
C¢lba ¢rkezett a t´rt¢nelem?
kovÀcsoltvas l¢pcsûkorlÀtot lÀttam,
mint egy buddhista megvilÀgosodÀsban,
ne legyen v¢ge, vad folyÂ legyen!
ä erre gondoltam. De se Ágy, se Ãgy
nem lett, nem lesz. Csak k¢pzet, akarat,
lehullÂ vakolat
nem l¢tezû falrÂl, t´rt t¢gla hÃgy-

szagÃ huzatban. Csontkem¢nyre szÀradt,
Ãjrak¢pzelûdik ä mondÂdik, mÀsnak.
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HORVçTH JçNOS °S KERESZTURY DEZSý
LEVELEZ°S°BýL

HorvÀth JÀnos ¢s Keresztury Dezsû ta-
nÀrätanÁtvÀnyi kapcsolatÀt ûszinte szere-
tet ¢s barÀtsÀg jellemezte. Mint HorvÀth
JÀnos levelei is tanÃsÁtjÀk, a tanÀr kezdet-
ben tÀmogatta, irÀnyÁtotta kivÀlÂ tehets¢-
gü n´vend¢k¢t, majd egyengette ÃtjÀt, s
k¢sûbb is megosztotta gondolatait fiatal
kartÀrsÀval.

Keresztury Dezsûnek az OrszÀgos Sz¢-
ch¢nyi K´nyvtÀrban ûrz´tt fondja Hor-
vÀth JÀnos ́ tvenkilenc level¢t, illetve leve-
lezûlapjÀt foglalja magÀban (1929ä1960).
HorvÀth JÀnos irodalmi hagyat¢kÀnak
nagy r¢sze, Ágy levelez¢se is csalÀdja birto-
kÀban van, de Keresztury Dezsû hozzÀ in-

t¢zett leveleinek t´bbs¢ge elveszett vagy
lappang; HorvÀth JÀnos leÀnyÀnak, Ko-
rompay Bertalann¢nak szÁvess¢g¢bûl k¢t
Keresztury-levelet k´zl¡nk, mutatÂba.

A Holmi 1995. decemberi szÀmÀban
mÀr megjelent HorvÀth JÀnosnak Ke-
resztury Dezsûh´z int¢zett ́ t levele. Mint
akkor, most is fûk¢nt az irodalomt´rt¢ne-
ti vonatkozÀsÃ levelek k´z¡l vÀlogattunk,
de ÁzelÁtûk¢ppen azokbÂl is adunk n¢hÀ-
nyat, amelyek a lev¢lÁrÂk szem¢lyes kap-
csolatÀra vilÀgÁtanak rÀ. Valamennyi lev¢l
egyszersmind kordokumentum.

Monostory KlÀra

Keresztury Dezsû HorvÀth JÀnosnak

Berlin, 929. VI. 8.
M¢ltÂsÀgos Uram,
engedje meg, hogy elk¡ldjem a kis Babits-cikk k¡l´nlenyomatÀt. Sajnos aprÂ betükkel
van nyomtatva, de hiszen nem is ¢rdemelt sokkal nagyobbat. A ànagyon sz¢pnekÊ k¢-
sz¡lû dolgok, Ãgy lÀtszik, rendesen rosszul siker¡lnek. °s igazÀn sz¢gyenlem, hogy
M¢ltÂsÀgod dics¢rete utÀn, mely szerint mÀr jobban tudok magyarul, ilyen n¢met ÁrÀs-



sal jelentkezem, de, Ãgy lÀtszik, a nyelv csakugyan inspirÀlja a gondolatot is, ¢s befo-
lyÀsolja a gondolatmenetet. Nem tudom, tartalmilag nem lesz-e kifogÀsa ellene M¢l-
tÂsÀgodnak, bizonnyal tÃlm¢retezett egy kicsit az ¢rt¢kel¢s, de azt hiszem, Babits csak-
ugyan legjelent¢kenyebb ¢lû k´ltûnk. °s ä nem tudom, a sors t´rv¢nye vagy irÂniÀja-e
ä a baloldali tÀbor mÀr nagyon is konzervatÁvnak kezdi kikiÀltani. ögy lÀtszik, a bal-
oldaliak is csak besz¢lnek a k´ltûkrûl, de nem olvassÀk ûket.

Az itteni tudomÀnyos vilÀgrÂl most nem tudok jÂformÀn semmit Árni, az utolsÂ he-
tekben alig olvastam ä az ismertetendû magyarokon kÁv¡l ä tudomÀnyos k´nyvet. Ne
m¢ltÂztass¢k azt hinni, hogy elpÀrtoltam a tudomÀnytÂl, de egy kicsit elteltem vele a
t¢l folyamÀn, s a berlini àFestwoch¢kÊ minden napra szolgÀlnak valami Ãj, tanulsÀgos
¢s ¢rdekes esem¢nnyel. Sokat voltam szÁnhÀzban, a berliniektûl igazÀn rengeteget le-
het tanulni, hiszen a pestiek is ä amint olvasom ä az itteni elûadÀsokat mÀsoljÀk. Nagy
rendezûik vannak, ¢s igen nagy szÁn¢szeik. A hÀrom opera is vet¢lkedve akarja elvinni
a pÀlmÀt, most az ¡nnepi jÀt¢kokra ´sszetoboroztÀk a legjobb ¢nekeseket ¢s karmes-
tereket. Az itt vend¢gszereplû milÀnÂi Scala egyik elûadÀsÀt is hallottam, Bach h-moll
mis¢j¢t s legutÂbb a IX. szimfÂniÀt Furtw¤ngler elragadÂ vezet¢se alatt. M¢g van egy-
n¢hÀny elûadÀs, azutÀn jÃlius elej¢n hazautazom, most mÀr nem olyan ́ r´mmel, mint
tettem volna m¢g novemberben; az elsû kellemetlen ¢rz¢s ¢s ellenszenv mÀr elmÃlt,
s k¢nytelen vagyok megvallani, hogy nagyon sokat k´sz´nhetek ennek a berlini ¢vnek.
J´vûre, rem¢lem, legalÀbb tÁzszer ennyit tudok majd dolgozni s okulni. Hazautaztom-
ban Bayreuth, Rothenburg, N¡rnberg, M¡nchen, B¢csen Àt veszem utamat, s lehet,
hogy elûbb m¢g elkÁs¢rem Farkas professzor urat Breslauba, a magyar h¢tre, ahol û
elûadÀst fog tartani. ý most boldogan vÀrja a nagy csalÀdi esem¢nyt, s sokat dolgozik.
Most fejezett be egy tanulmÀnyt a romantika fogalmÀnak magyar fejlûd¢s¢rûl; gondjai
megszaporodtak, mert Becker miniszter tÀvozÀsÀval egyik legnagyobb pÀrtfogÂjÀt ve-
szÁti el az int¢zet. Papp ZoltÀn irodalomszociolÂgiai ¢rdeklûd¢s¢nek mÀr meg is ¢rett
elsû gy¡m´lcse, legutÂbb siker¡lt elûadÀst tartott errûl a k¢rd¢sk´rrûl az int¢zetben,
ahol egy¢bk¢nt is folyik a munka; most ugyan egy kicsit tavasziasan, mert a Berlin
k´rny¢ki sz¢p tavasz nagy csÀbÁtÂ, s hetenk¢nt legalÀbb egyszer megsz´k¡nk egy-egy
eg¢sz napos csÂnakkirÀndulÀsra. Pestre k´r¡lbel¡l szeptember k´zep¢n jutok el, s ak-
kor ä engedelm¢vel, tisztelegni fogok M¢ltÂsÀgodnÀl. Sz¢p ¢s kellemes nyarat kÁvÀnok
Professzor örnak, hÀlÀs, tisztelû tanÁtvÀnya:

Keresztury D.

