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KÉZIRATOK ÉS ADY-LEVELEK HORVÁTH JÁNOS HAGYATÉKÁBÓL 

Horváth János itt közölt két kézirata közül az egyik, az Irodalomtudományunk és 
klasszikusaink című tanulmány a harmincas évek első felében íródott, de, mint az a szöveg 
egyik utalásából kiderül, mindenképpen 1931 után. A másik A közönség kötelessége az iro
dalom körül címmel 1921-ben, Cegléden tartott előadásának jegyzete. Ennek egyes gondo
latai megtalálhatók Új közízlés felé című írásában is (Napkelet, 1923). 

A két — eddig ismeretlen — kéziratot minden változtatás nélkül közöljük. Csupán 
az előadás szövegének egyes rövidítéseit oldottuk fel. Mivel bármilyen betoldás vagy kihagyás 
önkényes lett volna, nem változtattunk ott sem, ahol a fogalmazás — előadásról lévén szó 
— egészen tömör, és helyenként csak vezérszavak jelzik a gondolatmenet alakulását. A szöveg 
azonban így is tökéletesen érthető.* 

1. 

Irodalomtudományunk és klasszikusaink 

Tudvalevő, hogy az irodalomtörténet új fejlődés útjaira lépett. A mozgalom a német 
szaktudományban indult meg; hatása már az 1910-es években fel-feltünedezett nálunk, azóta pe
dig jelentékenyen megerősödött. Visszahatás kívánt az lenni a megelőző filológiai pozitivizmus
ra, mely csak exakt, közvetlenül észlelhető, tehát szükségkép rész-igazságok és tények iránt 
érdeklődött, de megállt a csak közvetve (talán csak intuitióval) felfogható történeti egésznek, 
s magának a történeti folyamatnak titkai előtt. Elszigetelt, mikroszkopikus fürkészések 
helyett ma az össz-szemléletnek (szintézisnek) áll a világ s a történelem tényezői közül is inkább 
a közösség, mintsem az egyén köti le a tudós érdeklődést. Ki miben véli felismerni az irodalmat 
intéző „közösséget", vagy az irodalomban megőrzött közösségi nyomot, abban jelöli ki össz-
szemlélete szempontját. Faj, táj, felekezet, társadalmi réteg, nemzedék; stílus, ízlés, világ
nézet, és még több más, — így váltak irodalomtörténeti szintézisek vezérszempontjaivá, 
leginkább azonban a „korszellem", mely valóban a legösszefoglalóbb. Felölel ui. minden, egy 
bizonyos időben közösséget képző tényezőt s a „szellem" azonosságában, mintegy a kor lap
pangó bölcselmében keresi nemző elvüket. Mint legtágabban értelmezhető, s az anyaghoz 
ragadt filológizmussal szemben is jellemző jelszó-névvel, ezért nevezik nálunk az egész új 
irányt szellemtörténetinek, tekintet nélkül esetleges változataira. 

Ma már senki sem tagadhatja, nálunk sem, ez új irányzat jogosságát, mert határozott 
eredményekre hivatkozhat s biztos kilátást nyújt ezutániakra. Sohasem ártott az egyetlen 
szaktudománynak sem, ha ú. n. „segédtudományai" körét kiterjesztette, változtatta, vagyis 
saját tárgyának legkülönfélébb történeti szomszédságaira, rokoni kapcsolataira s főkép 
tápláló talajára figyelmet fordított. Nem fog ártani ezúttal sem, mindaddig, míg az irodalom
történet, mint tárgyánál, célkitűzésénél és módszereinél fogva önálló tudomány meg tudja 
őrizni önállóságát a segítségül hívott „szellemekkel" szemben; míg maga nem szállítja le 
önmagát segédtudománnyá, illusztrációs anyaggá valamely közösségtörténet számára. Az 
irodalomtörténetnek megvan a maga különleges kollektivitás-fogalma: az irodalmilag művel-

* Horváth János e két dolgozatát keletkezéskoruk fontos adalékaként tesszük közzé. Egyes gondola
taival, felfogásának egyes alapmozzanataival, természetesen, nem érthetünk egyet. Mások viszont, a kor
történeti értéken túl, ma is hasznos, termékeny indításokat adhatnak. (A Szerk.J 
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tek (írók és olvasók) folyvást alakuló, történetileg változó, s másnemű közösségeket is magába 
feloldó kollektivitása; s ha vizsgálódásaiban ezt tartja szemmel, ha bármely kerülő útról 
ehhez tér meg új adalékokkal: csak örülhetni rajta. 

Nem is jogosultsága kérdése, hanem hazai előzményeihez való viszonya, s általában 
irodalomtudományunk nemzeti folytonosságának ügye érdekel ezúttal az új törekvések vilá
gánál. 

A szellemtörténeti irány hazai előzményei részben párhuzamosak voltak az egykorú 
német irodalomtudományéval s ez tette aránylag könnyen közvetíthetővé. Visszahatás a filoló-

• giai egyoldalúság ellen Németországban: hasonló visszahatás gondolatára vezetett minálunk. 
De a párhuzam még teljesebb: a mi kárhoztatott filológiai irányzatunk maga is túlnyomólag 
német eredetű volt. így hát előzmény és visszahatás, mint tudománytörténeti láncolat, ez 
esetben egyáltalán nem annak a „nemzeti folytonosságnak" a példája, melyet kérdésbe 
tettem, hanem inkább irodalomtudományunk függő helyzetének, sőt önállótlanságának a bizo
nyítéka. Jó volt a régi, míg a német tudomány tekintélye támogatta s cserben hagytuk, mi
helyt megvonta tőle kegyeit. Pedig valószínű, hogy az egyoldalú német példa nélkül amaz 
irányzatnak parodisztikus túlzásaiba sem estünk volna bele. 

Feltűnő, hogy filológus félszázadunk megtagadásában mennyire csak a filozófiai 
szempont érvényesült (a német filozófiai idealizmus hatásaként) s mennyire hiányzott belőle a 
forma-érdek. Pedig ha a filológus-ellenes álláspontnak volt hazai előzménye, aminthogy volt 
az egész korszakon át, az főképp annak a szinte műveltség- és társadalomellenes formátlan
ságnak szólt, melyben a filológusok átlaga „közölni" szokta eredményeit. Ennek az ellen
szenvnek komoly elvi alapja volt. A tudománynak — hangoztatta Gyulai Pál egy 1880-i 
beszédében — „nemcsak rendszere van, hanem irodalmi formája is. Az irodalmi műveltség 
nem csak támogatja, hanem emeli is a tudományost. A történeti, politikai és természeti tudo
mányok semmit sem nyernek azzal, ha művelőik rosszul és rossz nyelven írnak, ha bőbeszédű
ek, s a formaérzék hiánya miatt nem tudják úgy feldolgozni a tudomány anyagát, hogy ne-
csak tudományos, hanem egyszersmind irodalmi művet is alkossanak." Korántsem valami a 
tudomány és művészet között lebegő „vegyes műfaj" mellett tör lándzsát Gyulai Pál e nyilat
kozatában; csak a formaérzék jogait hangoztatja a tudomány területén is. Azt sem puszta 
eszthétikai kényességből, hanem a tudomány nemzeti jellemének egyik biztosítékaként. „A 
magyar tudomány — úgymond — többé-kevésbbé, kivált az irodalmi formára nézve, idegen, 
leginkább német befolyás alatt áll, pedig a tudomány nemzeti jellemét leginkább az előadás, 
az irodalmi forma adja meg, mely a nemzet szükségeihez, szelleméhez és ízleléséhez alkalmaz
kodik." Nyilvánvaló, hogy az irodalmi formának ez a követelménye nem minősíthető tudo
mány-ellenesnek, s mindössze azt jelenti, hogy ha valaki, hát a tudomány köteles hozzájárulni 
a nemzeti műveltség emeléséhez. „Ha van eszme — mondja két évvel utóbb —, melyet az 
ösztön sugall, a bölcselem szentesít és a történelem igazol, az bizonyára a nemzeti műveltség 
eszméje." Mennyiben szolgálta a magyar filologizmus sokszor elriasztó formátlansága ezt 
az eszmét: kiki megítélheti. Még csak egyet, annak megértetésére, hogy a nyelvtől elválaszt
hatatlan irodalmi formában mi alapon látja Gyulai a „nemzeti jellem" biztosítékát. Ugyanazon 
felolvasásában, melyből az imént idéztem (s mely Müller Miksa egy kalandos elméletével szem
ben a nemzeti nyelv jogait védve, egyebek közt azt is fejtegeti, hogy kisebb s fejletlenebb 
nemzetek miért nem követhetik mindenben veszély nélkül a nagyobb és fejlettebb nemzeteket), 
nyelv és nemzeti jellem összefüggéséről ekként vélekedik: „a nyelv nem valami külső, nem 
conventionalis jegye a gondolatnak, mint a betű vagy szám, hanem valami benső, maga a 
lélek, szelleme és jelleme egyszersmind valamely nemzetnek, s a nyelv e sajátsága nagy be
folyással van nemcsak az irodalomra, hanem magára a tudományra is." 

