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ERDÉLYI JÁNOS MŰKÖLTÉSZET-KRITIKÁJA AZ 1840-ES ÉVEKBEN 

Erdélyi kritikai munkásságát másként lehet és kell tárgyalnunk, mint a vele 
egyidős Henszlmann irodalomfelfogását, akinek esetében a szépirodalom bírálata 
csak a reformkor utolsó évtizedét - munkássága első korszakát - jellemzi, s az 
életmű akkor és általa is születő új tudományágak, a művészettörténet és a régé
szet területén folytatódik tovább. Történeti megítélése, melyhez saját munkássága 
nem kínál sem korábbi, sem későbbi viszonyítási pontot, csak másokkal való 
összevetés által lehetséges: Erdélyivel való együttműködése fontos egyidejű 
összehasonlításokra ad alkalmat. Jelentős a különbség Toldyhoz képest is: az ő 
vizsgálata nem képzelhető el ifjúkori kritikái és későbbi irodalomtörténetei nélkül, 
e tanulmányunkban pedig mint kritikatörténeti előd is jelen van. A reformkori 
Erdélyit plasztikusabban látjuk, ha olykor kitekintünk az önkényuralom éveire is: 
felfogásának módosulása világosabbá teheti az előzményeket, akkori visszatekin
tései pedig - elsősorban az Egy századnegyed a magyar szépirodalomból és a Pályák és 
pálmák - feldolgozandó anyagunk nélkülözhetetlen forrásai.1 

Az irodalmi népiesség és kritika összefüggéseinek vizsgálata megmutatta, 
hogy a Népdalok és mondák sajtó alá rendezése és szerkesztése mennyire ösz-
szetartozott a bírálatok jelentős részével.2 A népköltészet felfogása más vonat
kozásban is meghatározó tényezője, strukturáló elve Erdélyi irodalomszemlé
letének és életművének. A negyvenes években a nemzeti eredetiség alapjaként 
állt a középpontban; kritikáiban a „hazai" ellenpárja az „idegen" volt, amely
nek követése szolgaiságnak minősült; e két pólusra épült fel a poétika. Amikor 
Világos után a kritikus kiábrándult a népiesség külsőségeinek utánzásából, 
felhagyott a hazai inspiráció követelményének kizárólagosságával, s a népköl
tészet iránti érdeklődést megelőző értékek nagyobb szerepet kaptak ítéleteiben; 
pályájának végén pedig szintézisben összegezte a két előző korszak sajátossá
gait, írodalomfelfogásának egymást követő stádiumaiban tehát igazolható az 
az egyensúlyra törekvés, amelynek középpontjában a követendő ideál keresése 
és felmutatása áll. 

1 Köszönöm T. Erdélyi Ilonának, hogy betekintést adott Erdélyi János Műveinek a Fontes sorozatban 
még megjelenendő három kötetébe: az ott szereplő - saját néven, álnéven vagy névtelenül megjelent -
írások kiegészíthették az életmű e szakaszában való tájékozódást. 

Erdélyi János munkáinak következő kiadásait használtam: Erdélyi János levelezése (EJLev) I—II. Bp., 
1960,1962. S. a. r. és a jegyzeteket írta T. ERDÉLYI Ilona. Filozófiai és esztétikai írások (FEÍ). S. a. r. T. ERDÉLYI 
Ilona. A jegyzeteket írta T. ERDÉLYI Ilona és HORKAY László. Bp., 1981. Úti levelek, naplók (ÚLN). Bp., 
1985. Vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta T. ERDÉLYI Ilona. Erdélyi János válogatott művei (EJVM). Bp., 
1986. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek T. ERDÉLYI Ilona munkája. Nyelvészeti és népköltészeti, 
népzenei írások (NyNN). S. a. r. T. ERDÉLYI Ilona. A jegyzeteket írta T. ERDÉLYI Ilona és SZATHMÁRI István. 
Bp., 1991. Irodalmi tanulmányok és pályaképek (ITP). S. a. r. és a jegyzeteket írta T. ERDÉLYI Ilona. Bp., 1991. 

2 KOROMFAY H. János, A népköltészet szerepe Erdélyi János irodalomkritikájának első korszakában. ItK 
1990. 629-647. 
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Mindez két előzetes megjegyzést tesz szükségessé. Először azt, hogy a negyve
nes évek értékítéletei nemcsak a kritikatörténeti előzményekhez és a kortársak 
véleményéhez, hanem az életmű egészéhez is viszonyulnak. Másodszor: annak 
tudatában tárgyalható külön fejezetként a két említett pólus, hogy kölcsönösen 
meghatározzák egymás helyzetét Erdélyi rendszerében. 

Az értékrendnek e hosszmetszete után olyan módszertani keresztmetszet kö
vetkezik, amely a negyvenes évek anyagára s ezen belül nemcsak a kritika tárgyára 
vonatkozik, hanem a kritikus öntudatára is. Erdélyi az ész és a szív igazságát 
kutatja: így nevezi vizsgálódásainak kettős célkitűzését. A kettő nem érvényesül 
párhuzamosan, de jól mutatja egyrészt a racionalitás jellegét és határait, másrészt 
pedig az élmény meghatározó erejét. 

1. Berzsenyi megítélése: az értékrend változásai 

Az 1847-ben közzétett Berzsenyi Dániel összes művei című tanulmány megálla
pításai és értékítéletei nem tekinthetők érvényesnek a szerző életművének egészé
re. A hangsúly- és aránybeli változásokat a kritikus módosuló irodalomszemlé
letéhez kell viszonyítanunk, amelyben, mint tudjuk, meghatározó szerepet játszott 
a népköltészethez való viszony. Feltevésünk az, hogy a népiesség felfogásának 
különböző stádiumaiban kirajzolódó tézis, antitézis és szintézis létrejön Berzsenyi 
jellemzésében és megítélésében is, s ez a két folyamat szervesen összefügg egy
mással. 

Erdélyi tanulmánya szerint Kölcsey, elsősorban az európai igényű összehason
lítás szempontjából, „szigorún, de igazságosan" bírálta Berzsenyit.3 Ez az elisme
rés azonban nem jelentett egyetértést az 1817-ben elhangzott kritikával. Kölcsey, 
Erdélyivel ellentétben, nem hiányolta Berzsenyi saját élményeit, hanem így jelle
mezte egyéniségét: „Ő soha sem a tárgytól vészen lelkesedést, hanem önmagától, 
önmagából ömlik ki minden szó, minden gondolat."4 Nem vetette szemére Hora
tius és a „festő költészet" követését, sőt az elmélyülés következményének találta 
azt: „Azon művek, melyek szerint Berzsenyinek poetai charaktere rajzoltatott, a 
Mathisson és Horátz egyesűit stúdiumának szerencsés resultátumaik". Kölcsey 
legfőbb kifogása az volt Berzsenyi versei ellen, hogy a költő „gyakran dagályos, 
feleslegvaló s értelemtől üres expressiókra téved el", hogy provincializmusokkal 
él, s hogy gondolatai és érzelmei „szűk körben forognak, s igen sokszor fordulnak 
elő".5 

A Magyar Szépirodalmi Szemlében megjelent tanulmány nemcsak Berzsenyit 
bírálta, hanem - közvetve - recenzensét is, szembeállítva a magát „Horác stúdiu
ma után" képző Berzsenyit azzal az eszménnyel, „ki Horác nélkül, maga jobb 
ösztönére, elmélkedés szavaira figyelve, fogta volna képezni költői erejét". Után
zás, szolgaiság, „idegenbe tévedés"6 volt a Kölcseytől is jóváhagyott út eredménye: 
Erdélyi tehát épp ellenkezőleg ítélt, mint elődje. Ennek 1844^45-ből való előzmé
nyei is fennmaradtak: „Furcsa volt az nálunk, mikor valamelyik költő, pl. Berzse
nyi teljesen Horác szerint írt, azt mondták: Berzsenyi studírozta Horácot. Köszö-

3 Berzsenyi Dániel összes művei. MSzSz 1847. L; ITP, 132. 
4 Berzsenyi Dániel versei. Kölcsey Ferenc összes művei. Bp., Franklin [é. n.] 472. 
5 Uo. 473-476. 
6 iTP, 131. 
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nöm én az efféle stúdiumot!"7 Ebből következően más volt véleménye az ösz-
szegyűjtött költemények egészéről: „nem magát ismétli Berzsenyi, mint Kölcsey 
mondja, hanem követi Horácot, mint vizsgáló hiszi, másod fokozatban".8 Hason
lóképpen változott a kifejezés értékelése is; ami korábban hibának bizonyult, most 
a költő erénye lett: „hogy erő volt benne, mutatja nyelve, páratlan nyelve kivált még 
ezelőtt ötven esztendővel"; „idegen volt gondolatokban, de miénk a nyelvben". 

Lessing nyomán Erdélyi alacsonyabb rendűnek tartotta a leíró költészetet; Ber
zsenyi „utánzá az utánzókat, a festő költészeket, s másod kézből vette tárgyait".10 

Tudjuk, hogy ez a követelmény Henszlmann Párhuzamában is szerepelt, amelynek 
a képzőművészetre vonatkozó egyik alapelve azt írta elő, hogy a művész tökéle
tesen hassa át anyagát. Ennek alapja tárgy és anyag megismerése, „mert át nem 
láthatni, hogy forrhasson össze valaki olly dologgal, mellyet csak távúiról vagy 
épen egyáltalában nem ismer". Ezt a normát „német philosophusok" határozták 
meg, a következő kifejezésekkel: „Den Stoff durchdringen, mit demselben eins 
werden, ihn durchgeistigen, beseelen".11 Az összefoglalóan említett források kö
zött találhatjuk az Erdélyi által nagyon szeretett Jean Paul Vorschule der Aesthetik 
c. művét is, s az itt idézett kulcsszavak jellemzői lettek az ő felfogásának is. 

