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Az E´tv´s-koll¢gium tanÀra ¢s a VasÀrnapi
öjsÀg szerkesztûje az 1911-ben megala-
kult Magyar Irodalomt´rt¢neti TÀrsasÀg-
ban ismerhett¢k meg egymÀst. BarÀtsÀ-
guk elsûsorban az¢rt mondhatÂ neveze-
tesnek, mert az akkori irodalmi ¢let fû t´-
r¢svonalÀt tudta Àthidalni: HorvÀth JÀnos
1909 v¢g¢n jelentette meg ADY S A LEG-
öJABB MAGYAR LYRA cÁmü k´nyv¢t, s kon-
zervatÁv folyÂiratokban jellemezte ¢s bÁrÀl-
ta az Ãj irodalmat; Sch´pflin AladÀr 1908-
tÂl rendszeresen publikÀlt a Nyugatban.
Nagyra becs¡lt¢k egymÀs munkÀssÀgÀt, s
mint az levelez¢s¡kbûl kider¡l, Sch´pflin
1917 v¢g¢n, 1918 elej¢n szerette volna
megnyerni barÀtjÀt a Nyugat szÀmÀra.
HorvÀth JÀnos azonban nem fogadta el
ezt a lehetûs¢get: az 1923-ban megindult
Napkelet szerkeszt¢s¢ben vett r¢szt, s a fo-
lyÂirat kritikai rovatÀnak vezetûje lett.

Az a h¢t lev¢l, amely hagyat¢kukban
fennmaradt, fontos ¡zenetet k´zvetÁt a
mai olvasÂ szÀmÀra. Egyr¢szt azt tudato-
sÁtja, hogy az irodalomt´rt¢neti irÀnyza-
tok szerinti tagolÀs ´nk¢nyes lehet, ha

nem tÀrja fel az egy¢nis¢g ¢s az irÀny vi-
szonyÀt, a szem¢lyis¢g erej¢t ¢s ́ nÀllÂsÀg-
ra t´rekv¢s¢t, aki nemcsak a mÀsik tÀbor-
nak, hanem sz´vets¢geseinek is ÀllandÂ
vitapartnere; mÀsr¢szt arra p¢lda, hogy
az igazi vita k´lcs´n´s jÂindulatra ¢s tisz-
teletre ¢p¡l, s nem arra a cÁmk¢re, ame-
lyet olyan k´nnyen lehet a mÀsikra ra-
gasztani.

Sch´pflin AladÀr hÀrom levele 1917-
bûl ¢s 1918-bÂl valÂ. K¢t ¢vvel halÀla utÀn,
1952-ben az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyv-
tÀr k¢zirattÀrÀba ker¡lt n¢gy olyan, Hor-
vÀth JÀnostÂl szÀrmazÂ lev¢l, amely egy-
r¢szt az elûzm¢nyekre (1913), mÀsr¢szt a
barÀtsÀg folytonossÀgÀra (1932, 1937) vi-
lÀgÁt rÀ. Sch´pflin 1917 v¢gi ¢s HorvÀth
JÀnos 1932-bûl valÂ level¢bûl jÂr¢szt ki-
k´vetkeztethetû az elveszett vagy lappan-
gÂ vÀlaszlevelek tartalma. Sz´veg¡ket ä
az idegen szavak kiv¢tel¢vel ä a mai he-
lyesÁrÀs szerint k´z´lj¡k; a meg¢rt¢shez
sz¡ks¢ges adatok jegyzetben talÀlhatÂk.

Korompay H. JÀnos

NagysÀgos Sch´pflin AladÀr ÁrÂ Ãrnak
Budapest, IX., RÀday u. 59.

Igen tisztelt Uram!
Van szerencs¢m ¢rtesÁteni, hogy a Magyar Irodalomt´rt¢neti TÀrsasÀg ¹nt e hÂ 1-j¢n
tartott k´zgyül¢s¢n vÀlasztmÀnyi taggÀ vÀlasztotta meg. K¢rem, fogadja szÁvesen ez
egyszerü hÁradÀst, s ajÀnd¢kozza meg TÀrsasÀgunkat ÀllandÂ, buzgÂ ¢rdeklûd¢s¢vel.

