
POMOGÁTS BÉLA 

ERDÉLYI JÓZSEF KÖLTÉSZETE ÉS A NÉPIES HAGYOMÁNY* 

Erdélyi költészete már az indulás idején a népdalforma fejújításával okozta a legtöbb vitát. E tette 
nem volt előzmények nélkül, Ady kuruc versei, Oláh Gábor, Juhász Gyula, Kaffka Margit, Szép Ernő 
és Balázs Béla népdalutánzó kísérletei mutattak számára utat. A népköltészet tudatos tanulmányozása 
révén alakította ki költői stílusát. Kezdetben népi rigmusokkal, majd szabadversekkel kísérletezett, 
később a Nyugat esztétizmusát utánozta, szonetteket írt.1 Miután a népköltészet és a Petőfi-hagyo
mány vonzásába került, kigyomlálta verseiből a „nyugatos" fordulatokat, az időmértékes formát a 
népköltészet hangsúlyos ütemeké hangszerelte át. 1918 telén egy pesti antikváriumban szerezte be az 
Akadémia népköltési gyűjteményeit, majd Ipolyi Arnold, Kandra Kabos, Reguly Antal és Kálmán 
Lajos műveit tanulmányozta. Nagy hatást gyakorolt rá Imre Sándor: A népköltészetről és népdalról 
című, 1900-ban az Olcsó Könyvtárban megjelent füzete; „megerősített abban a hitben - írta - , hogy a 
magyar költészet csak a népköltészetből születhet újjá".2 Ezt a meggyőződését táplálta Bartók és 
Kodály klasszikus példája is. A modern magyar zenét, amely maga is a népzene forrásából keresett 
felfrissülést, Tóth Aladár tolmácsolásában és magyarázataiban ismerte meg. A népi forma feltámasztása 
természetes módon következett abból, hogy Erdélyi a parasztság követének tudta magát és a 
parasztsághoz fordult verseiben. Költészetének közösségi jellege és mozgósító igénye szabta meg azt, 
hogy nyelve és beszéde minél közérthetőbb legyen. Egyénisége és műveltsége ugyancsak a népi 
hagyományok követését jelölte ki. A népköltészet és a népi-nemzeti tradíció életrekeltésébeh 
szerencsés módon egyesült a költői hajlam és az alkotó szándék. A népi kultúra természetes költői 
öröksége és eszköze volt. Az Ibolyalevél és a Világ végén versei meglepő egyszerűséggel szóltak azokról 
a nemzedéki élményekről, amelyek különben a „nyugatos" költészet míves nyelvén vagy az avantgárdé 
lázas fogalmazásában nyertek kifejezést. Szociális elégedetlenségéről, emésztő magányáról és nyugtalan 
bujdosásáról Erdélyi természetes képekben, köznyelvi fordulatokban tett vallomást. Úgy tetszett, 
visszatért a költészetnek ahhoz a valójában XIX. századi szemléletéhez, amely a természetet tekintette 
a nyelvi kifejezés mintájának és mértékének, a természettől kölcsönözte a vers képi anyagát és a 
természetes nyelvtől, az élőbeszédtől a vers fordulatait. A Folytatás soraiban költészettanának 
lényegét fogalmazta meg: „Nézem, nézem a virágzó, / gyengezöld világot, / kis híjjá, hogy örömömben / 
nagyot nem kiáltok. / Mintha minden szépség az én két szememből folyna! / Eget-földet mintha csak 
én / teremtettem volna! . . . Hol folytassam a teremtést / örök diadallal? / Nem tudok én csak dalolni. / 
Folytatom egy dallal! . . ." 

A természetesség, amely a népköltészet poétikájának alapelvével azonos, friss képi látást és 
egyszerű nyelvet jelentett Erdélyinél. Nemcsak tanulmányozta a népköltési gyűjtéseket vagy a folklór 
irodalmát, hanem ép költői és gazdag nyelvi leleményességgel életre is tudta kelteni a népdal 
természetes erejét. Ebben különbözött az elaggott nép-nemzeti iránynak azoktól az epigonjaitol, akik a 

* Részlet egy nagyobb tanulmányból 
1 Vö. SZABOLCSI Miklós: Fiatal életek indulója. 565-571. 
2 Fegyvertelen. 14. 
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húszas-harmincas években még bőven szerepeltek a Kisfaludy és Petőfi Társaság felolvasásain és a 
hivatalos irodalom közlönyeiben. Erdélyi számára a népköltészet valóban „tiszta forrást", eleven 
költői hagyományt jelentett. Gyermekkorában maga is énekelte a bihari és nagykunsági paraszt
dalokat, országjáró útjain gyakran találkozott a folklór-hagyomány élő példáival. Németh László 
alighanem találó módon jegyezte meg: „Erdélyit megőrizte ízlése a Petőfi-és Arany-epigonok s a 
haszontalan népdalok renyhítő népiességétől, ö áttört a népies költészet kopár külső kérgén s élő 
rétegekből táplálkozott. Erdélyi számára a népköltészet egy kaotikus, átmeneti korban a költői 
önfegyelmezés iskolája lett, nem a lazaságaira, hanem a szigorára figyelt. Azt az egyszerűséget akarta 
eltanulni tőle, amely a gazdaság legbiztosabb pántja: tiszta beszédet, világos szerkesztést, a szemléltetés 
állandó képszerűségét, csupa olyat, amire a legjobb műköltészet éppúgy megtaníthatta volna, ha az 
esik hozzá közelebb."3 Valóban, Erdélyi a népköltészettől természetes nyelvet, arányos formát, 
fegyelmezett fogalmazást tanult. Az egyszerűségnek nagyok a veszélyei, érezte ezt maga a költő is. És 
bár naiv és ösztönös lényét nemegyszer kísértette meg sikerrel az a könnyűség, amelyet a cigányos, 
romantikus műdal árasztott, legjobb verseiben meg tudta állni az egyszerű fogalmazás művészi 
próbáját. Az egyszerűség látszat volt csupán, a könnyed fogalmazás, a magától kínálkozó hasonlat 
súlyosabb mondanivalót rejtett. A frissen gördülő ritmus, az arányosan szerkesztett versmondat 
mögött érzékenység és dráma indulat adott a versnek igazabb költői erőt. Mint a Világ végén, a 
Fegyvertelen, a Magányos csillag soraiban. Ezek a versek égető nyugtalanságot fejeztek ki, akár az 
avantgárdé költészet minden konvenciót, olykor a grammatikát elsodró lendülete. Csakhogy amíg az 
avantgarde-ban lélek és forma találkozott, s az eszmélet viharait szabadon csapongó versalak fejezte ki, 
Erdélyi a hagyományos stílus és forma páncélját öltötte a maga nyugtalansága fölé. Lélek és forma 
között különös feszültség keletkezett, a népies dalműfaj szokatlan élmények, háborgó indulatok 
hordozására kényszerült.4 

