
fiatalember feszÁtû becsvÀgyÀhoz ¢s elhatÀrozÀsÀhoz k¢pest, hogy alkotÂ tehets¢g¡ket
kibontakoztassÀk, ¢s r¢szt vegyenek egy Ãj tÀrsadalom ¢pÁt¢s¢ben. Az elszakadÀs oly-
kor az egy¡ttl¢t egyik formÀja. Az iskolÀt teremtû eszt¢ta ¢s filozÂfus gyakran idûz´tt
a k´zelgû vaksÀggal szemben¢zû Benedek Marcell budai otthonÀban.

A barÀtsÀg Át¢lkez¢s is ́ nmagunk ¢s a mÀsik felett. Eml¢kszem Marci bÀcsi hangjÀra
ä irÂnia volt benne ¢s sok szomorÃsÀg ä, amikor a mindkettûj¡k kedvelte Hebbel JU-
DIT-jÀbÂl id¢zett: àHa Isten k´z¢m ¢s a nekem rendelt tett k´z¢ a bünt helyezte volna, ki vagyok
¢n, hogy az alÂl kivonjam magam?Ê Az id¢zettel LukÀcs Gy´rgy ¢letmüv¢ben is talÀlkoz-
tam. ögy r¢mlik, t´bbsz´r.

ZÀrÂk¢p
1956 december¢ben k¢sû este k¢t f¢rfi csengetett be Benedek Marcellhez. (LukÀcs
Gy´rgy fogoly Snagovban.) A zakÂjuk alatt jobboldalt kidudorodÂ zseb nem hagyott
k¢ts¢get j´vetel¡k c¢ljÀrÂl. K´z´lt¢k, hogy kider¡lt: Benedek Marcell szabadkûmü-
ves-´sszek´ttet¢sei segÁts¢g¢vel ́ sszeesk¡v¢st szervezett k¡lf´ld´n. °rdemeire valÂ te-
kintettel nem vonjÀk felelûss¢gre, de Árja alÀ a v¢tkess¢g¢t elismerû nyilatkozatot. Mar-
ci bÀcsi azt mondta, hogy nem szervezett ́ sszeesk¡v¢st, ¢s nem Ár alÀ semmit. ä Akkor
elvissz¡k ä mondta az egyik dagadt zsebü. ä Vigyenek ä mondta Marci bÀcsi, mert a
virtus, amit apja a TESTAMENTUM-ban lelk¢re k´t´tt, tudvalevû, hogy nemcsak bÀtor-
sÀgot, hanem er¢nyt, erk´lcs´t is jelent. (Virtus ä virtutis a latinban, Marci bÀcsi ked-
velt francia nyelv¢ben vertu.) Ki szeretne menni a mell¢khelyis¢gbe, ¢s magÀhoz ven-
ne egy pÂtszem¡veget ä mondta m¢g. Az egyik dagadt zsebü elkÁs¢rte, ¢s amikor visz-
szaj´ttek, ¢s Marci bÀcsi a pÂtszem¡veg¢rt nyÃlt volna, a mÀsik dagadt zsebü odave-
tette: ä Hagyja, maga itt marad.

AztÀn Marci bÀcsi m¢g olvasott egy darabig. Akkor m¢g tudott olvasni. N¢hÀny nap
mÃlva elmondta a t´rt¢nteket nagyn¢n¢mnek. Tûle hallottam.

Korompay H. JÀnos

HORVçTH JçNOS, A TANçR °S
IRODALOMT¹RT°N°SZ

MondanivalÂm l¢nyeg¢t mindjÀrt az elej¢n szeretn¢m ´sszefoglalni. Legfûbb ÀllÁtÀ-
som az lesz, hogy az a tanÀrsÀg, amelyre HorvÀth JÀnos vÀllalkozott, ¢s az a tudomÀny,
amelyet müvelt, sohasem vÀlt el egymÀstÂl: pedagÂgia ¢s irodalomt´rt¢net ugyanazon
tev¢kenys¢gnek k¢t, egymÀst kieg¢szÁtû oldala volt. Az irodalomrÂl valÂ elûadÀsok ¢s
a kinyomtatott k´nyvek a legt´bb esetben ugyanazon k¢zirat k¡l´nb´zû jellegü k´z-
z¢t¢telei voltak, ¢lûszÂban ¢s ÁrÀsban. Az irodalommal valÂ foglalkozÀs szerves r¢sze
volt az û ¢letszeml¢let¢nek, ¢letmÂdjÀnak ¢s vilÀgk¢p¢nek; amit Àt¢lt, azt mÀsok szÀ-
mÀra is ¢lm¢nny¢ tudta formÀlni; amivel ́ nmaga gazdagodott, az a tanÀr egy¢nis¢g¢n
Àt mindig nagyobb k´r´kben Àramlott tovÀbb, s nemzed¢kek indulÀsÀnak felejt-
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hetetlen energiaforrÀsa volt. Nemcsak volt: meg is maradt annak k´nyveiben, hiszen
ûrÀ is Àll az, amit a nyelv csodÀjÀrÂl Árt: à°l a nyelv, e csudÀlatos hangjelens¢gÊ, mely à¢l
s tud a halottakrÂlÊ, bÀr àpor ¢s hamu mind, kik egykoron besz¢lt¢kÊ.