Maradtam igaz nagyrabecs¡l¢ssel

Budapest (I., M¢nesi Ãt 11.), 1913. mÀrc. 3.
tisztelû hÁve 

HorvÀth JÀnos
a M. I. T. titkÀra
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NagysÀgos HorvÀth JÀnos tanÀr Ãrnak
Budapest, I., M¢nesi Ãt
E´tv´s-koll¢gium1

Budapest, 1917. XI. 26.
Kedves BarÀtom,
k´nyvemrûl annyi szamÀrsÀgot ¢s ¡ress¢get Ártak barÀtaim ¢s ellens¢geim egyarÀnt:
a rÂla szÂlÂ cikkeken ÃgyszÂlvÀn kiv¢tel n¢lk¡l annyira ¢rzett a prÂ vagy kontra ani-
mozitÀs kapcaÁze, hogy valÂsÀgos lelki ¡d¡l¢s ¢s vigasztalÀs volt a te okos ¢s becs¡letes
cikkedet olvasni a Philologiai K´zl´nyben.2 K´sz´n´m neked ezt az ´r´met, de engedd
meg egyÃttal, hogy n¢hÀny kem¢ny dolgot mondjak neked.

Mindazok k´z´tt, akik ma nÀlunk nem a zsurnaliszta, hanem a tudÂs fegyverzet¢vel
kritikÀt üznek, n¢zetem szerint te vagy az egyetlen erre igazÀn jogosult, mert csak
tebenned vannak meg az erre valÂ qualitÀsok: ÁrÂi tehets¢g, pregnÀns ¢s erk´lcsileg
f¡ggetlen egy¢nis¢g ¢s az Át¢letnek ¢less¢ge. Mi¢rt m¢gis, hogy t¢ged hallani legrit-
kÀbban? Mondhatom, mindig felhÀborodom, mikor azt a sok zagyvasÀgot olvasom,
amit mÀsok olyan folyÂiratokba Árnak, amelyek bizonyÀra te szÀmodra is nyitva Àlla-
nÀnak, amikor akarod? Mi¢rt mindig r.r.3 ¢s csak hÀrom ¢vben egyszer th.s.?4 Mi¢rt
engeded Àt a t¢rt az ¡resfejüeknek, az ¡gyeskedûknek, a gyanÃs f¡ggetlens¢güeknek:
a kabÀtfeladÀs r¢v¢n ÁrÂvÀ vÀltaknak? Mi¢rt nem ragadod magadhoz a fiatalabb ta-
nÀrnemzed¢k f´l´tti szellemi vezet¢st irodalmunkban: mi¢rt engeded, hogy az a lÀt-
szat keletkezz¢k, mintha ez a vezet¢s olyanok kez¢ben volna, akiknek erre sem morÀlis,
sem szellemi jogcÁm¡k nincs? Hol vannak essayid irodalmunk nagyjairÂl? Hol vannak
kritikai cikkeid a mai irodalomrÂl? Egy ¢vben egy-k¢t kis cikket Árni, az csak ¢ppen
arra jÂ, hogy jelezd, hogy vagy, ¢s tudnÀl valamit csinÀlni, amit nem csinÀlsz meg.
Szememre veted, hogy nem polemizÀlok ä de hÀt kivel polemizÀljak? Hol az az ellen-
f¢l, akinek gondolatai vannak, mert hiszen mÀssal polemizÀlni csak nem ¢rdemes? Cs.
E. vagy K. [?] L. urakkal polemizÀlni ä mondd, Ázl¢ses ¢s ¢sszel ¢lû embernek valÂ ez?
°s mondd, maradhat az, hogy ezek jelentik a magyar tanÀrsÀg mondanivalÂjÀt a ma-
gyar irodalomrÂl? M¢rt nem aktivÀltatod magadat? M¢rt maradsz ÀllandÂan a tarta-
l¢kban? Nem ¢rzed, hogy mulasztÀst k´vetsz el: amely¢rt felelûss¢ggel tartozol? °p-
pen ma sÃlyos felelûss¢get vesz a vÀllÀra mindenki, akinek tehets¢ge van, ¢s nem fejti
ki olyan terjedelemben ¢s nyomat¢kkal.

Tudom, hogy hÀborÃban voltÀl, ¢s talÀn m¢g nem t¢rt¢l magadhoz el¢gg¢.5 De ¢n
mÀr a hÀborÃ elûtt is haragudtam rÀd szÂtlansÀgod¢rt.6 Most v¢gre meg kell szÂlal-
nod, nem ¢venk¢nt egyszer, hanem rendszeresen ¢s k´vetkezetesen: ahogy hivatva
vagy: k¢pviselned kell a magyar kritika komolyabb ¢s sÃlyosabb fegyverzetü szÀrnyÀt,
a sub specie aeternitatis szempontjÀt a kritikÀban: amelyet az aktuÀlis irodalmi ¢letben
benne ¢lû ÁrÂ nem ¢rv¢nyesÁthet kellûen. BizonyÀra akarod te is a magyar kritika f´l-
tÀmasztÀsÀt halottaibÂl ä m¢rt nem mondod ki Ãjra meg Ãjra azt a varÀzsszÂt, amelyet
csak te tudsz tÀrsaid k´z¡l?