Költészeteszmény és értelmezés különbségei magyarázzák azt, hogy Erdélyi 
utánzatnak tekintette, amit elődje elragadónak tartott (Melisszához, A magyarokhoz), 
szembeszállt viszont az episztolák „durva jambusokba öntött declamatiók"-ként 
való elítélésével. Az „igazi" Berzsenyit kereste, s csak a költemények kis hányadá
ban vélte megtalálni. Jellemző, hogy Berzsenyinek mindössze három olyan verse 
volt (az Eletphilosophia, a Levéltöredék barátnémhoz és a Búcsúzás Kemenesaljától), 
amely mindkét kritikus tetszését elnyerte,12 hiszen a költő Kölcsey szerint értelmi 
ürességbe, Erdélyi szerint pedig idegenbe tévedt. 

Az a kritikai norma, amelyet ekkor Erdélyi a magáénak vallott, kizárt minden 
(nem hazai) imitációt, és az élmény eredetiségét írta elő. A versekben talált Hora-
tius-adaptációk száma elégségesnek látszott annak kétségbevonására, hogy „tisz
ta, saját érzés-e az, mely Berzsenyi műveit éldelte, magáéinak vallotta, s bennök 
magát teljesen feltalálni, visszatükrözni remélette"; a költőt „a maga ős jellemében, 
igazi valóságában" nem mutatják meg versei, melyekben állandóan „Horác lelké
vel találkozunk".13 A közvetlen és kizárólagos eredetiségnek és személyességnek 
ez a számonkérése magában foglalja az önbemutatás szükségességét, ember, költő 
és lírai Én egybeesését, a mű dokumentatív hitelességét. Egyik 1844-ből való 
feljegyzése szerint nem csak Berzsenyire vonatkozott ez a követelmény: „Nem 
látom Horáctól Berzsenyit, Schillertől Kölcseyt, Uhland-Goethétől Bajzát, Byrontól 
Vachott Sándort, Mathissontól Király Károlyt, a franciáktól Kuthyt sok munkái
ban, Nagy Ignácot torzképeiben sat."14 Az utánzás, a „majmolás" elutasítása a 
40-es évek kritikáiban, így drámabírálataiban is egyik fő törekvése volt. 

7 ÚLN, 78. 
8 Berzsenyi Dániel összes művei. 1TP, 136. 
9 Uo. 131. 

10 Uo. 139. 
11 Párhuzam az ó és újkor művészeti nézetek és nevelések közt, különös tekintettel a művészeti fejlődésre 

Magyarországban. HENSZLMANN Imre, Válogatott képzőművészeti írások. Szerk. TÍMÁR Árpád. Bp., 1990. 
94-95. 

12 Uo. 134., 137., 139. 
13 Uo. 129-131. 
14 ÚLN, 277. 
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Ez az eszmény nem választható el Erdélyi költészetfelfogásának egészétől, s 
annak módosulása erre is kihatott. Az idegen hatás elleni védekezés nem jelentette 
az attól való elszigetelődést és a „külirodalommal" szembeni közönyt: ezt igazol
ják olvasmányai, fordításai (Boileau tankölteménye és Wienbarg előadás-sorozata) 
s a Magyar Szépirodalmi Szemlében megjelent ilyen vonatkozású ismertető és 
elemző tanulmányainak nagy száma is. Az eredeti értékek kutatása és kezdemé
nyezése nem az idegen ellen, hanem annak kiegyenlítésére, elméletileg főleg 
német ösztönzés nyomán, egzisztenciálisan pedig létigazolásként, sajátosságaink 
bizonyítása végett történt. 

Második korszakában, az 1856-ban írt Arany-tanulmányában Erdélyi két olyan 
megjegyzést is tesz, amely Berzsenyi-élményének és -értékelésének változásáról 
tanúskodik. Az Ősszel és Dante című versekben - írja - „fölismerjük a költő 
bölcsészeti hajlamát, mélységét, csaknem legérezhetőbb hiányát a magyar költé
szetnek, mi Berzsenyiben oly ellenállhatlan erővel hódítja meg értelmünket". Itt 
már nem Horatius követőjét bírálja, hanem azt a saját, eredeti, „igazi" jellemvoná
sát dicséri, amelyiket megemlített ugyan 1847-ben írt tanulmányában (s a Fohász-
kodás c. verset az ugyanabban az évben megjelent Tompa-bírálat is kiemelte), de 
most már kivételes hagyományként tartja számon a népiesség előtti értékek kö
zött. Arany „Versein egész harmadcsapása tetszik meg a népi és régi gondolatme
netnek, kifejezési módinak, mégis újdonság ingerével. Ilyen nyomokat mutatott ki 
az itészet Berzsenyiben Horác, Garaynál Unland, Petőfinél Heine s Béranger után 
s szerint."15 A régi és a népi imitációjáról szólva a kritikus nem állítja szembe a 
hazait és a külföldit, s Arany elismerése kisugárzik a következő mondatra is, 
amelynek jelentése módosul az előzményekhez képest: a hatás itt nem zárja ki a 
megújulást és nem ítéltetik el. 

Mindez már a „kelmeiség" elleni harc korában zajlik, akkor, amikor Erdélyi 
kiábrándult az át nem szellemített, de népiesnek tartott külsőségek divatjából, 
amelyet a Berzsenyitől követett mathissoni leírásokkal rokonított. Nem volt már 
számára aktuális a kizárólagos hazai inspiráció: a környező népek dalainak tanul
mányozását éppúgy szükségesnek tartotta, mint annak belátását, hogy nem káros 
az idegen befolyások megismerése, s „nincs elem, nincs irány, melynek szabály-
szerűleg ki kelletnék záratni az irodalomból".16 Berzsenyi történeti megítélése 
tehát kapcsolatban volt a népiesség felfogásával: az eredetiség kizárólagosságának 
normája a. hazai népköltészet megkülönböztetett szerepével függött össze; a 
gyűjtések műköltészetre gyakorolt hatásának kritikája viszont egyúttal e norma 
felülbírálását jelentette. A „kelmeiség" - amelyen Erdélyi anyagszerűséget, „Stoff-
lichkeit"-et értett - ellentmondott a Henszlmanntól idézett „den Stoff durchdrin
gen" elvének. Bírálatának egyik eredménye a következő kérdés volt: „vájjon ama 
nyereség, hogy a népi elem folsajátításával példákat, sőt példányokat [példaképe
ket] is bírunk a szép hazai szólásformákból, pótolja-e ama veszteséget, mely 
okvetlenül érte irodalmunkat elhanyaglásából amaz elveknek, melyek után népi 
előképek, minták nélkül is tudtak a mi költői nagyaink oly csudálatraméltó nyelvet 
teremteni, minő az ódáké Berzsenyinél, az épószé, dalé Vörösmartynál, Czuczor-
nál. Mert ugy látszik, hogy a népi forrás már már kiapadt, s a népi elem korántsem 

15 Arany János kisebb költeményei. ITP, 263., 268. 
16 Népköltészet és kelmeiség. NyNN, 192. L. erről a korszakról DÁVIDHÁZI Péter, Ismeretelmélet és 

irodalomkritika Erdélyi János gondolatrendszerében. ItK 1984.1-21. 
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elegendő arra, hogy belőle alkottassék fel a magyar műideál. Arany, Petőfi, ha nem 
csalódom, kimerítették."17 

A népiesség és az a hagyomány, amelytől ez elfordult, összefüggött tehát Erdélyi 
irodalomfelfogásában; ahogy az egyik megítélése módosult, úgy változott a másik 
szerepe is a megteremtendő új egyensúlyban. Ez tükröződik ugyanennek a tanul
mánynak értékítéletében Berzsenyiről, „aki köztünk legyen mondva, csakugyan a 
kevés tárgyú, de annál teljesebb felfogású és nemesb ajkú irók sorába tartozik".18 

Nincs már szó tehát sem önmaga, sem Horatius ismétléséről, ami hibának 
minősült 1817-ben és 1847-ben egyaránt; s a nyelv kezdettől hangsúlyozott kivé
teles érdemei mellett megnövekedni látjuk annak az alanyiságnak a fontosságát, 
amely a korábbi elemzés szerint csak néhány versben mutatkozott meg. 

Ha az ötvenes évek korszakát több tekintetben is az előzmények ellenpárjaként 
fogjuk fel, az 1867-ből való Pályák és pálmák c. értekezés szintézisként rajzolódik ki: 
olyan összegezésként, amely egyesíti Erdélyi korábbi nézeteit, de fenntartásokkal 
is él. Mit jelent ez Berzsenyi megítélésében? S hogyan függ össze a népiesség 
felfogásával? 

„Berzsenyinek végre minden sükerült: értelem, érzelem és nagyszerűség: de célt 
is ért benne a példányok [példaképek] tisztelete, azaz bevégződött vele a római 
művészet hatása. Ő a római-magyar költészet thulei királya." Ugyanez történt 
Goethe és Unland magyar követőivel, Bajzával, illetve Garay val is, s ez volt a sorsa 
a francia és az olasz modornak. „A költészet határtalan országában nem vakútak-
ra, melyek előlünk mihamar elfogynak, van szükség, hanem nyilt országutak a 
kívánatosak, melyek fogyása együtt megy az idővel, s magunk hatalmába esik 
folytatásuk. Idegenből vett irány a végesség zsákutcájába szorít, hol nincs előme-
net, legjobb esetben is másodrendű a süker."19 Zsákutca és országút szembeállítása 
szemléletes kifejezése annak az értékrendnek, amely a negyvenes évek felfogásá
hoz áll közel, s olyan alapgondolatra épül, amely behatárolhatónak tekinti az 
idegen irodalmakhoz való viszonyt. Bizonyos, hogy nem Berzsenyi volt az utolsó, 
akire a római művészet hatott. Az viszont, hogy Erdélyi utánzás helyett itt már 
elsajátításról beszélt,20 komoly különbséget jelent az első korszakhoz képest, ami
kor az idegenbe tévedés kritikája fogalmazódott meg. 