Belső gazdagság és külső egyszerűség feszültségéről árulkodott Erdélyi költői nyelve is. A 
konzervatív népiesség erőtlen képei, olcsó retorikája után ő a népköltészet eredeti forrásait és 
időszerűbb lehetőségeit aknázta ki. A népi hagyomány mélyebb és ősibb rétegeit kutatta fel, 
mondhatnók, a magyar folklór „pentaton" rétegeit, archaikus változatait ismerte meg és vette mintául 
saját költői gyakorlatában. „Erdélyiben - állapította meg Jankovich Ferenc - felszabadult valami, ami 
eddig fojtva és kötve volt, a legmélyebb, legnyomottabb rétegből szivárog fel ez a líra. [....) Amit 
mond, amögött távlatok rejlenek, egyszerű, tiszta szavai mögött világok nyílnak meg, azt lehetne 
mondani, Erdélyi a magyar népköltészet bennszülött szimbolistája."5 Ebben a tekintetben távolabb 

-
kutatott, archaikusabb művelődéstörténeti rétegekhez jutott, mint a tizenkilencedik szazad nepiessége. 
Már csak mintái és mesterei következtében is: neki nem a kunsági néphagyomány volt a példája, mint 
Petőfinek, hanem az az ősibb és eredetibb népköltészeti tradíció, amely Kálmány Lajos gyűjtésében, 
Bartók és Kodály feldolgozásaiban öltött alakot. „Erdélyi - hangoztatta Németh László - értőbb 
tanítványa a népdalnak, mint a múlt század népies költői; az ő verse és nyelve nem alluviális vagy 
legalább nem egészen az, a népdal szertartását mint utolsó pap végzi."* A népköltészet archaikusabb 
rétegeinek feltárása során került a népballada vonzásába. Már korai versei között találunk balladás 
szerkezetet, például a Fűz Katát, később még gyakrabban hangszerelte költeményeit a ballada drámai 
formájára (Bolond Istók, Erdei kaland, Elkárhozás). A bihari népballadák nyelvének és szerkezetének 
alkotó felhasználásával Sinka István mágikus költészete előtt nyitott utat. 

A magyar folklór régebbi hagyományainak, balladás örökségének életre keltése mellett Erdélyi 
tudatosan merített a kelet-közép-európai népköltészet közös kincseiből. Elsősorban természetesen a 

3 Űj nemzedék 1931. = Két nemzedék. 316. Hasonló módon nyilatkozott SZEGI Pál: Erdélyi 
József. Ny 1938. II. 15-21. 

4 Németh László utalt arra, hogy az Erdélyi-verset sajátos feszültség élteti. Erdélyi József: Az 
utolsó királysas. = Két nemzedék. 251-252. 

5 Erdélyi József: Fehér torony. Válasz 1938. 172-177. 
6 Magyarság és Európa. Bp. 1935. 109. Vö. TERSÄNSZKY J. Jenő: A propos Erdélyi József. Ny. 

1928. 283-292., FÉJA Géza: Nagy vállalkozások kora. Bp. 1943. 320. 
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román folklórból, amelyet gyerekkorának román barátai és rokonsága révén a legjobban ismert. Bartók 
Béla gondolatát fogadta el, midó'n arra utalt, hogy a magyar és a román balladák, általában a 
Duna-medencében élő népek folklórja között eleven történelmi és szerkezeti rokonság áll fenn. Kádár 
Imre román műfordításait, A havas balladáit ismertetve hívta fel a figyelmet a magyar Kó'míves 
Kelemen és a román Manole mester balladák megegyezésére. A balladai történetek és motívumok 
rokonságát a szomszédos népek művelődésének állandó kölcsönhatásával magyarázta: „kicserélték 
egymás szellemi értékeit, gazdagítva és termékenyítve egymást egy nagy lelki közösségben". A népi 
írómozgalom képviselői, Németh László vagy Illyés Gyula következetesen szorgalmazták a szomszédos 
kultúrák termékeny kapcsolatát, így szerették volna betemetni azokat az árkokat, amelyeket a 
politikai nacionalizmus szüntelen ásott a dunai népek között. Erdélyi az ő elképzeléseikhez 
csatlakozott, midó'n maga is a közeledés és a barátság zálogát látta a román balladák magyarra 
fordításában. „Drága töredékek - írta róluk - , régi zálogai annak a sovány hitnek, annak a halvány 
reménységnek, hogy amit politika, civilizáció elront, azt a kultúra jóvá teheti."7 ö maga is vállalkozott 
arra olykor, hogy román verseket tolmácsoljon magyarul. Áron Cotrus. két versét fordította le,8 illetve 
A bárány és A szarvasokká vált fiúk című népballadákat dolgozta át. Az első a bizonyára leghíresebb 
román balladának, a Mioricának egy változatán alapult. A második Bartók Béla is átültette prózába, 
mint a Cantata profana folklorisztikus forrását és szövegét. Erdélyi is a Bartók-féle gyűjtés anyagát 
használta fel, midőn elkészítette a vers.es változatot. Hatszótagos, kétütemű sorokban, szabálytalan, 
laza rímekben, arányosan szerkesztett gondolatritmusban adta vissza a híres szöveget. Ugyancsak 
román motívumok, erdélyi román emlékek szőtték át két további balladás hangvételű elbeszélő versét, 
a Nego/t és a Petrét. A balladákban életre keltett gyermekkori történetek, a román szegénység iránt 
érzett részvét igazolta, hogy Erdélyi valóban barátságot érzett a szomszédos népek iránt. A 
nagymagyar nacionalizmus inkább csak indulásakor, a húszas évek elején, majd később, a harmincas 
évek végén és a háború alatt hatott költészetére. Különben baráti érzéssel közeledett a szomszédos 
népekhez és irodalmakhoz, saját költészetét szívesen frissítette fel a kelet-közép-európai, a román 
folklór forrásaival. Németh László egyenesen arra utalt, hogy a magyar népköltészet archaikus rétegeit 
részben éppen a román balladakincs segítette felszabadítani.9 