Jobb szerettem volna mindezt szÂval elmondani neked, de mikor k¢t k¡l´nb´zû
szf¢rÀban ¢l¡nk, ÃgyszÂlvÀn sohasem talÀlkozunk: k¢t szomsz¢dos budai hegyen lakva
(te a Gell¢rthegyen, ¢n a VÀrhegyen) messzebb lakunk egymÀstÂl, mintha k¢t k¡l´n-
b´zû vÀrosban ¢ln¢nk!

SzÁvesen ¡dv´z´l igaz hÁved
Sch´pflin AladÀr



NagysÀgos dr. HorvÀth JÀnos Ãrnak
Budapest, I., M¢nesi Ãt
E´tv´s-koll¢gium

Budapest, 1917. XII. 3.
Kedves BarÀtom,
szÁves leveledre volna n¢hÀny megjegyz¢sem, amelyet nem szÁvesen hallgatok el. Mivel
nem sok rem¢nyem van rÀ, hogy hamarjÀban szem¢lyesen mondhassam el, engedd
meg, hogy ezzel a lev¢llel untassalak.

Elûsz´r is az àaltruizmusÊ. °n meglehetûs hüv´sen Át¢lek a magam munkÀjÀrÂl.
Tudom, mik a hiÀnyai, s tudom, mi szÀrmazik ezek k´z¡l tehets¢gem korlÀtaibÂl,
mi azokbÂl a k´r¡lm¢nyekbûl, amelyek k´z´tt dolgozom; de nem kÁvÀnhatom, hogy
ebben mÀsok is ¢ppoly pontosan differenciÀljanak, mint ¢n. A kritikÀt pedig tür´m,
¢ppÃgy, ahogy alkalmazom is mÀsokkal szemben. Ezt a kritikusi morÀlhoz tartozÂnak
¢rzem.

A te megjegyz¢seid nagy ́ r´met szereztek nekem, elsûsorban mert meg¢rt¢s ¢s be-
cs¡letes ûszintes¢g sugallta ûket, s amit cikked elsû r¢sz¢ben mondasz, az nagyjÀban
megfelel a magam Át¢let¢nek k´nyvemrûl. BÁrÀlÂ megjegyz¢seid egy r¢sz¢nek igazsÀ-
gÀt elismerem, mÀsokrÂl felvenn¢m veled a vitÀt: de ez, ugye, elvi dolog, s ilyenf¢le
n¢zetelt¢r¢s nem lehet oka jÂzan eszü emberekn¢l mÀsnak, mint megbecs¡l¢snek.

Amikor velem szemben a kritikai ¢rt¢kel¢s igazÀt v¢ded, Ãgy hiszem, olyat v¢desz,
amit ¢n nem tÀmadtam, legalÀbbis nem Ãgy. Elûszavam vezetett f¢lre, mint mÀsokat
is, s beismerem, ez az elûszÂ nincs szerencs¢sen fogalmazva, kapukat nyit a f¢lre¢rt¢-
seknek. °n nem per absolutum az ¢rt¢kel¢s ellen szÂlok, hiszen en¢lk¡l nincs kritika,
ha nem akarnÀm is, ¢rt¢kelnem kellene: de az ¢rt¢kel¢snek azon mÂdjai ellen, melyek
nÀlunk divatosak: ¢rv¢ny¢t vesztett tradÁciÂkbÂl vagy merû ́ nk¢nybûl, egy-egy ember
egy¢ni Ázl¢s¢bûl vett kategÂriÀk szerinti àm¢ricsk¢l¢seÊ ellen az ÁrÂnak ¢s müv¢nek,
az ellen, hogy minden szamÀr a maga k´z¢pszerüs¢g¢t, elfogultsÀgÀt ¢s szolgalelkü-
s¢g¢t szabhassa müv¢szi t´rv¢nny¢. A meg¢rt¢sen Àt valÂ ¢rt¢kel¢s az ¢n kritikai ideÀ-
lom: a meg¢rt¢s legbiztosabb Ãtjainak azokat tartom, amelyek a pszicholÂgiÀn ¢s a
szociÀlis t¢nyezûk ismeret¢n kereszt¡l vezetnek. Nem hiszem, hogy az ¢n cikkeimben
ne volna ilyen ¢rtelmü ¢rt¢kel¢s, ¢n azt ¢rzem, hogy pl. Vajda vagy MikszÀth ¢rt¢k¢rûl
valÂ fogalmaim is benne vannak rÂluk szÂlÂ cikkeimben.