Ez a Berzsenyi-kép, amely összegezi a két előző korszak értelmezéseit, új hely
zetben született. Ugyané tanulmány szerint az már elfogadtatott, hogy „a nép is 
lehet művész", túlzásnak bizonyult azonban a népiesség kizárólagos értékként 
való felfogása.21 Idegen költői mód vagy modor elfogadása és követése az erede
tiséget kockáztatja és „szolgai utánzásra" is csábít.22 A népköltészetben viszont, 
amely nemcsak egyenjogú a műköltészettel, „hanem idők válságai szerint fölötte 
is áll annak", „a nemzeti autochton szellem öntörvényadó nyilatkozását s tőrül 
fakadt eredetiségét ösmérjük fel". Ebből az következik, „hogy nemzeti classicis-
must a népköltészet feldolgozása, elsajátítása nélkül gondolni sem lehet".23 A 
„visszaújulás" lehetősége áll az irodalom előtt: „Valósággal a magyar költészet is, 
mióta a népköltészethez visszafordult, elemeit s módjait mindinkább elsajátította: 

17 A legújabb magyar lyra. 1859. ITP, 313. 
1H Uo. 367. 
19 Pályák és pálmák. ITP, 450. 
20 Uo. 457. 
21 Uo. 451. 
22 Uo. 448. 
23 Uo. 453. 
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eredetiségben, a legérdemlegesb kritika szerint is, felülmúlja az előző korok és írók 
minden eredetiségét. Petőfi eredetibb mint Vörösmarty, Arany mint Berzsenyi."24 

Az életmű belső törvényszerűségeit kutatva tehát koronként igazolható az az 
egyensúlyra törekvés, amelynek hátterében Hegel, középpontjában pedig a köve
tendő ideál keresése és felmutatása áll. S tanulságként megállapítható az is, hogy 
Erdélyi munkásságának egyik fázisában sem zárja ki egymást magyarság és euró
paiság. Függetlenül attól, hogy mi a követendő példa, a megismerendő mindig 
ugyanaz: a hazai érték éppúgy, mint a nemzetközi. 

2. A ráció poétikája 

A költészet „nemcsak kezdi a művelődést, hanem [...] örökké meg is tartja, ha 
igazi és nem fattyú, ama rangot, hogy a megindult műveltségnek mindig fővivője, 
óramutatója, jelentője".25 Ez a nem változó funkció, amely nem független a littera-
tura hagyományos, 'erudíció' jelentésétől és a klasszicizmus időtlen meghatározá
saitól, különösen fontos a reformkorban: Erdélyi, aki költőként és kritikusként, 
gyűjtőként és sajtó alá rendezőként, szerkesztőként és irodalomtörténészként fog
lalkozott a költészettel, központi helyre állítja fő foglalatosságát. Az a kezdet, 
amelyet a görög példa nyomán keres a hazai kultúra múltjában s remél feltalálni 
a népköltészet által a jelenben, számára nem megindult, hanem megindított evo
lúció nyitánya. Ennek feltétele az 1840-es évek Magyarországán az önismeretet és 
önkifejezést szolgáló eredetiség megkövetelése és az utánzás elkerülése, amelyet 
Erdélyi a néphagyománnyal hozott szoros összefüggésbe (s amelyet Henszlmann 
képzőművészeti összefoglalása alanyi jellemzetnek nevezett26): olyan értékrend 
tehát, amelynek egyik célja művelődéstörténeti jellegű. 

Ez a felfogás úgy tekinti a költészet művelőjét „mint a nemzet legét, legjavát, 
egyénben nyilatkozását":27 a közösség ideális képviselőjét. Annak a hagyomány
nak a folytatásáról van szó, amelynek nevében Toldy értelmezte a Zalán futását 
1826-27-ben közzétett Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus munkáiról c. cikksoroza
tában: „De ismered azt az eposzt, melyet nemzetinek hívunk. Ez a poézisnak 
culminátiója. Ezt a költőt nemzete repraesentánsának nézzük; tőle egy bizonyos 
popularitás kivan tátik".28 Erdélyi „12" jel alatt publikált Petőfi-bírálatából tudjuk, 
hogy ő nemcsak az eposz szerzőjére gondolt: „Az igazi költők [...] nemcsak büszke 
diszei a nemzetnek, nemcsak hasznos tagjai a nemzetnek, hanem szükségesek is 
a hazának, mint a közboldogság nagy eszméinek előkészítői, a néperkölcsök 
nemesitői, az alvó vagy lankadó hazafiság, szabadság-szeretet, erény, vitézség, 
lovagiasság ébresztői s lelkesítői."29 A költőben tehát, mint legkiválóbb személy
ben, a prodesse és delectare nélkülözhetetlen képviselője jelenik meg, s nem öncélú 
a művelődés sem, hiszen a nemzet megteremtését és megörökítését szolgálja. 
Mindez nem vonatkozik azokra az irodalmakra, amelyeket leginkább a francia 

24 Uo. 456^57. 
25 Vörösmarty Mihály minden munkái. TTP, 17. 
26 lm. 22. 
27 Vörösmarty Mihály minden munkái. TTP, 53. 
28 Toldy Terenc Összegyűjtött Munkái. VIII. Toldy Terenc Kritikai berke (a továbbiakban KB). Bp., 1874.15. 
29 „12": Petőfi Sándor ujabb költeményei. Irodalmi Őr, 1846. márc. 14. L. Petőfi napjai a magyar 

irodalomban 1842-1849 (a továbbiakban: PN). Egykorú nyomtatványok másaival összeállitotta ENDRŐDI 
Sándor. Bp., 1911.172. 
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képvisel Erdélyi számára: „itt a nemzetiség kérdésén túlvannak", s „szellemi 
szükségből" járnak a nézők színházba, tehát elérték a kívánatos állapotot.30 Mind
két funkció aktuális a maga helyén: a Nyugat-Európát járó kritikus történeti 
perspektívából ítéli meg a fejlődés egymást követő fokozatait. „Csak a nemzetek
nek bizonyos magas pontú állása hatalmaz fel szólni cosmopolitismusról, de 
amely hazának még úgyszólván házi dolgai sincsenek elrendezve, ne ábrándozzék 
Colchis aranygyapjáról, ne világszellemről, mely istennek való."31 

Toldy a költők erkölcsi küldetéséről és szellemi felsőbbségéről beszélt, hiszen 
szerinte ők a népek nevelői;32 Kossuth pedig Schillert idézte, Vörösmarty ünnep
lésekor: „Die Dichter stehen auf der Menschheit Höhen. Ők az emberiségnek legelső, 
leghatásosabb nevelői; ők a nemzetiségnek, polgárerénynek leghatalmasabb ápo
lói."33 Erdélyi is idézi Az orléans-i szűz, úgy tetszik, szállóigévé alakított sorát: „Die 
Dichter stehen auf der Höhe der Menschheit", de a következő megjegyzéssel: 
„csak aztán illy meleg szó e nemzetet is jobban melegitné, melly semmivel sem 
gondol olly keveset, ifjú létére, mint a szépliteraturával".34 Az a hagyomány él 
tehát tovább, amely különleges, kiemelt státust biztosított a költőnek, s tőle egy 
példakép mintaszerű megnyilatkozásait várta, közönségétől pedig töretlen ér
deklődésre és figyelemre számított. 1842 végén így ítél: „Részemről én szépiral-
munk megcsappanását inkább tulaj donitom az igazságos és férfias kritika hiányá
nak, mint a politika befolyásának. Ezért kár, hogy nincs a szépiralomnak olly férfia, 
kiben az irók véleménye megnyugonnék, kiről elhinnék, hogy igazat Ítélni tud is, 
akar is."35 A kritikus is a nemzet legjavához tartozik tehát, hiszen ő dönti el, hogy 
a költő milyen mértékben tölti be hivatását. Erdélyi az új nemzedék nevében 
beszél: az Athenaeum triászának tekintélye még a folyóirat megszűnése előtt 
megingott, Henszlmann pedig már javában vívja polémiáját Bajzával. 

Axióma jellegű a kritikusnak az a felismerése, hogy „nemzetet nem a mai 
fejszám teszen, hanem annak múltja, jelene és jövője együtt; azaz ki pusztán 
egyikeért él hal ezeknek, csak töredékben birja a haza eszméjét, s időtől függeszti 
fel annak becsét, mit minden időben szeretni, imádni kell jó és borús napjain".36 A 
történeti érdeklődés meghatározó jelentőségű kritikusi felfogásában és műfaj
szemléletében, a jelen és a jövő iránti felelősség pedig oka és célja a funkcióhoz illő 
magatartás keresésének. „És hová lesz különösen az emberiség, ha még a költé
szetben sem találja fel vigasztalóját? »La poésie, mond Lamartine, est l'ange gar-
dien de l'humanité.«"37 Mert, mondja ki Erdélyi is másik axiómáját, „a költészet 
legnemesb feladása, az olvasót kibékéltetni sorssal s emberiséggel, és olly magas, 
nyugtató pontra állítani, honnét enyhült kebellel nézhessen az életbe, a jö
vendőbe". Ezzel szorosan összefügg Vörösmarty Salamon c. versével kapcsolat-

30 Külföldi úti képek és levelek (1844-45). ÚLN, 179. 
31 ÚLN, 68. 
32 Beszéd szépirodalmunk ügyében. Toldy Ferenc irodalmi beszédei II. Pest, 1872. 292. 
33 Pesti Hírlap, 1841. okt. 16. L. BAYER József, Vörösmarty megtiszteltetése 1841-ben. EPhK 1911. 