A kis Babits-cikk ä MICHAEL BABITS, DER LYRIKER, megj.: Ungarische Jahrb¡cher, 1929. IX. 110ä
116. o. (Magyar fordÁtÀsa megjelent Keresztury Dezsû Babits-k´tet¢ben 1988-ban, a SÀgvÀri
Endre Nyomdaipari Szakk´z¢piskola ¢s SzakmunkÀsk¢pzû Int¢zet kiadÀsÀban.) ä A lev¢lÁrÂ
Keresztury ekkor a berlini (Kaiser Wilhelm ä most: Humboldt) egyetem magyar nyelvi lektora,
a Collegium Hungaricum k´nyvtÀrosa ¢s a Berlitz-iskola tanÀra volt. ä Farkas professzor ä Farkas
Gyula (1894ä1958) irodalomt´rt¢n¢sz, 1928-tÂl a berlini egyetem magyar tansz¢k¢nek vezetû
tanÀra ¢s a Collegium Hungaricum igazgatÂja. ä Becker miniszter ä Carl Heinrich Becker (1876ä
1932) porosz kultuszminiszter, egyetemi tanÀr. MagyarbarÀt volt, neki k´sz´nhetû a berlini
egyetem magyar tansz¢k¢nek ¢s a Magyar Int¢zetnek a l¢trehozÀsa.
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HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Bp., 1929. jÃn. 19.

Kedves Keresztury ör! A ànagyon sz¢pÊ cikket megkaptam; k´sz´n´m azt is, meg a
levelet is. A jellemz¢s jÂ, helyes; ¢s ¢rt¢kel¢sben sem talÀlom tÃlzÂnak. Az eg¢sznek
igen jÂ n¢met Áze van, de ez ezÃttal hely¢nvalÂ; bÀr a gondolkodÀs n¢mely magyariz-
musait ´r´mmel fedeztem fel benne. Egy hibÀja van, s ezt az¢rt tudom jÂl megmon-
dani, mert nekem is az a hibÀm: bizonyos zsÃfoltsÀg, szük helyen menn¢l t´bbet, min-
dent elmondani akarÀs. De ¹n n¢met¡l Árt, s n¢metben ez stÁlszerübb, mint minÀlunk.
ä SzÂval meg lehet el¢gedve vele.

Azt mÀr, azt hiszem, r¢g megÁrtam, hogy Pint¢r igen jÂnak talÀlta azt a bizonyos
cikk¢t, ´r¡lt neki, s a legk´zelebbi, vagyis (sajnos, csak) ûszi szÀmban k´zz¢teszi. ä Le-
vel¢nek nagy r¢sze elûl (szÁnhÀzak, Ãtitervek stb.) mogorvÀn bezÀrtam keblemet, ne-
hogy kÁs¢rtetbe j´jjek kollokviumok s egy¢b ¢v v¢gi tortÃrÀk àfarbarÃgÀsÀraÊ. JÃl. 2-Àn
utazom csalÀdom utÀn Graz mell¢ (St. Peter bei Graz, Schloss Reinthal).

SzÁves ¡dv´zlettel
HorvÀth JÀnos

Pint¢r Jenû ä (1881ä1940) irodalomt´rt¢n¢sz, a Magyar Irodalomt´rt¢neti TÀrsasÀg egyik meg-
alapÁtÂja, az Irodalomt´rt¢net cÁmü folyÂirat szerkesztûje, egyetemi tanÀr. Fûmüve: A MAGYAR

IRODALOM T¹RT°NETE ä t´bb javÁtott ¢s bûvÁtett kiadÀsban.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Bp., 1931. jan. 15.
Kedves Keresztury ör!
Level¢t s egy kivÀlÂ tÀrsasÀg Àltal alÀÁrt k¢peslapjukat k´sz´nettel vettem. Csak az¢rt
nem vÀlaszoltam eddig, mert komolyan vettem a Magyar Romantika szerzûj¢nek àLev¢l
megy! ºdv!Ê kiÀltÀsÀt. Menni mehetett valahovÀ lev¢l, de ide nem j´tt. Nem vÀrok
hÀt rÀ; û most Ãgysem Ár, hanem olvas... bÁrÀlatokat. °n mÀr olyat is olvastam, amit û
m¢g nem, s tudok olyanrÂl, amit û nem is sejt. çltalÀban jobban ¡t´tt ki a dolog, mint
rem¢ltem: nem szidtÀk ´ssze el¢gg¢: m¢g el talÀlja bÁzni magÀt.

A lev.lap c¢lzÀsait legnagyobbr¢szt ¢rtem, csak azt nem, hogy Ker¢nyi Ãr (àGyuriÊ)
mi-fene àazonossÀgotÊ keresg¢l. A mathematikusok v¢gtelen¡l h¡lye alapt¢tele, amely
szerint àminden mennyis¢g egyenlû ´nmagÀvalÊ (=) mÀr r¢g megoldotta az azonos-
sÀg rejt¢ly¢t; rem¢lem, û valami egyebet firtat. Hogy SÁk SÀndor a ritmikÀt reformÀlja,
azon nem csodÀlkozom; mÀr r¢gen hozzÀfogott, de akkor nem siker¡lt neki: illû, hogy
tovÀbb kutasson. Hogy mÀsok a ànemz. klasszicizmustÊ ¢ltetn¢k, nem hiszem: bizo-
nyÀra valami jelenvalÂbbra ¡rÁtgetik a pohÀrt! SzentivÀnyi Ãr pedig ne SzilÀgyi S. szel-
lem¢t id¢zze, hanem a pietizmus¢t! AzÂta is volt errûl cikk a Viertel-Jahrschr.-ben ä
ajÀnlja neki Payr SÀndort is (PietistÀk a 18. sz.-ban,  1898). BÀrki mit mÁveljen, k´sz´-
n´m az ¡dv´zletet, s ¡dv´zl´m az alÀÁrÂkat.

°n most azon t´r´m a fejem, vajon Eckhardt SÀndort megbuktattassam-e harmad-
Ázben is az Akad¢miÀban. F¢lek, ha ajÀnlom, megint ez lesz a v¢ge. Mindamellett
(minthogy sohasem az osztÀlyban, csak a pl¢numban vÀgtÀk el), ha csak az osztÀly ez-
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Ãttal nem ellenzi, ÃjbÂl ajÀnlani fogom. BÀr a dolog annyibÂl teljesen kilÀtÀstalan,
hogy ha pÀrszor megbukik, sem javul. A vÀlasztÀsok k´zeledt¢vel egyre szemtelenebb
cikkekben nyilatkozik kivÀlÂ akad¢mikusokrÂl. ä Ez az¢rt tartozik àideÊ, mert n¢me-
lyek mÀr ¢rdeklûdtek: meg mern¢m-e kockÀztatni Farkas Gyula ajÀnlatÀt (alighanem
F. Gyula titkos megbÁzÀsÀbÂl!). °n term¢szetesen arra hivatkoztam, hogy Eckhardtot
az osztÀly 2 Ázben is megvÀlasztotta: hÀrom a magyar igazsÀg ä nem tÀgÁtok a harma-
diktÂl. Egy¢bk¢nt is F. Gy. m¢g fiatal ember: vÀrhat. (K´zt¡nk mondva: Ãgy kibuktat-
nÀk, hogy csak Ãgy nyekkenne!) NB. az I. osztÀlyban lev. tagsÀgra csak 1 hely van; s
minthogy F. Gy. Ág¢rete ellen¢re sem levelezik, azt nyilvÀnvalÂan nem ¢rdemlette meg.

Eff¢le l¢ha gondolatokon kÁv¡l komolyabbak is lefoglaltÀk utÂbbi napjaimat. Em-
l¢kk´nyv k¢sz¡l ä titok, hogy kinek ä, s abba kellett nekem is beleremekelnem n¢hÀny
lap erej¢ig. ElhatÀroztam, hogy k´nnyen, szellemesen, egy pipadohÀny mellett kif¡ty-
tyentem az eg¢szet, s az lett a v¢ge, hogy napokig g´rnyedtem mellette. Az a baj, hogy
mihelyt belekapok valamibe, lehÃz valami (nagy csizma? r´vidlÀtÀs?), s beleragadok,
sût ä ha csak k¡l´n´s mÂdon ki nem szakÁtom magam, belefulladok. Ez¢rt nem vÀl-
lalok semmit.