Mondom, e formai szempontot az új mozgalom nem érvényesítette hazai előzményei 
bírálatában, nyilván azért nem, mert nem ez előzmények hazai, egykorú ellenzékéből nőtt ki 
maga sem. Pedig az új irány tudósai az irodalmi formát a maguk gyakorlatában szemmel 
láthatólag tiszteletben tartják. 

Ellenzéket mondtam. Valóban volt itt a pozitív filológizmuson kívül s amellett, egyéb 
is, az egész korszakon át. Volt az egész idő alatt egy igen számottevő csoport, mely egyszerű 
tény-és adat-megállapításokon túlmerészkedett, s az ismeretek valamely magasabb szempontú, 
ideálisabb értelmezésére is törekedett. Ez „eszthétizálónak" gúnyolt csoport kimagasló egyé
niségekben is bízvást vetekedett a másikkal, a „filologizálóval". Ami önerejéből való megúj
hodást irodalomtörténetünk és -elméletünk a mai német hatást megelőzőleg felmutathat, az 
is ebben a csoportban keresendő, s szinte kizárólag magyar előzményekben gyökerezik. Bár 
idegen hatásoktól ez sem zárkózott el, lényegében magyar hagyományokat folytatott tovább 
több-kevesebb hűséggel azok végső alapjához, a nemzeti klasszicizmus — abban főkép 
Kemény Zsigmond és Arany János — irodalomtudományi gondolatkincséhez. Ebben a cso
portban időjártával talán túltengett az „irodalmi forma" kultusza a tény- és gondolatbeli 
tartalom fölött, de leginkább azt kifogásolhatni benne, hogy elmulasztotta ama klasszikus 
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gondolat-örökségnek tudományrendszerré való szerves kiképzését. Mert ahogy Négyesy László 
tudta Arany rithmikai megállapításai alapján tudománnyá megszervezni verstanunkat, épp
úgy meglett volna a lehetősége irodalomtörténetünk ily klasszikus gondolat-alapon való át-
rendszerezésének. Ez azonban csak részben történt meg; több tanulmánnyal, essaivel és 
Beöthy Zsolt kézikönyvével, s inkább csak az eszthétikai értékelésnek kiigazításában jelent
kezett, mintsem az egész szaktudomány belső rendszerének újjáöntésében. Sok nevezetes 
részlet felhasználatlan maradt, vagy ha éppen leltároztatott is a maga helyén, a szintézis 
szempontjából nem jutott kellőkép érvényre. 

A két irány közül a filológiai volt szervezettebb, egyneműbb, öntudatosabb és szak-
szerűleg iskolázottabb. A másik szabadabb jellegű maradt: hajlam, műveltség, személyi 
hatások és egyéni inventio szerint különnemű, a céhbeli módszeresség, az eltanulható és tanít
ható mesterség közös ismertetőjele — cégére — nélkül; sem elméleti, sem módszertani szem
pontból nem jutott el igazi szaktudományi öntudatra; élt egyéni hajlamok, autodidaxis, 
műkedvelés véletlenei, sokszor geniális intuitiói szerint, anélkül, hogy megkísérelte volna ki
dolgozni — nagy hagyománya alapján — a maga szaktudományi problémarendszerét. Ezzel 
lemondott arról, hogy elvégre magyar gondolat, magyar lángelmék kohójából ömlessze ki 
a „legnemzetibb tudomány" eszmei vázlatát. A filológiai irány pedig, mely a tudósság kizáró
lagos igényeivel miopszkodott a színen, épület-tervekkel egyáltalán nem foglalkozott. Neki 
megvolt a maga nagy tudomány-önérzete, de „írók és költők" tudományával nem törődött, 
sőt a maga kizárólagos tudomány-presztizsével mintegy eltakarta az egykorúak szeme elől 
klasszikusaink nagyarányú gondolatkészletét, mint amelytől teljesen függetlenül haladhat 
tovább a szaktudomány a maga módszeresen örökre kijelölt útjain. De a filológizmus korában 
a klasszikus irány örököse sem volt egész tudatában örökségének. Nagy íróink és költőink 
méltatásában jó ha egy kis zugolyt juttatott „irodalmi tanulmányaik", „prózai dolgozataik" 
emlékezetének. A nagy-Beöthy-ben Gyulai kritikai munkáiról, emlékbeszédeiről, stb. jelen
téktelen csekélységet olvashatunk; Arany tanulmányairól nincs is benne külön méltatás; 
Riedl Arany János-ában van ugyan szó Arany „prózájáról", de az irodalomtörténész számára 
revelációszerű gondolatairól, melyek abban a prózában olvashatók, nincsen. Sehol e nagyok
nak az irodalomról és irodalomtörténetről való felfogását nem ismertették, nem tartották 
számon. 

Hogy viselkedett az új mozgalom a maga hazai előzményeinek ezzel az ágával szemben? 
Ügy látszik, felléptekor csak a filológiaival szemben tartotta szükségesnek, hogy kifejtse a 
visszahatás álláspontját: az „irodalmi forma" iskolájához való viszonyát nem tisztázta. Pedig 
ez iskola gyökereinél találhatott volna azt, amit maga kívülről hozott: filozófiai —, s ami 
több: ethikai alapvetést, s ahhoz kapcsolódva, hamarább belefonódhatott volna a szaktudo
mány hazai folytonosságába. Azóta azonban teljesebb gyökérverés is folyamatban van, s bár 
az a tanulmány (A magyar történetírás új útjai c. kötetben, 1931), melyből fentebb a „vegyes 
műfaj" kifejezést is idéztem, elvi ellentétben tünteti fel a szellemtörténetet nemcsak az „ön
célú filologizmussal", hanem a „kritikai-essayista" iránnyal is, mégis azt vallja, hogy mind
kettőnek az erejét magába kívánja olvasztani. 

Nos, amit ma össze kell olvasztani, az már egyszer megvolt osztatlan egységként a 
mi irodalmunkban, még mielőtt az egyoldalú filológiai irány szervezetten fellépett volna s a 
„kritikai-essayista" név (mely még a filológus tudós-önérzet hangjából látszik valamit tarto
gatni) ráillett volna valamely csoportra. Megvolt, ha máshol nem, Kemény Zsigmond és Arany 
János tanulmányaiban, irodalomszemléletében, tudós eljárásában. Ott az a szilárd gondolat
fundamentum, amelyre igazi nemzeti folytonosságra hívatott irodalomtudomány bízvást 
támaszkodhat. Tudománynak nemzeti jelleget nemcsak tárgya kölcsönöz, nemcsak az érzelem, 
mely ahhoz a tárgyhoz vonz, nemcsak az irodalmi forma, melyet Gyulai emelt ki, hanem a 
tudományos gondolkodás szerves folytonossága a nemzeti művelődés keretein belül. 

Erős a hitem, hogy irodalomtudományunk, ha érthető késedelemmel is, de követni 
fogja irodalmunk fejlődésmenetét. Ez utóbbira nézve hadd idézzem ismét Gyulai Pált: „Köl
tészetünk sokáig hol egy, hol más idegen iskola jármában nyögött, különösen a német költészet 
volt reá nagy hatással, de Kisfaludy Károly föllépte óta megnyílt az összes európai irodalmak 
behatásainak s önmagából is merítve, lassankint nemzetibbé vált mind tartalomban, mind 
formában." A magyar tudományt, mint láttuk, az ő korában nem találta még erre a magas
latra elérkezettnek. De talán van már annyira irodalomtudományunk, hogy „önmagából 
is meríthet", s remélheti, hogy lesz egykor ő is a maga nemében, éppúgy mint irodalmunk, 
az európaiságnak egy egyenrangú magyar változata. 
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2. 

A közönség kötelessége az irodalom körül 

író nélkül nincs irodalom. De olvasó közönség nélkül sincs. Egymásra vannak utalva; egy
máshoz való viszonyuk teszi az irodalmi életet s határozza meg az ízlés korszakos változásait. 

Az író. Nem független a közönségtől. A korábbi maecenási pártfogoltságból kiszabadult 
ugyan, az írói hivatás önálló, kenyérkereső pályává vált: de ép ezért anyagilag a fogyasztó 
közönségre van utalva. Az „írói függetlenség" csak részben van meg: meglehet az ihletben, a 
mű létrehozásában; de közönség nélkül semmi közéletbeli, kulturális jelentősége nem volna. 
— Ily szomorú egyoldalúsággal tele van régibb irodalmunk: művek kéziratban maradnak, 
vagy nyomtatva is ismeretlenül (Mindszenti, Balassa, Mikes; — Zrínyi, Faludi, Kármán, 
Katona): ép a legkiválóbbak; nem, vagy csak koruk multával vehettek részt az irodalmi 
életben. A visszhang elmaradása bénító hatással volt rájuk nézve is (Katona). — Mindenkor 
igyekeztek is, úgy, mint előbb maecenásaikat, később a közönséget maguk iránt hangolni. 
Nem szólok az írói rendi önérzet romantikus túltengéseiről. De igénytelenebb régi viszonyaink 
közt is megtalálni a közönség irányítására való szándékot: megvetést prédikálnak a profán, 
világi, szerelmi költészet iránt a vallásos, tudós, oktató irodalmiság javára (XVI—XVII. sz.); 
később nem győznek eléggé hangulatot kelteni a szépirodalom mellett, a nőknek olvasó közön
ségül megnyerése végett, s védekezésül a politikai zsurnalizmus túlhatalma ellen (XIX.sz 
első fele). Manapság pedig minden eddigit meghaladó /-^/ám-eszközökkel fogják a közönséget; 
írók udvarolnak neki, alantabb ösztöneihez is alkalmazkodnak, hogy megélhessenek. Ily pro
paganda nélkül a legkitűnőbb tehetség is alig érvényesülhet, vagy igen későn. 