773-775. és EINZIG Miklós: Megjegyzés Bajer József »Vörösmarty megtiszteltetése 1841-ben« c. cikkéhez. Uo. 
844. 

34 Beniczey Gusztáv álnéven: Szivárvány. A miskolci tűzvész emlékéül. Szerkeszté Halászy József. RPD1 
1844.1. 78. 

35 ERDÉLYI, Emlény, karácsoni stb. ajándék. 1843. RPD1 (Tárca) 1842. II. 1178. 
36 Az Árpádok. I...J Irta Garay János. MSzSz 1847.1. 204. 
37 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 63. 
38 Meghasonlott kedély. Regény, irta Kelmenfy László. [...] Pest 1846. Irodalmi Őr, 1845. 9. sz. 95. 
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ban megfogalmazott, de általános érvényességű kritikai normája: „egész művet 
csak ellentételekből, vagyis ezeknek kiengeszteléséből lehet alkotni" . H e g e l Esz
tétikájában a következő meghatározást találjuk: „Hiegegen steht zu behaupten, daß 
die Kunst die Wahrheit in Form der sinnlichen Kunstgestaltung zu enthüllen, jenen 
versöhnten Gegensatz darzustellen berufen sei und somit ihren Endzweck in sich, 
in dieser Darstellung und Enthüllung selber habe."40 Ez a párhuzam megerősíti a 
szakirodalomnak azt az Erdélyi Jánosra vonatkozó megállapítását, hogy „a negy
venes évek közepén kimutatható már kritikáin a hegeli terminológia".41 Bár leg
jobban a Vörösmarty-tanulmány (1845-46) szemléletén hagyott igazolható nyo
mot Hegel tanulmányozása, maradtak fönn ennek kezdeteire, az 1830-as évek 
végére utaló adatok is. 

A hazai bölcsészet jelenében ezt írja Erdélyi a hegeli művészeti formákról: „előbb 
voltak afféle meggyőződéseim gondolkodás után, mint tanulmányaim 
könyvből".42 Toldynak így emlékszik vissza 1853-ban: „Én azon idők óta, mikor 
még az Athenaeumban folyt a per a hegelismus felett, sokat gondolkodtam, s 
olvastam e tárgyról"; „soha sem irtam más, mint hegeli szellemben és pedig eleinte 
akaratomon kivül, később aztán rendszeresen is". Kramarcsik Károly 1840 nya
rán kérte őt: „A Hegel philosophiájából tanulj barátom sokat, igen sokat; [...] s 
mert költség nélkül jut neked Hegel philosophiájának tudománya, én is hasonló 
áron szándékozom azt tőled vásárolni."44 Erdélyi korai, 1838-39-ből való Nyelvfi
lozófiai töredékek c. tanulmányában (amely először a Filozófiai és esztétikai írásokban 
jelent meg), Mundt nyomán terjesztette ki a nyelvre is eszme és érzéki alak, 
tartalom és forma harmóniájának eszményét: „Ez volna a nyelvek eredetének, 
mondható azon hegeli közvetlensége, melyben a fogalom, és nyelv egy; ez oly 
tiszta mint amaz, de a fogalom, mihelyt a kimondás által szóvá válik, elveszti ama 
közvetlenséget; és épen itt fekszik oka annak, miért nem a tiszta értelmiségben kell 
csak fürkészni a nyelvek származatát, hanem az idegrendszer befolyásában is, 
vagy a szelleminek, és érzékinek oly harmóniás vegyületében, hol az érzés és 
érzelem, a test és lélek, a hús és vér teszik az individualitást (egyéniséget); és a 
gondolatnak, az érzékek kölcsönös segélye általi felfogása, vagy kinyilatkozása 
úgy változik, s módosul, hogy a népek temperamentje, vére, szenvedélyei gram
matikájukba, s szótáraikba is átmennek."45 

Ez az eszmény, amely a szellemi és az érzéki harmóniája és az ellentétek 
kiengesztelése által sorssal és emberiséggel békíti ki az olvasót, a műalkotás és a 
költészet olyan funkcióját írja elő, amely ellenkezik a diszharmóniával és a világ
fájdalommal. Ennek az elvnek a nevében marasztalta el Erdélyi Petőfi világ- és 
embergyűlöletet tükröző verseit, kétségbe vonva annak okát és egyenlőséget 
teremtve a költői és a biográfiai Én között: „erre Petőfinek oka nincs. Ot a közön
ség szereti, méltányolja s - gondolom - költeményeit meg is veszi s olvassa."46 

39 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 29. 
40 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Ästhetik. Berlin, 1955. 96. 
41 HARASZTHY Gyula, Erdélyi János irodalomszemlélete. ItK 1939.239. Az abszolutizmuskori Hegel-ha

tásra nézve 1. DÁVIDHÁZI Péter, Ismeretelmélet és irodalomkritika Erdélyi János gondolatrendszerében. ItK 
1984.1-21. 

42 FEÍ, 92. Idézi HARASZTHY Gyula, i. h. 241. 
43 EJlev, II. 101. 
44 EJlev, 1.116. A Hegelre vonatkozó idézeteket 1. SŐTÉR István, Nemzet és haladás. Bp., 1963.17-18. 
45 FEÍ, 549. és 1001. 
4 612: Petőfi Sándor ujabb költeményei. Irodalmi Őr, 1846.13. sz. PN, 169. 
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A világfájdalomnak tehát - legalábbis ez esetben - lehet racionálisan megérthető 
és megfogalmazható oka; a tárgy nélküli spleenről sem itt, sem másutt nem szól a 
kritikus. Fontos az a megállapítása, mely szerint „E szomorú irány, e byroni ember-
s világgyűlölet és megvetés nem von ugyan le semmit Petőfi költői tehetségéből, 
mert illy kifakadásaiban is látszik a valódi költő: de nem fér össze a magasb és 
nemesb költői hivatással".47 A szemlélet ellentmond a funkciónak, de nem zárja ki 
az ennek jegyében létrejött verseket a költészetből; ez a költő azonban nem ideális 
tagja a közösségnek, mert a koszorúba „valódi mérges gombák" kerültek,48 ame
lyek terjesztik a bajt; ez viszont nem lehet kollektív. 

Az angol költő példája visszatér az útinaplóban: ,,V[achott] S[ándor] Byron 
árnyékában, pedig Byron maga is sötét, hát még árnyéka."49 1847-ben a Magyar 
Szépirodalmi Szemlébe írt tanulmányban bukkan föl újra az eredet kérdése: „Kü
lönösen a gyakorlati angolnak ugy tetszik, hogy azon kedélybomlottság, életunott-
ság és az úgynevezett világfájdalom, mely Byron és Shelley munkáiban is alapvo
násul szolgál, inkább a szárazföldön hatalmazott el, mint Angliában, és a cselekvő 
angol azon esetben, ha az életunottság rajta erőt vesz, inkább mindjárt bizonyosan 
segítő kötélhez nyúl, mint sem fájdalmát, mint a francia, kivált pedig a német irók, 
a közönségre is kivánná elragasztani."50 A példa továbbadása, a kifejezéssel járó 
terjesztés helyett tehát a szemléleten kell változtatni, amely cselekvéssel 
legyőzhető. 

Czakó Végrendelet c. drámáját figyelve „magunk magunkat engedjük át valami 
mákonyos bódultságnak, melyben a valótlanságot valószínűségül sőt valóul vesz-
szük s nincs annyi erőnk, hogy e lidérc nyomástól meg tudnánk szabadulni";51 ne 
akarja az író „megölni magát és közönségét a hozzá kötött reményekkel együtt, 
veszedelmes útra tért drámáival".52 Tiszta öntudatra van tehát szükség, és a józan 
megítélés képességére, nem pedig arra, hogy rabul essünk annak, amitől meg kell 
őriznünk magunkat. Erdélyi, aki a megóvandó személyiség egyik fő biztosítékát 
a tárgyilagosságban találta meg, nem sokkal később Czakó öngyilkosságában 
beteljesülve látta azt, amire figyelmeztetett, s újabb igazolását annak, hogy le kell 
győzni „a világfájdalom, s divatos életunottság kórságát".53 Ebben a vonatkozás
ban is meg kell őrizni „a népköltészet érdekét közönségünk, főleg Íróink előtt, 
minthogy csak emez ép olvasmányok lehetnek irúl sok elbetegült képzelődésre, 
kikkel eléggé megverte időnk az irodalmakat, s viszont, kimerült életunottságig 
alázván le sok jobb sorsra méltó kedélyt".54 Erdélyi meggyőződése szerint nem az 
egyik személyről a másikra terjedő divat, hanem az idő által megpróbált kollektív 
kincs a nagyobb érték; az fertőzést, ez ellenállást és gyógyszert jelent. S ahogy az 
egyik káros lehet közönségére, úgy használhat a másik: ez számára az írástudó 
felelőssége. 

47 Uo. 170. 
48 Uo. 176. 
49 ÚLN, 330. 
50 Az angol költészet. MSzSz 1847.1. 61. 1847 januárjában írta Erdélyi Toldynak: „Az Angol költé

szetből alig fogok adhatni valamit." (EJLev, 1.294.) Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy 'még nem 
állok úgy, hogy a cikk egy újabb részletét közzétegyem'. 