AnnÀl kev¢sb¢, mert megy minden, m¢g az ¹n nyelvk´nyve is ä hiÀba mondjÀk sz¡k-
s¢gesnek elûzûleg az ¢n r¢szv¢telemet. Most mÀr meggyûzûdhetett errûl, ¢n pedig
´r¡l´k, hogy elk¢sz¡lt vele.

A verset k´sz´n´m. Nem rossz,* de most nem Árok t´bbet felûle ä f¢lv¢n itt is a
àbelemeleged¢stûlÊ.

A monolÂg kultÃrÀval mit tervez? ízl¢st´rt¢neti fejezet? A magyar k´z´ns¢g jellem-
z¢s¢¡l? °n magam mÀr hovatovÀbb csak monolÂgkultuszra adom magamat, de ez
mÀsvalami.

SzÁves ¡dv´zlettel
HorvÀth JÀnos

* Valamelyes klasszicitÀs van benne. De Berzsenyi mellett Dayka GÀbor-elem is. Ezt
s¡sse ki Farkas!

°n k¢szs¢ggel elmer¡ltem benne.

A MAGYAR ROMANTIKA szerzûje ä Farkas Gyula (a monogrÀfia 1930-ban jelent meg). ä Ker¢nyi
Gy´rgy ä (1902ä1986) n¢pzenekutatÂ, zeneszerzû, karnagy. E´tv´s-koll¢gista volt. (Doktori disz-
szertÀciÂja: A MAGYAR JAMBUS-DALLAMOK RITMUSA.) ä SÁk SÀndor ä (1889ä1963) piarista pap,
k´ltû, irodalomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr. ä Payr SÀndor ä (1861ä1938) evang¢likus egyhÀzt´r-
t¢n¢sz. VonatkozÂ müve: A PIETIZMUS PAEDAGñGIçJA (Pozsony), 1908). ä Eckhardt SÀndor ä
(1890ä1969) irodalomt´rt¢n¢sz, nyelv¢sz, szÂtÀrÁrÂ, egyetemi tanÀr, E´tv´s-koll¢gista, majd a
koll¢gium tanÀra. ä Eml¢kk´nyv k¢sz¡l ä minden bizonnyal a N°GYESY (LÀszlÂ) EML°KK¹NYV

(1931). ä Az ¹n nyelvk´nyve ä Keresztury Dezsûnek a berlini Berlitz-iskolÀban tanulÂ n¢met hall-
gatÂk szÀmÀra Árt magyar nyelvk´nyve.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Schl. Reinthal, 1931. aug. 25.
Kedves Keresztury ör!
KÀr, hogy elûbb nem Árt, akkor p¢nze sorsÀrÂl mÀr ¢rtesÁthettem volna. TalÀlomra
menesztettem ugyan egy levelet az E´tv´s-koll¢giumba, s Farkast is k¢rtem, hogy ha
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cÁm¢t tudja, ¢rtesÁtse, de, Ãgy lÀtszik, mindez sikertelen volt, mert ma ¢rkezett level¢-
ben mindezekrûl nem tesz emlÁt¢st.

R´viden megism¢tlem tehÀt emlÁtett levelem foglalatÀt.
Mikor azt a lapjÀt megkaptam, melyben p¢nze elveszÁt¢s¢rûl ¢rtesÁtett, lementem

St. Peterbe, a gendarmerie-hoz, s bejelentettem a dolgot, mit sem bÁzva a sikerben.
MÀsnap mÀr megkaptam az ¢rtesÁt¢st, hogy a p¢nz megvan, s k¢ts¢gtelen¡l az ¹n¢,
mert a tÀrcÀban cÁme is megvan valami mÂdon; az ´sszeg 2 db. 50 Schillinges bankÂ
(lehet, hogy t´bb is, a csendûr inspektor ennyit mondott). TovÀbbi felvilÀgosÁtÀst a
Polizei-Direction, Fund-Amt, Graz ad, s oda kell fordulnia ¹nnek szem¢lyesen (lev¢lben)
a tovÀbbiak¢rt. 10% a becs¡letes megtalÀlÂt illeti.

A ànyaralÀsÊ igen gyalÀzatos k´r¡lm¢nyek k´z¢ szorult, vagyis szorÁt engemet. Foly-
tonos, pocs¢k, hideg esû, vagy ami m¢g kilÀtÀstalanabb: meleg esû; alig lehet kimoz-
dulni. MiÂta itt vagyok, mind´ssze 3-4 nap kiv¢tel¢vel ez az Àllapot. Jellemzû, hogy
Hammern¢l (nem Kikkmaiern¢l) csak egyetlenegyszer ¡lhettem kint a szabad levegûn
(hogy sz¢pen fejezzem ki magam: a term¢szet korcsmÀjÀban), minden mÀs alkalom-
mal, ha ugyan elmehettem, az ivÂba kellett behÃzÂdnom. így a mÃlt h¢ten Kerecs¢nyi
Dezsûvel is, aki szint¢n felkeresett nyaraim tanyÀjÀn. Fel-feltekintek a fellegek m´g´tt
konokul elbÃjt nap fel¢, s megfenyegetem a cigÀnnyal: àMajd s¡tn¢l m¢g, de nem lesz
kinek!Ê

Az eml¢kbesz¢d k¢sz, Ãgy-ahogy; olykor k´ltûi sugalmak prÂbÀltak sz¢p k¢peket,
csÁnt, bÀjt, kecset ¢s kellemet oltani bel¢, de a stÀjer esû leverte a lepk¢k hÁmporÀt, s
lett az eml¢kbesz¢dbûl egy tenyeres-talpas HorvÀth JÀnos-i mÁv, dÁsztelen ¢s dadogÂ.
Az volt a c¢lom, hogy megszerettetem az embert; evvel elt´ltv¢n az idût, lÀtom, hogy
alkotÀsa megfelelû m¢ltatÀsa n¢lk¡l se keze, se lÀba az eg¢sznek. Na de ¢n mÀr ki nem
n´vesztem azt neki. Legfeljebb egy m¢ltÂ zÀrad¢kot eszelek m¢g ki hozzÀ, mint Farkas
a legÃjabb k´nyv¢hez.

ý ti. (¢ppen tegnap fejeztem be elolvasÀsÀt) a v¢g¢re odaÁrta, hogy V°GE, jÂllehet
az elej¢re nem Árta oda, hogy Eleje. Eg¢szben v¢ve, mÁg kitüz´tt c¢ljÀnÀl maradva,
nemzed¢k¢nek s azzal kapcsolatos, irodalmi-geo-genealÂgiai hÀlÂzatait teregeti ¢s bo-
gozgatja, igen ¢rdekes, helyes, tanulsÀgos, olykor kitünû ¢s Ãj, de a v¢g¢n, irodalmi
(ti. autonÂm irodalmi) szempont sz¡ks¢g¢t is ¢rezv¢n, ad egy rÀadÀsfejezetet, amely
nem m¢rkûzhet a t´bbiekkel, s amelyet n¢zetem szerint (meg is fogom neki Árni) leg-
jobb volna elhagyni. Eg¢sz hatÀrozottsÀggal arra az ÀllÀspontra kell helyezkednie,
hogy nem irodalomt´rt¢netet Ár, hanem tanulmÀnyt, mely az irodalomt´rt¢net szÀmÀra
irodalom k´r¡li ¢s irodalombefolyÀsolÂ t¢nyezûkrûl ad felvilÀgosÁtÀst: aff¢le al¢pÁt-
m¢nyt.

Sok l¢lekderÁtû megjegyz¢st csatoltam hozzÀ, ideszorulva a bolthajtÀs alÀ, ezzel prÂ-
bÀlvÀn pÂtolni a hütlen napsugÀrt. Engem derÁtett, Farkas barÀtunk nevetve fog okul-
ni, pr¡szk´lni s majdan t´r´lni ¢s Àtfogalmazni. Vannak àfelmeleged¢seiÊ, naiv pilla-
natai, mikor ä kivÀlt a v¢g¢n ä hit¢rûl, magyar hit¢rûl ¢s mÀs eff¢l¢krûl tesz vallomÀst
remegû hangon ä pedig voltak¢pp csak azon lelkesedik fel, hogy: V¢ge. Ilyen helye-
ken k¡l´n´sen jÂl kicinikuskodtam magamat.