K¡l´nben is ¢n arck¢peket igyekeztem festeni, hol r¢szletesen, hol silhouette-sze-
rüen, tehÀt nekem az arcvonÀsok min¢müs¢ge volt fontosabb, nem az ¢rt¢km¢rûik.
Az ¢rt¢knek az ilyen müben inkÀbb kimondatlanul kell benne lennie, mint ahogy egy
arcon rajta van, hogy ostoba arc-e vagy nem, gonosz-e vagy jÂ, an¢lk¡l, hogy rÀ volna
Árva, sût an¢lk¡l, hogy a festû ezt akarta volna kifejezni. Mindig az ÁrÂrÂl besz¢lek in-
kÀbb, mint müv¢rûl, mert ÁrÀs k´zben az arc ¢rdekelt. S nem hiszem, hogy a portrait-
müfajrÂl valÂ fogalmam: amely ebben vezetett, t¢ves volna. Az olvasÂnak Ãgy kell az
ilyet olvasni, hogy portrait-nek van Árva, s nem szabad olyan k´vetelm¢nyeket bele-
vinni, amelyek nem az ÁrÂ szÀnd¢kÀbÂl folynak. Nekem, ha olvasok valamit, mindig
az az elsû k¢rd¢s, mi volt az ÁrÂ szÀnd¢ka: mennyiben ¢rte el ä a müvet bel¡lrûl, ´n-
magÀbÂl lehet csak helyesen megÁt¢lni, nem az ¢n olvasÂi praeconceptiÂim vagy elfo-
gultsÀgaim szerint. A legt´bb kritikus szerintem ebben hibÀzza el a dolgÀt.

A legt´bben az Ãj irodalomrÂl szÂlÂ cikkemet ¢rtett¢k f¢lre. Ez a cikk a Huszadik
SzÀzadnak k¢sz¡lt, s mÀr csak enn¢lfogva is tudatosan a szociolÂgiai szempont kizÀ-
rÂlagossÀgÀnak szÀnd¢kÀval. TÀvol Àllott tûlem Ady kimerÁtû m¢ltatÀsa: ¢n csak szo-
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ciolÂgiai reflektorral akartam rÀvilÀgÁtani. MÀsr¢szt ez a cikk akkor ÁrÂdott, mikor Ady
m¢g a V¢r ¢s arany ¢s a Szeretn¢m, ha szeretn¢nek Adyja volt: mÀr csak az¢rt sem lehet a
k¢p ma teljes ¢rv¢nyü.

V¢g¡l: VajdÀnak csakugyan a àMÃlt ifjusÀg t¡nd¢rtavÀnÊ stb. a legszebb sora: akÀrki
mit mond is.

Ami pedig t¢ged illet, fejteget¢sedet ¢rtem. Azt a helyzetet, amelyben vagy, ismerem
Àt¢l¢sbûl. így voltam ¢n is fiatal koromban: ez volt az oka, hogy csak jÂval harmincadik
¢vemen tÃl tudtam f´ll¢pni mint ÁrÂ. Addig n¢masÀgra voltam kÀrhoztatva: a n¢ma-
sÀg, amint tudod, butÁt, ¢s erk´lcsileg z¡lleszt. Ennek k´sz´nhetem k¢pzetts¢gem hi-
Ànyait ¢s sok mÀs hibÀmat. Akkor, a v¢gsû elkedvetlened¢s idej¢ben a Nyugat megin-
dulÀsa rÀntott ki a mocsÀrbÂl. Habozva Àlltam be oda, ugyanazok a skrupulusaim vol-
tak, mint neked, de beÀlltam, mert meg kellett ragadnom a szÂhoz jutÀs egyetlen le-
hetûs¢g¢t. Itt legalÀbb tisztelt¢k a f¡ggetlen v¢lem¢nyemet, s k´zel ker¡lhettem n¢-
hÀny emberhez, akiket ÁrÂi tehets¢g¡kn¢l ¢s emberi tulajdonsÀgaiknÀl fogva szeretek.
Ez¢rt a Nyugatnak, an¢lk¡l, hogy mindenben azonosÁtanÀm magamat vele, ragaszko-
dÀssal tartozom. S akÀrmilyen a Nyugat, tisztÀbb ¢s tisztess¢gesebb ott az irodalmi le-
vegû, mint a hivatalos irodalom bÀrmely organumÀban. Ezt mondhatom, mert isme-
rem mind a kettût, s mindennap lÀtom, hol lakik a gyÀvasÀg, elfogultsÀg, megalkuvÀs
¢s irigys¢g, hol becs¡lik meg a tehets¢get, s hol n¢znek rÀ ellens¢ges szemmel.

