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Badics Ferenc, Császár Elemér és Pintér Jenő után irodalom-
történetírásunk zászlótartói közül örök pihenésre tért most a nesz
torok egyike, Horváth Cyrill is, a magyar középkori irodalom
nak Szilády Áronnal és Katona Lajossal együtt több mint egy 
emberöltőn át legalaposabb és legjobb ismerője. Az irodalom
történetírásnak egy nagy fordulópontjánál tűnt föl, amikor az 
összehasonlító módszer egyszeriben európai látókörre szélesbí-
tette tudományunk kutatási területét s a magyar költészetét 
és egész irodalmunkat először kapcsolta be a nyugat szellemi 
áramlataiba, először mutatta meg, hogy kölcsönhatásaival meny
nyire szerves alkatrészei vagyunk az európai kultúrának. Ez 
a nemzedék öntudatosan vallotta, hogy magas szempontú, össze
foglaló, tudományos új alkotásoknak még nem jött el az idejük, 
az azokat megalapozó munkát kell előbb elvégezni, monográfiá
kat kell írni, a Toldy kezdette adatgyűjtést, az anyag meg
ismerését folytatni kell; tisztelettel tekintett Gyulai Pálnak 
korszellem- és értékvizsgálat szempontjából kimagasló és örök
becsű alkotásaira, Beöthy Zsoltnak a nemzeti szellemet kihang
súlyozó és esztétikai szempontokkal színező művészetére, de mel
lettük megtaláltaamaga új feladatait, új módszerét és a nagy célra 
vezető új útjait. Példájuk és mesterük Szilády Áron volt, akinek 
1880-ban megjelent Pelbárt-monográfiája Aranv János után 
— akinek Zrínyi és TWojára gondolunk — először tekintett 
ki a magyar erdő fái közül messzebb tájakra. Előszavában 
jóslatszerűen hirdette, hogy „e kísérlet után bizonyosan többen 
lesznek, kik (Pelbártot) szívesen felkeresik magas fái árnyé
kában . . . a magyar szentek legendái még sokkal jutalmazhat
ják az olvasót . . . Beszédeiben még sok oly részlet van, mely 
egyik-másik régi magyar kézirat kisebb-nagyobb szakaszának 
eredetije gyanánt fog föltűnni." Szemmel látható, hogy ez a pár 
sor mennyire kijelölte két fiatal kutatónak, egy váci kispapnak 
és egy cisztercita papnövendéknek későbbi tudós pályáját. 
A három évvel idősebb Katona Lajos csak jóval utóbb, 1900-
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ban jutott igazi munkaterületére, amelyen naggyá lett; Horváth. 
'Cyrill azonban már doktori értekezésével (EPhK. 1889) föl
kereste „magvas fái árnyékában" a világhíres középkori barátot 
s az ő karján indult el szépen fejlődő útjára, amely ívelőn vitt 
fölfelé. Ennek a több mint félszázados útnak szinte jelképes a 
kezdete é-? a vége; élén ott látjuk a Pomeriust, aki mindig hű 
kísérője maradt; a végén munkáinak sorát Szilády Áron fölött 
mondott emlékbeszéde rekeszti be (IK. 1940). Útján pedig ott 
találjuk Michael de Ungariát, a példa-irodalom vizsgálatát, 
Felbárt hatásának kutatását kódexeinkben s magyar szentek
nek, Árpádházi b, Margitnak és Szent Lászlónak legendáit: 
úgy, ahogyan Szilády Áron 1876-ban (ekkor mutatta be 
Pelbárt-}é,t az Akadémiának) a kutatás útjait kijelölte. „A halasi 
esperes" 1876-ban elemlegette, hogy „ha a Régi Magyar 
Költők Tárának I. kötete valaha második kiadást ér . . . ." 
— nem véletlen, hogy ezt a második kiadást Horváth Cyrill 
szerkesztette meg, s a jegyzetekben teljesítette Sziládynak 
azt az óhajtását is, hogy a Katalin-legenda latin szövegéből 
a hasonlatos részleteket közölte. Épen Alexandriai Szent 
Katalin legendájának kérdésében a fiatal, negyedszázadját 
alig túlhaladott cisztercita már szembe mert szállni Szilády 
nagy tekintélyével is: Pelbárt szerzőségét okos érvekkel 
kétségbevonta, s hogy helyesen, azt utóbb Katona Lajos 
döntötte el. 

Horváth Cyrillnek ez a dolgozata folyóiratunkban látott 
napvilágot (Pelbárt és a verses Katalin-legenda. 1892). Nem 
első bemutatkozása volt. Már legelső évfolyamunkban 
megjelent Egy ismeretlen magyar codex nyomai c. kisebb 
terjedelmű, de feltűnést keltett értekezése s ötven esz
tendőn keresztül hűséges munkatársa maradt az Irodalomtör
téneti Közleményeknek: dolgozatainak legnagyobb részét, 18 
munkáját, i t t adta közre s ezek — egy kivételével — mind 
a középkor kutatási területén nőttek. Sőt, éppen a Katalin
legendára is még egyszer visszatért s miként elődével szem
ben megtagadta, hogy az Pelbárt alkotása, most azt is dön-
iöleg igazolta, hogy a legenda nem platói vagy neoplatonikus 
szellemű alkotás. 