51 Nemzeti színház. Végrendelet. [...] Irta Czakó Zs. MSzSz 1847.1. 79. 
52 Nemzeti szinház. MSzSz 18471.148. 
53 Czakó Zsigmond emlékezete. MSzSz 1847. E. 402. 
54 Mutató a külföld népdalaiból. (Fordításokban) Greguss Auguszttól. MSzSz 1847. n. 369. 
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Ahhoz, hogy hivatásának eleget tehessen, „Belső mély hódolatnak, pygmalioni 
szeretetnek kell örökké a költőt tárgyaihoz vonzani, hogy vele megbarátkozhas
sak, sőt véribe vegye föl azt, s mint vérének, szenvedélyének illatot lehellő virágát 
mutathassa fel a világnak."55 Az 1841-ben megjelent Párhuzam így írt erről: „a 
művésznek csak egy út marad hátra, [...] maga az életnek útja, a természetnek 
szorgalmas szeretetteli megtekintése, és annak értéssel járó felfogása"; „épen nekie 
szükséges mindenek előtt elkerülhetlenül műveinek tárgyát úgy felfogni, hogy 
személyesen azzal egygyéváljék; hogy általa elragadtatván azt viszont átszelleme-
s í t se . A költői alkotás nincs tehát alárendelve a kiválasztottságnak: csakis akkor 
jön létre esztétikai érték, ha alany és tárgy között nemcsak rátalálás, hanem alá
rendelés és teremtő ragaszkodás, érzelmi elsajátítás és azonosulás valósul meg. 
Henszlmann elítélte mindazokat, akik „a szellemit helyben nem hagyhatólag az 
anyaginak alája rendelik";57 Erdélyi szerint a jó mű „a szellemnek az anyagon vett 
diadalma".58 

A kizárólagos önábrázolásnál többet ér a tárgyilagos szemléletre való törekvés: 
„Ki pusztán alanyisága tapodtnyi földét veszi alapzatul, hamar kimeríti magát, 
ellenben a szélesebb objectiv világnézlerre emelkedés mindig uj tárgyat hoz a 
phantasiának, szabadabb csapongást enged a szellemnek, mint hogy a vigkölté-
szet innen is fejlődik ki, mig a szomorú, többnyire nyavalygó és kórságos elem, 
mint nyomasztó lidérc szorítja a kebelt, s lélegzetet."59 Ugyanazon tárgy gyakori 
ismétlése egyhangú modorosságra vezet, s ez érvényes az alanyiságra is; a külső 
világgal való foglalkozás - a kritikust saját családi tragédiájának tapasztalata 
tanította meg erre - önmagunk legyőzésére és felszabadítására vezethet; a tragikus 
önszemlélet nem lehet a kibékítés alapja. 

Az alkotás egyik feltétele a megismerés. Erdélyi és Henszlmann közös tanul
mányában, az Egyéni és eszményiben olvassuk: „tárgyával a költő legszorosabban 
tartozik megbarátkozni, azaz megtudni annak állandó és múló, tehát szükséges és 
esetleges jegyeit".60 Ennek előzménye a Párhuzam egyik állítása: a művész akkor 
végezte el az alkotó folyamat első részét, ha „tárgyát minden részről megismer
te".61 Ezt a feltételt Erdélyi egyik regénybírálata is megismétli: „csak arról adha
tunk élénk színezetű, élethű képet, mit ismerünk, miben folytonosan forgoló
dunk."62 Egyetlen tárgy sem zárulhat ki a költészetből: „ha van is közszólás szerint 
rút tárgy, de az előadás minden, ez teszi a művészetet, s így az anyagilag rútból 
szintúgy állhat elő művészeti, mint a szemnek tetszőből";63 ennek az álláspontnak 
a képviseletében védi Erdélyi Petőfit Császár Ferenc kritikájával szemben. A Pár
huzamnak ehhez is van előkészítő megjegyzése: „alig van a véghetlen természet 
körében olly tárgy, melly művészeti módon valaha föl nem fogatott és nem képez
tetett volna".64 Idézeteink azt igazolják, hogy Henszlmann Imrének az évtized 

55 Kisfaludy Károly minden munkái. ITP, 116. 
56 HENSZLMANN Imre, i. m. 33., 23. 
57 í. m. 17. 
58 Vörösmarty Mihály minden munkái. TTP, 88. 
59 Emlény, karácsoni stb. ajándék. 1843. RPD1 (Tárca) 1842. EL 1178. 
60 Egyéni és eszményi. FEÍ, 581. 
611. m. 42. 
62 Meghasonlott kedély. Regény, irta Kelmenfy László. [...] Pest 1846. Irodalmi őr, 1845. 94. 
63 Egyéni és eszményi. FEÍ, 593. 
641. m. 17. 
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elején közzétett műve, mely a képzőművészetek egészére vonatkozott, jelentősen 
hozzájárult Erdélyi irodalomszemléletének kialakulásához. 

Megjelenik viszont egy, a választással kapcsolatos programszerű követelés is: 
„Ne legyen oly tárgy, oly eszme a magyarnak jelenében és múltjában, mit meg nem 
éneklett volna a költő! 5 Erdélyi alapelveinek ez a jellegzetessége is a Párhuzammal 
rokon: „a művész majd nem mindig, és talán egyedül olly tárgyak által képes 
elragadtatni, és azokat átszellemesiteni, mellyekkel és mellyek által ő maga kimi-
veltetett".66 A költészetnek ez a feladata egyszersmind a Herder által számon kért 
enciklopédikus jellegnek felel meg, de hozzá a költőnek „oly magas szemponton 
kell állania, honnan a nemzet múlt életét, gondolkozását, érzésmódját vérébe 
szívhatta légyen. Ez a stúdium pótolná elmaradt, epostalan nemzetnél azt, mit 
régen a szájról-szájra menő hagyományok adának."67 

Elveszett néphagyomány helyett stúdium, tehát utólagos nyomozása és kikö-
vetkeztetése annak, amit szerencsésebb nemzetek eposza őrzött meg: ez volt és ez 
marad a nemzeti irodalom fejlődésének alapja. A változatos hazai tárgyak költé
szetbe emelésének követelménye Erdélyi műfajfelfogását éppúgy meghatározza, 
mint a különböző életművek megítélését. A balladaköltő Garay az, „ki mind most, 
mind versei gyűjteményében már legtöbbet sőt legjobbat is adott e nemben, birván 
felhasználni temérdek tárgyat",68 melyeket tehát alá tudott rendelni a szellemnek. 
Ellenkező esetben viszont hiábavaló a leltár gazdagsága: Samarjai Károly versei
ben „Mi a belsőt illeti, való, hogy itt van sok szép pusztai és alföldi jelenség, de 
szerzőt elborítá a tárgyak özöne, s erőt vön rajta az anyag, s igy történt, hogy a 
feldolgozás sükeretlen".69 Ha pedig nem kielégítő a cselekmény lélektani motivált
sága, ha „nem annyira viszik a történetet személyei, mint személyeit a történet, ez 
[...] még folyvást a tárgynak uralkodása a költőn s nem ennek azon, miből kima-
radhatlan következés, hogy a mese jó, a jellemek gyöngék".70 

A megismerés másik formája a tapasztalás. Henszlmann felfogása - „valamint 
az idegen nép életét nem könnyen érthetni, ugy az idegen táj természetét sem 
könnyen foghatni föl"71 - Erdélyi nézeteire is áll: „ha olyat ír a költő, mit kevés 
vagy senki nem tapasztal vagy nem is tapasztalhat, igen meglehet, hogy kevés 
vagy senki sem fogja ízlelni". Ez a mű befogadását nehezítő vagy akadályozó 
szempont játszik közre a személyes élményekkel való összehasonlítás szükséges
ségében. Erdélyit nyugat-európai utazása és a tenger meglátása ébresztette rá arra, 
hogy „bármily hatalmas is a képzelődés, sohasem éri utói ezt a nagyszerű valósá
got olvasás után", bár „Noé és Odysseus bujdosásának írói közelrül ismerték a 
tengert minden csodáival, tüneményeivel".73 A legjobb ábrázolás is alatta marad
hat tehát a személyes élménynek, ha maga a természet a tárgy. Azonban az alkotás 
minősége is veszélybe kerülhet: „a hol gyönge a tapasztalás, mindig a képzelődő 
erő szokott fölszabadulni".74 A tapasztalás, mely „a lélek egészségének legjobb 

65 Tompa Mihály. Népregék, népmondák. ITP, 151. 
6 6 1 m. 23. 
67 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 53. 
68 Az Árpádok. [...] Irta Garay János. MSzSz 1847.1. 217. 
69 Dalok az Alföldről. Irta Samarjai Károly. MSzSz 1847. II. 374. 
70 Nemzeti színház. Mátyás fia. [...] Irta Szigligeti. MSzSz 1847.1. 338-339. 
71 I. m. 110. 
72 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 30. 
73 ÚLN, 176. 
74 A három divatlapról. MSzSz 1847.1. 336. 
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orvosa",75 „mely becsesebb mindeneknél",76 egyrészt a tárgy megismerésének, 
másrészt a valószerű ábrázolásnak legfontosabb feltétele; ellenpólusa pedig az a 
képzelődés, amelyet ellensúlyoznia kell, a szerző világlátása és a mű befogadása 
szempontjából is. 