A tudÂs tanÀr tudomÀnnyal tanÁtott nem csupÀn annak müvel¢s¢re, hanem a mÃlt
ä s ezÀltal a jelen ä szeml¢let¢re, a hagyomÀny tisztelet¢re is. àAz emberis¢g ä id¢zte a
b´lcsess¢get egy fiatal korÀban Árt tanulmÀnyÀban ä k¢tf¢le emberekbûl Àll: ¢lûkbûl ¢s hol-
takbÂl; a holtak szÀmosabbak.Ê Hogy ennek az igazsÀgnak ¢s a belûle k´vetkezû fel-
adatoknak felismer¢se mennyire foglalkoztatta, azt egy, mÀr egyetemi tanÀrk¢nt Árt
levele bizonyÁtja, amelyben ezt Árja: àAz ember sok minden elûl szÁvesen ¢s nem ok n¢lk¡l
hÃzÂdik vissza, amit mÀsok az û k´teless¢g¢nek mondanak. Egy k´teless¢g¡nk azonban eltagad-
hatatlan: tovÀbbadni azt, amit szerencs¢sebb helyheztet¢s¡nkben mÀsoktÂl kaptunk; az nem a mi
szem¢lyes tulajdonunk. °s hiÀba ¢rzi az ember, hogy û m¢ltatlan let¢tem¢nyese ilyen vagy olyan
feladatnak: a rendeltet¢s felismer¢se adjon hozzÀ erk´lcsi erût. Egyik kez¢vel minden jÂravalÂ
ember valaki mÀs¢t fogja a mÃltban, s ¢rzi benne a biztatÀst; a mÀsik kez¢t pedig kinyÃjtja, s
vÀrja, hogy Àltala a lÀnc tovÀbb folytatÂdj¢k. BelefogÂzni a mÃltba, de zsebre dugni a mÀsik
kez¡nket: azt jelenten¢, hogy cserbenhagytuk elûdeinket, megcsaltuk a holtak rem¢nys¢geit. Nekem
ez r¢gi ¢rz¢sem, s talÀn nem is csinÀltam volna soha semmit, ha a n¢haiakra nem gondoln¢k.Ê
A mÃlt tehÀt olyan kincsekkel lÀt el, amelyekkel el kell szÀmolnunk neki ¢s a j´vûnek
egyarÀnt; olyan erûforrÀs, amely az energiÀk k´zvetÁtûj¢v¢ avat benn¡nket, eg¢szen
addig a napig, amikor majd benn¡nket is befogad. Ez a talentump¢ldÀzat egyszerre
szÂl a tudÂsnak, a tanÀrnak ¢s a tanÁtvÀnynak. A MAGYAR IRODALOM FEJLýD°ST¹RT°-
NETE cÁmü posztumusz k´nyv bevezet¢s¢ben olvashatjuk: àAki irodalomt´rt¢netet Ár, alÀ-
zattal ismerje fel, hogy û van e kijel´lt helyre ÀllÁtva, s fogja fel erk´lcsi nagysÀgÀt annak a vi-
szonynak, melybe û, a gyarlÂ egyes ember, l¢pni k¢sz¡l lelki ûsei nagy t´rt¢neti k´z´ss¢g¢vel.Ê

HorvÀth JÀnos a XVIII. szÀzad egy, ma mÀr keveset emlegetett k´ltûj¢vel, Orczy
Lûrinccel vallotta, hogy nem a tudomÀny, hanem a b´lcsess¢g a v¢gc¢l: iroda-
lomszeml¢let¢vel nevelt ¢letfelfogÀsra ¢s b´lcsess¢gre. FilolÂgiÀt, a szÂ szeretet¢t mü-
velte, sajÀt egykori tanÀrainak p¢ldÀjÀt k´vetve, a tanÁtÀst pedig t´rt¢netis¢g¢ben lÀt-
va: tanÁtvÀnyaihoz mÀr mint leendû tanÀrokhoz szÂlt, tisztelve benn¡k egyszersmind
a tudomÀny j´vûbeli müvelûit is.

Ahhoz, hogy egy szem¢lyis¢get felid¢zhess¡nk, hogy azt a lÀtszÂlag egyszerü, de vol-
tak¢ppen hallatlanul neh¢z, v¢gsû vonatkozÀsaiban pedig megvÀlaszolhatatlan k¢r-
d¢st f´ltehess¡k, hogy ki volt û, mindenekelûtt sz¡ks¢ges tudnunk azt, hogy honnan
j´tt, hol volt otthona, hol ¢s kik tanÁtottÀk, hogy jobban meg¢rthess¡k ût magÀt. Kik
voltak a tanÀr tanÀrai, kik voltak az irodalomt´rt¢n¢sz mesterei: legelsû k¢rd¢seink
k´z¢ tartoznak.

1878-ban sz¡letett MargittÀn, Bihar megy¢ben. Ma RomÀnia, szoktÀk a lexikonok
megjegyezni. Margitta ¢szakra fekszik NagyvÀradtÂl, Szent LÀszlÂ, Vit¢z JÀnos, Janus
Pannonius, PÀzmÀny P¢ter nagy hagyomÀnyÃ vÀrosÀtÂl, nem messze Ady sz¡lûf´ld-
j¢tûl, az °rmell¢ktûl. Az a BerettyÂ szeli Àt, amely az irodalomkritikus HorvÀth JÀnos
egyik Àlnev¢¡l szolgÀlt, aki az 1910-es ¢vekben BerettyÂ JÀnos alÀÁrÀssal is publikÀlt.
Margitta egyik irodalomt´rt¢neti ¢rdekess¢g¢v¢ vÀlt 1911 augusztusÀban Ady lÀtoga-
tÀsa, amelyrûl a k´ltû Ágy eml¢kezett meg barÀtjÀnak Árt level¢ben: àBÀr maradtam volna
MargittÀn, ahol olyan kedves, jÂ volt minden.Ê Ebbûl az alkalombÂl sz¡letett AZ ýSZ SZE-
RELMEI cÁmü verse is, amely A MENEKºLý °LET cÁmü k´tetben jelent meg.