Egy levelezûlapon megÁrtam mÀr neki, hogy ÀltaljÀban v¢ve igen jÂ k´nyvet Árt. A
r¢szleteket k¢sûbb k´zl´m vele, majd ha a nÀlam levû szakvizsgai dolgozatokat is le-
gyürtem.

Az¢rt, hogy a k¢t k¢ks¢g k´z´tt lebeg, mint a Mohamed koporsÂja, m¢g visszaszÀll-
hat annyira az anyaf´ldre, hogy p¢nze elveszt¢s¢nek, zavarainak, elutazÀsÀnak k´ze-
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lebbi k´r¡lm¢nyeit megÁrja. Itt ui., Reinthalban, ez igen nagy szenzÀciÂ volt, s m¢g
nagyobbÀ lett a csodÀlatos jÂ v¢g Àltal. Ha p¢nz¢t elvesztette, hogyan tudott elutazni?
Elutazott-e az 1 ÂrÀssal? Honnan Árta nekem a lapot?

Mi szept. 5-¢n k¢sz¡l¡nk haza. BÀr napok Âta azzal fenyegetûz¡nk, hogyha tovÀbb
is Ágy ´mlik az esû, itt hagyjuk a z´ld Steiermarkot, s a HortobÀgyon t´ltj¡k el vakÀ-
ciÂnk hÀtralevû r¢sz¢t. 

Feles¢gem, Juliska k´sz´nik az ¡dv´zletet, ¢s szÁvesen viszonozzÀk.
ºdv!

HorvÀth JÀnos

Kerecs¢nyi Dezsû ä (1898ä1945) irodalomt´rt¢n¢sz, E´tv´s-koll¢gista, a ProtestÀns Szemle szerkesz-
tûje. ä Az eml¢kbesz¢d ä HorvÀth JÀnos: VARGHA GYULA TISZTELETI TAG, MçSODELN¹K EML°KE-
ZETE (1932). ä Farkas (Gyula) legÃjabb k´nyve ä TçJ- °S NEMZED°KSZEML°LET A MAGYAR IRODA-
LOMBAN. 1931.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Bp., 1934. Àpr. 16.
Kedves Keresztury ör!
Bizony jobban ´r¡ltem volna, ha hÃsv¢tra csakugyan hazaj´n. Akkor mÀr r¢g meg-
besz¢lt¡k volna a k¢rdezett dolgokat, s engem nem bÀntott volna a lelkiismeret, hogy
ily sokÀig halasztom a vÀlaszt. De ez az ¢n legnyomorultabb hÂnapom, a mÀjussal
egy¡tt. ElûadÀsra elûk¢szÁtett anyagom akkorÀra elfogy, az ÂrÀkkal pÀrhuzamosan kell
tovÀbb k¢sz¡ln´m. Azt viszont szinte lehetetlenn¢ teszi az ilyenkor nyakamba szakadÂ
sok szakvizsgai dolgozat olvasÀsa, azutÀn pedig a szÂbeliek, s mindez mÀjusban ism¢-
telten. RÀadÀsul most m¢g a der¡lt ¢gbûl csapott le rÀm a Farkas-¡gyben a holnapi
kari ¡l¢sre k¢szÁtendû, most mÀr hÀla Istennek: k¢szÁtendett, nagy fene referÀtum vil-
lÀma. Erre hasznÀltam a szombatot, vasÀrnapot ¢s a mai d¢lelûtt´t. A bizottsÀg egy-
hangÃlag Farkas mell¢ Àllott, rem¢lem, a kari ¡l¢s is megszavazza, bÀr vannak àaka-
d¢kokÊ. Nagyszerü ´tletem volt, hogy a tansz¢ket Ágy neveztem el: àÀltalÀnos iroda-
lomtudomÀny, az elszakÁtott magyarsÀg irodalma ismertet¢s¢nek k´telezetts¢g¢velÊ.
Ez utÂbbi novum megtette a hatÀst, ez ellen senki sem szÂlhat, senki sem meri mon-
dani, hogy ma ä ¢ppen ma ä erre ne volna sz¡ks¢g, s hogy F. Gy. erre ne volna alkal-
mas. Mondja meg ezeket neki is, hogy ne kelljen k¡l´n Árnom neki. Eleget k´rm´ltem
rÂla a jelent¢semben, ¢let f´l´tti nagysÀgban ÀllÁtva fel szobrÀt, s olyannak rajzolva,
amilyennek kellene lennie. (Ezt is mutassa meg neki, hadd nevessen.)

A klasszika müszÂt nem ajÀnlom. Magyarban elûzm¢nytelen, s a k¢sz¡lû tanulmÀny
Ãjszerüs¢g¢t f´l´sleges idegenszerüs¢ggel komplikÀlnÀ, ami sokakat k´nnyen meg-
bosszantana. A klasszicizmus szÂtÂl nem kell f¢lni; hozzÀ vagyunk szokva, hogy az sok-
f¢l¢t jelent; a nemzeti jelzûvel kapcsolva pedig lefoglalhatjuk egy unikum jelens¢g ne-
v¢¡l. Csak kellûk¢pp meg kell k´tni s megmagyarÀzni, hogy mit akarunk jelentetni
vele; egy megfelelû definitio magÀban is segÁthet a bajon, de ott lesz az eg¢sz k´tet,
amely voltak¢pp konkr¢t mÂdon ki fogja fejteni az ¢rtelm¢t. °n magam a nemzeti
kl.-ba t´bbf¢l¢t zsÃfoltam bele; szembeÀllÁtottam az irodalmunkban korÀbban kÁs¢r-
letezett, idegen mintÀjÃ klasszicizmusokkal (franciÀs, antik, n¢met-g´r´ggel); szembe-
ÀllÁtottam a nemzetinek a k´r¢n bel¡l a V´r´smarty-f¢le romanticizmussal, de itt mÀr
a müv¢szi kivitel t´k¢ly¢re, egyensÃlyozottsÀgÀra c¢lozva a klassz. fogalmÀban; v¢g¡l
¢rtettem rajta a 18. sz. Âta fejledezû igazi nemzeti irodalom kiteljesed¢s¢t, magyarsÀg



¢s müv¢szis¢g elsû t´k¢letes ´sszeegyeztet¢s¢t. Mindez, mint lÀtja, pusztÀra a mi iro-
dalmunkon bel¡l valÂ jelens¢gekhez kÁvÀnja viszonyÁtani, s azokhoz viszonyÁtva meg-
nevezni a szÂban forgÂt. Nincs is rÀ semmi sz¡ks¢g, hogy terminolÂgiÀnkban idegen
irodalomt´rt¢netek szÂjÀrÀsaival t´rûdj¡nk. çm t´rje rajta a fej¢t az idegen, hogy ho-
gyan lehet klasszicizmusnak nevezni olyasmit, ami viszont szelleme szerint oly sokban
romantikus. De ha a Corneille-, Racine-f¢le barokkot lehet fr. klasszicizmusnak ne-
vezni, akkor stb.

Egy¢bk¢nt a nemz. kl. n¢v mÀr el van terjedve. Elem¢r is vÁgan hasznÀlja. ä Keres-
het mÀs nevet, s lehet, hogy talÀl is kifejezûbbet; csak arra vigyÀzzon, h. a nemz. klassz.
eg¢sz l¢nyeg¢hez k¢pest a n¢v keresetlennek, term¢szetesnek tess¢k.

                ºdv!
HorvÀth JÀnos

balatoni, szalavÀrmegyei telektulajdonos!
(AlmÀdi ¢s AlsÂ´rs k´zt, t´lgyerdûs domboldalban).

Elem¢r ä CsÀszÀr Elem¢r (1874ä1940) irodalomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Bp., 1934. mÀjus 23.
Kedves Keresztury ör!
Naponk¢nt vizsga, kollokvium: tannÀ valÂ utÀlatos ÀtalakulÀsa annak, amit az ember
egy f¢l¢ven Àt kiizzadt magÀbÂl. ä De hagyjÀn!