Ugyanez áll a történeti előadáshoz szükséges felkészülésre: „ismeretnek, tanul
mánynak kell megelőzni a phantasiát, még pedig olyannak, mely emiékezetinéi 
magasb nemű, azaz vérbe ment, s mondhatnók, érzéssé vált tanulmány, mely az 
egész embert annak minden tehetségeivel együtt ugy áthatotta legyen, hogy mint
egy magából fejthesse ki énekeit a költő".77 Novellákról szólva hangzik el az, hogy 
„a költőt soha sem igazolja történeti adat, bármilly tökéletes is az, neki a történetit 
ugy kell beilleszteni, mintha ő volna annak is mestere, tehát teljes költői szabad
sággal, mit a históriának alárendelni aesthetikai fonákság".78 A stúdium mellett 
nélkülözhetetlen „a regényes vagy képzeleti" elem; nem mindegy azonban, hogy 
milyen anyag tárul föl számára a kutatás során. „Száraz, szívósságát s életfrisse
ségét elvesztett adat mind az, mit történeteinkből a költő általvehet, s a legragyo
góbb phantasia is csak kevéssé fog velők boldogulni, legalább nem biztos boldo
gulása, mert nincsenek felbalzsamozva a népies izlés keneteivel, nincsenek körül 
zománcozva a költőiség fénye és ködével, nincsenek hitelesítve krónikailag, pedig 
ez kellene, amint hogy a régiek mesetana, s az éjszaki mythologia is bizonyítják, 
hogy a történetek, némi szürkületi félhomályban szokták elérni a költői nagyságot, 
épen ugy, mint a szem tárgyai nagyobbak a reggeli ködben, mint a déli napnál."79 

A fennmaradás folytonosságát biztosító néphagyomány, az egyénit megelőző 
kollektív képzelet és az Arany felfogását előkészítő történeti vagy epikai hitel 
szükséges ahhoz, hogy a keresett epikum újjászülessen. A népköltészeti gyűjtés és 
a Népdalok és mondák köteteinek közzététele elválaszthatatlan volt annak a történeti 
anyagnak a kutatásától, amelyet Erdélyi számon kért Vörösmarty eposzain is. 
Ezek kritikája a fentieket megerősítve mondja ki azt, hogy „Hol a történeteken, 
mint a hagyománnyal bíró népeknél, bizonyos fényt, szint, zamatot hagy a sok 
idők képzelődése, ott a költészet félannyi munkával teremt nagyokat, mint miná
lunk, szárnyaszegett képzelődésű nemzetnél."80 

A megteremtendő költészet nehezen viseli viszont el „a léha képzelődést 
kevés tartalommal", mert az már „szomszéd a semmivel". Erdélyi Vörösmarty-
kritikája erre az alapelvre épül. Az ő epikájában „tág a képzelődés, de nincs 
fölgazdagítva erős, tárgyhoz illő, tartalmas eszmékkel, s e részben mulaszta 
egyet: érintkezni poesison kivül komolyabb tudományokkal, mert a költészet 
mai állása szerint azokat nem nélkülözhetni".81 Kívánatos lenne, „ha találkoz
nék történetíró, ki felfogva ott, hol felfoghatná a történet fonalát az előkorban, 
megírná a homályos időszakot is mese, monda, rege után, a mint adatnék 
tudnia".82 Erdélyi a Niebuhr által (Pulszky fordításában) bemutatott Livius 
szemléletéhez hasonlóan fogja fel az őstörténet anyagát („a herosi idők csuda-

75 ÚLN, 52. 
76 Uo. 170. 
77 Az Árpádok. [...] Irta Garay János. MSzSz 1847.1. 203. 
78 88.: „Magyar életképek." Szerkeszti Frankenburg. V.ßz. Pesten 1843. RPD1 (Tárca) 1843.179. 
79 Történeteink költőisége. NyNN, 220. 
80 Vörösmarty Mihály minden munkái. TTP, 27. 
81 Uo. 38. 
82üo,52. 
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kora a históriába bevonatott"),83 s ezt a históriát keresi és hiányolja a Zalán 
futásában. Hegel így ír Esztétikájában az eposzról: „Als solch eine ursprüngliche 
Totalität ist das epische Werk die Sage, das Buch, die Bibel eines Volkes, und 
jede große und bedeutende Nation hat dergleichen absolut erste Bücher, in 
denen ihr, was ihr ursprünglicher Geist ist, ausgesprochen wird."84 Ezt az első 
könyvet és eredeti szellemet kívánja látni a kritikus, „azt állítván, hogy a nem
zeti epos a magyar irodalomban mindeddig sincs megírva",85 és abban a bi
zonyosságban, hogy általa majd végéhez érkezik az „elmaradt, epostalan nem
zet" fentebb idézett korszaka. 

Erdélyi 1847-ben ismétli meg tanulmány és képzelet egyensúlyának s népha
gyomány és történeti költészet kapcsolatának szükségességét: „mig mi hazai 
műemlékekkel nem birunk, mig régiség forrásaink meg nem nyílnak, mind addig 
hasztalan megyünk tovább annál, a mi már magában tárgy és alap, minő a nép
dalok és mondák, mivel itt a képzelődésnek mindig történeti földre kell tapodnia, 
kigondolni, oda költeni semmit nem szabadván".86 Tudjuk, hogy Arany Jánost 
mint költőt és mint kritikust egyaránt foglalkoztatta a magyar eposz múltjának és 
időszerűségének kérdése; a Magyar Szépirodalmi Szemlére előfizetett, s Erdélyi
nek ezt a névtelenül megjelent bírálatát - amely a történetíró Liviust is említi -
idézte egyik levelében.8 Minden jel arra mutat, hogy a történeti hagyomány 
fontossága és a képzelettel szembeni elsődlegessége komoly szerepet játszott az 
epikai (illetve eposzi) hitel gondolatának kialakításában.88 

Alany és tárgy viszonya, tapasztalat, tanulmány és képzelet összefüggése, illet
ve ennek hiánya kihat a mű minőségére is. De előbb meg kell vizsgálnuk azt, hogy 
mit tekint Erdélyi kritikailag értékelhető műalkotásnak. 

Az líra'óban megjelent, a zsebkönyv szerint Csiszár Amáliától való Teréz c. 
beszélyről ezt írja Erdélyi: „E műről, minthogy szerzője eltagadá, nem adunk 
véleményt, mert bizonytalan mi és mennyi, kinek és nem kinek essék be
számításul."89 A kritikus tehát szükségesnek tartja a szerzőség bizonyosságának 
tudatát ahhoz, hogy - ezúttal névtelenül - értékelhessen; kétes hitelű műveket nem 
jellemez, mint a népköltészet esetében. 

Mint Toldy, ő sem foglalkozik Vörösmarty töredékeivel. Toldy így ír 1830-
ban: „És semmi-e végre - hogy Délszigetet és Magyarvárt, mint töredékeket, el
hallgassam - semmi-e Eger, ez a magyar eposzok koronája?"90 Erdélyi sem elemzi 

83 PULSZKY Ferenc, Anonymus Belae regis nótárius. Életképek, 1845. II. 376. L. erről Pulszky Ferenc 
irodalomszemlélete az 1840-es években c. tanulmányomat. ItK 1985. 443. 

84 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Ästhetik. Berlin, 1955. 941. 
85 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 65. 
86 A három divatlapról. Komory Dávid: Magyar hitregetani eszmék. MSzSz 1847. II. 61. 
87 Szilágyi Istvánnak, 1847. szept. 6. „A Szépirodalmi Szemle pedig teljesen kimondja az én elvemet, 

mellyre én a népies kezdet által készülök (62. lap) »legyen a költészet sem uri, sem népi, hanem érthető s 
élvezhető közös jó, mindennek, kit ép elmével áldott meg isten.«" AJÖM, XV. Bp., 1975.137. 

88 L. erről DÁVIDHÁZI Péter, Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Bp., 1992.165-183. 
89 Unió. Zsebkönyv 1848-ra. MSzSz 1847. II. 314. A könyv szerkesztője, Gyulai Pál Szász Károlynak 

számol be arról, hogy „Köváry L. novellája nagyon rósz s ö épen ezért visszavette [...]. Császár Amaliae 
használhatatlan. Nekem kell egészen újra dolgozni. Hanem ezt nehogy el beszéld valakinek. Ö várme
gyétekben lakik, s igy könyen meghalhatná. Es ö asszony s mi több irónö, még pedig szenvedélyes." 
1847. ápr. 29. Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. S. a. r. és a jegyzeteket írta SOMOGYI Sándor. Bp., 
1961. 22. 
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a Délszigetet („meséjét, töredék levén, nem adhatom, azért róla hallgatok"91) és a 
Magyarvárt („Róla mint töredékről, nem szólok"92). Ez azt jelenti, hogy felfogásuk
ban a befejezettség az eposz lényegi sajátossága, hiszen teljes mese (azaz cselek
mény) nélkül nem ítélhető meg. Ezt erősíti meg Erdélyinek egy másik megállapí
tása, amely a műegészre való törekvést a művészi tevékenység nélkülözhetetlen 
ismérveként tartja számon: a nép „meséit, bár hihetetlen utakon, mégis ugy alkot
ja, hogy legalább az igyekezet meglátszik benne a művészeti után, mert akárhogy 
is, egészszé s bevégzetté idomít minden tárgyat".93 

Egy, a Vörösmarty-tanulmány idejéből való megjegyzése mégis kivételt tesz, 
alárendelve a „bár művészi s érdekes, torzot s töredéket" az „egészen kidolgozott, 
bevégzett képet adó" regénynek:94 tehát a befejezetlenség nem jelenti egyszer
smind a művészetből való kirekesztést, csak annak alacsonyabb formáját (igaz, itt 
a kritikusi regényideál a „nővilág" eszményével esik egybe). Veress József Egy őrült 
naplójából. Levelek egy megholthoz c , az Unió c. zsebkönyvben szereplő művéről ezt 
a tudósítást találjuk: „Némi szellemmel irott töredék."95 A bírálói minősítés ezúttal 
is az értékelhető műként való elismerést jelenti, tehát más a megítélés, mint 
Vörösmarty esetében. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bár a bevégzettség 
normája elsődlegesen a művészi forma kritériuma Erdélyi számára, érvényesítése 
nem ennyire kategorikus saját kora prózájának anyagában, ahol a magasabb rendű 
művésziség feltételévé válik. Némi engedményről lehet szó a klasszicista zártság 
feltétlen érvényesítésével szemben a romantikus töredék javára, de úgy tetszik, 
csak ott, ahol ez nem sérti a hagyományos műfajokat. 