Erdélyi költészetének mégsem a ballada a vezető műfaja, mint később Sinka Istvánnak, aki a 
népballadák drámai kompozíciójában és tragikus zenéjében találta meg a maga kifejező eszközét. Az ő 
költői anyanyelvét a dal és az életkép, később a költői elbeszélés határozta meg. Dalai gyakran 
követték a népdal hagyományos szerkezetét, kezdőképük valódi „népdalküszöb" módjára teremtette 
meg a vers hangulatát. „Hulldogál a makk a fáról, - I el kell futni már e tájról" - indult a Búcsú, 
„Kikelt a tél, árad az ér, | bomló rügyet ringáz a szél" - hangzott az Ibolyalevél. Általában mégsem 
használta a kezdő természeti képet, többnyire személyes jellegű kijelentéssel indította dalait 
(Fegyvertelen, Világvégén, Örökélet). Kedvvel folyamodott a népdalokra jellemző párhuzamossághoz, 
a gondolatritmus hagyományos formáihoz. Verseinek drámai magvából következett, hogy a ritmikus 
kompozíció általában ellentétező szerkezetet adott. „Fegyvertelen I világhódítót ki látott? - I 
Fegyvertelen | meghódítom a világot! . . . " - írta & Fegyvertelenben, s ugyanezt a szerkezetet mutatta 
a Bocsánat vagy az Örök élet is. Máskor folyamatos fokozásra építette dalszerű alakzatait, mint a 
Holdszivárványbm, amely arról beszélt, hogy a költő miként mondott búcsút családjának, szerettei
nek, a tanyának, a városnak, végül az országnak. És ebben a fokozásban fejezte ki a bujdosás 
szomorúságát, a mind teljesebb árvaság állapotát. A verssornak fokozott szerep jutott ezekben a 
költeményekben, a „nyugatos" költészet impresszionisztikus versmondatait határozott nyelvi szerke
zetek váltották fel, a grammatikai és a ritmikai egységek következetes módon estek egybe. „Erdélyi 
József megmutatta - írta Németh László - , hogy a magyar vers sorainak egymás ellen szegzett 

7 A havas balladái. Nyugat 1932. I. 606-607. Kádár Imre műfordításai 1932-ben jelentek meg 
Kolozsvárott az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. 

8 Cotrus Áron: Eke, Móc fiú. Fegyver 1935. dec. 1. 13. 
9 Kisebbségben. Bp. 1942.1. köt. 54., Vö. FÉJA Géza: Nagy vállalkozások kora. 321-322. 
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rigidítása, az ütemek határozottsága tömörséget és erőt jelenthet, ha bonyolult és teljes mélységében 
érvényesülni akaró mondanivaló szólaltatja meg."1 ° 

Az Erdélyi-dalok a népdal jelképességét követték, a finoman árnyalt természeti képeket a lélek 
benső történetének, derűjének, bánatának és nyugtalanságának érzékeltetésére használták fel. A 
népköltészet szimbolista lehetőségeivel már a Nyugat lírája is élt, elsó'sorban Balázs Béla és Szép Ernó', 
a népdalok naiv jelképességét utánzó eljárás tehát nem volt meró'ben új. Erdélyi gazdag és ötletes 
képzelettel, kitűnő megfigyelőként alkalmazta a természeti jelképeket, általában az életben gazdag 
erdő, a szüntelen változó égbolt, a borongós ősz és a havas tél jellegzetes képeit. E képeknek tiszta 
rajzot, eleven színezetet adott, nagy gonddal munkálta meg őket, kedvét lelve abban, hogy a pontos és 
finom rajz sejtelmes hangulattal találkozzék, s a versnek műves képi formája legyen. Szabó Lőrinc 
egyenesen „népdalból indult magyar parnasszizmusról" beszélt a Vadgesztenyefák című költeménnyel 
kapcsolatban,1' A természeti képek pontos és tiszta rajzát követte az érzésre és állapotra közvetlen 
módon utaló meditativ záradék. Ez a záradék, amely kijelentő, sőt vallomás erejű jellegével éppúgy a 
népdal hagyományos struktúráját utánozta, mint a jelképes értelmű természeti kép, fogalmazta meg 
valójában a lírai mondanivalót. A meditativ záradék adott kulcsot a természeti szimbólumok 
értelmezéséhez, mintegy személyes érzéssel, indulattal sugározta be a tárgyias jellegű képeket. A végső 
meditáció, a „sóhajnyi líra - ahogy Sárközi György hangoztatta - visszaárad az egész képbe, s 
megfesti egy nem annyira komplikált, mint színes egyéniség vérével".12 Németh László „főnév-vers"-
nek nevezte ezeket a természeti képekből és lírai meditációból épült dalokat. „Előszed - írta - egy 
állatot, növényt, tárgyat s meglehetős rokon módon pattant ki belőle valamely szimbolikus sugárzású 
eszmét."13 Ilyenek Pacsirta, A hegedű, Egy csíz után, Nyesett fák, Telefonkarók, Csipkebokor című 
költeményei. A verset záró lírai meditáció általában elégikus természetű volt, ezért a természeti képsor 
is elégikus színezetet kapott. A kifosztottság érzése, a bujdosás, az otthontalanság oltotta be elégiával 
Erdélyi József dalait. Az elégikus érzés azonban nem volt kizárólagos, megjelent mellette a humor 
(Kiskutya-nagykutya) és a szelídebb erotika (Mese) is. 

A dalokban alakot öltő poétikai alakzat valójában a tizenkilencedik század népies dalműfaját 
frissítette fel a „nyugatos" költészet stíluseszközeivel, kivált a szimbolista kifejezés vívmányaival. A 
klasszikus dalforma tárgyias stílust mutatott, elsősorban olyan költőknél, mint Goethe, Burns, Heine 
és Petőfi, akik talán legnagyobb mesterei voltak a tiszta rajzolatú, biztos szerkesztésű műdalnak. A 
tárgyszerűség és a szerkezeti arányosság elve azonban fokozatosan halványodott a szimbolizmus és az 
impresszionizmus diadalával, majd teljesen elvesztett a századvég és az avantgárdé eruptív forradalmai
ban. Erdélyi József költészete, hasonlóan nemzedékének törekvéseihez, a tárgyszerű látást és 
fogalmazást keltette új életre, a hagyományos formát alkalmazta az újabb igények, az újabb 
mondanivalók feltételeihez. „Erdélyi - fejtette ki Németh László - példát adott a szerkesztésre és a 
tárgyiasságra. Közvetlen hatása talán nem nagy, de vele fordul a líra érdeklődése, és irányát követni 
kénytelenek azok is, akik őt magát nem becsülték sokra. Erdélyi lemondott a forradalomról, hogy 
megmentse mondanivalóját, nem egyéniségét tündököltette, hanem azokat a konkrét emlékeket 
formálta verssé, amelyeket egy költő lírai kincsének érez. Míg mások a csinált egyéniség bankópapír
jával dobálóztak, ő tért rá először a mondanivaló arany valutájára: ezzel lett korszaknyitó költő."14 