Nem kerÁt-e nagy feneket a nemz. klasszicizmusnak? (Arany: àA sok kerÁtett ÂriÀs
fen¢kÊ.) °n is ott akadtam meg ¢s ragadtam meg. VÀgjon neki tÃlsÀgos aggÀlyoskodÀs
n¢lk¡l! A terminolÂgia munka k´zben j´n ki, s a munka v¢gezt¢vel tisztÀzÂdik. A mi
tudomÀnyunk sz´veges tudomÀny: sz´veg n¢lk¡l semmi, s csak a sz´veg teremti meg.
Ha tehÀt eleget olvastunk, tanultunk, ¢szlelt¡nk, hozzÀ kell fogni a megÁrÀsÀhoz, s ha
meg van Árva, sz´veg¡nket kell a valÂsÀggal ´sszehasonlÁtani ¢s ahhoz k¢pest javÁtgat-
ni. Mindazt a finomsÀgot, amit a valÂsÀgban (t´rt¢nelemben) ¢szlel¡nk, csak egy hu-
zamos sz´veg hasonlÂ finomsÀgai szuggerÀlhatjÀk. Ez nem mathematika, nem jelekkel
k´zvetÁthetû tudomÀny. Itt besz¢lni kell, s a besz¢d eg¢sze jelent valamit. Neki kell hÀt
lÀtni, mint a selyemgubÂ leg´ngy´lÁt¢s¢nek. V¢g¡l is megtalÀlja az ember az elej¢t, s
akkor aztÀn lefut egyv¢gt¢ben. Van-e arra theoria, hogy hogyan kell megtalÀlni a gu-
bÂn a szÀl v¢g¢t (elej¢t)? MÁg valaki ezen t´prenkedik, a paraszt, a diÀkfickÂ elkezd
babrÀlni rajta, ¢s megtalÀlja az elej¢t. TapasztalatbÂl tudom.

Ennek ellen¢re a t¢mÀk ¢rdekesek. A àKelet ¢s Nyugat k´ztÊ magÀba foglalja az
eg¢sz magyar sorsot. Nemcsak kultÃrak´zi helyzet az! Politika! S ma fenyegetûbb, mint
valaha.

De ä ÃjbÂl: hagyjÀn!
Gyula: nagy probl¢ma. Nekem is, bÀr azt hittem, hogy mindent lÀttam ¢s mindent

tudok (nem a tudomÀnybÂl, hanem a k´z´ns¢ges emberi ¢letbûl): Ãj tapasztalatok for-
rÀsÀt nyitotta meg. Mi lesz a v¢ge? ä nem tudom. De azt ¢rzem, hogy nÀlamnÀl sokkal
okosabb emberek dolgoznak rajta, benne, ellenem. Neki ne szÂljon errûl. R´videsen
magam is tisztÀbban lÀthatok.
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Vigasz mindezekkel szemben: SzalavÀrmegye, a balatonkÀptalani t´lgyes, melyben
p¡nk´sd h¢tfûj¢n mintegy 5 Âra hosszat pipÀltam, t¢rk¢peztem, le-le¡lv¢n s n¢zv¢n
àtekintûmrûlÊ a mes¢s, a t¡nd¢ri, a k¢ptelen Balatont. Maga a valÂtlansÀg, az àÀmulÀsÊ
(Csokonai), a àcsalatÀsÊ (Berzsenyi). Ha elj´v´k onnan, ki is jÂzanodom, s nem hiszek
benne. De megint csak visszakÁvÀnkozom.

A szigligeti olcsÂsÀgrÂl mÀr el¢bb is hallottam. V¢gtelen¡l szomorÃ dolog ez az ol-
csÂsÀg. °rmell¢ki szÁvem vel´k dobog a szigligeti szûlûsgazdÀk¢val. De ha mÀr dobra
ker¡l, legalÀbb magyar k¢zbe ker¡lj´n a szûlû. Nem is volna ellenemre most sem, hogy
vegyek valamit ott is. Ha kapn¢k ott egy kisebb darabot hozzÀ valÂ pajtÀval, tanyÀval,
bigeccsel, kalyibÀval ä vagy ahogy ott nevezik ä, szÂval olyan kis hajl¢kkal, àmelyben
egy b´lcs csendes nyugtot s szÀllÀst lelhetneÊ, azonnal, t¡st¢nt, ¡st´ll¢st (V´r´smarty):
akkor elmenn¢k sz¢tn¢zni, s a balatonkÀptalani telket egy-k¢t ¢vre csak àbefektet¢s-
nekÊ ¢s àtekintûnekÊ minûsÁten¢m, amellett pedig Szigligeten hÃzÂdnÀm meg egy-egy
h¢tre. Csak legyen ott legalÀbb egy szoba, konyha. Ha tud ilyet, Árja meg, s megn¢zem.
InkÀbb lassÁtom emitt a t´rleszt¢st, hogy ott is legyen valamim. De mellûzhetetlen fel-
t¢tel: egy kis lakhatÂ kunyhÂ. Ha volna ilyen, sz¡retre mÀr odalÀtnÀm vend¢gem¡l
MagÀt is. Szûlû nem kell sok, akÀr 500 n¢gysz´g´l is el¢g. De egy kis f¡st´s kalyiba
okvetetlen¡l kell hozzÀ! 

A Becsali n¢v nagy kelendûs¢gnek ́ rvend mifel¢nk is. De ¢n nevet semmif¢le lakÂ-
helyemnek nem adok. Adjon mÀs! T´rje rajta mÀs a fej¢t! Az az egy bizonyos, hogy
akÀrhol vÀr reÀm àegy Er¢mi szÀllÀs, sz¢p hajl¢k, szent fed¢lÊ: ott Himfy, Csokonai,
Berzsenyi versei polcomon megtalÀlhatÂk lesznek. Csokonai ¢ppen nem maradhat
el, valamint margittai szûlûnkbûl ÀtplÀntÀlandÂ venyig¢k, diÂfa, mandula- ¢s barack-
csemet¢k sem.

Ha tehÀt tud ajÀnlani, ajÀnljon ment¡l el¢bb, hogy jÃnius k´zepe fel¢ tisztÀban le-
gyek vele, hovÀ kell fizetnem legk´zelebb: àBalatonkÀptalan-f¡rdûtelepÊ-nek-e, vagy
a dallamos, r¢gi, bÀjos, rokokÂs Szigligetnek-e, melyrûl nagyvÀradi f´ldim, SzathmÀry
JÂzsef is Àtkeresztelte magÀt. Na de az¢rt EduÀrdnak m¢gsem fognÀm nevezni maga-
mat!

ºdv! K¢zcsÂk!
HorvÀth JÀnos

Gyula ä Farkas Gyula.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Schl. Reinthal, St. Peter bei Graz, 1934. jÃl. 12.
Kedves Keresztury ör!
K´sz´n´m hosszÃ level¢t. MegÀllapÁtottam, hogy mÁg megÁrta, k´zben 80 k´nyvismer-
tet¢ssel is elk¢sz¡lt Ãgy mell¢kesen. Irigylem ezt a munkak¢pess¢get. °n k¢t h¢t Âta
a Humanizmust ÁrnÀm, de inhumÀnus tehernek ¢rzem, s m¢g csak Zsigmond kirÀllyal
nyavalygok. Ma du. pÀratlan hevess¢gü zivatar akadÀlyozott mindennemü munkÀ-
ban. A k´zelben egy csürt fel is gyÃjtott a stÀjer mennykû.