Korompay H. JÀnos: HorvÀth JÀnos, a tanÀr ¢s irodalomt´rt¢n¢sz ã 973



HorvÀth JÀnos ¢desapja, HorvÀth JÂzsef jegyzû volt, aki az 1830-as ¢vek mÀsodik
fel¢ben a szalontai algimnÀziumban ismerte meg a mÀsik, a hÁress¢ vÀlt bihari jegyzût,
akitûl 1861-ben javaslatot k¢rt arra, hogy mely k´nyveket vÀsÀroljanak a margittai ol-
vasÂegylet szÀmÀra; Arany JÀnos teljesÁtette is ezt a kÁvÀnsÀgot. A tanÀr ¢s iroda-
lomt´rt¢n¢sz HorvÀth JÀnos a k´ltû, a tanÀr ¢s irodalomkritikus Arany JÀnos f´ldije
volt; szellemi f´ldije is t´rekedett lenni.

Arra biztatta egyetemi hallgatÂit, hogy ûrizz¢k meg sz¡lûf´ldj¡k nyelvjÀrÀsÀnak ¢r-
dekess¢g¢t ¢s kiejt¢s¢nek sz¢ps¢g¢t, mert, mint Árta: àTudni valÂ [...], hogy a jÂ, a helyes,
a magyaros ejt¢s ¢s hangidom sem csak egyetlenegyf¢le. Ott van a sokf¢le tÀjejt¢s, meg az egyikkel
sem eg¢szen azonos, bÀr kiss¢ hol az egyikhez, hol a mÀsikhoz hÃzÂ k´z-ejt¢s, az Ãn. irodalmi.Ê
Maga is Ázesen besz¢lt, mint azt tanÁtvÀnyai visszaeml¢kez¢seibûl megtudhatja az, aki
ût mÀr nem ismerhette szem¢lyesen. Tompa JÂzsefn¢ Lovas RÂzsa Ágy Árt errûl: àHogy
tudott besz¢lni! [...] Kiejt¢s¢ben alig megfoghatÂan ott bujkÀlt sz¡lûfaluja nyelv¢nek jÂ Áze is. Ez
utÀnozhatatlan egy¢ni varÀzst adott elûadÀsÀnak.Ê E´tv´s-koll¢giumbeli tanÁtvÀnyÀval, k¢-
sûbb k´zeli barÀtjÀval, a ZalÀbÂl j´tt nyelvtudÂs Pais Dezsûvel arrÂl ¢vûd´tt, hogy Bi-
har vagy Zala adott-e t´bb nagy embert a magyarsÀgnak, s arrÂl, hogy valÂban eperfa
szerepel-e a CSALçDI K¹R-ben, s nem inkÀbb szederfa-e, mint azt ZalÀban mondjÀk.

HorvÀth JÀnos otthon volt akkor, 1920-ban, mikor mÀr ûrizt¢k az Ãj orszÀghatÀrt;
csalÀdjÀval egy¡tt sz´knie kellett hazulrÂl haza, MargittÀrÂl Budapestre, Debrecen
fel¢. A hatÀron leszÀllt a szek¢rrûl, s gyalog j´tt Àt, mondvÀn, ha lûnek, û legyen a c¢l.

ReformÀtus vallÀsÃ volt. A k´z¢pkor irodalmÀrÂl tartott egyetemi ÂrÀi alapjÀn hall-
gatÂi k´z¡l t´bben katolikusnak gondoltÀk, abbÂl kiindulva, hogy a kolostori iroda-
lomrÂl ennyi bele¢l¢ssel csak katolikus tanÀr besz¢lhet. Meglepet¢ssel tapasztaltÀk,
hogy a XVI. szÀzadi protestantizmusrÂl szÂlva nem cs´kkent ez az empÀtia: a kivÀ-
lasztott korszak ¢s sz´veg ¢rtelmez¢s¢t nem hatÀrozta meg ilyen megfontolÀs. A RE-
FORMçCIñ JEGY°BEN cÁmü k´nyv elsû fejezete az ´r´k´lt ¢s vÀllalt hagyomÀny hitbeli
alapjait tisztÀzza, hogy jobban ¢rthess¡k irodalmÀt, de ezt nem hirdette egyed¡li igaz-
sÀgnak. Az UnitÀrius °let cÁmü lapban erd¢lyi barÀtja, Gyallay Domokos fejezte ki ́ r´-
m¢t af´l´tt, hogy ez a k´nyv àtisztelettel vagy legalÀbb tÀrgyilagossÀggal ismerteti, hogy a
szenthÀromsÀg hÁveinek sorÀbÂl EurÂpa-szerte mik¢nt vÀlnak ki azok, akik a dogmÀkban nem
tudnak megnyugodni, s azok fel¡lvizsgÀlÀsÀra egyes¡leteket, tudomÀnyos tÀrsasÀgokat alakÁta-
nakÊ. Az öj Emberben pedig RÂnay Gy´rgy eml¢kezett meg arrÂl, hogy HorvÀth JÀnos
a mÀsodik vilÀg¢g¢s idej¢n mik¢nt fogadta az egyetemi elûadÀst megzavarÂ zsidÂ¡l-
d´zû csoportot: mondatÀt befejezve f´lÀllt, ¢s Ágy szÂlt a tanterembe tÂdulÂkhoz: àÏmit
keresnek itt az urak?Î A turulsapkÀsok hirtelen¢ben nem tudtak mit felelni. N¢ma cs´nd volt.
ÏHÀt akkor takarodjanak inn¢t az urak!Î ä mondta [...], s ujjÀt f´lemelve az ajtÂ fel¢ mutatott.
Az ÏurakÎ ́ sszen¢ztek, majd szÂ n¢lk¡l eltakarodtak. Az ajtÂ becsukÂdott, folyt tovÀbb az elûadÀs.
Ha jÂl eml¢kszem, Katona JÂzsefrûlÊ.