A közönség is befolyásolhatja tehát az irodalmi termelést. A közönség műveltségi álla
pota lehetővé tesz, elerőtlenít, vagy eleve kudarcra ítél némely törekvéseket. A régiségben 
a profán műveltség és magyar városi élet hiánya magyarázza egyrészt a szépirodalom kisszerű-
ségét, másfelől pl. a dráma-irodalom csaknem teljes hiányát. A közönség ízlésének fejletlensége, 
csupán külsőségekre szorítkozása magyarázza részben Zrínyi csekélyebb, Gyöngyösi rendkívüli 
sikerét, Katona József tragédiáját, Kármán- és Mikesnek csak posthumus sikerét, miket 
fentebb említettem. — A közönség ellenkezése miatt szorult csupán szűkebb körre a Kazinczy-
féle új, idegenszerű irodalmiság; s mert a közönségben régóta élő természetes szükségleteket 
elégített ki, vált oly népszerűvé a regény (Dugonics, Jósika, Jókai) s lettek oly számosak a regény
írók. — A közönség ily szükségletei néha hangosan megnyilatkoznak: a múlt század elején 
a hazafias felbuzdulás várva-várta, követelte a honfoglalási eposzt; s meg is kapta. De több
nyire geniális irodalmi kezdemény fedi fel a megérett szükségleteket: Petőfi dalköltészete. — 

Ez egymásrautaltság állandó; e kölcsönhatás folytonossága jelenti az irodalmi életet, 
mértéke, aránya, minősége szabja meg az ízlés fordulatait, mely viszont a stílben nyer érzékel
hető kifejezést. A stílbeli változások: legérzékenyebb jelzői az irodalmi élet korszakos fordu
latainak; egyszersmind író és közönség viszonyát is azok világítják meg legélesebben. A meg
szokott, a hagyományos irodalmi stíl e viszonyt teljes bensőségben, zavartalannak mutatja; 
stílbeli újítás legott meghasonlást idéz fel s konzervatív és modern táborra osztja a közönséget; 
irodalmi harcok vívatnak; idővel elcsendesülnek: az új megszokottá válik, az újítás enged 
merészségéből, az ellenkezés lankad, új és régi megtalálja az összeolvadás lehetőségét, a közön
ség ismét egységesen áll a maga irodalma mellett (nyelvújítás). — Ma még ily meghasonlott
ság állapotában élünk. Teendőinket nem szabhatjuk ki ötletszerűleg. Pillantsunk vissza e vi
szony történetére. 

Története. A legrégibb (ős-) korról semmi bizonyosat nem tudunk. Csak ott vehetjük 
fel a fonalat, mikor a már keresztény magyarság kezdi a maga új műveltségét megalapozni, 
s mikor e fordulatnak már irodalmi jelenségei is vannak, tehát a XI. században. — Az irodalmi 
élet legprimitívebb feltétele, az írás-olvasás tudása, e korban igen korlátolt; mondhatni, csak 
az egyházi rendre szorítkozik; másfelől pedig az írás csak latinul való írást jelent. így a nem
iskolázott, tehát nem papi, laikus magyarság ki van zárva e latin nyelven menő írástudásból. 
A latin hovatovább nemcsak az egyháznak, hanem az állami életnek, s a tudományoknak is 
elfogadott nyelvévé válik, s túlsúlyát egész a XVIII. század végéig fenntartja. Mindaz, ami 
tekintély: egyház, állam, tudomány, a latin mellett áll. — E nagyhatalommal szemben csak 
hamupipőke szerepét játssza a nemzeti nyelv, s fokozatos előre hatolása csak engedmény, bár 
kényszerű engedmény ama nagyhatalmak részéről. Kénytelen engedni maga az egyház: 
tanai hirdetése, terjesztése, a vallásos nevelés, templomi éneklés, a latinul nem értő apácák 
szent-olvasmánnyal való ellátása: elengedhetetlen gyakorlati szükséglet neki is; a laikus világ
gal érintkeznie kell, hisz hatni akar rá. így jön létre a kolostori (kódex-) irodalom. 

a) Kolostori irodalom. Tárgya, közönsége szűkkörű: rendi korlátozottság. Jellege: 
tolmácsolás, latinból fordítás. Idegen stíl-minta. Terjesztése: másolás. — Ezeknél fogva: az ak
kori magyarság elenyésző töredéke vesz róla tudomást; irodalmi élet, közízlés tulajdonképen 
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nincs; a közönségben a legelemibb feltételek: írás-olvasás ismerete — hiányzanak. Mindamel
lett kezdemény, és pedig mai szemmel nézve hihetetlenül merész, vagy öntudatlan a nyelvet 
illetőleg. — Katholikus, európai vallásos irodalom; ellatinosított magyar nyelvformák; kö
zönség: egyházi rend; közvetítés: kézírás. 

b) Reformatio. Nagy lépés az írástudás laicizálása felé. Az előző kor irodalma még 
csak az egyháziaké; a reformatio már nem csupán az egyházi emberekhez, hanem a laikusok
hoz is szól, saját nemzeti nyelvükön. Vallásos irodalmat hoz létre magyar nyelven, de széle
sebb, rendileg nem korlátozott közönség számára. Az írástudás nemzetiesítése ez, demok
ratizálása; propaganda egyszersmind (igen hatékony !) felekezeti célokra. A reformatio Luther
előtti hulláma (Huszitizmus) adott már a XV. században magyar bibliát; Luther s Kálvin 
hívei tovább folytatják. 

A katholicizmus a XVI. század folyamán visszaszorul; a nemzeti nyelv többé vissza 
nem hódítható várakat foglal el. Úgyhogy az ellenreformatio sem tehet mást, mint hogy 
a nemzeti nyelven veszi fel a küzdelmet az újító ellenféllel. A hitvitákban egyik vagy másik 
felekezet érdeke vereséget szenvedhetett, a nemzeti nyelv nyert velők; s a XVI. század protes
táns litteratorai után a katholikus Pázmány szilárdítja meg a magyar nyelv positióját s emeli 
fel valóban irodalmi nyelvvé. 

Mindez még nem profán, nem „szépirodalom". Ez csak vallásos és felekezeti érdekek 
harcából szerzett nyeresége a magyar irodalmi nyelvnek. De eléretett, hogy maga az egyház 
(a katholikus) kénytelen lett a latin nyelv egyeduralmának megdöntéséhez hozzájárulni, 
s a latin egyház legnagyobb férfia, Pázmány, lett a magyar irodalmi nyelv legelismertebb 
tekintélye. Azt mondhatni: a XVI—XVII. század folyamán a vallási s azzal kapcsolatos áj-
tatossági, erkölcsös és oktató, komoly irodalomban megtörtént a magyar nyelv irodalmi neme
sítése, a latinnal egyenjogúsítása. 

Ez az irodalom azonban, mely minden latin nyelvűt, s a vallásos-erkölcsi magyar 
nyelvű munkákat elismerte, megvetéssel nézett le minden szépirodalmi, tisztán világi, szó
rakoztató, pláne szerelmi tárgyú irodalomra: szóval mindarra, amit ma irodalomnak tekin
tünk, így a magyar nyelven folyó irodalomban magában megismétlődött az a hierarchikus 
rétegezödés, egy fensőbb és alsóbb rendű rétegre oszlás, melyet azelőtt a latin és a nemzeti 
nyelv viszonya képviselt. Most magában a magyarban van egy felsőbb réteg (a latinnal egyen
jogúsított: vallási, erkölcsi, oktató), s egy lenézett, sőt üldözött alsó réteg: a szórakoztató. 
Mint művelt, és ponyvairodalom áll szemben e kettő egymással. Az utóbbiké a jövő, ez itt 
a feltörekvő „harmadik rend." 

E szépirodalmi ág is latin törzsökről hajtott ki, épúgy, mint az előbbi „tudós" ág. 
Ugyanazon nagy európai áramlat jött segítségére, mely a reformatiónak is oly hathatós elő
készítője volt: a renaissance. 