K´sz´n´m a Szigliget-ÀbrÀndok k´r¡l kifejtett tev¢kenys¢g¢t, melynek lÀthatÂ je-
lek¢nt elûttem van kedves bÀtyjÀnak egy lapja. Igen szÁvesen ajÀnlja szolgÀlatait, s in-
vitÀl a àtetthelyreÊ sz¢tn¢zni. °pp az im¢nt k´sz´ntem meg rendkÁv¡li szÁvess¢g¢t.
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Aug. 15ä20. tÀjÀig itt maradunk, azutÀn egy-k¢t napi pesti pihenût k´zbevetve Mar-
gittÀra megy¡nk, s szept. 5. tÀjÀn megy¡nk vissza a SzapÀry utcÀba. Addig tehÀt sz¢t-
n¢zni nem lehet, s azutÀn vÀlik meg, mi lesz ÀbrÀndokkal ¢s tetthelyekkel. E k¢t foga-
lom k´r¡l forog a vilÀg; az ¢n àjÂzansÀgomÊ t´bbnyire mÀr csak az elsût szokta meg
valÂsÀgnak tekinteni. Maguk meddig maradnak odahaza? ä Olvasta-e mÀr Szerb An-
tal irodalomt´rt¢net¢t? °n elhoztam ide, az I. k´tetet becs¡letesen v¢gigolvastam, a
II.-ban is lapozgattam mÀr az ¢rdekesebbnek Ág¢rkezû helyeken. Egyelûre nem mon-
dok rÂla semmit, de annyit mondhatok, hogy legsikeresebb, legfelfrissÁtûbb, leg´sz-
szefoglalÂbb, legegys¢gesÁtûbb ¢s szervesÁtûbb szintetikus elv t´rt¢neti szeml¢let szÀ-
mÀra a jelenben valÂ elfogultsÀg. ä Egy¢bk¢nt ¢n mÀr nem merek irod.t´rt¢netet Árni
ezek utÀn, mert ki leszek t¢ve annak, hogy szerbhorvÀt irod.t´rt¢n¢sz pÀrnak emle-
getnek benn¡nket.

A Gyula dolgÀrÂl itt nem nyilatkozom, sok gatyÀzÀs t´rt¢nt ak´r¡l mindk¢t r¢szen.
¹r´mmel olvasom, hogy mind a ketten megprÂbÀltÀk a rep¡l¢s ¢lvezet¢t, csak tÃl-

sÀgosan bele ne j´jjenek!
Most sz¢p csendesen esik... àm¢g egyszer felemelte szavÀt SÀr rÂna vid¢k¢nÊ, s el¡lt

a zivatar; de szelÁdebb gyermeke, az esû, altatÂan csobog, bugybor¢kol odakinn a csa-
tornÀkbÂl, s puhÀn szemerk¢l az ablakokon. Le is fekszem azonnal.

ºdv!
HorvÀth JÀnos

Keresztury Dezsû k´nyvismertet¢sei az Ungarische Jahrb¡cherben jelentek meg. ä Szerb Antal
MAGYAR IRODALOMT¹RT°NET-e, az Erd¢lyi Helikon pÀlyadÁjas müve, 1934-ben jelent meg.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Bp., 1936. Àpr. 5.

Kedves Koll¢ga ör! Rossz n¢ven veheti, hogy ily sokÀra vÀlaszolok. De mÀrc., Àpr.,
mÀjus az ¢n legnehezebb hÂnapjaim. ElûadÀsokbÂl kifogyva naprÂl napra ¢lek, ka-
pom egyre-mÀsra a sok f¢lig k¢sz dolgozatot stb. RÀadÀsul vÀllaltam is munkÀt: ûsszel
majd kider¡l, hogy mit. S mindezek hegy¢be HÂman jÂvoltÀbÂl bizonyos m¢ltÂsÀgo-
kat kaptam, melyek miatt mÀr t´bbsz´r elûszobÀztam a Miniszt¢riumban, s ¢rtekez-
leteken vettem r¢szt.

A rÂlam szÂlÂ ismertet¢st sem akartam addig megk´sz´nni, mÁg egyebekrûl is nem
Árhatok. Az ismertet¢s igen is jÂindulatÃ, a v¢ge fel¢ nagyon is sok jÂt halmoz reÀm.
HovatovÀbb nem merek mÀr Árni, mert ilyen polcrÂl, ahovÀ mÀr n¢hÀnyan fel¡ltettek,
csak hanyatlani lehet ä aminek k¡l´nben ideje is van mÀr. A 331. hasÀbon a àGesetz-
m¤ssigkeitÊ t´bbet mond, mint amit ¢n mertem keresni; ¢n csak a fejlûd¢s rendj¢t ke-
restem; minthogy pedig az egyszeri, t´rv¢nyszerüs¢g¢t kimondani nem mern¢m.

A m. irod. jellemzû vonÀsait mÀr r¢g elolvastam, s holnap postÀra adom. De nemigen
¢rtem rÀ, hogy Árjak is rÂla. çltalÀban v¢ve helyes a k¢p, s ¢n tudom, hogy nagy erût
jelent ilyesmit jÂl ny¢lbe ¡tni. VÀzlatos volta ellen¢re sem mondhatni hiÀnyosnak. ä
BÀr mintha a k¢t Kisfaludy nem volna benne. (Kisf. SÀndor ¢ppoly fontos pill¢re a
nemz. klassz.-nak, mint Kazinczy!) A g¢pÁrÀson meg fogja talÀlni ¢szrev¢teleimet. A
legt´bb alÀhÃzÀs csak annyit jelent, hogy a szÂ nem talÀlÂ, nem szabatos vagy tÀrgyilag
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helytelen, esetleg tÃlzÂ vagy keveset mond. De ahol komolyabb ¢szrev¢telem volt, azt
oda is Ártam.

A magas ¢s m¢ly kultÃra kifejez¢sen nagyon ¢rzik a n¢met eredet; igaz, h. egy kiss¢
mÀs Àrnyalatot ¢rtenek rajta, mint mi a felsûbb ¢s alsÂbb müvelts¢gen; fentebb ¢s alantibb
r¢tegen: m¢gis inkÀbb ¢ln¢k a hagyomÀnyos müszavainkkal.

N¢mely ¢szrev¢teleim az ¢rt¢kel¢sre vonatkoznak. Abban lehetnek ugyan egy¢nek
k´zt elt¢r¢sek, de ilyen vÀzlatos Àtn¢z¢sben igen Âvatosnak kell lenni, mert itt viszony-
lag a legkisebb elÁrÀs is nagy eltolÂdÀst jelent. Ha Kisf. SÀndor hiÀnyzik a k¢pbûl (ÃjbÂl
Àtforgattam, s nem talÀlom), akkor MolnÀr Ferenc szÂba sem j´het, annÀl kev¢sb¢ kap-
hat àragyogÂÊ jelzût, bÀr csak àk¢pess¢geÊ emlÁttetik. PlÀne, ha ugyanezen a lapon
MikszÀth, aki k¢ts¢gkÁv¡l a legeredetibb magyar elm¢k egyike, arÀnylag oly keveset
kapott.

Az ¢rt¢kel¢sben aztÀn a mai kor a legk¢nyesebb, tekintve az itthoni àmegoszlÀsokatÊ.
¹n, meggyûzûd¢s¢t k´vetve, ott a nagy jelzût szÁvesen hasznÀlja. °n, ha ilyen ´ssze-
foglalÀst Árn¢k, akkor, mihelyt kijutottam az igazi t´rt¢neti tÀvlatbÂl, inkÀbb csak jel-
lemezn¢k. Aki ma idûsebb ember, az t´bbnyire kevesebbre, aki fiatal, az t´bbnyire
t´bbre ¢rt¢keli a mÀt kellet¢n¢l. S ilyesmivel aztÀn, egy-k¢t szÂ is elegendû, hogy az
eg¢sz k¢pet gyanÃssÀ tegye a mÀs pÀrtÀllÀsÃ olvasÂ elûtt. ¹n ezt kÁv¡lrûl kev¢sb¢ lÀtja,
de itt Ágy van. K¡l´nben a pÀrtszempontÃ megÁt¢l¢sre gigantikus p¢lda van ott kint
is a szeme elûtt, amihez az itteni nem is foghatÂ.

Ezt az¢rt emlÁtem meg, mert lÀtom, hogy a N¢meth LÀszlÂ-f¢le dolog is meglepte.
Engem nem; de nem is mondhatom, hogy N¢meth L. is azzal a tapasztalattal kezelte
volna a k¢rd¢st, ami ilyen hÃsba ¢s l¢lekbe vÀgÂ dologban annÀl nagyobb k´teless¢g,
menn¢l messzebbre hallik a szava valakinek. Olvasta-e erre vonatkozÂlag Ravasz L.
kis cikk¢t a M. Szemle mostani szÀmÀban? °n azt hiszem, Ravasz el¢gg¢ elfogadhatÂ
magyarÀzatÀt adja a dolognak.