Vörösmarty eposzai között is van azonban egy kivétel: „Rom nem bír előttem 
igazi költői beccsel, mert vigasztalanra visz, azért jobb lett volna ezt is töredékül 
adni ki, akkor legalább odagondolnók végire, amit szeretnék odagondolni, mert a 
költői elégtétel valóban hiányzik belőle".96 A mű egyik fő funkciója tehát az 
igazságszolgáltatásból is fakadó vigasztalás, s ez fontosabb még a befejezettségnél 
is: annak hiánya felszabadítja a befogadót arra, hogy saját ízlésbeli igényei szerint 
végezze be a történetet. Ebben az esetben a befejezetlenség jobb a rosszul bevég-
zettnél, éppúgy, mint a Honderűben megjelent Dicsőség és csalódás c. elbeszélésben, 
amely „művészi szempontból tekintve ott van elhibázva, hogy a szerencsétlen, 
dicsőségre soha nem jutható embertől vigasztalás nélkül válunk el, [...] és hagy 
bennünket a beszély ott, a hol talált; miért beszélynek azaz műnek nem is mond
ható".97 Fontos a következtetés: mivel nem halad a vigasztaló feloldás felé, nem is 
mondható műnek. Mint jelentés és szerkezet a vigasztaló (kiengesztelő) bevégzett
ség kettős normája határozza meg már létezése előtt is a műalkotást, s a lényegi 
tulajdonságoknak ez a preskriptív volta klasszicista jellegűnek mondható. 

Az 1845-46-ban publikált tanulmány ezekből az elvekből kiindulva jellemzi 
Vörösmarty költészetét, mindenekelőtt stúdium és képzelet viszonya szempont-

91 1TP, 74. 
92 Uo. 85. 
93 A három divatlapról. MSzSz 1847.1. 210. 
94 12., Meghasonlott kedély. Regény, irta Kelmenfy László. Irodalmi Őr, 1845. 89. 
95 MSzSz 1847. II. 314. Gyulai erről így nyilatkozott: „különös valami s nem tudja az ember hirtelen 

mit mondjon reá. E [!] gondolom csak onnan van, hogy tárgya ollyan, miből genialis ember valami 
kitűnőt teremthetett volna." Levele Szász Károlynak. 1847. ápr. 29. Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-
ig, 22. 

96 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 85. 
97 A három divatlapról. MSzSz 1847. II. 31. 
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jából: a Tündérvölgyben „a keleti költészet ragyogó phantasiából, szemfényvakító 
színjátékból áll [...]; de mindez még nem egyéb, mint azon anyag, melyből felcif
rázza, fölékesíti teremtményeit a képzelődés, s teljesen és szorosan az érzéki 
világhoz tartozik, s így pusztán külsőség; de mi legyen a belső, a mageszme 
[...]?"98 Szükséges tehát, hogy a műalkotás középpontjában egy eszme álljon. 
A mű lényege racionális, és Hegel szépségmeghatározása, „das sinnliche Scheinen 
der Idee"99 alapozza meg Erdélyi felfogását: a gondolati magnak kell uralkodnia 
az érzéki világon; az utóbbihoz tartozó képzelet, a romantikus esztétika kulcsszava 
így másodlagos szerepet kap poétikájában. 

A „valótlan képzelgés" nem elégíti ki a kritikus igényét, a „nemeszme (talán 
rövidítve: neszme, non-sense, Unsinn)" ellentmond neki, „mert példát vagy le
hetőséget is alig képzelhetni reá az egész természetből".100 A tapasztalható termé
szet és a logika diktál határokat a képzeletnek (bár a képzavar bizonyítása látszó
lag nem ezt teszi: „Itt nem akarunk logicai következetességet sürgetni, mert akár
minek mondhatá költő a pár szemöldöt, de két csillag felett két éles görbe kardul, 
majd két ég felett szivárványul nézni azt, éhez mégis erős képzelődés kell vala."101). 

Erdélyi alaptétele nemcsak egy konkrét műre, hanem általános érvénnyel is 
elhangzik: „a költészet, ha velejére megyünk, nem egyedül szép szókat, vagy 
csábos képeket ad, hanem eszméket és örök időkre elgondolt igazságokat is".102 

Ezek hiánya vagy háttérbe szorulása tehát hibaként róható és rovandó fel. 1844 
végén Erdélyi a művészet egészére mondja ki s egyben a regényre is konkretizálja 
ezt: „Miért oly fölséges a művészet? Mert eszméket fejez ki; egy regény egy egész 
emberi életet áldoz fel, hogy elvégre abból egy-két sornyi igazságot hozzon ki s 
állapítson meg";1031847-ben pedig a drámát határozza meg így: „a dráma eszme 
nélkül semmi, különben nincs, ami elevenítse. Ilyen eszmék a hálátlanság Learban, 
királyság utáni vágyódás Macbethben, féltékenység Othellóban, Teli Vilmosban a 
szabadságszeretet, Goetzben a lovagkor végvonaglása, Bánk bánban az idegen 
befolyás, stb. Ezeket, amik így csillognak ki a drámából, s minden részben meg
hatják azt, nevezzük eszmének, mi nem egyéb mint valóságban, tárgyban megje
lent fogalmak összege."104 

Eposz, regény és dráma mellett a lírai költészetre is érvényes az alapeszme 
központi szerepe: „A költőnek, mielőtt papirosra vetné gondolatait, vagy dallá 
kerekítné magában érzéseit, szüksége van mindig egy mageszmére, melyből a 
poétái mű, mint tövéről a virág, kihajtson, s organicus épségben viruljon fel."105 

Kölcsey verseiből is ezt hiányolja: „Azt hiszem, hogy a költészetben valamivel 
többnek kell ma lenni, mint a régi korban, és hogy a forma tisztasága igen szép, 
de üresség, valótlan képzelgés belé nem illik. Aranyat önts szép formába, ne rezet. 
Ez a szép formát ha érdemli is, de amaz becsesebb."106 Az elvontság nem elégíti ki 
a kritikust: a konkrétumot kéri számon, amely az ellenőrizhető tapasztalatból 
fakad; a „valótlan" képzelet számára tartalmatlan is. Vörösmarty ódáinak nyelvé-

98 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 71. 
9 9 1 . m. 146. 

100 Pájer Antal versei. MSzSz 1847.1. 250. 
101 Uo. 
102 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 17. 
103 Úti napló. ÚLN, 338. 
1{W Széptant irányok és tévedések. FEÍ, 598. 
105 Berzsenyi Dániel összes művei. ITP, 133. 
106 Úti napló. ÚLN, 280. 
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ben azt kifogásolja, amit Kölcsey Berzsenyi-rezenziójában: a dagályt, „s erre sokat 
tön a nyelvvel bánni tudása, mihez senki sem ért úgy, mint ő és ada szót, bár szépet, 
de eszme gyanánt".107 A kifejezés tehát nem öncélú és önértékű, s nem pótolhatja 
azt a racionális magot, amelynek közvetítésére hivatott. Ez a felfogás általában 
jellemzi a bíráló nyelvszemléletét: „Ha a magyar nyelv a német nemzet tulajdona 
volna, végtelen sok haszontalan szépséget találnának benne. [...] Nyelvvel nem 
az a cél, hogy tébolyogjunk titkos rejtekeiben a szabályok hajszálain, hanem hogy 
letehessük bele gondolatainkat érthetőn, alaposan, szépen."108 A nyelv eszköz 
jellegét hangsúlyozza Boileau tankölteménye is, amelynek Erdélyi A költészetről 
címet adta 1843-ban befejezett fordításában: 

írás előtt még jól gondolni tudni kell. 
Mint eszménkkel tisztán vagy nem tisztán vagyunk, 
Oly érthetőn vagy nem, - fejezzük ki magunk. 
Mi jól gondolva van, tisztán kimondható, 
Kimondhatására magárul jő a szó.109 

Vörösmartynál viszont a mag szerepét játssza a héj, nem úgy, mint Shakespeare-
nél, aki „terveit [...] inkább egyetemes emberi oldalról fogta fel és igyekvék, hogy 
a közönséget is kielégítse, először tartalommal szerkeszteni drámáit de a magot 
nem ritkán érthető szónoki héjjal vonta be, vagy vígat vegyíte a komolyhoz".110 

A nyelv a mű külsőségeihez tartozik, s nem pótolhatja az alapeszmét: „Kerényit 
vagy Vidor Emilt örömmel olvasók a lapokban s dalainak tiszta nyelve, egy
szerűsége, epigrammaticus szökése, átlátszó szerkezete kedves jelenetke volt [...]. 
Azonban e tulajdonok nem egyebek külsőségnél; mi bensőség nélkül hideg máz, 
vagy fényes cserép; Kerényinél pedig épen a bensőség az, mi leginkább hiányzik, 
holott legtöbbnyire azon komoly nemben forog egész lyrája, melynek mindenfö
lötti szüksége a kedély, a mély gondolatok s érzemények, mint például Berzsenyi 
»Életphilosophiájában«, Vörösmarty »Merengőjében«."111 