Az ó-kori (görög-latin) profán műveltség forrásaihoz nyúl vissza a XIV, XV. század, 
s hovatovább kiegészítésül emelkedik fel az addig kizárólagos egyházi műveltség mellé. A the-
ológiai tudomány és műveltség kiegészítéséül, csakhamar vetélytársául, egy laikus (mondjuk: 
polgári) tudomány és műveltség van keletkezőben. Sikerét az is magyarázza, hogy közvetítő 
nyelvül ennek is a latin szolgált. A nemzeti nyelv mégis két irányban is hasznot húzott belőle. 
Addig ismeretlen philológiai hajlamokat és képességeket fejlesztvén ki, a szent könyvek ere
deti szövegének vizsgálata, philológiai magyarázata, szöveg-kritikája indult meg s ezáltal 
kedvezett az egyházban készülő szakadásoknak, a reformatiónak, s így közvetve a nemzeti 
nyelvű vallásos életnek. Másfelől pedig napvilágra hozta a pogány szépirodalom és költészet 
emlékeit, s így a tudós latin nyelv palástja alatt a profán szépségek kultuszának is polgárjogot 
biztosított a műveltség birodalmában, a theológiai mellett. Az antik példára mindenhol lét
rejön egy új, latin nyelvű humanista irodalom, de részben ennek, részben eredeti példányainak 
a hatása alatt, mindenhol kifejlődik a humanismusnak egy másod-terméke, egy nemzeti nyel
ven menő szépirodalom. A mint tehát a latin egyházi irodalom egy nemzeti nyelvű vallásos 
irodalmat sarjasztott ki magából, úgy a latin nyelvű profán irodalom is kisarjasztott egy nem
zeti nyelvű szépirodalmat, a tanult, tudós, iskolázott, „litterátus", „deákos" rétegek körében. 

A mit a vallásos magyar irodalom terén Pázmány, ugyanazt jelenti a világi, magyar 
szépirodalom számára Balassa Bálint, Gyöngyösi és Zrínyi Miklós neve. Mindezek valóban 
humanista, vagy eredeti ókori példányok hatása alatt teremtettek meg egy magasabb rendű 
magyar müköltészetet, s teremtettek magyar müköltői stílt, százados nevezetességűt. Zrínyi 
nagy sikere csak az újabb korban kezdődik, s hatása is. A két elsőé már a régi irodalomban 
vitán felül áll. 

E szerint a közös, európai, nemzetközi, latin törzsök a mi számunkra négy szép ágat 
hajtott: Pázmányt a vallásos prózában; Balassát a lyrai, Gyöngyösit és Zrínyit az epikai 
műköltészetben. 

Eleddig, a XVIII. század közepe tájáig, ily, népszerű tekintélyekkel támogatott po
zíciókat sikerült kivívnia a nemzeti nyelvnek a latin rovására. Roppant horderejű siker, 
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mely a következő korszakban megfogja hozni érett gyümölcseit. A szépirodalomnak csak 
két területén nem mutathat fel hasonló tekintélyeket a régiség: a dráma és a szépprózai el
beszélés terén: ezek betöltése későbbi koroknak volt fenntartva s újabb áramlatok megér
kezésére várt. 

A magyar irodalmi nyelv e térhódításával kapcsolatban lássuk e majdnem 250 évnyi 
időben írók s olvasók viszonyát. Amaz első korhoz képest e viszony tekintetében újabb meg
határozó erők: a nemzeti nyelv térhódítása; az irodalom körének kitágulása (az egyházi rendi 
szükségleteken túl: a laikus vallásos-erkölcsi élet területére, sőt a profán szépirodaloméra is): 
ez az írók részéről; — az írni-olvasni tudás terjedése, demokratizálódása; iskolák szaporodása: 
ez az olvasók részéről; — a könyvnyomtatás és könyvkereskedés meghonosodása: ez a köz
vetítést illetőleg. Bármily csekély lett légyen is az akkori közönség a maihoz képest: az előbbi 
korhoz viszonyítva ez mérhetetlen haladást jelent. E korban alakul ki egy magyar olvasó 
közönség először; most vagyunk először tanúi nagy irodalmi sikereknek; most alakul ki a ma
gyar irodalmi nyelv három stílfajtája: Pázmány, Balassa, Gyöngyösi, s ezek által egy bizonyos 
magyar irodalmi közízlés. Ez irodalmi stíl, bár mint láttuk, idegen mintákra jött létre: minthogy 
időrendben a legrégibb, mely népszerűvé vált, ma már mint katexochén, ősi, eredeti magyar 
ízlés és stíl hat reánk. De mindezek eredményeként: e korban alakul ki először valamelyes 
magyar irodalmi tudat, mely aztán hajtó ereje, rugója lesz a modern magyar irodalom tovább
fejlődésének. 

A közönség e korban kiterjedt, de nem kezdettől fogva egységes. Meghasonlást teremt 
körében a felekezetiség; mindamellett egységessé válik a nemzeti nyelv közvetítésével a szép
irodalom (Balassa, Gyöngyösi) sikereit illetőleg. Szükséglet fejlődik ki benne nemzeti nyelvű 
olvasmányok iránt; ízlésében, stíl-felfogásában azonban kétségkívül egy. 

Egy bizonyos rétegeződés azonban megvan: felsőbb és alsóbb, tisztes és „fajtalan" 
között. Erről a könyvtárak fentmaradt catalogusai tanúskodnak. E könyvtárak tartalma 
átlag: latin (egyházi és világi) könyvek; magyarok közül vallásosak, és oktatók. Kétségkívül 
ez a felsőbb, a „hivatalos" réteg. Alantabb az, amit e könyvtárakban csak elvétve találni: 
a magyar nyelvű szépirodalom. De mily jellemzően segített magán a közönség: a megvetett 
„fajtalan" énekeket (Balassa!) kézről-kézre adta; kiki lemásolta magának egy kis füzetbe; 
ily énekeskönyvek nagyszámmal maradtak fent: földalatti csatornái a népszerűségnek: táp
lálói magának a népköltészetnek is. Jellemző az is, hogy ilynemű szórakoztató olvasmányokat, 
ha könyvtárakban nem is, de könyvkereskedői leltárakban nem egyszer találunk; olvasó 
közönségük tehát oly alsóbb rétegekből verbuválódott, melyeknek könyvtár gyűjtésére sem 
pénzök, sem műveltségi ösztönük nem volt. 

c) Mindaz, minek feltételeit a régi irodalom megteremtette, a XVIII. század második 
felében indul megvalósulásnak. E kornak nagy újdonsága az előbbiekkel szemben: a modern 
európai irodalmak hatásának befogadása. Ilyesmi előbb csak elvétve, most elvül kimondva, 
rendszeresen. Mert a miénkről vázolt fejlődésen a nyugati nemzetek irodalma már korábban s 
teljesebb eredménnyel átment: hozzájok képest a miénk elmaradott volt. E hatás eredményei 
röviden a következők: 

A nemzeti nyelv egyeduralmának végleges biztosítása, s ezzel a latin tökéletes leszo
rítása; fordítás útján modern európai irodalmi művekkel való megismerkedés, s ezáltal eddig 
kevésbbé ismert műfajok: dráma, regény (általában szépprózai elbeszélés) beáramlása; nyugat
európai stílformák és versfajok bevezetése. Mindezek első sorban a nyelven éreztették meg 
hatásukat: ki kellett szórni nyelvünk latinos elemeit s újakkal helyettesíteni; szavakat, nyelvi 
formákat kellett teremteni, hogy modern műveket lefordíthassunk (főképp a regény miatt: 
társalgási nyelv). Szóval nyelvtisztítás, nyelvújítás és nyelvszépítés. E mozgalom zászlóvivője, s 
legdicsőbb alakja Kazinczy. így az említett nagyok után az ő neve jelenti az első nevezetes, 
modern fordulatot. Irodalmi termelés dolgában pedig, a belső, művészi értéket nézve, Cso
konai, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, a regényben pedig Jósika e nagy kornak főalakjai. 

írók-olvasók viszonya hogy áll e korban? Újabb tényezői e viszony fejlesztésének: 
városi élet fejlődésének indulása (Pest: központ); nyomdák, könyvkereskedések szaporodása; 
folyóiratok, hírlapok megindulása; iskolák fokozatos magyarosodása (bennök: irodalmi ön
képző körök létesülése, majd a magyar irodalom tanítása is); tudományos és írói szervezetek 
alapítása (Akadémia, Kisfaludy-Társaság); színházak fejlődése (Nemzeti Színház). 

De e viszonyban az első nevezetes szakadásnak vagyunk tanúi, sőt meghasonlásnak. 
Ez a megújított magyar nyelv botránykő volt a nagy többség szemében, mint vakmerő bele
gázolás az eddigi szokásba; elriasztotta az olvasókat; s minthogy a maga nagy jelentőségével, 
sőt elkerülhetetlen szükséges voltával tisztában volt, megvetéssel nézett le ellenzőire. S kik 
voltak ellenzői? Azok, kik a régi, hagyományos magyar stílhez ragaszkodtak, főkép Gyön
gyösi hívei, kinek soha sem volt lelkesebb közönsége, mint ebben az ő detronizálását végre
hajtó korban, így alsóbb rétegbe szorultak a régi magyar ízlés hívei, s felülkerekedtek az 
idegenszerű, merész újítók. A régi magyar ízlés hovatovább irodalmi műveletlenség számba 
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megy, s hívei valóban azzá is süllyesztették; de megmarad az alsóbb rétegek ízlésében, leszi
várog a népköltészetbe s ott meghúzódva vár későbbi, fényes fölemeltetésére. 