Amikor az ´tvenes ¢vek elej¢n javÀban tombolt egy mÀsik ideolÂgia, ¢s A REFOR-
MçCIñ JEGY°BEN lektorai a gazdasÀgi ¢s tÀrsadalmi alapok megvilÀgÁtÀsÀt hiÀnyoltÀk
a mübûl, a kiadÂnak adott terjedelmes vÀlaszban egyebek k´zt a k´vetkezû mondatot
talÀljuk: àmeggyûzûd¢sem, hogy irodalomt´rt¢neti konstrukciÂ megfelelhet a maga szer¢ny szak-
mai c¢ljÀnak gazdasÀgt´rt¢netbûl kiindulÂ levezet¢s n¢lk¡l is; ¢s ha az ÏalapÎ mibenl¢t¢rûl nem
oktatom is ki (illet¢ktelen¡l!) olvasÂimat, a Ïfel¢pÁtm¢nyÎ-ben talÀn türhetûen elkalauzolhatom
ûketÊ. Ez az 1952-ben megfogalmazott, akkor nagy mer¢szs¢gnek szÀmÁtÂ ellenv¢le-
m¢ny nem akadÀlyozta meg azt, hogy a k´nyv a k´vetkezû ¢vben (igaz, minimÀlis p¢l-
dÀnyszÀmban) megjelenhess¢k.
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Hol tanult HorvÀth JÀnos? Otthon kezdte el iskolÀit. A gyermekkorÀban megismert
reformÀtus ¢nekek egyik¢t temet¢sekkor ¢nekelt¢k a diÀkok, s ennek nyomÀt k¢sûbb
Arany k´lt¢szet¢ben, A BAJUSZ-ban ismerte fel az irodalomt´rt¢n¢sz. Errûl a sz´veg-
egyez¢srûl szÀmol be a Voinovich G¢zÀnak, a kritikai kiadÀs sajtÂ alÀ rendezûj¢nek Árt
lev¢l. Az ¢neksz´veg Ágy szÂl:

àNincs orvossÀg halÀl ellen
PatikÀban, vagy mÀs helyen.
Sz¢les mezûn, drÀga kertben
Oly fü nincsen,
HalÀltÂl, amely megmentsen.Ê

A BAJUSZ idevÀgÂ sorai:
àDe mi haszna! mindhiÀba!
Nincs orvossÀg patikÀba,
Sz¢les mezûn, drÀga kertben,
Vagy mÀs helyen,
Ami neki szûrt neveljen!Ê

Mint ebbûl a p¢ldÀbÂl lÀthatjuk, a gyermekkori eml¢k ¢s az Arany-textolÂgia k´z´s
hagyomÀny megl¢t¢t bizonyÁtja. HozzÀtehetj¡k: az ¢neksz´veg a 406. szÀmÃ dics¢ret
egyik versszaka.

HorvÀth JÀnos a reÀliskolÀt Debrecenben ¢s K´rm´cbÀnyÀn v¢gezte. àA tanÀri kar
ä Árta ä egy-k¢t k¡l´nc´t leszÀmÁtva, igen der¢k emberekbûl Àllt mind a k¢t iskolÀban, s hasonlÂt
tapasztaltam k¢sûbb mÀr magam is, mint tanÀr, k¢t iskolÀban. Mondhatom, az akkori k´z¢piskolai
tanÀrsÀg minden tiszteletet ¢s dics¢retet meg¢rdemel.Ê Olyan hivatÀsrÂl van szÂ, amely mÀra,
tudjuk, vesz¢lyesen sokat veszÁtett megbecs¡lts¢g¢bûl; heroikus erûfeszÁt¢sre van
sz¡ks¢ge annak, aki meg tudja ûrizni a legjobb hagyomÀnyokhoz valÂ hüs¢get.