A tárgyias költői stílus általában a leíró költemény és az életkép, ritkábban a terjedelmesebb költői 
elbeszélés alakjában érvényesült. A költő kezdetben népies anekdotákkal kísérletezett, amelyek Petőfi 
és Arany humoros-ironikus elbeszélő költeményei nyomán adták elő a falusi élet csattanós történeteit. 
A verses anekdota műfaját mutatta a Bődi pacsirtája, a Julis néni tücske, a Te/testvérek és a Torony. 
Ez a forma meglehetősen szorosan érintkezett a nép-nemzeti epigonizmus elbeszélő költészetével, azzal 

1 ° Erdélyi József. = Két nemzedék. 223. 
1 ! Erdélyi József a ponyván. Pandora 1927. 2. sz. 107-108. 
1 2 Kökényvirág. Ny. 1930. II. 58-59. 
1 3 Új nemzedék 1931. = Két nemzedék. 320. 
14 Magyar líra 1932-ben. = Két nemzedék. 394-395. 



a népies idillel, amelyet a konzervatív irodalom képviselt. Erőteljesebbek és eredetibbek voltak Erdélyi 
leíró költeményei és életképei, amelyek érvényes módon újították fel a Petőfire és Aranyra utaló 
hagyományt. Részben portrékat rajzolt általuk, amelyek családjának tagjairól, gyermekkorának 
társairól készítettek érzékeny, érzelmektől átszőtt ábrázolást, például Anyám, A borbély, Pétre, 
Rákóczi fia című verseiben. Részben pedig a falusi élet köznapjait, munkafolyamatait, a családi portán 
található állatokat és tárgyakat írta le a klasszikus életképek megjelenítő erejével és mozgalmasságával, 
mint A szürke, A Rózsi, Nyári emlék, Kis-Andacs, Hó, Kökényvirág című. verseiben. A leíró 
költemények és életképek szerkezete hasonló volt a dalokéhoz: a tárgyias, illetve epikus anyagok 
meditativ kitekintés, összefoglalás zárta. Ennek a záradéknek általában nagy érzelmi töltése, indulati 
ereje volt, különösen azokban a versekben, amelyek a szociális elégedetlenség, a lázadás vagy éppen a 
költői hivatástudat személyes erejű vallomásába futtatták a leíró jellegű képsorokat. A kasznár 
temetése rövid történetét így követte a „győzelem dala", amely a népnyúzó kasznár ravatala köré 
gyűlt cselédek ajkán hangzik fel gyászdal helyett. A Zivatar hegedűsében pedig a nyári vihar 
mitologikus erejű leírását váltotta fel a költői hivatástudat romantikus, szinte ódái hangvételű 
kifejezése. Végül a tárgyias elbeszélő forma utolsó változata maga az elbeszélő költemény, például a 
Tarka toll, amely már összefüggő történetet adott elő. Ez a forma majd a harmincas években válik 
általánossá a költő verses meséiben. 

Szemben a dalszerű „főnév-verssel" ezeket a költeményeket Németh László „emlékverseknek" 
nevezte. Erdélyi elbeszélő költészetének valóban a gyermekkori múlt a terepe, az emlékezet hívta elő 
az eltűnt időből a történeteket, emberi alakokat és ismerős tárgyakat. Az emlékezet működésének 
nosztalgikus értelme volt: a nyomorúságos sorsban, otthontalanul kallódó költő általa teremtette újjá a 
gyermekkor elveszített édenét, a múló időben és a történelemben elsodródott egykori idillt. A 
gyermekkor emlékeivel, ismerős arcaival, kedves állataival, vidám történeteivel lopott némi meleget és 
életet kietlen magányába, velük bútorozta be a rideg szükséglakásokat, amelyekben nyomorúságos 
viszonyai között meg kellett húzódnia. A gyermekkor otthonos világa erőt és biztonságot adott, lázadó 
bátorságra gyújtotta elégedetlenkedő indulatát. Az otthoni környezet, a szülőföld és a család az elemi 
igazságok fegyverével vértezte fel a bujdosót. Az itthont idézve közösségi rendet látott maga körül, egy 
népi közösség fiának és szószólójának tudhatta magát. „ . . . verseinek - írta találó módon Illyés Gyula 
- van egy közös tulajdonságuk, mely az első olvasás után szembeszökik. Mintha csaknem valamennyit 
emlékezetből, régi emlékek sugallatára írta volna. Még azok is, melyek közvetlen élmény hatása alatt 
születtek, nem a költő mai lelkiállapotához kapcsolódnak, hanem egy régebbihez, a gyermekkorihoz. 
A világ kérdéseire nem a fővárosban élő, modern műveltségű költő válaszol, hanem az a gyermek, aki 
még rendet látott a világban, a földön, melyen csak az emberek élnek ostoba fonákságban. A 
fentiekből okszerűen következik ez az óvatos visszahúzódás. Erdélyi itt csak arra támaszkodik, amit jól 
ismer. És ez az objektivitás, tárgyszerűség teszi modernné."1 s 

Az emlékezet színpadán újjáteremtett gyermekkori világ gyakran a népmesék világrendjét követte; 
a lírai hősnek, általában magának a költőnek különböző próbákon kellett keresztül vergődnie. Az 
igazság azonban mindig az ő oldalán állott, a mesék „harmadik fiújának" biztonságával győzte le 
küzdelmes sorsának akadályait. Máskor az emlékező költemény hőse, az elaggott és kitaszított urasági 
cseléd (Hála) vagy az erdélyi havasokból érkező román napszámos (Pétre), legalább erkölcsileg aratott 
diadalt a kizsákmányoló uraság és a mostoha sors felett. A népmesék igazságkeresése, morális 
jelképessége szőtte át ezeket az emlékeket és a nyomukban született életképeket. Történetük és hőseik 
a mesevilág törvényeinek engedelmeskedtek, ezek a törvények szabták meg az ábrázolás módját és 
jellegét. A valóság rajzát gyakran az álom, a képzelet szeszélye és szabadsága alakította át. „ . . . a 
mese, a költészet - hangoztatta maga Erdélyi - félig valóság, félig álom, ég és föld, természet és 
társadalom között lebeg, mint egy tündér ágya. Mesét nem lehet akarattal, ésszel csinálni: az vagy 
születik vagy nem."16 A mesék naiv szemlélete hajlította Erdélyi ábrázolását a mítoszhoz, képsoraiban 