Ezzel kapcsolatban emlÁtem az ¹n Szerb Antal-ismertet¢s¢t (a Min.-ban). Nem
mintha a kettûnek tÀrgyilag k´ze volna egymÀshoz, de megÁt¢ltet¢s¡k, fogadtatÀsuk
azonos szempontjai miatt. Hallottam mÀr olyan v¢lem¢nyt, hogy ¹n ànagyon dics¢riÊ
Szerbet. Hogy igen fontos ¢s alapvetû dolgokban ä ha diszkr¢t¡l is ä helytelenÁti a
k´nyvet, azt az ilyen olvasÂk ¢szre sem veszik. S minthogy Szerb Antal (nem eg¢szen
ok n¢lk¡l, mert komoly, nagy horderejü dolgokban n¢hol k´nnyelmünek mutatko-
zott) konzervatÁv oldalon kedvezûtlen fogadtatÀsra talÀlt, azok, akik ¹nt nem ismerik
s bÁrÀlatÀt ànagy dics¢retnekÊ fogjÀk fel, ¹nre is kiterjesztik ellenszenv¡ket.

így Àll a dolog. De hogy nemcsak itthon, hanem mÀshol is, azt ¹n tudhatja legjob-
ban. Na most mÀr ¢n Ágy gondolkozom: az igazsÀgot megmondom, meggyûzûd¢sem-
mel ellenkezût nem Árok, nem mondok. De minthogy azok is magyarnak, nemzetinek,
hagyomÀnytisztelûnek mondjÀk magukat, akik kellû müvelts¢g vagy tanultsÀg hÁjÀn
minden szokatlanon felhÀborodnak, s viszont ¢n is magyar, nemzeti, hagyomÀnytisz-
telû vagyok: nem ¢lezem ki azt, ami egy naivabb ember nemzeti ¢rz¢s¢t s¢rthetn¢;
kifejez¢sben kÁm¢lem mÀsok ¢rz¢kenys¢g¢t. így megmondtam mÀr, azt hiszem, el¢g
sok olyat, amit ki¢lezve nem fogadtak volna el. Az ÃjdonsÀg hajlandÂ rikÁtÂ szÁnbe
´lt´zk´dni: az¢rt kapnak rajta n¢melyek, s az¢rt botrÀnkoznak meg mÀsok. Az idû
megsz¡rkÁti a rikÁtÂt, s aki ezt ab ovo megteszi rajta, az idûben is elûrehaladt. Igaz,
hogy Ágy a kutya se veszi ¢szre, hogy Ãjat mondtunk, de legalÀbb a kutya sem ugatott
meg ¢rte.

De el¢g ebbûl a virÀgvasÀrnapi b´lcselked¢sbûl. ¹r¡l´k, hogy Aranyon dolgozik.
Nem tudom, lÀtta-e mÀr a Kisf. TÀrs. Eml¢kk´nyv¢t? Abban K¢ky Lajos Árta meg a TÀrs.
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igen minutiosus t´rt¢net¢t, s t´bb ¢rdekes Arany-aktÀt kotort elû a porbÂl. °n is Ártam
bele egy cikket, s annak a v¢g¢n sub specie aeternitatis k¢pzeltem el egy olyanfajta
t´rt¢nelemessentiÀt, amilyennek a t´rv¢nyeit ajÀnltam az im¢nt a mi t´rt¢nettudomÀ-
nyi gyakorlatunkra is.

Ha a politikÀt odahagyja: àcsÃf dolgotÊ hagy oda. De politikai ¢rz¢k¢t csak k´sz´-
r¡lje, Szekfü M. Szemle-beli kivÀlÂ cikke ¢rtelm¢ben.

GyulÀt lÀttam, de futÂlag s mÀsnak a jelenl¢t¢ben, Ãgyhogy igazÀn szÂlva csak je-
lekkel, kacsintÀsokkal besz¢lhett¡nk arrÂl, amirûl szerett¡nk volna.

A nyelvtudom. tansz¢kre pÀlyÀzat àlesz hirdetveÊ (nb. ez nem rossz!, mert nem any-
nyi, mint àhirdettetikÊ, hanem: àezutÀn fogjÀk hirdetniÊ). Melich¢k most mÀr szÁvesen
volnÀnak Pais mellett, mert meg vannak ijedve, hogy olyan is pÀlyÀzni fog, akit nem
szeretn¢nek. Nincs kizÀrva, de nem valÂszÁnü, hogy a nyÀr folyamÀn a kinevez¢s meg-
t´rt¢njen. K´zt¡nk mondva, van, aki szÁvesen k¢sleltetn¢, abban a titkolt, de elûttem
m¢gis el¢g vilÀgos, balgatag rem¢nyben, hogy hÀtha megbukik a mostani miniszter,
s akkor sem Pais nem lesz, sem az a vid¢ki, akitûl f¢lnek. De ezt eg¢szen n¢gyszemk´zt
mondom; mert nekem nem mondta senki, csak m¢lyre n¢zve, ezt lÀttam àa csalÀrdsÀg
fÀtyolÀnÊ kereszt¡l.

Hogy az ¹n ¡gy¢t ¢rdeklûd¢ssel kÁs¢rem, hazaj´vetel¢t sajÀt ¢rdek¢ben is Âhajtom
s tûlem telhetûleg elûsegÁtem, arrÂl meg lehet gyûzûdve.

Csak Árja Aranyt, s Árja jÂl, sz¢pen, l¢lekkel!
SzÁves ¡dv´zlettel

HorvÀth JÀnos

A g¢pÁrÀsos tanulmÀnyt hova szÀnta?

HÂman BÀlint ä (1885ä1953) t´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr, kultuszminiszter. ä A MAGYAR IRODALOM

JELLEMZý VONçSAI ä Keresztury Dezsû tanulmÀnya. ä Az ¹n Szerb Antal-ismertet¢se ä Minerva,
1935. 1ä10. sz. ä K¢ky Lajos ä (1879ä1947) irodalomt´rt¢n¢sz, a Kisfaludy TÀrsasÀg titkÀra; em-
lÁtett müve: A KISFALUDY TçRSASçG T¹RT°NETE 1836ä1936 (1936). ä Melich JÀnos ä (1872ä1963)
nyelv¢sz, egyetemi tanÀr, a MAGYAR ETYMOLñGIAI SZñTçR szerkesztûje. ä Pais Dezsû ä (1886ä
1973) nyelv¢sz, egyetemi tanÀr, az E´tv´s-koll¢gium tagja, majd tanÀra.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

KÀptalanf¡red, 1948. szept. 13.
Kedves Koll¢ga ör!
Verses lev.lapjÀt megk´sz´ntem volna azonnal, de nem tudtam, hovÀ cÁmezzem a k´-
sz´netet. Most mÀr, hogy tegnap este a pesti vonattal lÀttam tovarobogni, odamenesz-
tem utÀna ezt a kirakatban legjobb fajtak¢nt Àrult papirosra ÁrandÂ levelemet.

Tegnap du. AlsÂ´rsre mentem Àt, ottani megbÁzott emberemtûl Àtvenni a r¢szemre
beszerzett cikkeket. Ugyanazzal a vonattal j´ttem vissza, amelyiken ¹n utazott. Ha
tudom, hogy rajta van, AlsÂ´rs´n el¢g idû lett volna, hogy felkeressem, s akkor ¢rtel-
mesebben vÀlthattunk volna szÂt egymÀssal, mint Ágy. Hogy mit k¢rdezett tûlem, azt
csak Ãgy gondoltam, mert nem hallottam jÂl; azt ordÁtottam vissza, hogy àszerdÀnÊ.
Vagyis hogy szerdÀn megyek haza Pestre.