HorvÀth JÀnos a szÀzadfordulÂ pesti b´lcs¢szkarÀn magyaräfrancia szakon tanult
1897 ¢s 1901 k´z´tt. Leckek´nyve szerint a filozÂfiÀba Alexander BernÀt vezette be,
B¢kefi Remig pedig müvelûd¢st´rt¢neti elûadÀsokat tartott. Heinrich GusztÀv (az
Egyetemes Philologiai K´zl´ny egyik alapÁtÂja) Bevezet¢s a n¢met filolÂgiÀba cÁmmel tartott
elûadÀst, Becker F¡l´p çgost az ÂfranciÀtÂl a proven§al, sût a spanyol nyelven Àt nyel-
v¢szetet tanÁtott, ¢s ä a XIX. szÀzad kiv¢tel¢vel ä az eg¢sz francia irodalmat elûadta.
Heged¡s IstvÀnnal Arisztotel¢sz DE ARTE POETICç-jÀt olvastÀk, Ponori Thewrek Emil-
lel (az Egyetemes Philologiai K´zl´ny mÀsik alapÁtÂjÀval) Tacitus ANNALES-¢t ¢s Horatiust,
BÀnÂczi JÂzseffel pedig Kantot elemezt¢k. N¢gyesy LÀszlÂ a retorikÀba, Pasteiner
Gyula pedig a müv¢szett´rt¢netbe vezette be hallgatÂit.

Magyar nyelv¢szetet Simonyi Zsigmond, finnugor nyelv¢szetet Szinnyei JÂzsef
adott elû: ez volt az alapozÀsa HorvÀth JÀnos nyelv¢szeti, versmondattani cikkeinek
¢s nyelvtudomÀnyi tÀrsasÀgbeli tagsÀgÀnak. Irodalmi ¢s nyelv¢szeti ¢rdeklûd¢s elk¡-
l´n¡l¢se ebben a korban m¢g korÀntsem volt a tÃlzott specializÀlÂdÀs olyan magÀtÂl
¢rtetûdû jelens¢ge, mint napjainkban.

A magyar irodalmat Be´thy Zsolt ¢s Gyulai PÀl adta elû. Be´thy eszt¢tikai ¢s iro-
dalomt´rt¢neti ÂrÀkat tartott, Gyulai pedig az anyag eg¢sz¢nek ´sszefogÀsÀra t´reke-
dett, s Sz¢chenyi, V´r´smarty, E´tv´s, Kem¢ny ¢s Arany müveit emelte ki a nagysza-
bÀsÃ Àttekint¢sekbûl.

HorvÀth JÀnos harmad¢ves korÀtÂl az 1895-ben megalakult E´tv´s JÂzsef Koll¢gi-
um tagja lehetett, amely 1911-ig a Csillag utca (ma G´nczy PÀl utca) 2. szÀmÃ ¢p¡let-
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ben mük´d´tt, azutÀn pedig a M¢nesi Ãti Ãj ¢p¡letet foglalta el. Eredeti neve àBu-
dapesti k´z¢piskolai tanÀrjel´ltek bennlakÂ int¢zeteÊ volt, s t´bb mint egy f¢l szÀza-
don Àt MagyarorszÀg legendÀsan kivÀlÂ int¢zm¢nyek¢nt k¢pezte a koll¢gistÀkat. A leg-
jobb tanÀrok tanÁtottÀk a legjobb diÀkokat: HorvÀth JÀnos m¢g hallgathatta P¢terfy
Jenû ÂrÀit.

Az 1901ä1902. tan¢vet PÀrizsban t´lt´tte az E´tv´s-koll¢gium mintÀjÀul szolgÀlÂ
°cole Normale Sup¢rieure n´vend¢kek¢nt. Az °cole-ban r¢szt vett Brunetiªre, Lan-
son ¢s B¢dier ÂrÀin, a Sorbonne-on Lansont ¢s Faguet-t, a Collªge de France-ban Gas-
ton Paris-t hallgatta: a korszak legnevezetesebb irodalomt´rt¢n¢szeit ismerte meg.
Francia tÀrgyÃ ÁrÀsai, amelyek ennek nyomÀn sz¡lettek, Flaubert-t ¢s az Ãj francia k´l-
t¢szetet mutattÀk be. BçRñCZI SçNDOR cÁmen Gyulai PÀlhoz Árta szakdolgozatÀt, ame-
lyet û doktori ¢rtekez¢sk¢nt fogadott el ¢s k´z´lt a Budapesti Szeml¢ben.

GimnÀziumi tanÀrk¢nt kezdte pÀlyafutÀsÀt. 1904-ben ä a Trefort Utcai GyakorlÂ Fû-
gimnÀziumban N¢gyesy LÀszlÂ mellett t´lt´tt ¢v utÀn ä tanÀri oklevelet szerzett. 1904ä
1905-ben az V., 1905ä1906-ban a II. ker¡leti Àllami fûreÀliskolÀban lett helyettes,
majd k¢t tan¢ven Àt ez utÂbbiban rendes tanÀr. Az iskolÀk mai neve ismertebb: elûsz´r
a MarkÂ utcai volt Berzsenyi, aztÀn a Toldy Ferenc GimnÀziumban tanÁtott. A Gya-
korlÂ FûgimnÀzium ¢vk´nyv¢ben a TOLDI tanÁtÀsÀrÂl jelent meg elemz¢se, a II. ke-
r¡leti fûreÀliskolÀ¢ban pedig, 1908-ban, IRODALMUNK FEJLýD°S°NEK Fý MOZZANATAI
cÁmü tanulmÀnya, A MAGYAR IRODALOM FEJLýD°ST¹RT°NETE cÁmü egyetemi elûadÀ-
sÀnak, majd k´nyv¢nek elûzm¢nye.