1 s A tárgyilagosság lírája. = Iránytűvel. Bp. 1975. I. köt. 313. 
16 Fegyvertelen. 72. 
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olykor a valóság és a fantasztikum egyesült, a valóságos alakok vagy természeti jelenségek mitikus 
méretűvé növekedtek.17 A valóság természetes arányainak és képének átalakításában kétségtelenül 
szerepe lehetett a román kolindák fantasztikus világának, kísérteties ábrázoló hajlamának is. A Zivatar 
hegedűse a nyári vihar látványát növelte szinte kozmikus nagyságúvá, hogy a költó'sors romantikus 
mítoszát megfelelő módon tudja eló'készíteni. Az Isten kovácsa pedig a gyermekkor emlékvilágában élő 
nagyerejű falusi kovács alakjából alkotott mitikus paraszt-Héphaiszthoszt: „Szemöldöke szemébe hullt, 
I felső bajuszaként, I ha berúgott, rázta korom- I lepte vad üstökét. | Behorpadt mellét verte két I 
fekete öklivel. - I Isten kovácsa vagyok én, | világon senkivel I nem cserélek! . . . hirdette a | tanyában 
szerteszét. - I Isten kovácsa? gondolám I ez már aztán beszéd! . . . | Sírját is láttam: hantja, mint I 
melle besüppedett. I Fejtől sötét jegenyefa I verte a kék eget." Mint a józan kételyre utaló kérdésből 
látható, a mitikus ábrázolást paraszti valóságérzék egészítette ki. Tóth Aladár hivatkozott arra, hogy 
Erdélyi gondolkodását ez a két erő: a mítoszalkotó képzelet és a paraszti józanság határozta meg, és a 
józan valóságérzék általában sikerrel korrigálta a meseteremtő képzelet merész lendületét.18 A 
mítoszalkotás hajlama később erősödött fel igazán, midőn a természetes értelem ellenőrzése kevésbé 
működött, és a mítoszokban való gondolkodás a költő világképére, politikai magatartására is torzító 
módon hatott. 

A valóságérzék és a szabad képzelet alakította ki Erdélyi József képalkotó technikáját, amely 
természetességével és invenciójával a húszas évek képalkotó módszerének harmadik változata lett a 
„nyugatos" költészet impresszionizmusa és az avantgárdé vakmerő képtársítása mellett, amelynek 
egyre inkább volt valamelyes „laboratóriumi" jellege. A költői kép a valóságos látványra épült, és ez 
merőben más eljárást hozott, mint az avantgárdé szabadon asszociáló, gyakran konstruáló „metaforiz-
musa". A természetben talált anyagot eleven költői képzelet formálta át, s ezzel a költői kép mindig 
kapott némi szabadabb, egyénibb karaktert, korszerűbb színezetet. A népköltészet képalkotó 
hagyománya Erdélyit valóban „a képzelet párducugrásaira" tanította, ahogy Németh László jegyezte 
meg.1 * A Zrínyi halála találó módon fogalmazta meg a természet és a képzelet kapcsolatát, 
együttműködését a költői kép kialakításában. A költő hanyatt feküdt a fűben és figyelte az égen 
gomolygó felhőket, villódzó fényeket, a szél és a napfény játékait. „Nincs képzelgőbb, sem ügyesebb | 
rajzoló a szélnél, | nem fest jobban semmi ecset I magánál a fénynél [..'.] Egyszerre száz szobrot, képet 
t kezdenek s végeznek, | de emléket nem ismernek, | félre mit sem tesznek. [. . .] óh mekkora 
féktelenség! I Mekkora szabadság! I Elmémet a végtelenség I szárnyai csapdossák, | látva tündért egy 
pillanat I szörnyeteggé válni | s tépett, fehér zászlók alatt I Zrínyi Miklóst állni. . ." - hangzik a 
költemény, Erdélyi képalkotó technikájának lényeges tulajdonságára utalva. A megfigyelés és a 
képzelet, a természetábrázolás és a szabad alakítás egymást kiegészítő elvét szögezve le. 

A természeti látvány hatására mozgásba lendülő fantázia tette jelképes erejűekké a költői 
képeket.20 A képek érzékletessége juttatta uralkodó szerephez a konkrétumokat, és szabta meg 
Erdélyi költészetének jelentőségét a húszas évek ízlésfordulójában, a tárgyias líra előkészítésében. 
Szóképei frissek, keresetlenek, szinte maguktól támadtak. A fogalom és a magyarázó kép gyakran a 
valóságnak ugyanabból az érzéki rétegéből való, a cseresznye a „cseppent vért" (Cseresznye), a szőlő a 
„fürtté fagyott fekete könnyet" (Menekülő nyár), a „költöző madár szárnya" az útlevelet (Útlevél) 
juttatta eszébe. Gyakran meglepően újszerű, érzékletességében igen találó képtársításokra akadt. Az 
őszt „őrült festőhöz" hasonlította: „Még látni is ecseteit, I nyárvégi éjeken, amint | egy-egy vakító 
meteori, I bús bosszúsággal elhajint" (Az őrült festő). Az erdőt templomnak festette le: „A 

17 Ezt a mítoszteremtő hajlamot figyelte meg TÓTH Aladár: Erdélyi József. Ny. 1924. II. 
623-629. Hasonló megfigyelést tett SZEGI Pál: i. m. 

1 8 „A józan filozófia hol mély rezignációval, hol derék humorral, hol egészséges gúnnyal, de 
mindig jóakaratúan leplezi le a fantázia álomvüágát. A szív azonban, melyet az álom felemelt, ilyenkor 
sem hűlj vissza az ébrenléttel a porba." I. m. 

1 9 Űj nemzedék 1931. = Két nemzedék. 316. 
2 ° „A konkrétum és a szimbólum összeolvad nála, az élmény konkrét és a vers ennek a konkrét 

élménynek a szimbólummá tágítása." FORGÁCS Antal: Negyedik rapszódia. Válasz 1937. 247-248. 
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vadgesztenyefák sora, - I templom, törzsei oszlopok, | áldó karok az ágak és I kezek az ujjas levelek. -
I A vadgesztenyefák: papok. . ." (Vadgesztenyefák). Ezt a versét Osvát Ernő emlékének ajánlotta, 
akinek szigorú, zárt egyéniségét különben is „paposnak" mondották a Nyugat fiataljai. A versben tehát 
az érzékeny természetleírás mellett jelképes erejű költői portrétanulmány is alakot ölt. Végül az 
országút mentén álló és zúgó telefonkarókat régi bitóknak látta, amelyek elporladt, szerencsétlen 
betyárok és kurucok lázadó lelkét zengetik: „Akasztófa minden I telefonkaró, | benne útonállók | rab 
lelke dalol. I Kuruc dalol benne, I bujdosó betyár, | régenfelakasztott I cigány muzsikál. I Fekete 
vaskampón I fehér porcellán, | egy-egy kitekert nyak-1 csigolya talán" (Telefonkarók). 