Te tiszteletre m¢ltÂ okoknÀl fogva nem teheted meg a l¢p¢st a Nyugat fel¢, ahol
valamikor ä Ãgy tudom ä kÁnÀlkozott szÀmodra t¢r a munkÀra. Nem vagy sehol, sem
az egyik, sem a mÀsik pÀrtban, ami sz¢p volna, ha f¡ggetlens¢get jelentene, de bizony
inkÀbb baj, mert tehetetlens¢get jelent. A hivatalos urak jÂl ¢rtenek a l¢gszivattyÃ ke-
zel¢s¢hez: amint ezt egykor Szekfü GyulÀnak Ártam: lÀm, t¢ged is sz¢pen odatettek az
¡vegharang alÀ, s nem bÀntanak, csak kiszÁvjÀk a levegût k´r¡l´tted. M¢g k¡zdeni
sem tudsz ellen¡k, nincs fegyvered. BezÀrkÂzol a megvet¢s ¢s dac tour d'ivoire-jÀba,
¢s pompÀs tehets¢ged kÀrba vesz¢snek van kit¢ve. Sokan vannak Ágy, s nem a legutol-
sÂk. Hogy nem tudnak egyes¡lni ä m¢gis az emberekben kell a hibÀnak lenni. Csak
kereszt¢ny emberek türhetik ilyen n¢mÀn az ilyen m¢ltatlansÀgot, zsidÂk kiverekszik
a maguk igazÀt. A magyar faj histÂriai Àtka, a tunya lemondÀs van bennetek, vagy csak
m¢g nem j´tt el az idût´k?

Sokat gondolkoztam mÀr ezen, s nem jutottam eredm¢nyre. M¢rt nem tudtok ti
organumot teremteni magatoknak, vagy valamely organumhoz csatlakozni: ahol kellû
helyet tudnÀtok biztosÁtani magatoknak? Ezen [?] idûben hallottam valami ilyen ter-
vetekrûl ä nem gondolsz-e arra, hogy ezt meg kellene valÂsÁtanod? Most persze nem
lehet, de csak v¢ge lesz a hÀborÃnak?

EgyÀltalÀn: leveledbûl lÀtom, hogy helyzetedet nyomasztÂnak ¢rzed ä hÀt nem vol-
na mÂd vÀltoztatni rajta?

SzÁvbûl ¡dv´z´l igaz barÀtod
Sch´pflin AladÀr
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NagysÀgos dr. HorvÀth JÀnos tanÀr Ãrnak
Budapest, I., M¢nesi Ãt
E´tv´s-koll¢gium

Budapest, 1918. I. 26.
Kedves barÀtom,
engedd meg, hogy minapi lev¢lvÀltÀsunk kapcsÀn k´z´ljem veled egy ´tletemet. Ki-
zÀrt dolog volna r¢szedrûl, hogy a Nyugatba ÁrjÀl? Term¢szetesen t´k¢letes f¡ggetlen-
s¢ged ¢s gondolatszabadsÀgod fenntartÀsÀval ä akÀrki akÀrmit mond is, ez a NyugatnÀl
megvan, ¢s szÀmodra k¡l´n´sen megvolna. Ami a fogadtatÀst illeti, puhatolÂztam eb-
ben az irÀnyban, s ́ r´mmel tapasztaltam, hogy a k¢szs¢g a Nyugat k´r¢nek ́ sszes tag-
jai r¢sz¢rûl megvan: szÁvesen lÀtnÀk, ha k´z¢nk ÀllnÀl.

Ha a dolgot megvitathatÂnak tartanÀd, talÀn f´lkereshetn¢l valamelyik nap a Cent-
ral kÀv¢hÀzban estefel¢ 6-7 Âra k´zt.

SzÁvesen ¡dv´z´l igaz hÁved
Sch´pflin AladÀr

Budapest, 1932. VI. 2.
Kedves BarÀtom!
T´k¢letesen igazad van. ArrÂl illû lett volna n¢hÀny nyomat¢kos szÂval megeml¢kez-
ni.7 S ha tudom, hogy a Vas. öjs.-ban az û kritikusi munkÀssÀga oly folytonos ¢s a verses
müveket illetûleg oly h¢zagtalan volt, mint szÁves k´zl¢sed mutatja, okvetlen mÂdjÀt
ejtettem volna, hogy alkalmas helyen ezt is szÂba hozzam ä bÀr, amint lÀtod, m¢g mü-
fordÁtÀsairÂl is csak egy zÀrÂjeles mondatban eml¢kezhettem meg.

