jókairól írottat Bitay román nyelvre 
is lefordította, egy egész kötetre való tanul- 
mányt adott ki (Az erdélyi magyar irodalom 
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multja és jövője, Kvr. 1924.), ő szerkesztette 
a Berlinben kiadott erdélyi novellisták gyűj- 
teményét (Erdély lelke) és kritikailag is bele- 
szólt az új irodalom életébe. 

Ezek mellett kellene még megemlíteni több 
olyan nevet, akiknek szerep jut az erdélyi tu- 
domány életében, mint az irodalomtörténész 
Kiss Ernő és Rass Károly, valamint néhány 
történész (Biró Vencel, Tóth György, P. Boros 
Fortunát, Karácsonyi János, Kelemen Lajos), 
az egyetlen kiváló erdélyi nyelvész: Csűry Bá- 
lint, akit legutóbb hívtak meg a debreceni 
egyetemre tanárnak, Hirschler József a művé- 
szettörténész és a természet- és más tudo- 
mányágaknak néhány művelője. Azonban mind- 
nyájan teljes elszigeteltségben, összetartó in- 
tézmény nélkül kénytelenek dolgozni. Rass 
Károly felvetette ugyan 1922-ben a Pásztortűz 
hasábjain egy felállítandó Erdélyi Magyar Tu- 
dományos Akadémia tervét. A cikknek nagy 
visszhangja támadt, de megvalósításához nem 
jutottak el. 

Igy nem csoda, hogy ez a lelkes tudós 
gárda minden tiszteletreméltó törekvése elle- 
nére sem találta meg a mai célú erdélyi tudo- 
mányosság szempontjait. Az Erdélyi Múzeum 
Egylet 1918. után sokáig hallgatásra volt kény- 
szerítve, de midőn újra munkához kezdhetett, 
megindítva folyóíratát (Erdélyi Múzeum), Er- 
délyi Tudományos Füzetek c. tanulmányokat 
rendezve sajtó alá és megkezdve gyűléseinek 
tartását, még így sem jutottak máig sem túl 
azokon a szempontokon, amelyek a régi Ma- 
gyarország idejében irányadók voltak. Sajátos 
mai erdélyi tudomány szükségességére nem 
ébredtek rá. Körülbelül igaza van Molter Ká- 
rolynak,56 midőn így ír: »ha …  megkérdez 
 

56  »Erdélyi magyar tudomány«, Erd. Hel., 1931. 
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bennünket az európai, sőt az egyetemes ma- 
gyar kultúr-szolidaritás, hogy hát nálatok Ro- 
mániában, az erdélyi magyarság szellemtemp- 
lomában micsoda eszmék születtek Trianon 
óta és kik a szószólói? Tudósaitok a rohanó 
tudomány kutatás módjaival bukkantak-e a 
gondolkodás valamilyen új csíráira? A kisebb- 
ségi verejték termelt-e belőlük valami új bak- 
tériumot, egy új életforma kelesztőjét, melyet 
a népek egyeteme szívesen oltana testébe? —- 
Aligha tudnánk felelni.« 

Az erdélyi tudomány jövendő útjait csak 
sejtenünk lehet. Csak a legújabb nemzedéknél 
észlelhetünk új tudományos szempontokat, 
akik falumunkájuk kapcsán tehetséges szocio- 
lógusokat kezdenek termelni, de kutatóra ta- 
lál az etnográfia, sőt nagy tehetségű irodalom- 
történész is akad már köztük. 
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