A költői kép az alakítás fegyelméről tanúskodott, a képzelet röptét is a valóság vonzásában 
tartotta, a természetes érzékelés szabott neki ésszerű határt. Az önfegyelem és a felelősségtudat 
áthatotta Erdélyi egész költői nyelvét és stílusát, prozódiáját és rímeit. A Nyugat nagy nemzedékének 
minden egyes költője saját és személyes nyelvet teremtett, akár azon az áron, hogy a „parole" kedvéért 
eltávolodjék a „langue" közös rendszerétől, a rendszer egyezményes jeleitől. Erdélyi egészen más utat 
választott, erősen a kollektív alakhoz, a köznyelvi gondolkodáshoz közelítette a maga nyelvhasznála
tát. Németh László vette észre, hogy ennek a nyelvhasználatnak alapvető tulajdonsága a közösségi, 
köznyelvi formákhoz való ragaszkodás, az, hogy legfeljebb módosítja a köznyelvi formát, újszerű 
összefüggésekbe állítja a használatos nyelvi jeleket és kifejezéseket.2' A nyelv és a költészet viszonyán 
töprengve erre hivatkozott maga Erdélyi is: „Képzőművészet a vers [. . .], amelynek anyaga, teste a 
szó, a beszéd maga. Annyira csak anyaga, hogy a legkevesebb egyéniséget bírja csak el. A mindennapi 
nyelv születik újjá, nemesedik meg a versben, a versformában, mely mint egy gát, zsüip, rosta, szűrő 
megzajlatja, megtisztítja, természetesebbé, eredetibbé teszi a köznyelvet."22 A köznyelvhez és általa 
az élőbeszédhez közelítette a költészetet, és amit újszerűségében, egyéniségben ezáltal veszített, azt 
versének nagyobb közvetlenségében nyerte vissza. Vas István szólott arról, hogy a húszas évek lírai 
ízlésfordulóját, amely ismét jogaiba helyezte a nyelvi közvetlenséget és az „egyenes beszédet", 
Kosztolányi és Szabó Lőrinc mellett éppen Erdélyi alapozta meg a szimbolizmus, impresszionizmus és 
avantgárdé lezajlott forradalmai után az „oratio rectát", a közvetlen beszédet vezetve be a magyar 
költészetbe.3 3 

A közvetlen beszéd igénye, a tágasabb körű közösség nyelvi konvencióihoz történt alkalmazkodás 
szabta meg Erdélyi verselését, azt, hogy általában visszatért a hangsúlyos verseléshez, illetve ezt 
alakította a maga mondanivalójához és törekvéseihez. Ady korszakos újítását kamatoztatta, midőn a 
népdal gazdag ritmusváltozatainak és játékainak felhasználásával kísérletezett. A hangsúlyos ütemeket 
a mondanivaló és hangulat kívánságához igazította, valójában azon az úton járt, amelyet Ady szaba
dított fel. Ady a szabályszegésből alakított új törvényt, az időmértékes és a hangsúlyos ütemek 
egybejátszása révén hozott létre új versalakot, ahogy Horváth János mondotta, „szimultánista" 
verselését.24Erdélyi ezen a nyomon jutott el a hangsúlyos ritmus megújításához, időmértékkel való 
kiegészítéséhez (Isten kovácsa, Őseim, Vadgesztenyefák). Máskor a magyar vagy a kelet-közép-európai 
népköltészet archaikus tagoló verselését használta fel, mint román balladaátdolgozásaiban. Verseit 
gyakran az élő néphagyomány, az énekelt népdal ritmusára költötte, akár Balassi Bálint valaha. Számos 
olyan dala van, amelyben a szöveg még nem szakadt el a zenei formától, sőt a kettő szükségképpen 
kiegészítette egymást.2 s Változatosan, a mondanivaló természetét követve élt a népi verselés szám
talan lehetőségével, a hosszabb és rövidebb sorok ötletes váltakoz tatásával, a strófaszerkesztés játékos 
leleményeivel.2 6 Verse a fegyelmet és a szabadságot, a kialakult rendet és az újító leleményt tudta 
egyesíteni. Rímei szépen igazodtak a ritmus természetéhez, általában asszonancot használt, ezzel is 

21 Üj nemzedék 1931. = Két nemzedék. 317. 
2 2 ERDÉLYI József: Nadányi Zoltán: Nem szeretsz. Válasz 1937. 326. 
2 3 Nehéz szerelem. Bp. 1972. 729. 
24 Rendszeres magyar verstan. Bp. 1951. 160-161. Vö. KIRÁLY István: Ady Endre. Bp. 1970.1. 

303. 
2 5 L.JANKÓVICH Ferenc: i. m. 
2 6 L. JUHÁSZ Géza: Emlék. Sorsunk 1941. 273-282. 
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éreztetve, hogy a népköltészet ősi konvencióihoz tért vissza a „nyugatos" költészet hangsúlyozottan 
műves, zenei rímei után. 