De az újítóknak igazuk volt: teremtettek egy modern magyar nyelvet, mely képes 
az európai műveltség közvetítésére; végtelenül meggazdagították műformáink leltárát; s az 
addigi egyetlen typus stíl helyére a stílfajok remek egyéni változatait hozták létre, mire nézve 
a megemlített legnagyobb nevek eleget mondanak. Mint minden újításnak, ennek is voltak 
elfajzásai, de megjött apránként kitisztulása is: s Vörösmartynak és Jósikának közönsége lehe
tett már a magyarság egész jobb része. Másfelől engedett a közönség ellenkezése is, megszokta 
az újat, sőt felvette belőle a szükségeset: a nyelvújítás szükséges eredményei átmentek az élő 
beszédbe is. Közeledett a kiegyenlítődés, az egyensúlyozottság és egység nagy, arany korszaka. 

d) Petőfi fellépésétől Arany haláláig számíthatjuk a következő korszakot. Az egység, 
a konzerválás nagy, klasszikus kora ez. 

Az előbbi korszak uralkodó iránya az irodalmi értelmű európaiság; lappangó, leszo
rított, földalatti tenyészete a régi magyar, immár népiessé vált stilhagyomány; a korszak vége 
felé megindult a kettő közelítése, de Petőfi az, ki teljes egyesítésöket végrehajtotta. Ő az, 
aki a műveletlenségbe süllyedt régi magyar stíl-ízlést az irodalmi műveltség, a modern műköl-
tészet szintjére felemeli; a nyelvi, formai és lelki európai szerzeményt (mi az előző kornak 
köszönhető) a magyar ízlés számára megmenti és biztosítja; az idegen hozományt a nemzeti
nek teljes épségben hagyásával nosztrifikálja; idegenszerű irodalom és hazai, magyar élet, 
irodalom és közönség meghasonlását, ellenkezését megszünteti; ő az, aki minden, írni-olvas
ni tudó magyar ember számára megnyitja az irodalom kapuit, ő az, aki teljesen nationali-
zálja az irodalmat és a közönséget: nemzeti közkinccsé, mindenkinek hozzáférhetővé teszi 
a magyar irodalmat. Nagy kortársai folytatják az ő spontán kezdeményét; köztük főleg 
Arany János, teljes, tiszta tudatossággal. Azért klasszikusok ők, mert megteremtik az iroda
lom nemzeti egységét; minden addigi értéket művészi tökéletességben konzerválnak s egyesí
tenek. — Népiesnek nevezik ez irányt, de hibásan; értelme volt ez elnevezésnek, az irány kez
detekor: mert a népivel egészítették ki az addigi irodalmiságot. Eredményét tekintve azonban 
csak nemzetinek lehet minősíteni, a mondott okokból. Az irodalmi műveltség, mi hajdan csak 
egy latinul értő egyházi és tudós rendé, később a deákos iskolázottságú magyar osztályoké, 
majd ez európai műveltségű előkelőbb köröké volt: ő általuk lett az egész nemzetévé. Az a fej
lődés, melynek lassú menetét vázoltam, bennök érte el beteljesedését. 

A kor, melyben e nagy beteljesedés végbement, a nemzeti, politikai élet zavaraival 
sem volt alkalmas rá, hogy a klasszikus irodalmiság javait minden zugolyba le- és szétárassza. 
Az irodalom megteremtette minden feltételét egy egyetemes nemzeti közönség kialakulásának, 
de a közviszonyok gátolták tényleges kialakulását. E szempontból sajnálhatjuk s korainak 
mondjatjuk az utána beállt korfordulatot, az újabb meghasonlást. Mert ami azelőtt az iro
dalmi életben „meghasonlás" volt (latin nyelvű litteratura és latinul nem tudó magyarság; 
tudós, vagy művelt, magyar nyelvű irodalmiság és alsóbb rétegek között), ami felsőbb és al
sóbb rétegeződése volt az irodalmi életnek, az e klasszikus korban maga is mint műérték ér
vényesült: mint egyaránt kedvelt és megérthető stíl-válfaj: müköltői stíl és naiv stíl; de egyaránt 
az élet nyelvén szólván, mindkét stíl-faj műélvezettel szólhatott immár az ellenlábas rétegek 
ízléséhez is. A régi irodalmi életnek életbéli nagy ellentétei a nemzeti klasszicizmus e kohójában 
stíl-értékekké képződnek ki: s e körülmény a legvilágosabb bizonyíték a mellett, hogy e korban 
a fejlődésnek egy nagy betelj esedését kell látnunk. 

e) De jött, mint említem, egy újabb fordulat, nemrég, az új század elején. Egy új iro
dalom, melynek ismét csak a magyarság egy töredéke lehet a közönsége; s melyről most elég 
legyen annyi, hogy új stílfajt hozott, mi (egyéb, eszmei okok mellett) a meghasonlás egyik 
fő okozója lett. 

Tanulságok. Kezdet és vég összehasonlítása ezt az átfejlődést mutatja: latin helyett 
magyar; egyházi, tudós és oktató jellegűből szépirodalmi; idegen hozományból magyar mű
veltség, ízlés és stíl. Ugyanily arányban szélesedett s lett egyneműbb a közönség; a magyar 
nyelvűség, magyar ízlés és szépirodalmi jelleg térhódításával párhuzamosan nőtt az olvasó 
közönség, s lett maga is egy nagy erkölcsi közösséggel, a nemzettel azonos. E végső eredmény 
két erő egymásrahatásából állt elő, melyek egyike időnként túlnőtt a másikon, de végül is 
egyensúlyba került. Egyik a magyarság önfenntartó ösztöne, másik a mindenkori európai 
(nyugati) műveltség gravitatiója. E kettő egyenlítődött ki a régi, latinos műveltség alapján 
— naivul — a régi magyar irodalomban, s az európai modern műveltség alapján — tudato
san — az újban; amott Gyöngyösivel, itt Arany nevével jelölhetjük az így létrejött magyar 
ízlés és stíl-fajt. S e kiegyenlített ízlések közönsége mindenkor az egész magyarság (a 
számbavehető magyarság) volt, míg az egyensúlyozatlan, még kiforratlan újítások kora min
denkor szűkebb közönségre szorítkozott, s így az irodalom közönségét megosztotta. — E tanul
ságok szabják meg a közönség teendőit a jelen helyzetben: a megosztottság, az idegenszerű 
újítások e még forrongó korában. 
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A közönség teendői 

Mindaz, amit fejlődés címen előadtam, kezdetben öntudatlan ösztönök, vagy gyakor
lati szükségletek, kényszerűségek műve volt. ( így indul meg minden fejlődés; később tu
datossá válik; 1. a „munka" szó történetét: Pais D.). Később fokról-fokra tudatosodott; 
Arany és Gyulai: maga a tiszta irodalmi tudatosság. E folyamat, a dolog természete folytán, 
nagyobb mértékben ment végbe az írók, mint az olvasók felekezetében. Az írói pálya a XIX. 
század első tizedeiben vált élethivatássá nálunk, akkor alakult ki egy öntudatos írói rend; 
írók szervezetekbe tömörültek, meghatározott célokra s bizonyos nemes hagyományok alap
ján (Akadémia, Kisfaludy-Társaság). Amennyiben eszményi célok tartanak össze ily társu
lásokat: az irodalmi tudat maga, s az irodalmi élet nemzeti folytonossága annak csak hasznát 
láthatja. (Vannak más érdekek is: később azokról is szólok.) — De ki kell mondanom, hogy 
hasonló tudatosságra, az irodalmi tudat hasonló magaslatára a magyar olvasó közönség még 
korántsem emelkedett: többé-kevésbbé csak ösztönei szerint vesz részt irodalmi életünkben. 
A magyar közönséget nevelni kell; mik az állam, az iskola, tudományos és irodalmi körök 
teendői e részben, arról most nem szólok. A közönségnek magának is nevelnie kell önmagát: 
irodalmunk tudatos közönségévé kell magát kiképeznie. Hogyan? S mit jelent reá nézve a tu
datosság? 