Az eg¢sz igazsÀgrÂl csak a Te szÁves soraid vilÀgosÁtottak fel. Mindent nem, de majd-
nem mindent elolvastam, amit rÂla Ártak: nem eml¢kszem azonban, hogy a Te k´zl¢-
sedhez hasonlÂ ¢rtesÁt¢st olvastam volna valahol. Sût erre n¢zve csalÀdja tagjaitÂl sem
kaptam utalÀst. Olvastam egyebek k´z´tt, amit a Vas. öjs. Árt rÂla 1901-ben, tehÀt ¢p-
pen akkor, amikor a Statiszt. Hivatal igazgatÂjÀvÀ kineveztetv¢n, leveled szerint meg-
vÀlt addigi ÀllandÂ kritikusi szerep¢tûl: de abban sem volt egy szÂnyi c¢lzÀs sem az û
munkatÀrsi viszonyÀra.

K¢ts¢gtelen, hogy ezt az eg¢sz dolgot Te tudod legjobban, sût ä Ãgy lÀtszik ä egyed¡l
Te tudod. K¢ts¢gtelen az is, hogy ez nevezetesebb dolog, semhogy keresztet vethet-
n¢nk rÀ. Meg kell tehÀt Árnod legalÀbb magÀt a t¢nyt (ha ugyan eddig valahol meg
nem Ártad). BÀrmelyik szakfolyÂirat ´r´mmel fogadnÀ (pl. a Pint¢r-f¢le Iroda-
lomt´rt¢net).

DissertatiÂnak azonban nehezen mern¢m kiadni ä sok sajnos tapasztalatom utÀn.
Ilyenfajta t¢mÀhoz nagyobb ¢retts¢g, tÀj¢kozottsÀg ¢s ́ nÀllÂsÀg kell, mint amennyivel
a mi doktorandusaink Àtlaga rendelkezik. Persze ´r¡ln¢k neki, ha valamelyik meg
tudnÀ csinÀlni. R¢g ajÀnlgatom mÀr t¢mak¢nt magÀt a Vas. öjs.-ot (egy sz¢p monog-
rafia lebeg a szemem elûtt), de nemigen mernek beleharapni. Ha Ãgy volna nÀlunk
is, mint a franciÀknÀl, hogy 40ä50 ¢ves bÀcsik jelentkeznek doktori vizsgÀra, minden
mÀsk¢pp volna!

De hagyjÀn!
K´sz´n´m, hogy ily nevezetes dologban felvilÀgosÁtottÀl, s k´sz´n´m eml¢kbesz¢-

demet illetû szÁves szavaidat.
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M¢g egyet! CsÀszÀr Elem¢r koll¢gÀm nemr¢g Áratott Vargha GyulÀrÂl egy tanÁtvÀ-
nyÀval dissertatiÂt (SzabÂ Gizella: V. Gy. ¢lete ¢s irodalmi munkÀssÀga) ä V. Gy. kritikai
munkÀssÀgÀrÂl abbÂl sem okultam jobban, mint egy¢b tanulmÀnyokbÂl. (El¢g gyenge
kis mü k¡l´nben!)

SzÁves ¡dv´zlettel
szeretû barÀtod
HorvÀth JÀnos

[Pecs¢t: Budapest, 937. mÀj. 31.]
NagysÀgos Sch´pflin AladÀr szerkesztû Ãrnak
Budapest, I., Attila u. 39.

Kedves BarÀtom! Fogadd hÀlÀs k´sz´netemet kitünû munkÀd szÁves megk¡ld¢s¢¢rt.8
Nagy ¢rdeklûd¢ssel olvasom, rÀbÁzva magamat kalauzolÀsodra. LÀtom, hogy rÂlam is
meg-megeml¢kezel.9 K´sz´n´m ebbeli figyelmedet, bÀr az irodalmi ¢letben csak-
ugyan eg¢szen jelent¢ktelen szerepet jÀtszottam.