Erdélyi a népköltészet poétikájától tanult, midőn a húszas évek elején, a magyar líra válságosnak 
tetszett időszakában a maga költői útját kereste. Kritikusai általában a népiesség feltámasztásában és 
korszerűsítésében látták sikerét, holott igazi jelentőségét nem ez adta, hanem a tárgyias stílus és a 
versszerűség felújításában betöltött kezdeményező szerepe. Németh László hívta fel a figyelmet arra, 
hogy az Ibolyalevél költője nem egyszerűen a tizenkilencedik század népiességének megkésett követe 
volt, hanem a „második nemzedék" költészetének általános fordulatát készítette elő, midőn az 
örökségül kapott szubjektivista poétikát a kötött forma nagyobb fegyelmével és a hagyományos 
versszerűség fokozottabb követelményével váltotta fel. „Erdélyi elsősége: az immunitása. A háború 
utáni irodalom betegségeitől, melyek a kapkodás betegségei voltak, megvédte, hogy volt, amihez 
ragaszkodni tudott. Ez a valami nem a népköltészet volt, hanem a költészet örök, nyugodt rendje, 
melyet ő a népköltészetben fedezett föl. Népies formát már első kötetében is ritkán használt, a népies 
ízű szólamokból, műnaivitásokból hamar kivedlett. A népköltészettől azt tanulta, amit a legjobb 
költőktől is megtanulhatott. Volt keze, lába versének, nem kísérletezett, hanem költött, elfogadta a 
vers ősi közmegegyezéseit s a mondanivalójával újított. Egyszerűen volt gazdag, tartózkodóan egyéni. 
Úgy beszélt magyarul, ahogy csak a nyelv nagy érzői és ismerői. Ismerte a szót mint ősi megállapodást 
és ismerte mint a versbe elegyedő vegyi hatóerőt."2 7 A hagyományos versszerűség elve és gyakorlata 
voltaképpen a költői szándék közösségi jellegéből következett. Erdélyi maga is verseinek közösségi 
eredetére és mondanivalójára hivatkozott: „A formás költészet az igazi kollektív költészet, mert 
megnehezíti az egyéni elkülönülést."2 8 Ez a műhelynyilatkozat azt igazolta, hogy a modern magyar 
líra első korszakának szubjektivizmusa és formakeresése végképp idegen volt tőle, s hogy költői 
gyakorlatát úgyszólván elméletileg is meg tudta támasztani. Pontosabban maga is elfogadta azt az 
elméletet, amelyet az új költészet közösségi jellegéről éppen az ő törekvései nyomán dolgozott ki 
Németh László a „népi lírikusok" teoretikusaként. 

A népköltészet szerepe Erdélyi műveiben és Erdélyi szerepe a kor költészetében arra utalt, hogy 
fellépését nem lehet megítélni egyszerűen a népi hagyomány feltámasztása nyomán. Valóban, a 
műveivel foglalkozó korabeli kritika nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem „népköltőt" kell látni 
benne, hanem a magas műveltség költőjét, akinél, ahogyan Sárközi György hangsúlyozta, „csak 
színhely a falu, a tanya, az országút; az élményanyag, a képkincs ered a népi miliőből, maga a vers lelke 
azonban egy egyéni érzékenység elborulását, elkeseredését, elrévedését leheli".2 9 Valójában nem is a 
népköltészettel volt szokás összevetni Erdélyi líráját, hanem Petőfi Sándor verseivel. Már Horváth 
János figyelmeztetett Petőfi-monográfiájában, hogy a műköltő más igények szerint alkot, mint a 
népköltő, és a népdal utánzása következésképp csak helyzetdalok forrása lehet.30 Erdélyi viszonylag 
kevés olyan költeményt írt, amely minden tekintetben a népdal hangját és formáját utánozta volna, 
ezek sem tartoznak igazán szerencsés versei közé, minthogy az eredeti népdalok mellett hatott rájuk a 
magyaros műdal hamis népiessége is. A népdalhoz lényegében ugyanaz a kapcsolat fűzte, mint Petőfit 
annak idején, nem utánozta a népdalokat, legfeljebb formájukat, képalkotó technikájukat használta fel. 
Szándékosan idézte fel Petőfi örökségét, noha igazából nem volt a nagy előd epigonja, amivel különben 
gyakran vádolták kritikusai. A népköltészethez más módon közeledett és más forrásokra is talált. 

A Petőfi-hagyományban való elhelyezkedés könnyű feladatnak látszott, olcsó sikert ígért. Azt már 
Tersanszky J. Jenő megállapította, hogy Petőfi követése nem könnyebbséget, ellenkezőleg súlyos 
tehertételt és próbát jelent. És ezt kiegészítette azzal, hogy Erdélyi valójában a népballadák stílusában 

2 7 Magyar irodalom 1932-ben. = Két nemzedék. 394. Vö. SZEGI Pál- i m 
2 8 I. m. Válasz 1937. 326. 
29 Kökényvirág. Nyugat 1930. II. 58-59. 
30 Petőfi Sándor. Bp. 1926. (2. kiadás.) 62. 
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kereste az eszközt, amely a Petőfi-hatás kiegészítésének, áthangolásának záloga lehet.31 Hatvány Lajos 
szintén úgy ítélte meg, hogy Erdélyi nem utánozta Petőfit, hanem újra átélte a nagy előd falusi és 
pusztai élményeit.32 Tóth Aladár, Petőfi helyett, Arany János népiességével vetette egybe Erdélyi 
stílusának természetét.3 3 Gulyás Pál pedig egyenesen a népköltészet archaikus rétegeinek feltáróját és 
ezért Ady tanítványát látta Erdélyiben, saját eredetiségre és ősiségre alapozott, némiképp romantikus 
és herderiánus esztétikájához keresve benne illusztrációt. „Ez a bihari vándor-poéta - írta - megtalálta 
valahol az országúton Petőfi lábnyomát. Belelépett a nyomba s lesüppedt alatta a föld. A magyar 
földből felsüvöltött az Ady-mélység."34 Az, hogy Erdélyi Petőfit, Aranyt, Adyt vagy egyszerűen 
csupán a népköltészetet követte, és az, hogy fellépése pusztán utánzást (epigonizmust) vagy alkotó 
újjáteremtést jelentett, kritikai fogadtatásának legnagyobb kérdése lett. Valósággal ütközőponttá vált, 
amely éles irodalmi vitákat váltott ki, és amely körül sorra megütköztek hívei és kritikusai. 

Az utolsó királysas megjelenése után lángolt fel az Erdélyi-vita, amely nemcsak a szóban forgó 
verseskötet eredményei mögé rakott kérdőjeleket, hanem kérdésessé tette az egész „újnépies" irányza
tot is. A vita Ignotus Pál írásával indult, amely eleve kételyét fejezte ki az iránt, hogy a Nyugat 
költészeti forradalma után elképzelhető lenne a XIX. századi népiesség felújítása, egyszermind tagadta 
azt az általános vélekedést, amely szerint Erdélyi József a Petőfi-hagyományt újította volna fel. 
Ignotus elutasította azt a népiesség igényével fellépő költészetet, amelyet Erdélyi hozott, a klasszikus 
örökség helyett a cigányzenével állította párhuzamba verseit. „Mit jelent [...] Erdélyi költészete? -
kérdezte. Jelenti a banalitás rehabilitását a bonyolult gondolatokat és differenciált érzésekkel szem
ben." Erdélyi, szerinte, az aktuális konzervativizmushoz kapcsolódott, és nem az eltemetett kulturális 
értékeket fedezte fel. Megítélése szerint Petőfi és különösen Ady valóban visszavágyott, visszatért 
kultúrájának, világképének eredetéhez, a faluhoz vagy a népköltészethez, és a népi művelődés elemi, 
természetes forrásaiben keresett felfrissülést. Ugyanezt tette Bartók is, vagy más módon, más közegben 
az egyszerű érzéshez, valaminő népi katolicizmushoz visszahajló francia lírikus, Francis Jammes. Ez a 
visszatérés és felfrissülés azonban mindig megőrizte a tudást és tapasztalatot, amit a magasabb kultúra 
adott. Erdélyi nem tett szert ilyen magasabb kultúrára, egyszerűsége ösztönös lényét fejezte ki. „Van 
egy írófajta - hangsúlyozta Ingnotus Pál nem minden él nélkül - , aki a visszavágyódáson, a 
visszatérésen s a visszahulláson kezdi Aki széles gesztussal kioperálja magából a kultúráltságot, amely 
sohasem is volt a testében. Aki a magára eszmélt ősember harsogó büszkeségével veti el magától a 
túlfejlett civilizációt, amely amúgy sem hagyta rajta a nyomát. Aki leegyszerűsíti magát, amikor nincs 
is magán mit leegyszerűsítenie.3 s 