Az, amit a mondottak után magyar ízlésnek, nemzeti irodalmi ízlésnek nevezhetünk, 
többé-kevésbbé ösztönszerű sajátja ma már a legtöbb művelt magyar embernek. De ez nem 
elég. Ily nagy történeti örökség rossz kezekre volna bízva, ha csak öntudatlan vonzódás kötne 
hozzá. Ahhoz, hogy ezt az ízlést magyar irodalmi műveltségnek nevezhessük, több kell. Tud
nunk kell, miben áll magyarsága, miből s hogyan jött létre. Ismernünk kell ez ízlés történeti 
alapjait, ismernünk azon külön elemeket, melyekből összetevődött, s ismernünk ez ízlés klasszi
kus megörökítőit. Egyszóval irodalmi ízlésünk származási rendjét, családfáját. Származás 
szerinti, genetikus önismeret ez, s ilyet nélkülözünk a magyar közönségben, s ilyennek a kifej
lesztését célozta részben szerény előadásom is. A művelt magyar közönségnek e szerint olvas
nia, ismernie, szeretnie kell a klasszikus magyar ízlés képviselőit, Petőfit, Aranyt, Keményt, 
Jókait, Gyulai Pált és kitűnőbb kortársaikat; ismernie kell e klasszikus ízlés korábban diva
tozott két fő elemét: a régi magyart: Pázmányt, Balassát, Gyöngyösit, Zrínyit és Mikest, 
katholikus és protestáns régi énekeket, és a népköltészetet, — másfelől a megújított magyart: 
Csokonait, Berzsenyit, Kölcseyt és Vörösmartyt, Kazinczyt, Jósikát és Eötvöst — hogy csak 
a legkiválóbbakra szorítkozzam. Mert ez a magyar ízlés nagy öröksége s illő, hogy ezt az örök
séget minden magyar ember felvegye. Ne kicsinyelje senki az irodalmi ízlés értékét; nem külsőség 
az, nem szaloni, vagy zsúr-fecsegések üres témája az. Az ízlés lelki formát jelent, s ez az ízlés 
történetileg-magyar lelki formát jelent: magyar gyökerű műveltséget. Vegyük át lelki öröksé
günket: ismerjük meg lelki őseinket. Ez a tudatosság első feltétele. A második pedig belőle 
következik. Aki tudja, mily nagy történelmi szerzemény egy klasszikus nemzeti ízlés: az nem 
fogja kicsibe venni az irodalom dolgait. Az, amily tudatos élvezője ennek az ízlésnek, éppoly 
tudatos védelmezője is lesz. Az ezt a gyökeres magyar ízlést minden újítással szemben érvénye
síteni fogja s a maga szilárd következetességével a nemzeti műveltség folytonosságának az ügyét 
fogja szolgálni. Ha ilyen közönségünk volna, akkor a klasszikus magyar ízlést nem lehetett 
volna máról-holnapra falusinak, parasztnak, korlátoltnak kikiáltani; akkor egy új irodalmi 
iskola mellé, mely ellenlábasa az előbbinek, nem állt volna oda egyszerre egy kész olvasó kö
zönség; akkor itt üdvös küzdelem folyt volna a két ízlés között, míg végül megjött volna 
a még üdvösebb kiegyenlítődés. 

Egy tudatos közönség azonban nemcsak védelmezője a maga történelmi értékű ízlé
sének, hanem, mint az imént céloztam rá, a nemzeti műveltség folytonosságának, egészséges 
fejlődésének is legfőbb biztosítéka. Egy erőteljes csemetébe nem lehet bármely idegen szemet 
beleoltani; egy tudatos közönség nem fogad be akármilyen idegen műveltségi formát és anya
got, hanem csupán azt, ami lényegével rokon, ami őt meg nem hamisítja, aminek a segítségével 
önnön lényegét fejlesztheti, sarjaszthatja tovább. Az ilyen közönség nem esküszik vakon 
a múltra (mert hisz nyílt szemmel vizsgálta át s tette magáévá): viszont nem hunyja be szemét 
az új előtt, az idegen műveltségtől nem zárkózik el, hanem bátran befogadja abból is a neki 
valót. 

A tudatosság ui. teljes önállóságot biztosít a közönségnek. Bátran ítél, vagy kárhoztat; 
nem várja, hogy mit szólnak mások; s bármint vélekedjenek is, ő meri fenntartani a maga 
ítéletét. Minden tagja olyan, mint egy-egy megbízható őrszem a harctéren; tudja, ki a barát, 
ki az ellenség, s ébren virraszt, míg mások pihennek. 

S manapság a közönségnek ilyen történelmi ízlésre támaszkodó, tudatos önállóságára 
nagyobb szükség van, mint valaha. Említettem, hogy az írói rend tudatossága nem mindig 
eszményi érdekek körül mozog. írói klikkek, írói érdekcsoportok minden bokorban; másfelől 
pedig író és olvasó között üzleti érdek a közvetítő: a nyomda, a kiadó, a könyvkereskedő, a 
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könyvügynök anyagi érdeke; s ami legveszedelmesebb, ott egy magát kritikának hazudó 
dobverés: reklám, álkritika. Folyvást panaszokat hallunk, hogy igazi elfogulatlan kritika 
nincsen is már, csak párt- és reklámkritika van. S ebben, sajnos, sok az igazság. 

Az öntudatlan közönség kész prédája mind e machinatióknak, melyeket együttvéve 
oly szép szóval neveznek irodalompolitikának. Mily szégyen ily üzleti törekvések játékszerének 
lenni, épen oly téren — az irodalmin —, melyre nemesebb ösztöneink vonzanak. E fogások
kal szemben csak önálló, tudatos ízlés állhat meg. Tudni kell felismerni a komoly kritikát, 
s megkülönböztetni a reklámtól; tudni kell önállóan ítélkezni minden olvasmányunk felett. 
Vagyis valóban közönségnek kell lennünk, az irodalmi élet egyik öntudatos tényezőjének. 
Közönségnek, melynek vannak állandó ízlésbeli követelményei, melyet nem lehet akármivel 
kielégíteni, melynek nem lehet port hinteni a szemébe, mely népszerűséggel fizet az érdemes 
törekvésért, elnémítja a nyegleséget, szóval amely nem passzív félként, hanem tevékenyen 
vesz részt az irodalmi élet irányításában. 

,3 . 

Ady és Horváth János barátságának ismeretlen emlékei 

Horváth János 1961 tavasza óta elárvultan álló íróasztalának fiókja érdekes dokumen
tumokat tartogatott, amelyek új adatokkal járulnak hozzá az Ady-kutatás néhány fehér 
foltjának, elsősorban az Adyt Horváth Jánoshoz fűző barátságnak teljesebb megismeréséhez. 

Ady Horváth Jánoshoz írt, eddig ismeretlen kilenc levelezőlapját közöljük itt — ba
rátságuk első szakaszában, a század tízes éveinek legelején írta őket a költő —, valamint 
egy Juhász Gyulától származó, de szintén Adyval kapcsolatos lapot is. 

1909 novemberében jelent meg — 1910-es évszámmal — Horváth János Ady s a leg
újabb magyar lyra című tanulmánya. Erről így írt Juhász Gyula 1911. szeptember 5-én: 

„Mélyen tisztelt tanár Úr, 
Fogadja ezúton tiszteletem kifejezését s hálámat a gyönyörűségért és tanulságért, 

amelyet Ady és a legújabb magyar líra című irodalomtörténeti jelentőségű műve bennem 
keltett. Szebb és okosabb könyv nincs és ki tudja mikor lesz Adyról. Tisztelő híve Juhász 
Gyula."1 

A tanulmány megjelenése és Ady Franciaországba utazása (1909. dec. 13.2) közé esik 
kettejük megismerkedése és néhány első találkozása is. Ezek színhelye többnyire a Három 
Hollókhoz címzett vendéglő volt.3 A Pesten első ízben bemutatkozó, népszerűsége tetőpontján 
álló költő és Gyulai Párizst megjárt tanítványa, az Eötvös-kollégiumi tanár közötti barátság 
„két korszak határán"4 született: a Három Hollókban két irodalmi ízlés legpregnánsabb kép
viselője fogott egymással kezet. Ez a kézfogás meleg barátság elindítója lett költő és kritikusa 
közt: leveleik is erről tanúskodnak. 

1910 februárjának első felében küldte Ady először üdvözletét Horváth Jánosnak Pá
rizsból, egy Szajna parti városrészletet ábrázoló képeslapon (a postabélyegző kelte: Paris, 
1910. február . . .): 

Nagyságos Horváth János Eötvös-kollégium 
tanár urnák Budapest IX. 

Hongrie 

Kedves, jó barátom, szeretettel gondolok reád. Mondd, mi újság? Én szenvedek > 
fájós beteg vagyok. Üdvözöl Ady Endre 

92 Rue de Levis 92.] 

1 Szakolca látképét ábrázoló képeslap. Címzése: Nagyságos Dr. Horváth János tanár úrnak, Margitta, 
Bihar-megye. Juhász szavai után még a következő sorok olvashatók: „Azt mondja Juhász tanár úr, hogy 
írjam rá, igen naiv, fésületlen és őszinte. Szívélyes üdvözlettel hálás, szerető tanítványa Riegler Ernő. 1911. 
IX. 5." 2 ADY LAJOS: Ady Endre (Budapest, Amicus, 1923); 137. 8 I. m. 125. 4 Horváth János tervezett tanulmánykötetének címe, amelyet még az első világháború előtt szándé
kozott kiadni. 
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Erre a lapra válaszolva írta Horváth János első levelét5 Adynak (1910. február közepe 
táján6), melyben többek közt ezt olvashatjuk: 

„Nem is képzeled, mennyire meghatott kis levelezőlapod. Jólesik nekem, hogy reám 
is gondolsz, bár jóformán alig láttalak. Jólesett, hogy jóbarátodnak szólítottál, mert én csak
ugyan annak éreztem magamat a legelső pillanattól kezdve, mikor költészeted eredetiségét 
s benne egész életedet, egyéniségedet megértettem. Mióta pedig találkoztam veled, sokszor 
érzem, hogy jó volna elmenni a Három Hollóba s egy kicsit bizalmasabban diskurálni. Olyan 
sok volna a megbeszélni való ! S olyan néma az ember, mikor alkalom volna rá ! S olyan ügye
fogyott a magyar ember, mikor először kerül össze avval, akit szeret! 