SzÁves barÀti ¡dv´zlettel
igaz hÁved

HorvÀth JÀnos

Budapest, 1937. X. 9.
Kedves BarÀtom!
Szekfü vÀllalja a jel´l¢st. Azt azonban kik´ti, hogy ne a PekÀr hely¢re vÀlasszÀk meg,
mert PekÀrrÂl eml¢kbesz¢det mondani nem hajlandÂ.10

ºdv´z´l
HorvÀth JÀnos
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Jegyzetek

1. MindhÀrom Sch´pflin AladÀr Árta lev¢l fej-
l¢ces borÁt¢kban (VASçRNAPI öJSçG SZER-
KESZTýS°GE. Telefon 140-18. Budapest,
IV. VÀrmegye-utca 11. sz.) ¢s papÁron (VA-
SçRNAPI öJSçG SZERKESZTýS°GE. 64-ik
¢vfolyam.) talÀlhatÂ.
2. SCH¹PFLIN ALADçR: MAGYAR íRñK. IRODAL-
MI ARCK°PEK °S TOLLRAJZOK. A Nyugat folyÂ-
irat kiadÀsa. Egyetemes Philologiai K´zl´ny,
1917. 642ä646.
3. CsÀszÀr Elem¢r szignÂja.
4. HorvÀth JÀnos szignÂja.
5. HorvÀth JÀnos 1914 ¢s 1917 k´z´tt hÀrom
¢vet t´lt´tt a szerbiai ¢s a galÁciai fronton.

6. Sch´pflin AladÀr nem tudhatott arrÂl,
hogy HorvÀth JÀnos a vilÀghÀborÃ elûtt pub-
likÀlta volna K°T KORSZAK HATçRçN cÁmü ta-
nulmÀnyk´tet¢t. Errûl Ágy eml¢kezik meg
1920. november 12-¢n Szekfü GyulÀnak Árt
level¢ben: àTÀn 1913-ban akart tûlem az °let so-
rozat egy k´tet kritikÀt stb. kiadni: K°T KORSZAK
HATçRçN. Ebben j´ttek volna a NyugatrÂl, AdyrÂl
¢s a hozzÀtartozÂkrÂl addig megjelent cikkeim, Ba-
bitsrÂl, IgnotusrÂl k¢zirataim; meg egypÀr mÀs
(KomjÀthy Jenû, Ambrus Z.). El volt fogadva. De
aztÀn alkudozni kezdtek: hogy kellene bele egypÀr
katolikusrÂl is cikk (SÁk SÀndorrÂl). Erre az eg¢szet
visszavettem.Ê L. HorvÀth JÀnos: KIADATLAN
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íRçSOK A K°T KORSZAK HATçRçN CíMþ K¹TET-
BýL. Literatura, 1993. 3ä23.
7. HorvÀth JÀnos VARGHA GYULA EML°KEZETE
cÁmü elûadÀsÀrÂl van szÂ, amely a Budapesti
Szeml¢ben jelent meg (1932. 225. k´tet, 365ä
402.). ¹nÀllÂan: VARGHA GYULA TISZTELETI
TAG, MçSODELN¹K EML°KEZETE. Bp., 1932.
8. A MAGYAR IRODALOM T¹RT°NETE A XX. SZç-
ZADBAN. Grill KÀroly k´nyvkiadÂ vÀllalata ki-
adÀsa. Budapest, 1937. A dedikÀciÂ sz´vege:
àHorvÀth JÀnosnak szÁves barÀtsÀggal Sch´pflin
AladÀr.Ê
9. àJellemzû az ellenkez¢sek szellem¢re, az eg¢sz iro-
dalmi levegûre HorvÀth JÀnos esete. ý volt az egyet-
len, aki 1910-ben ADY °S AZ öJ [s a legÃjabb] MA-
GYAR LYRA cÁmü k¡l´n kis k´nyvben kiadott tanul-
mÀnyÀban konzervatÁv szempontbÂl, de a t¢nyek is-
meret¢vel ¢s tÀrgyilagosan Árt AdyrÂl. A Budapesti
Szeml¢ben elismer¢ssel bÁrÀlta n¢hÀny, a Nyugat
k´r¢bûl valÂ ÁrÂ novellÀs k´nyv¢t. MegprÂbÀlta va-
lÂdi kritikai szempontbÂl ¢rt¢kelni az eg¢sz irodalmi
mozgalmat egy a Magyar Figyelûben Árt tanul-
mÀnyÀban, keresve elvi alapjait, azokat az eszt¢tikai
¢s stÁluskapcsolatokat, melyek a mozgalom k¡l´nb´zû
tagjait ´sszek´tik, s vizsgÀlÂdÀsa eredm¢ny¢t a ÏstÁl-
romantikaÎ fogalmÀban foglalta ´ssze. Irodalmi
szÁnvonalÃ fejteget¢s¢t ugyane folyÂirat k´vetkezû
szÀmÀban maga Tisza IstvÀn intette le egy Rusticus
alÀÁrÀsÃ kis cikkben azzal, hogy az eg¢sz mozgalom
nem ¢rdemli meg, hogy komolyan besz¢ljenek rÂla.
HorvÀth aztÀn mÀr ä mint k¢sûbb megÁrta ä nem ka-
pott teret kritikai ÁrÀsai elhelyez¢s¢re, s mÀsk¡l´nben
is elkedvetlenÁtett¢k. A Nyugat e k´nyv ÁrÂjÀnak
k´zvetÁt¢s¢vel felajÀnlotta neki hasÀbjait azzal, hogy
Árhat szabadon, legfeljebb vitÀba szÀllunk vele ä ez
elûl azonban kit¢rt. Siker¡lt kikapcsolni az egyetlen
kritikust, aki valÂban ÁrÂi kritikÀt volt hajlandÂ mü-
velni, nagy kÀrÀra az irodalomnak, magÀnak az Ãj
mozgalomnak is, amelynek csak hasznÀra vÀlt volna
a szÁnvonalon ÀllÂ konzervatÁv kritika.Ê (132.)