Feles¢gemmel ¢s JulcsikÀval vagyok m¢g itt, a t´bbiek mÀr hazamentek, lejÀrvÀn a
szabadsÀguk. °n csak a vizsgÀk miatt megyek mÀr vissza, mert k¡l´nben m¢g marad-
hatn¢k. ögy hÁrlik, hogy bizonyos egyetemi reformok ny¢lbe ¡thet¢se v¢gett a beirat-



kozÀst kitoljÀk, s csak szept. 20-Àval kezdik meg. MÀsfelûl pedig igen k¢tes, hogy fo-
gok-e ¢n m¢g elûadni. Hogy àvisszatartottakÊ, azt tudja. De mÀr akkor megmondtam
d¢kÀnunknak, hogy ha a nyugdÁjazÀsokra vonatkozÂ hÁrek valÂra vÀlnak, vagyis ha
k´zvetlen szaktÀrsaimat menesztik, akkor ¢n is k¢rni fogom nyugdÁjazÀsomat. Al-
szeghyt valÂban menesztett¢k. MegÁrtam hÀt a d¢kÀnnak, hogy k¢rni fogom nyugdÁ-
jazÀsomat, s hirdesse ki, hogy a hallgatÂk ne vegy¢k fel az ¢n ÂrÀimat. Azt a hibÀt is
elk´vettem, hogy t´bbrendbeli s¡rget¢sre tanrendet adtam be. Cs¡t´rt´k´n besz¢lek
Zsiraival. Nekem az anyagilag nagy vesztes¢g lesz. De ha maradn¢k, az eddigi t´meg
helyett m¢g nagyobbal lenne dolgom, mert bizonyos, hogy Alszeghy tanÁtvÀnyainak
t´bbs¢ge szint¢n hozzÀm j´nne Àt. Azt mÀr nem bÁrnÀm.

Ezekkel a dolgokkal kapcsolatos a mi volt tanÀrseg¢d¡nk, T¢si Edit sorsÀnak az
alakulÀsa is. ý Alszeghy tanÁtvÀnya volt, de ¢n vÁvtam ki szÀmÀra azt a nyomorult kis
fizet¢sess¢get. Igen der¢k, jÂ leÀny, latinämagyar szakos, kitünû doktori ¢rtekez¢st Árt;
tudÂs hajlama nyilvÀnvalÂ. A t´rt¢ntek utÀn neki sem volna kellemes megmaradnia;
eddig k¡l´nben m¢g nincs is megerûsÁtve a j´vû ¢vre. Vajon, ha ¹n Àtveszi az akad¢-
miai k´nyvtÀrt, nem lehetne-e ott alkalmazÀst talÀlni szÀmÀra? Az bizonyos, hogy ki-
tünûen megfelelne. Gondolkozz¢k ezen, s ha van ott m¢g sz¡ks¢g munkaerûre, em-
l¢kezz¢k reÀ. Esetleg elk¡ldhetem bemutatkozÀsra, ha m¢g eddig nem ismern¢.

Itt mÀr minden percem csak bÃcsÃzkodÀs. Szerencs¢tlens¢gemre az idû oly sz¢p,
hogy nehezen esik elmenni inn¢t. àAz ûszi bogÀrnak bÃsongÂ hangjaiÊ az ¢n bÃcsÃ-
keserg¢sem.

K¢zcsÂk! ºdv, a mÀsik Dezsûnek is!
H. J.

K¢rni fogom nyugdÁjazÀsomat ä HorvÀth JÀnosnak àtisztelet¢vÊ-et ajÀnlottak fel a nagy nyugdÁjaz-
tatÀsok (1948ä1949) idej¢n, ezt azonban nem fogadta el. ä Alszeghy Zsolt ä (1888ä1970) iroda-
lomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr. ä Zsirai MiklÂs ä (1892ä1955) nyelv¢sz, egyetemi tanÀr, az E´t-
v´s-koll¢gium tagja, majd tanÀra. ä T¢si Edit ä irodalomt´rt¢n¢sz; k¢sûbb Alszeghy Zsolt feles¢-
ge. ä A mÀsik Dezsû ä Pais Dezsû.

Keresztury Dezsû HorvÀth JÀnosnak

Kedves Professzor ör!
K´sz´n´m a szÁves k´zl¢seket, fel fogom ûket hasznÀlni engedelm¢vel.
Cser¢be ÀtnyÃjtok egy kis àfelfedez¢stÊ, mert tudom, a virÀg¢nekekkel foglalkozik. Az
A. KvtÀrban van egy k¢ziratos versesk´nyv¡nk; IstvÀnffy MiklÂs nÀdornak k¢sz¡lt; a
XVIIäXVIII. sz. fordulÂjÀn ä vannak benn mÀs k¢ztûl valÂ bejegyz¢sek is, t´bbek k´zt
egy n¢met dal s egy padovana tabulatÃrÀs feljegyz¢se. Ezek k´z´tt, megint mÀs k¢z
ÁrÀsÀban ez olvashatÂ:

àKincsben nagyobb kincs nincs,
kinek szÁve bÀnatba nincs.Ê

Ha ¢rdekli, tess¢k bej´nni ¢s megtekinteni.
ºdv! Keresztury Dezsû

Keresztury Dezsûnek e k¢t sor ihlette KINCS cÁmü verse íGY °LTEM cÁmü k´tet¢ben jelent meg
(Magvetû, 1979).
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Bp. Mikor MÀtyÀs a jeget t´rn¢.

Uram! K´sz´n´m az adatot. De minthogy az a kÂdex legjobb esetben a XVI. szÀzad
v¢g¢rûl valÂ, nekem az ànagyon fiatalÊ, mert csak a Balassa elûtti hagyomÀnyok k´z´tt
turkÀlok. Az is a legk´nnyebb fajtÀja a turkÀlÀsnak, mert ott kev¢s van. Ezt az IstvÀnffy-
kÂdexet, Ãgy lÀtom, sem Erd¢lyi PÀl, sem SzabÂ T. Attila jegyz¢ke nem emlÁti. Ismer-
tetni kellene. Legfeljebb Zsolt, volt koll¢gÀm tudhat rÂla, mert az szenved¢lyesen ku-
tatott az eff¢l¢k utÀn. Az id¢zet k¡l´nben (àKincsn¢l nagyobb kincs nincsÊ): igaz. KÀr,
hogy kev¢s embernek jut ilyen.

K´sz´net! K¢zcsÂk! ºdv!
(Kellet¢n¢l) ¡dûsb H. J.

(Mint versszerzû mester megprÂbÀlhatnÀ rekonstruÀlni azt a virÀg¢neket, melynek
Melius csak az elej¢t id¢zi, Ágy: àP¢ter f¢rjemÊ. Itt megmutathatja elm¢j¢nek ¢les voltÀt
az lel¢sben! De olyan legyen Àm, hogy hideglel¢st kapott l¢gyen tûle valamelyik XVI.
szÀzadi pr¢dikÀtor!)

Febr. 24. 
ºdv! Lenti

Erd¢lyi PÀl ä (1864ä1936) irodalomt´rt¢n¢sz, Erd¢lyi JÀnos fia. ä SzabÂ T. Attila ä (1906ä1987)
nyelv¢sz, etnogrÀfus, kolozsvÀri egyetemi tanÀr. ä Zsolt ä Alszeghy Zsolt.

Csengery KristÂf

°VNYITñ

TanÀrember a varjÃ. Fekete
kabÀtja f¢nyes, makulÀtlan.
SzigorÃ szemmel k´rbepillant:
felv¢telt k¢szÁt ä csoportk¢pet a
rÀbÁzottakrÂl ä, s biccentv¢n azonnal
elfoglalja hely¢t (hisz jÂ tanÀr)
szÁv¡nkben is. TantÀrgyai: kem¢nys¢g,
tür¢s, tÃl¢l¢s. Most felzeng a himnusz,
az ûszi esû. Hallgatjuk, vigyÀzzban,
ahogy illik: a fÀk, a hÀzak,
s mi, tanulÂk. A varjÃ m¢g a nyÀron
r¢szt vett egy fontos konferenciÀn
(valahol kinn, a bÃzaf´ldeken,
vagy a k´rnyezû erdûk egyik¢ben,
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