Hanem azon majd elsírtam magam, hogy beteg vagy, szenvedsz. Mindig azt reméltem, 
hogy napról-napra erősödői, javulsz, vidulsz. Az Isten áldjon meg, tégy szert valahogy egy 
jó kis egészségre! Semmit se kívánok ennél jobban. Olyan zömök, csontos, tagbaszakadt 
magyar ember vagy, hogy kifogyhatatlan bennem a reménység. Én hiszem, remélem, köve
telem, hogy légy jókedvű, egészséges, életerős. Tudj nagyokat aludni, este 10-től reggel 10-ig. 
Micsoda boldogság volna az nekem s barátaimnak, ha egyszer azt hallanám, hogy jól érzed 
magad ! . . ." 

A következő hír (a postabélyegző szerint) 1910. február 28-án jött Párizsból, egy Adyt 
ábrázoló fényképes levelezőlapon:, 

Nagys. Dr. Horváth János Eötvös-kollégium 
tanár-urnak Budapest 

Kedves, jó Barátom, leveled nagyon jó időben jött. Használt az én majdnem remény
telen állapotomnak. Ezek, az ilyen szép gesztusok, tartják még bennem a lelket. Szeretettel 
híved: Ady 

Április 25-én Horváth János már hazahívja a Párizsban időző költőt: „Földobott kő, 
hullj vissza közénk mennél előbb! . . ."7 

Ady május végén már Pesten volt, s a minden bizonnyal végbement személyes talál
kozás után legközelebb a Tátrából jelentkezik ismét, ezúttal egy családi kirándulás alkalmából 
(egy, a Magas-Tátrát ábrázoló képeslapon): 

Matlárháza, 1910 VI 11/26 
Nagyságos Dr Horváth János Margitta 

tanár urnák Bihar-megye 

Szívélyes üdvözletünket küldjük 

Virág . . . 
Szilágyi nagymama 

. . Ady Lajosné Sándor8 

Ady Lajos 
Szervusz, öreg -János, hát ér-e már térdig a zakód? Ady 
Üdvözli Horváth bácsit a kis Dinike. 
Kettejük barátságának emléke az a dedikált arckép is, amellyel Ady ajándékozta meg 

Horváth Jánost. (Bekeretezve ma is a dolgozószoba falán függ.) Ezt írta rá Ady: 
Az én irodalom-történetíró kedves, jó Horváth Jánosomnak 

Bpest, 1910. nov. 4. Ady8 

5 Közli: ADY LAJOSNÉ: AZ ismeretlen Ady. Akiről az érmindszenti levelesláda beszél című könyv ében 
(Béta, 1942; 194 — 196.) és BELIA GYÖRGY az Ady Endre válogatott levelei című kiadványban (Szépirodalmi, 
1956; 315-316.) 6 ADY LAJOSNÉ könyvében (i. m. 194.) keltezetlennek mondja és — tévesen — 1911 elejére teszi 
megírásának időpontját; később viszont hangsúlyozza, hogy ez volt Horváth János első levele, melyet Adyhoz 
írt (uo. 196.). Ez a tény valamint az is, hogy ez a levél volt a válasz Ady fentebb közült lapjára, világosan ki
derül Horváth János levelének hangvételéből és konkrét utalásaiból is. Ennek alapján viszont tévesnek bizo
nyul az a dátum (április közepe), amelyet az Ady válogatott leveleit tartalmazó kötetben találunk (315.): 
hiszen Ady következő lapja (február 28-án) már a levél kézhezvételét nyugtázza. 

'Ady Endre válogatott levelei 318. 8 Szilágyi Sándor 
" Ady egy késő éjszakába nyúló közös iddogálás végén, kissé italos állapotban dedikálta arcképét, 

még a szokásosnál is dülöngélőbb betűkkel. Az évszámot elvétette, s véletlenül 1919-et — halála évét — írta 
rá; aztán javította ki 1910-re. 
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Hasonló baráti gesztus volt Ady részéről, hogy az 1910-ben megjelent Minden titkok 
versei című kötetének első ciklusát, Az isten titkait Horváth Jánosnak és Szilágyi Sándornak 
ajánlotta. Horváth János ezekkel a szavakkal mondott érte köszönetet: 

„ . . . köszönöm neked, hogy hármunk barátságának ilyen maradandó emléket kívántál 
állítani. Mi ketten nem is tudjuk azt hasonlóval viszonozni, de te nem is gondolsz ilyesmire 
s jól tudod, milyen igazi meleg barátsággal szeretünk, hogy akár az ölünkben is elaltatnánk, 
meg dédelgetnénk, mint valami jó kis ártatlan gyermeket. Nekünk az a legnagyobb örömünk, 
hogy te ezt tudod s jó szívvel veszed." 10 

Akik személyesen ismerték Horváth Jánost, tudják, hogy legbensőbb, legmélyebb 
érzelmeinek milyen ritkán adott ennyire nyílt kifejezést. 

Ugyanez év december 5-én kelt (a bélyegző szerint) Ady Érmindszentről küldött leve
lezőlapja: 

Nagyságos 
Dr. Horváth János urnák, 

főgymnásiumi professzor 
(Minta-gymnásium) Budapest 

(Ady Endre pszeudo-Jóska leveleiből) 
Kedves jó Zoltikám,11 

jól esett nekem fene-állapotomban (bocsánat az illetlen petőfieskedésért) a te kizsaroltán 
is kedves megemlékezésed. Agg koromnak s poétái multamnak, mikor már fogaimat úgyis 
elvesztettem,12 dukál egy kis akadémiai elismerés, ha szánalomból is. Disznótorok esnek ugy 
néha itt, de már még a disznótor sem lelkesít, ilyen rossz magyar költő lettem. Okulj példámon 
s vigyázz magadra, le ne súroltasd az erkölcstelen kozmopolisszal lelked hímporát. De külön
ben s most már komolyan szeret s ölel Jóska. 

Az 1911. év első hónapjai ismét Párizsban találják a költőt (jan. 24-től márc. végéig 
tartózkodott ott13). A gyűjteménynek talán legérdekesebb, s egyszersmind Iegkiábrándultabb, 
legpesszimistább hangú darabja az a lap, amelyet (a postabélyegző szerint) február 14-én 
írt haza: 

Hongrie 
Nagys. Horváth János urnák, Budapest 

író tanár stb. (Eötvös-kollégium) 
Édes Jánosom, irj magadról, terveidről, mert Te vagy valaki s neked lehetnek terveid. 

Én ugy élek Parisban, mint egy elkésett szeptemberi pillangó. Semmi sincs már. Jobb lett 
volna lassúbb tempóban elvégezni életem posztulatumait. Most már nincs — semmi. Nagyon 
szeret s ölel Ady 

92 Rue de Levis 92. 

Hasonló csalódást s változékony kedélyállapotot tükröz az a monte-carlói képeslap is 
amelyet a bélyegző kelte szerint 1911. május 15-én, utolsó franciaországi útjáról írt Ady: 

Hongrie 
Nagyságos Budapest 

N. Horváth János professzor (Eötvös kollégium) 
Édes jó Barátom, sajnálom, hogy nem találkozhattunk.14 Én akartam, talán te nem 

akartad. Sokat gondol rád beteg kóborló Ady Endréd.15 

Ismét hazulról, Mindszentről írja következő lapját (a postabélyegző kelte 1911. júl. 
6.): 

10 Részlet Horvát János 1910. december 30-án írt leveléből. 1. Ady Endre válogatott levelei 351 - 3 5 2 . 
11 Egy alkalommal Ady Beöthy Zsolthoz hasonlította Horváth Jánost , aki viszonzásul Kiss Józsefnek 

keresztelte el őt. Ettől kezdve leveleikben gyakran Zsoltnak (Zoltánnak) 111. Józsefnek szólítgatták egymást. 
(1. A D Y LAJOS i. m. 172.) 

12 Ady valóban sokat szenvedett tályogos fogai miatt.(l. A D Y LAJOS i. m. 143.) 
1 3 A D Y LAJOS i. m. 144. 
14 Ady március végén betegen jött haza, május. 10-én azonban már ismét Párizsba indult. ( A D Y LAJOS 

i. m. 144-145. ) 
15 A D Y LAJOS említi könyvében (145.), hogy bátyja máj. 15-én vidám levelet írt haza: „Két napi 

pihenés, tárlatnézés után Carloban vagyok. Vesztettem. De ez nem baj. Fontosabb, hogy itt gyönyörű s én 
aránytalanul vígabb, bízóbb, jobbkedvű vagyok." — Érdekes összevetni az egy napon írt két levél merőben 
ellentétes hangulatát. 
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Nagyságos 
Dr. Horváth János 

tanár úrnak 
Megrovási kaland. 

Margitta 
Bihar vm. 

Kedves jó Barátom, utóbbi időkben, amikor magam is beteg lévén figyelmetlen voltam, 
mintha elhidegültünk volna egymástól. Ha nem, akkor írj két szót. Szeretettel Ady 

(Érmindszent).16 

Ady 1911 augusztusában meglátogatta Horváth Jánost szülőhelyén, Margittán, ahol 
néhány napot töltöttek együtt. Horváth János hagyatékában fennmaradt egy 1911. augusztus 
19-én „Horváth János professzor, Margitta" címzéssel feladott távirat. Szövege: „Egy órakor 
Zilahról érkezem — Ady". 