MÀr ebben a korszakÀban megmutatkozott az az egys¢g tanÁtÀs ¢s tudomÀny k´z´tt,
amely eg¢sz pÀlyÀjÀt jellemezte. àA tanÀri pÀlya ä fogalmazta meg k¢sûbb KEZDý HALL-
GATñIMHOZ cÁmü egyetemi elûadÀsÀban ä [...] nemhogy kizÀrnÀ, sût egyenesen felt¢telezi
azt az eszm¢nyi tudÂs k¢sz¡lts¢get, melyre eredeti hivatÀsa szerint nevel az egyetem.Ê TudÂs ta-
nÀr: ez volt az az ideÀl ¢s az a c¢l, amelyet k´vetett, s amelyet tanÁtvÀnyai el¢ ÀllÁtott.

Zsoldos LÀszlÂ, akinek 1905ä1906-ban HorvÀth JÀnos a mai Toldyban volt tanÀra,
s aki a tanÀri notesz szerint az akkori II. osztÀly egyik legjobb diÀkja volt, f¢l szÀzaddal
k¢sûbb, 1956-ban, iskolÀjÀra eml¢kezett vissza, amikor lev¢lben gratulÀlt egykori ta-
nÀrÀnak a TANULMçNYOK cÁmü k´nyv megjelen¢s¢hez: àMondhatom, hogy a b¡szkes¢g-
nek ¢s az ´r´mnek valami sajÀtsÀgos, ki nem fejezhetû kever¢ke Ïdagasztotta keblemetÎ: Áme, ez
a nagyszerü ember, dr. HorvÀth JÀnos volt egykor az ¢n osztÀlyfûn´k´m a Budai ReÀlban, kb.
50 ¢vvel ezelûtt.Ê

HorvÀth JÀnos 1903-tÂl, teljes ÀllÀsban pedig 1908-tÂl 1923-ig tanÁtott az E´tv´s JÂzsef
Koll¢giumban magyar irodalmat ¢s francia nyelvet ¢s irodalmat. TanÁtvÀnyai k´z¡l
¢letre szÂlÂ barÀtja lett Pais Dezsû, KodÀly ZoltÀn, Szekfü Gyula ¢s Eckhardt SÀndor;
ÂrÀit hallgatta t´bbek k´z´tt SzabÂ Dezsû, SzabÂ MiklÂs, Kuncz AladÀr, Moravcsik
Gyula, BÀrczi G¢za, Gyergyai Albert, Hankiss JÀnos, Zsirai MiklÂs, Barta JÀnos ¢s Ke-
resztury Dezsû.

1911-ben, a M¢nesi Ãti Ãj ¢p¡let ÀtadÀsakor E´tv´s LorÀnd, a koll¢gium kurÀtora,
ezt mondta besz¢d¢ben: àTanulÂk otthonÀban vagyunk, olyan der¢k ifjak lakÂhely¢n, kik egye-
tem¡nk´n gyüjtik tudomÀnyukat, ¢spedig nem csupÀn a tudomÀnyra szomjazÂknak ´nz¢s¢vel,
hanem azon magasztos ¢s ´nfelÀldozÂ c¢lra irÀnyÁtott t´rekv¢ssel, hogy majdan maguk is tanÁtva
sz¢les k´r´kben terjeszthess¢k a tudÀsra alapÁtott müvelts¢get.Ê így is t´rt¢nt: a volt koll¢gistÀk
gimnÀziumi ¢s egyetemi tanÀrk¢nt, igazgatÂk¢nt, tansz¢kvezetûk¢nt ¢s akad¢mikus-
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k¢nt adtÀk tovÀbb azt, amit kaptak, s a XX. szÀzadi magyar kultÃra nem lenne elk¢p-
zelhetû az û munkÀssÀguk n¢lk¡l.

A tanÀrideÀlt Bartoniek G¢za, a koll¢gium elsû igazgatÂja rajzolta meg: àCsak az
m¢ltÂ az ifjÃsÀg vezet¢s¢re, aki feddhetetlen ¢let¢vel mintÀjÀul szolgÀlhat. °s sikerrel csak az ta-
nÁthat, aki teljesen ura tÀrgyÀnak, [...] °s nem feledik egy pillanatra sem, hogy az az idû, melyet
a tanÁtÀsi ÂrÀn elt´ltenek, nem egyszerüen az Ârarend parancsÀra adott Âra, hanem tanÁtvÀnyaik
¢let¢nek egy r¢sze. Ennek minden pillanata drÀga.Ê

A koll¢giumi tanÁtÀs mÂdszertana a kitüz´tt c¢lt szolgÀlta. HorvÀth JÀnos megfo-
galmazÀsÀban: àalapelve az, hogy tanÀraik egy¢nenk¢nti ÃtmutatÀsa ¢s ellenûrz¢se mellett a
n´vend¢kek lehetûleg ´nerej¡kbûl dolgozzÀk fel szaktÀrgyaik anyagÀtÊ. A koll¢gistÀk ä elis-
mer¢s¡k ¢s tisztelet¡k kifejez¢sek¢nt ä Ãrnak szÂlÁtottÀk legkivÀlÂbbnak tartott tanÀ-
raikat. A àÏHorvÀth ÃrÎ-k¢nt valÂ emleget¢s [...] ä Árta MartinkÂ AndrÀs ä a Koll¢gium k´-
z´ss¢ge Àltal adomÀnyozott legmagasabb cÁm volt [...]. A Koll¢gium tÁz-tizenk¢t tanÀra k´z¡l alig
t´bb, mint n¢gy-´t volt ÏÃrÎ: pl. B. G. Ãr [Bartoniek G¢za], utÂda: Gombocz Ãr, Szekfü Ãr,
KodÀly Ãr, aztÀn Szegû Ãr [ti. Gyergyai Albert], aki mellett Eckhardt SÀndor, az egyetemi tanÀr
csak ¢ppen az ¢n idûmben kezdett ÏEckhardt ÃrÎ lenniÊ.

