
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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Most ugyan az 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 költé
szete egészétől nyer valódi értelmet. Az Ár ellen úszni most nem lehet. De remélem, hamaro
san el jön az idő, mikor a tiszta irodalmi szempontok érvényesülhetnek megítélésében. Szerető 
barátod 

Horváth János 
Nagyságos Ady Lajos főigazgató úrnak Budapest I. Rát György u. 8. 

A zilahi Ady Endre középiskola tulajdonában. (1954-ben) 

Rigó László 

GYULAI PÁL KIADATLAN POLITIKAI CIKKE 

Az 1961-ben megjelent Gyulai Pál: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok című forráskiad
vány1 nem tartalmazza az alábbiakban közlésre kerülő Gyulai-cikket: Még egyszer a bihari 
és komáromi határozatokról. Megjelent: Pesti Napló 1867. május 23. 119. sz. 1—2. Aláírás: 
Gyulai Pál. A cikkben Gyulai lezárja azt a vitát, amely 1867 májusában a Deák-párti Pesti 
Napló és a balközépi A Hon hasábjain zajlik le, Bihar és Komárom vármegyéknek az ún. 
közösügyes alappal kapcsolatos határozatairól, egyfelől Gyulai Pál, másfelől a balközép vezé
rei, a határozatok értelmi szerzői, Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán között. Gyulai zárócikké
nek megértéséhez ismerni szükséges a vita előzményeit, lefolyását, tárgyát. 

Az 1867. február 19-én kinevezett felelős magyar minisztérium egyik első feladatának 
tartja a köztörvényhatóságok alkotmányos hatáskörének mielőbbi visszaállítását. Ezért már 
február 25-én előterjesztéssel fordul az országgyűléshez2, melyben elősorolja a törvényhatóságok 
(elsősorban a megyék) visszaállításával kapcsolatban felmerült nehézségeket. Kifejti a kor
mány, hogy a megyei hatóságokat az 1848-i törvények alapján visszaállítani lehetetlen. Az 
1848: XVI. és XVII. ideiglenes törvénycikkeket ugyanis abban a biztos reményben alkotta 
meg az 1847/48-i országgyűlés, hogy a következő országgyűlés fogja majd véglegesen rendezni, 
népképviseleti alapon, a megyék ügyét. A XVI. te. az ügyek intézésére életrehívta ugyan 
a megyei bizottmányokat, de nem adta meg a megyének azt a jogot, hogy a megyei bizott
mányt újra választhassa, az elhalt vagy kilépett tagokat pótolja; a XVII. te. pedig a következő 
országgyűlésig szükségtelennek tartott általános tisztújítást, s csupán egy-egy megüresedett 
állás pótlásának módját szabályozta.3 Ügy alakult azonban, hogy 18 évnek kellett eltelnie 
az 1848-i országgyűlés óta, s közbejöttek az 1861-i események is. Ha tehát most — fejtegeti 
az előterjesztés — a minisztérium csak az 1848-ban megválasztott bizottmányi tagokat 
hívhatná össze (márpedig az 1848-i törvények szerint ezt kellene tenni), akkor sok helyütt 
nem tudná — az elhalálozások, a külföldre távozások stb. miatt — a bizottmányokat kellő 
számban megalakítani. S ezzel függ össze az is, hogy— mivel az 1848 : V. te. szerint a választ
ható bizottmányi tagnak is 24. évét betöltött állampolgárnak kell lennie4 — 1867-ben már a 42 
év alatti állampolgárok a megyei bizottmányokból eleve kimaradnának. Ezért a minisztérium 
felhatalmazást kér a képviselőháztól a következőkre: az 1848-i bizottmányok helyett az 
1861-ben alakított bizottmányokat hívhassa össze, s a megyék végleges rendezéséig ezek gya
korolják mindazokat a jogokat, melyeket az 1848 : XVI. te. a megyei bizottmányokra ruhá
zott; az 1861-i megyei bizottmányok szabadon választhassák meg az egész tisztikart. 

Az országgyűlés 1867. március elején határozatot hoz, melyben magáévá teszi a felelős 
minisztérium javaslatait és utasítja is egyben, hogy az országgyűlési feliratok szellemében hoz
za meg a szükséges rendeleteket a köztörvényhatóságok visszaállítására.5 Ennek megfelelően a 
m. k. minisztérium 1867. április 10-én körlevelet intéz a megyékhez és a szabad királyi városok
hoz.6 Ismerteti velük az országgyűlési határozatot és annak előzményeit. Figyelmezteti őket: 

1 Gyulai Pál: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta BISZTEAY 
GYULA és KOMLÓS ALADÁR. Bp. 1961. Akadémiai K. (A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai. 5.) 

2 A minisztérium előtérjesztvénye a köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában. Megj.: Az 1865-
dik évi deczember 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. I I . köt. Pest, 1867. 62 — 64. 
(67. sz. XCV. ülés. 636. jegyzőkönyvi pont.) 

* L. 1848: XVI. te. A megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról.; 1848: XVII . te . A megyei tisztválasz
tásokról. - Magyar Törvénytár. 1836-1868. évi törvényezikkek. Bp. 1896. Franklin-Társulat. 2 3 7 - 2 3 8 . 

* L. 1848: V. te. Az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról. I. m. 223 — 230. 
* A magyar országgyűlés képviselőházának a köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában hozott 

határozata. Megj.: Az 1865-dik.évi deczember 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. 
II . köt. Pest 1867. 1 0 8 - 1 0 9 . (75. sz. Cl. ülés. 692. jegyzőkönyvi pont.) 

' A m. k. minisztérium intézvénye a megyék és szabad királyi városok közönségeihez. Pesti Napló 
1867. április 17. 89. sz. 2.; vagy: A Hon 1867. április 17. 89. sz. 2. 

365 