Ez után a látogatás után küldte Ady Csinszka színes fényképét Szent-Királyról (a 
bélyegző szerint aug. 30-án): 

Nagyságos. 
Dr. Horváth János professzor urnák Margitta 
Kedves Zoltán öcsém, 
bocsáss meg, hogy nyavalyás voltom miatt nem üzentem eddig. Bár maradtam volna 

Margittán, ahol olyan kedves, jó volt minden. Révész17 nem jött el. Add át kézcsókjaimat, 
meleg, hálás üdvözleteimet. Töltök én még egy hetet Margittán. Szerető Adyd. 

Horváth János vissza is adta a látogatást: nem sokkal később ő is fölkereste Adyékat 
Érmindszenten.18 

A sorozat utolsó darabja egy, a Schloss Herrenchiemseet ábrázoló képeslap; ezt Bajor
országból, Priemből küldte Ady, a bélyegző szerint 1911. szeptember 21-én: 

Nagys. 
Dr. Horváth János urnák, 

professzor az „Eötvös-kollegium"-ban, Budapest 
Budán (Ungarn) 

Kedves Zoltán, hihu, hihu,19 hálaistennek s kivételesen jól vagyok itt e pompás helyen, 
egy szanatóriumban. A viszontlátásra Pesten — ölel öreg Józsefed. 

Az öreg Szilágyit üdvözlöm. 
Az itt közölt kilenc levelezőlap kétségkívül csak egy része a kettejük között folyt 

levelezésnek. (Horváth János úgy emlékezett vissza, hogy a többi Ady-levelet Ady Lajosnak 
adta át, akivel jó barátságban volt.) Azonban ennyi is szemléletesen tükrözi mindkettőjük 
egyéniségét, gondolatait, érzelmeit barátságuk kezdeti szakaszában. Horváth János a nagy 
tehetségű költőt látta meg Adyban; Adyt főleg barátjának az övével merőben ellentétes 
egyénisége, kiegyensúlyozott nyugalma ragadta meg. Kölcsönösen nagyrabecsülték egymást. 
Annak, hogy útjaik később mégis különváltak, hogy barátságuknak korán végeszakadt, többféle 
oka is volt. Az egyéniségükben, erkölcsi és világnézeti felfogásukban amúgyis meglévő különb
ségeket súlyos félreértések is tovább feszítették, s végül a világháború egészen elsodorta őket 
egymástól. 

" A címzés, valamint a „Megrovási kaland" és az „(Érdmindszent)" szavak nem Ady, hanem idegen 
kéz írását mutatják. 

17 Révész Béla 
18 Vö. A D Y LAJOS (i. m. 172.): „Horváth egyik nagyvakáción (talán 1911-ben) meg is látogatta 

őt Érmindszenten; e látogatást pár héttel később visszaadta Bandi Margittán, hol Horváth az édes anyjánál 
vakációzott." Horváth János a következő lapszéli megjegyzést írta a fenti sorok mellé: „fordítva! előbb ő 
volt Margittán, azután én ő ná lok l" 

18 Vö. Ady: Az ősz szerelmei című versével (A menekülő Élet, 1912), amelyet feltehetően margittai 
tartózkodása alatt írt a költő. Esténként együtt hallgatták az őszi féreg hangját, amely Ady versében az 
elmúlás és a halál szimbóluma lett: 

,,Nincs szebb az Ősz kiszimatánál, 
Őszi éneknél nincs szebb ének, 
Altató nótája a vérnek, 
S az istennek nincs jobb dalosa, 
Mint az ifjú és őszi féreg, 
Mely szól: „hihu, megyünk, megyünk." . . . 
. . . Hihu, hihu, jaj már a Nyárnak, 
hihu, megyünk, megyünk, 
Oltsátok el a nagy lángokat, 
Szeressetek még egy utolsót, 
Még szól a mi víg énekünk: 
Hihu, hihu, 
Az Élet oly hiú, 
Megyünk, megyünk, megyünk." 
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Mindez több, mint ötven esztendeje történt. Horváth János ez évben lenne kilencven 
éves; jövőre lesz ötven éve, hogy Adyt eltemették a Kerepesi-temetőben. E két közelgő év
fordulóra tekintve bocsátjuk a nyilvánosság elé a kettőjüket összekötő hajdani barátság 
emlékeit. 

Varga József 

HORVÁTH JÁNOS LEVELE ADY LAJOSHOZ 

1954-es erdélyi tanulmányutamon a zilahi Ady Endre középiskola irattárában találtam 
rá — több más mellett — Horváth János kondoleáló levelére, amelyet Ady Lajoshoz írt. 
(Lásd Beszámoló romániai tanulmányutamról. Az MTA Nyelv és Irodalomtudományi Osztá
lyának Közleményei. VII. 3—4.) Horváth János hagyatékának más fórumon is megkezdett 
publikálásra gondolva,1 úgy érzem, eljött az ideje e nagyon fontos levél közzétételének is. 
Fontos és értékes dokumentuma ez a nagy irodalomtörténész szemléletének, Ady-látása ala
kulásának. „Mikor róla írtam" -utal Ady s a legújabb magyar líra című kis könyvére, az Ady-
irodalom — felületes ítélkezésekkel szemben meggondoltan állítjuk ezt! — máig egyik alapvető 
írására. Annak szemléletét levele sem módosítja. Ez a kondoleáló pár sor is megismétli korai 
könyve tendenciáját: a költő és a politikus Ady szembeállítását. Ezzel természetesen ma is 
vitatkoznunk kell, de úgy, hogy nem felejtjük el egy pillanatra sem a nagy művészi érzékeny
ségről, kultúráról és átélésről tanúskodó verselemző oldalait. 

,,Most ugyanaz történik vele, ami hosszú időn át Petőfivel. Mindenáron a politikust 
keresik benne; pedig ami politika volt is verseiben, az csak a költő nyugtalansága, s az is csak 
költészete egészétől nyer valódi értelmet." — Levelének ez a passzusa viszont már — a húszas 
évek elején kiadott — Petőfi-könyvének koncepciójából is sokat előlegez. Senki előtt nem 
titok, hogy Horváth János konzervatív világnézetű tudós és gondolkozó volt. Ez sem akadá
lyozta azonban abban, hogy már 1909-ben — tehát csupán a négy első Ady-kötet ismeretében 
— értő tanulmányt írjon Adyról. A hivatalos politikához és tudományossághoz kötődő szálait 
azonban sem ekkor, sem később nem tudta elvágnL Tehetsége és emberi tisztessége ugyanak
kor a meglátott, felismert nagy művész egyéniségek (Ady, Babits) mellett való hitet tevésre 
késztette. 

Levelében sem csak arra kell így figyelnünk, amiben elhatárolja magát Ady politiká
jától, hanem arra is, ahogy a nagy művészi értékeire utal. Ez az a nézőpont, amely az ellenfor
radalmi korszakban is — a legelső évek néhány, a kurzus felé közeledő gesztusától eltekintve 
(az Aranytól Adyig című könyvecskére gondolunk, amely Szekfü Három nemzedékének ihle
tettje, még erősebb tónusokkal hangsúlyozva annak erősen vitatható gondolatait) — megóvja 
őt majd a Négyesyek és mások útjától: a kurzus irodalompolitikájának skrupulus nélküli 
kiszolgálásától. 

Budapest, 1919. febr. 10. 
Kedves Barátom ! Ott voltam szegény Bandi temetésén, de a ravatalhoz nem jutottam 

be. Bent voltam azonban a temetés napján délelőtt, mielőtt a tömeget beeresztették volna. 
Nagyon sajnálom, hogy betegsége komoly jeligéről nem értesültem idejében; szerettem volna 
még egyszer a szemébe nézni az egykori melegséggel. A temetésen nem láttalak sem téged, 
sem kedves szüléidet; kerestelek benneteket, mert a ti fájdalmatok az, amellyel együtt érzek. 
Én Bandit nem úgy szerettem, mint az idegen tömeg, mely temetésén tolongott, hanem mint 
ti; s az egész temetés alatt Édes anyátokra gondoltam. Kérlek, közöld vele s Lőrincz bácsival 
is benső, meleg részvétemet. Felejthetetlen kedves emlékű lesz nekem az a néhány nap, melyet 
egyszer nálatok töltöttem, mikor még mindnyájan együtt voltatok. Bandit soha sem fogja 
a maga igazi valójában látni senki, aki nem a család szerető, féltő és gyakran szomorú szemé
vel nézi. De az sem, aki nem volt vele személyes, bizalmas ismeretségben.2 Mikor róla írtam, 
még nem ismertem: megismerkedésünk óta sokat máskép s világosabban látok; tagadhatat
lanul törődött hozzá ízlésem is: ha isten éltet szólni fogok róla mégegyszer.3 De nem most. 

1 HORVÁTH JÁNOS: Babits Mihály. Studia Litteraria. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Közleményei. Redigunt: J. Barta et I. Bán. V. 1967. 3—24. 

2 Horváth és Ady — Ady Lajosné emlékezete szerint — 1910 őszén Pesten ismerkedtek meg. Az ér
mindszenti látogatásra 1911 nyarán került sor; Ady is akkor viszonozta azt Margittán. A D Y LAJOSNÉ: AZ is
meretlen Ady. Béta é. n. 155, 193-196 . 

3 Egy-két alkalmi recenziót s a Magyar versek könyve jegyzet-szótárát nem tekintve — erre, sajnos, 
nem került sor. 
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