HorvÀth JÀnos koll¢giumi noteszei a tanÁtvÀnyok n¢vsorÀt ¢s feladatait tartalmaz-
zÀk, s ä mintegy hÀromszÀz t¢telben ä az irodalomt´rt¢net kidolgozandÂ feladatait,
amelyek jÂr¢szt ma is idûszerüek. Az E´tv´s-koll¢gium olyan szakmai felk¢sz¡l¢st biz-
tosÁtott nemcsak a diÀkok, hanem a tanÀrok szÀmÀra, amely lehetûv¢ tette a magyar
irodalomt´rt¢net tanulmÀnyozÀsÀt a kezdetektûl eg¢szen a Nyugat indulÀsÀig. 1909-
ben jelent meg az ADY S A LEGöJABB MAGYAR LYRA cÁmü tanulmÀny, amely a k´ltûvel
k´t´tt barÀtsÀg kezdet¢nek tekinthetû, ennek egyik megnyilatkozÀsa volt Adynak a
koll¢giumban tett lÀtogatÀsa.

HorvÀth JÀnos 1911-ben Baros GyulÀval ¢s Pint¢r Jenûvel r¢szt vett a Magyar Iro-
dalomt´rt¢neti TÀrsasÀg megalapÁtÀsÀban, amelynek titkÀra lett; egyik c¢ljuk ezzel a
k´z¢piskolai tanÀrsÀgnak a tudomÀnyos ¢letbe valÂ szervezett bevonÀsa volt.

Mint szÀmos koll¢gista, û is r¢szt vett az I. vilÀghÀborÃban. 1914 ¢s 1917 k´z´tt
hÀrom ¢vet t´lt´tt a szerbiai ¢s a galÁciai fronton, ahol, ha pihenhetett, Rabelais-t ¢s
Montaigne-t olvasta a l´v¢szÀrokban. Bartoniek G¢za k´zbenjÀrÀsÀra szerelt¢k le, ¢s
hivatalos paranccsal a koll¢giumba vonultattÀk be. Mikor ezt megtudta, elsû reakciÂja
ez volt: àHÀt mi lesz most mÀr az ¢n embereimmel?Ê SzÀzadÀt pedig, amelynek pa-
rancsnoka volt, az IsonzÂhoz vez¢nyelt¢k.

Az E´tv´s-koll¢giumi idûszak legterjedelmesebb müve PETýFI SçNDOR k´lt¢szet¢t
mutatja be. MÀsik szint¢zise, A MAGYAR IRODALOM FEJLýD°ST¹RT°NETE nagyr¢szt k¢-
szen volt, amikor 1923-ban, mÀr mint az Akad¢mia levelezû tagjÀt, egyetemi tanÀrrÀ
nevezt¢k ki.

Fontosnak tartotta azt, hogy az egyetemen tanÀrelûdeirûl ¢s az elûadÀs k¡l´nb´zû,
mÀr megtapasztalt tÁpusairÂl, a tanÁtÀs hagyomÀnyairÂl is szÂljon. Gyulai PÀl ¢letmü-
v¢rûl tartott elûadÀsainak egyik¢ben a k´vetkezûket mondta: àTanÁtvÀnyai k´z¢ tartoztam
¢n is az egyetemen, tanÀri tev¢kenys¢g¢t ismerem, s meg tudom ismertetni hallgatÂimmal is. Akit
¢let¢ben jÂl ismert¡nk, azt mindenesetre helyesebben tudjuk lÀtni ¢s felfogni, mint akit csak mü-
veibûl ismerhet¡nk meg, s hÁvebben ¢s teljesebben azoknÀl, akik ût sohasem lÀttÀk. K´teless¢g is
tehÀt, hogy akik ily kedvezûbb helyzetben vagyunk, tovÀbb plÀntÀljuk az ¢lû valÂsÀg hü eml¢k¢t
s tanÃsÀgot tegy¡nk arrÂl a m¢ly benyomÀsrÂl, melyet lelk¡nkre gyakorolt.Ê

HorvÀth JÀnos 1923 ûsz¢tûl eg¢szen 1948-ig, nyugdÁjba menetel¢ig ànagyÊ (heten-
k¢nt hÀromÂrÀs) ¢s àkisÊ (egyÂrÀs) elûadÀst tartott, s emellett irodalomt´rt¢neti gya-
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korlatokat ¢s szeminÀriumokat vezetett; ezt a harmincas ¢vek k´zep¢tûl a fiatalabb
koll¢gÀk proszeminÀriumainak rendszere eg¢szÁtette ki.

Elsû ànagyÊ, n¢gy ¢ven Àt tartÂ elûadÀsÀnak cÁme A MAGYAR IRODALOM FEJLýD°S-
T¹RT°NETE volt. Ugyane cÁmen 1926ä27-ben A MAGYAR IRODALMI N°PIESS°G FALU-
DITñL PETýFIIG anyaga hangzott el: a monogrÀfia a FEJLýD°ST¹RT°NET utolsÂ feje-
zet¢bûl nûtt ki. Mint àkisÊ elûadÀs, ezt k´vette 1927ä28-ban a mÀr emlÁtett GYULAI
PçL, majd k¢t tan¢ven Àt A NEMZETI KLASSZICIZMUS IRODALMI íZL°SE ¢s A NEMZETI
KLASSZICIZMUS IRODALOMSZEML°LETE, illetûleg a KLASSZIKUSAINK IRODALMI ESZM°I.
Ezt 1933-ban az öJABB MAGYAR LíRIKUSOK zÀrta: Vargha GyulÀrÂl, Reviczkyrûl, Kom-
jÀthyrÂl ¢s AdyrÂl.