Bőven és ismételten foglalkozott a Margit-legendával és 
a Szent László-költészettel — általában a kódexek birodalma 
volt az ő igazi világa. Ebben az eddig nyelvemlékekül becsült 
tömkelegben ő látta meg Katonával együtt az irodalmat, európai 
szellemű áramlatoknak nálunk is kivirágzott magvait s ő 
kezdte meg ezek új rendezését, megfelelő elhelyezését, akár a 
példák forrásait kutatta, akár kódexeink szkolasztikus elemeire 
világított rá. Nemcsak szorgalmas, gondos és megbízható kertésze 
volt e virágoknak, hanem lelkes rajongója is. Ihletett szeretettel 
szólt róluk. Lelkesen tárta föl „ama szálaknak sokféleségét, 
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amelyek szellemi életünk egy részét az egyetemes irodalomhoz 
kapcsolták" s ha a tárgy történet szigorú realizmusa és uralkodó 
igazságtisztelete, az összehasonlító módszer sokszor száraznak 
látszó valóságcsoportosításai a részletekhez kötötték is, sohasem 
veszítette el tekintetét a nagy egészről: szerette nemzetéről 
s annak az egyetemes emberibe nyíló távlatképéről. Kettejük 
által született meg a magyar középkori irodalom helyes ismerete: 
a Legenda aweán&k és Assisi virágocskáinak magyar emlékei 
már nemcsak nyelvemlékek maradtak. Egy darab európai kultúra 
virult ki bennük magyar világban. 

Evvel a széles látókörrel és messzeható tekintettel, de a 
rajongásig növekvő lelkesedéssel is, írta meg Horváth Cyrill 
a régi magyar irodalom történetét — iskolai irodalomtörté
netével együtt a nagyközönség köreiben legismertebb munkáját. 
Mondanivalóiban tárgyilagos, eredeti kutatásokra és kézirati 
forrásokra támaszkodik, hű a valósághoz és tiszta meggyő
ződéssel í r ; előadása viszont melegen szubjektív, egyéni és a 
lelki átélés erejével megragadó. Vannak részletei, amelyek 
adatszerűen ma már elavultak; de bárhol lapozzuk is fel 
a könyvet: egy akkor új nemzedéknek alapos tudása, frissesége 
és őszinte akarata árad felénk. Korszellem, ember és alkotások 
ismerete egyformán élmények erejével épült, szilárd pillérei 
az akkor új irodalomtörténetírásnak. 

Munkájában már túllépett a középkoron, aminthogy van 
néhány dolgozata is, amely közelebbi múltról szól. Pázmány 
és Bellarminius viszonya érdekelte egyszer, Csécsi János és a 
pataki Csécsi-világ felé fordult figyelme, mikor ott működött 
a forrásnál, s kiadta Bessenyei egyik kéziratát, majd Pál lya 
István Ravaszy és Szerencsés c. vígjátékát is. Természetes, 

; hogy ezekkel is becses és maradandó munkát végzett. De igazi 
elemében mégis azon a területen volt, amelyre pályája kezdetén 
elindult s amelyen (a Batthyány-codexről, a Krisztina-legendáról) 
ismételten összefoglaló munkákat alkotott. 

Pályájának külső körülményei alapjában véve rögösek voltak. 
Útja, ide nem tartozó körülmények miatt, érdemekben gazdag 
eredményeivel sem vezetett el oda, ahova Horváth Cyrillnek 
el kellett volna ju tnia : az egyetemi katedrához. Mint magán
tanár ugyan évtizedeken át tar tot t előadást a budapesti 
egyetemen, — valamikor Sárospatakról szombatonkint vonattal 
jár t le, hogy megtehesse — de tanítványok igazi nevelésére, 
mint pl. Katona Lajosnak, nem nyílt lehetősége. Ez rés maradt 
volna tudományunk fejlődésében, ha éppen példája és Katona 
munkája nem hatott volna buzdítóan az új nemzedékre: a kettejük 
nagyszerű buzgósága teremtette meg azt az irodalomtörténeti 
érdeklődést, amely a magyar középkor szellemi életére fényt 
derített. Ezért mondhatjuk el róla eltávozásakor, hogy egy 
«gesz nemzedéknek egyik irányt, u ta t jelző oszlopa dőlt ki. 
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Jólesik ezt róla éppen a Szilády Áron folyóiratában elmond
hatni ; aminthogy jól illik rá, amit Sziládyról maga í r t : „Akihez 
a tudománynak köze van, megírta képét műveiben. Amit 
magából elviendőnek tartott, elvit te; amit életéből megőrzen
dőnek hitt, gondolatait, felfedezéseit, kedves nemzetére hagyta 
irataiban.'' 

Az irodalomtörténet tudománya híven megőrzi ezt a hagya
tékot. 