Ignotus Pál bírálata valóban Erdélyi költészetének legsebezhetőbb pontjait vette célba, érvelésének 
irodalomtörténeti távlatból is súlya van. Csakhogy, példái is mutatták, az életmű súlytalanabb, 
értéktelenebb részére (lehet: nagyobbik részére) építette kritikai megjegyzéseit, és nem vette figye-

3 ' TERSÁNSZKY J. Jenő: Az utolsó királysas. Ny. 1928. 204-205. 
32 HATVÁNY Lajos: A nép költője. [1925] = Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960. I. köt. 334-342. 

L. még NÉMETH László: Erdélyi József. = Két nemzedék. 225., Uő: Erdélyi József: Az utolsó 
király sas. = Uo. 254. 

3 3 „Arany János óta tudjuk, mily gazdag nyelvet teremtett a magyar nép ilyen szimbolikus 
képletekből. Petőfi is ezen a népnyelven beszélt, anélkül azonban, hogy annak költői energiáit 
különösképpen aláhúzta volna. Petőfi elfeledteti a kifejezés formáinak minden súlyát, ez a titka páratlan 
közvetlenségének, az egyetlen igazi közvetlenségnek a magyar irodalomban. Gigantikus lendülettel 
lebeg minden forma felett. Arany viszont teljesen benne gyökerezik a formákban, a népszellem 
szimbolikus megnyilatkozásaiban a költői erőket a kompozíció erejével irányítja, öntudatosan kon
centrálja, szóval érezteti a népi forma teljes súlyát. Erdélyi népiessége az utóbbi típushoz tartozik." 
I. m. 

3* GULYÁS Pál: Villám és virág. Sorsunk 1942. 149-150. L. még JANKOVICH Ferenc: i. m., 
JUHÁSZ Géza: Napkelet 1930. 893-895. 

3 5 IGNOTUS Pál: A propos Erdélyi József. Ny. 1928. 273-280. Ignotus Pál véleménye tért vissza 
újabban: FARAGÓ Vilmos: Egy „naiv" költő. Élet és Irodalom. 1972. máj. 13., VADAS József:Dal 
vagy nóta? It 1974.104-115. 
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lembe mindazt az értéket és újítást, amit Erdélyi költészetének érvényes hányada (lehet: kisebbik 
hányada) hozott. Érvelését a radikális polgár meggyőződése irányította, aki a Nyugat ízlésén és 
esztétikáján nőtt fel, és nem tudta elfogadni azt az ízlésfordulatot, amelyet Erdélyi képviselt. 
Vitapartnerei: Tersánszky J. Jenő és Tóth Aladár szellemesen mutattak rá arra, hogy bírálatát 
valójában az vezérelte, hogy a költői tehetségnél többre becsülte a műveltséget, vagyis művészetszem
lélete gátolta meg azt, hogy felismerje Erdélyi költészetének valóságos érdemeit. Az Erdélyi-vita tehát 
csak részben folyt maga a költő körül, részben a népiességet mint művelődéstörténeti és -politikai elvet 
érintette. Az igazság valószínűleg megoszlott a polémia résztvevői között: Ignotus Pál helyesen 
mutatott rá arra, hogy a népi egyszerűség nem lehet korszerű kultúrideál, Tersánszky és Tóth Aladár 
pedig helyesen figyelmeztettek a magasabb kultúra népi megújhodásának szükségességére. És külön
böző oldalról lényegében pontosan írták le Erdélyi valóban ellentmondásos egyéniségének és költésze
tének értékeit és veszélyeit.36 

. 

Béla Pomogáts 

LA POESIE DE JÓZSEF ERDÉLYI ET LA TRADITION POPULAIRE 

Apres la premiere guerre mondiale, á l'époque de la floraison de la littérature d'avant-garde, József 
Erdélyi a débuté devant la publicité avec des poémes suivant le ton traditionnel de la poésie populaire. 
Son début était inattendu parce que la poésie hongroise avait rompu déjá plus tot, au tournant du 
siecle, d'avec le classicisme populaire du dix-neuviéme siecle. Ä cetté époque, c'est avant tout dans la 
recherche de la musique et dans la musique proprement dite, dans l'activité de Béla Bartók et de 
Zoltán Kodály, qu'une aspiration s'est formée qui tendait ä découvrir une couche plus profonde des 
traditions populaires et ä Finterealer dans le cercle de la eulture nationale plus élevée. C'était la couche 
jusqu'á laquelle la tendance populaire du siecle passe n'avait pas pénétré et qui sommeilleit ainsi 
comtne une eulture archaique et barbare dans les circonstances de la vie paysanne. C'est leurs traces et 
surtout celle de Kodály que József Erdélyi a suivies. C'était dans une période de transition qu'il a 
ressuscité la conception de communauté et le monde de forme pur de la poésie populaire et les 
traditions de la chanson. En face de la tendance populaire conservatrice qui a perdu son contenu, il a 
renouvelé la maniere de voir symboliste, la conception magique et mythologique de la poésie 
populaire. II a puisé non seulement dans le folklóré hongrois, mais dans celui de l'Europe Centro-
Orientale, par exemple dans le roumain aussi. L'étude esquisse la formation et les qualités poétiques de 
cetté tendance populaire ayant un esprit nouveau. 

3 6 TERSÁNSZKY J. Jenő: A propos Erdélyi József. Ny. 1928. II. 283-289., TÓTH Aladár: A 
propos Erdélyi József. Ny. 1928. II. 289-292., IGNOTUS Pál: A propos Erdélyi József. Ny 1928 II 
292-295. 