Az elsû egyetemi ¢vtized tehÀt a kezdetektûl a Nyugatig terjedû nagy Ávet rajzolta
meg, amellyel pÀrhuzamosan elhangzottak m¢g az Amade, Orczy ¢s Faludi k´lt¢sze-
t¢t, a k´z¢pkori magyar verses irodalmat, a BçNK BçN-t, a CSONGOR °S TºND°-t s
1927ä28-tÂl kezdve a k´z¢pkort, majd a XVI. szÀzadot tanulmÀnyozÂ elûadÀsok is,
amelyek korszakmonogrÀfiÀkk¢nt jelentek meg, A MAGYAR IRODALMI MþVELTS°G
KEZDETEI, A MAGYAR IRODALMI MþVELTS°G MEGOSZLçSA ¢s A REFORMçCIñ JEGY°BEN
cÁmmel. A harmincas ¢vek k´zep¢tûl a ànagyÊ elûadÀs k¢t korszak, a XVI. ¢s a XIX.
szÀzad irodalomt´rt¢net¢vel ¢s a verstan k¢rd¢seivel foglalkozott, a kisebb elûadÀs
anyagÀbÂl a JELES MAGYAR IRODALOMT¹RT°N°SZEK cÁmü koll¢giumot, V´r´smartyt,
Petûfit ¢s a magyar romantikus drÀma elemz¢s¢t emlÁtj¡k meg.

HorvÀth JÀnos az elûadÀsok sz´veg¢t tette k´zz¢ nyomtatÀsban, pontosabban: elû-
sz´r megÁrta, majd elûadta k´nyveinek k¢ziratÀt. Mint lÀttuk, a kezdetektûl Adyig te-
kintette Àt az irodalom t´rt¢net¢t; verstani müvei ¢s a MAGYAR VERSEK K¹NYVE cÁmü
antolÂgiÀja az 1940-es ¢vekig kÁs¢rt¢k a magyar k´lt¢szetet. Gazdag hagyat¢kÀban
fennmaradt egy korai tanulmÀnya Babits elsû versesk´teteirûl; tudjuk, hogy JÂzsef
Attila is hallgatta ût, aki a kollokviumon jelest kapott, felelet n¢lk¡l, k¢t verse minûsÁ-
t¢sek¢nt. HorvÀth JÀnos egyetemi noteszei bizonyÁtjÀk, hogy mennyien kollokvÀltak
nÀla: naponta harminc, nemritkÀn ´tven n¢v is szerepel.

1948-ban ment nyugdÁjba. Hivatalos programokra akkortÂl mÀr nem jÀrt el, az Aka-
d¢miÀra sem, amelynek 1931 Âta rendes tagja volt, nem ment el a Kossuth-dÁj kiosz-
tÀsÀra sem, amelyet 1948-ban kapott; otthona viszont nyitva Àllt az ût meglÀtogatÂ
barÀtok, tanÁtvÀnyok ¢s ismerûs´k elûtt. N¢hÀny legk´zelebbi barÀtjÀval eg¢szen
1956-ig hetenk¢nt egy vend¢glûben talÀlkozott. Hetven¢ves korÀban jelent meg a MA-
GYAR SZçZADOK cÁmü eml¢kk´nyv, amelyet tanÁtvÀnyai k¢szÁtettek az û tisztelet¢re.

Fû elfoglaltsÀgak¢nt egyetemi elûadÀsait rendezte sajtÂ alÀ: ebben az idûszakban
jelentek meg verstani k´nyvei, A REFORMçCIñ JEGY°BEN, KISFALUDY KçROLY °S íRñ-
BARçTAI, a TANULMçNYOK, utoljÀra pedig, 1960-ban, a BERZSENYI °S íRñBARçTAI.
UtolsÂ napjÀig dolgozott: olvasott, levelezett, figyelemmel kÁs¢rte a szaktudomÀny Àl-
lÀsÀt, ¢s f´ljegyezte a napi esem¢nyeket.

1961-ben halt meg. Az eltelt harminc´t ¢v bizonyÁtja, hogy KodÀly ZoltÀnnak volt
igaza, aki azÂta mÀr mellette fekszik a Farkasr¢ti temetûben: àmunkÀjÀt igazÀn m¢g csak
ezutÀn fogjÀk megbecs¡lniÊ. Teendûinket pedig Barta JÀnos hatÀrozta meg, amikor Hor-
vÀth JÀnos sz¡let¢s¢nek 100. ¢vfordulÂjÀn felavatta az eml¢ktÀblÀt a Bocskai Ãti hÀ-
zon: àA mi feladatunk tanÃsÀgot tenni arrÂl, ¢s tovÀbbadni azt, ami mÀr csak eml¢k ä ¢s hirdetni
azt az ´r´ks¢get, amely maradandÂ.Ê

(A Veres PÀln¢ GimnÀzium Volt IskolatÀrsainak Sz´vets¢g¢ben elhangzott elûadÀs sz´vege.)