àVoltak-e olyan po¢tikai vagy stilisztikai elvek,
melyek valamennyi¡kre n¢zve k´z´sek ¢s jellem-

zûk? Ezt a k¢rd¢st az egyetlen irodalmi szempont-
bÂl Át¢lû konzervatÁv kritikus, HorvÀth JÀnos vetet-
te fel, s kÁs¢rletet tett ilyen k´z´s stÁluselv megfo-
galmazÀsÀra a ÏstÁlromantikaÎ szÂval. Ennek ¢rv¢-
nyess¢g¢rûl ¢s kifejezû voltÀrÂl lehet vitatkozni.Ê
(144ä145.)

A konzervatÁv kritika mulasztÀsait ànagyon
pregnÀnsan ÀllapÁtotta meg a mai magyar iroda-
lomtudomÀny legkivÀlÂbb egyetemi müvelûje, Hor-
vÀth JÀnos ARANYTñL ADYIG cÁmü k¡l´n kis f¡-
zetben megjelent tanulmÀnyÀbanÊ. (148.)

à1923-ban Tormay Cecile megindÁtotta a Nap-
keletet, mely elûbb k¢thetenk¢nt, az utÂbbi ¢vekben
havonk¢nt jelenik meg. Tormay Cecile, amÁg ¢lt,
mint fûszerkesztû irÀnyÁtotta, a szerkeszt¢s r¢szlet-
munkÀjÀt elûbb HorvÀth JÀnos, utÂbb Hartmann
JÀnos, N¢meth Antal v¢gezte, legÃjabban KÀllay
MiklÂs v¢gzi.Ê (267.)

à1923-ban kapott katedrÀt a budapesti egyete-
men HorvÀth JÀnos, aki az Ãgynevezett szellemtu-
domÀnyi mÂdszert honosÁtotta meg, ¢les elhatÀrolÂ
elm¢vel megv¢dve magÀt e mÂdszer tÃlzÀsaitÂl. Iro-
dalomt´rt¢neti munkÀiban, k¡l´n´sen m¢g be nem
fejezett ´sszefoglalÂ irodalomt´rt¢net¢ben az eddigi-
ekn¢l magasabb szÁnvonalÃ szint¢zisig jutott el,
egyes r¢szletk¢rd¢sekre vonatkozÂ tanulmÀnyaiban
sÃlyos Ãj szempontokra figyelmeztetett, ÀltalÀban
odaÀllÁtotta a ÏszempontotÎ az adatkutatÀs ¢s k´zl¢s
mell¢. A magyar irodalmi n¢piess¢gre ¢s a magyar
ritmusra vonatkozÂ tanulmÀnyaival irodalmunk
fontos k¢rd¢seit helyezte Ãj megvilÀgÁtÀsba. TanÁtÀsa
nyomÀn az ifjabb tanÀri nemzed¢k magasabb rendü
irodalomszeml¢letre emelkedett. Az Ãjabb ¢s legÃjabb
irodalom irÀnti ¢rdeklûd¢se segÁtett Àthidalni azt a
szakad¢kot, mely a r¢gi iskolai irodalomtanÁtÀs ¢s az
¢lû irodalom k´z´tt hasadt ä ennek mÀris mutatkoz-
nak eredm¢nyei.Ê (271.)
10. Szekfü Gyula 1925-tûl volt az Akad¢mia
levelezû ¢s 1941-tûl rendes tagja. PekÀr Gyula
levelezû tagk¢nt halt meg 1937-ben. RÂla lÀsd
Sch´pflin AladÀr cikk¢t: Nyugat, 1937. II.
204ä205.