Ebben a rendszerben a héjat a maghoz, a kifejezést az alapeszméhez kapcsoló 
hasonlat „főtiszte világosítani''; hiba, ha ennek nem tud eleget tenni és homályos 
marad.112 Nemcsak a racionális önértelmezés, hanem az analógia kifogástalan 
logikája is jellemzi: nagyot kicsihez vagy kicsit nagyhoz viszonyítani indokolatlan 
könnyelműség. Erdélyi így bírálja Vachott Sándor Báthory Erzsébet c. költeményét: 
„Legtöbb vád éri pedig a kezdetet, a tört fogak nem igen oda illő, igen messziről 
vett hasonlataért. Az iny, mint a hegyláncok, tört fogak, mint várromok! Ki nem 
látja itt a roppant messziséget, az igen nagynak igen kicsin mértékre vételét vagy 
megfordítva?"113 Hasonló hibákat talál Pájer Antal verseiben is: „A hasonlatok 
kedvenc bajoskodása szerzőnek; de ebben nincs köszönet. [...] Már minő abnormis 
képzelődés hozhat ugy össze ily nagy semmit kicsi valamihez, hogy még ez is 
semmivé ne tétessék? Kézszorítás, és földrengés; kézrázás és hullámrengés!"114 

11,7 Vörösmarty Mihály minden munkái. 1TP, 35. 
108 Jegyzetek. Nx/NN, 42. 
11,9 FEÍ, 749. 
1,0 Az angol költészet. MSzSz 1847.1.123. 
111 Költemények. Irta Kerényi Frigyes (Vidor Emil). MSzSz 1847.1.155. 
112 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 36. 
113 MSzSz 1847.1. 74. 
114 MSzSz 1847.1. 251. 
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A konkrét példával együtt a hiperbolikus ábrázolás is elítéltetik; a költészet tár
gyához fűzött asszociációknak illő határok között kell maradniuk. 

Samarjai Károlynak ezt a két sorát is tökéletlennek tartja: 

Neki feszíti a villám szántóvasát, 
Piros barázdákat barnás felhőbe szánt. 

A magyarázat így hangzik: „Szántóvasat látni a villámban nem lehetlenség, 
mivel mindkettő hasít, de a barázdák még csak rá sem fogható képei a villám 
cikázásának."115 A képalkotás tehát akkor fogyatékos, ha az egymásra vetített 
pólusok nem egészítik ki egymást minden részletükben, s akkor is, ha ellentmon
danak a megtapasztalt látványnak. 

Erdélyi stíluseszménye a jelentésgazdag tömörség. Már első bírálata is sokallja 
a jelzők számát Bezerédy Gergely verseiben,116 1841-ben Szemere Miklóshoz írt 
levelében pedig ezt a tanácsot adja: „ne keressen annyi erőt a szóban, epithetonok-
ban mint eddig. Epitheton föstésznek jó; költőnek lelket kell fösteni, habár nem 
mindenkor is, de kizárólag más művészek fölött. Az epitheton rendesen adjecti-
vumból áll, látszik a névből, hogy nincs rá mindenkor szükség, mert csak odavet
tetik (adjicitur), különben meg nem állhatna maga erejéből. S mi szép, kevéssel 
sokat mondani!"117 Vörösmarty-tanulmánya ezt a gondolatmenetet folytatja, sőt 
magyarázza: az epithetonok „módfeletti használata nem tanácsos, főleg, ha semmi 
új színzetet, fényt, vagy erőt nem adnak az alapgondolathoz, mely a főnév".118 

Erdélyi hierarchikusan látja és kívánja láttatni nemcsak a költői művet, hanem a 
kifejezés eszközét, a nyelvet is: mint a mageszmének az érzékítő külsőt, úgy 
rendeli alá a főnévnek a melléknevet. Ennek az értékrendnek a megfordulása 
összeütközést támaszt az ő szemléletével: Berzsenyit „elcsábítá a matthissoni 
tarkaság, az a sok epitheton, melyek elvégre is csak héját teszik a dolognak, nem 
valóságát".119 Tompa Mihály feldolgozásai „különösen a nagy ügyességgel s ki
tűnő természetszemlélődéssel irt bevezetések, jelzők (epitheton), festői szinek 
által" különböznek a nép körében terjedtektől: „ezek burkában a hallott mondát 
szépen körülprémezve adja". Vele szemben a népnek „a nyelvpompa igen mellék
dolog; s előad mindent oly kevés szóval, hogy szó helyett mintegy magát látjuk a 
tárgyat".120 

Ennek a stüusideálnak műköltészetbeli mintája, mint látjuk, nem a végtelent 
ostromolja, hanem önmagát korlátozza; nem öngerjesztő, hanem racionális terv 
szerint, a képzeletet a tapasztalattal ellenőrizve és fegyelmezve halad. Erdélyi ezt 
a klasszicizmusban fogant szemléletet kívánta egyeztetni a népköltészet remekei
vel, s másodrendűnek találta a nyelvpompa értékeit: Vörösmarty-tanulmánya így 
a költő és a kritikus ízlésbeli különbségeinek nagy összefoglalása. 

A műfajok nem egyenlő rangúak Erdélyi poétikájában. Népköltészeti kiadvá
nyában a történeti epika állott volna a középpontban; ennek hiánya viszont kiáb-

115 Dalok az Alföldről. Irta Samarjai Károly. MSzSz 1847. II. 374. 
1,6 Rajzolatok, 1837. II. 437. 
117 EJLev, 1.164-165. 
118ITP, 25. 
119 Berzsenyi Dániel összes művei. ITP, 139. 
120 Tompa Mihály. Népregék, népmondák. ITP, 152. 
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rándította.121 Hasonló értékrenddel közelített Arany munkásságához is. A Lakoda
lom jő (A varró leányok) és A méh boszúja (A méh románca) c. versekről a következőket 
írja: „Ezen költeményekből nem lehetne megismerni vagy csak sejteni se Toldi 
költőjét. - Arany előtt ne lebegjen senki példája. Ő más természet, mint hogy egyes 
kis dalokban hullongjon költői ereje. Neki a nagya körül kell járni: az alkotó poesis 
körül; egyébiránt is ez a végtelen potyogtatása kis lyrai költeményeknek nagyobb 
művek megjelenése nélkül, ma holnap már unalmassá lesz előttünk."122 A kritikus, 
aki áttekinthető és felismerhető egységben kívánja látni már kialakulása idején az 
életművet, befolyásolta és elkötelezte a költőt epikusi mivoltában; ez a komolyabb 
és nehezebb feladat az „elmaradt, epostalan nemzetnél".123 Líra és „alkotó poesis": 
jellemző felosztása a költészetnek, s az epika itt saját múltunk megalkotását jelenti; 
a rövidebb versek számára vonatkozó megjegyzés azonban túlzás Arany 1847-ben 
megjelent műveihez viszonyítva. Ez a szemlélet a kritikus saját költészetére is 
vonatkozik: tudjuk, hogy lírai kötetei mellett drámákat is írt. 

A ballada mint kiemelt műfaj szintén kapcsolatban áll a Népdalok és mondákkal: 
a gyűjtés középpontjába került, hiszen, mint Erdélyi 1845-ben írta, „csak egy 
typusát sem bírjuk népi ajakról vagy régi korokbul". Vörösmarty ide sorolható 
költeményeiben is sok a líraiság, „pedig erről és ennek nagy részéről le kell 
mondani balladában vagy elbeszélésben, hogy a történeti elem uralkodása annál 
inkább kitűnjék".124 Szükséges az is, hogy ne legyen statikus leírás, hogy az olvasó 
lásson „mozogni személyeket, akaratot és jellemzetet. [...] A ballada sebesebb 
menetelü, mint maga a dráma, minthogy kevésben kell sokat mondani".125 Ezek a 
műfaji sajátosságokra vonatkozó kritikai megjegyzések egyszersmind meg is 
előzték és előkészítették a magyar műballada nagy korszakát, viszont - részben a 
szerzői álnév miatt - ismeretlenek maradtak a szakirodalomban: már Greguss 
Ágost sem tud róluk A balladáról c. könyvében. 

„Semmire sincs nagyobb szükségünk, mint édelhető regényekre." Ez a megál
lapítás nem sokkal Erdélyi nyugat-európai utazásából való hazaérkezése után 
hangzott el, az összehasonlítások egyik tanulságaként. Azonban nem az elmara
dottság az ok; „Ez utón lehet legkönnyebben, legédesb alakban adni be az életböl-
cseség, egésséges világ nézet, nemzeti érzelem adagait".126 Az indoklás jól össze
gezi a prodesse és delectare viszonyát: a kettő nem zárja ki egymást és szerencsés 
esetben egy ideális gyógyszer hatását érheti el. Ha a világfájdalom, mint láttuk, 
„mákonyos bódultságnak" tulajdoníttatott, amely „a divatos életunottság kórsá
gát" terjeszti, íme, az ellenszer; szükséges, hogy ez is eljusson az olvasóidhoz. Az 
a meghatározás, amelyet Erdélyi ad, látszólag a közönség igényéből következik, 
valójában azonban a kritikus saját eszménye, amelyet szeretne elterjeszteni: „a 
nővilág [...] regényt akar, a kedélyt édesen tápláló, a szellemi étvágyat nemcsak 
igénylő, hanem kielégítő, az érzelmeket nemcsak egy huszáros megrohanással 
felzaklató, hanem hosszasabban s épületesebben ringató, s végre megnyugtató, 
nemcsak egy, bár művészi s érdekes, torzot s töredéket, hanem egészen ítidolgo-

121 Vö. GREGUSS Ágost, A balladáról. Negyedik javított s bővített kiadás. Olcsó Könyvtár 534-536. Bp., 
1907.109. 

122 A három divatlapról. MSzSz 1847. II. 79. 
123 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 53. 
124 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 27. 
125 BENICZEY Gusztáv álnéven: Szivárvány. A miskolci tűzvész emlékéül. Szerkeszté Halászy József. 1844. 

RPD11844.1. (Tárca) 78. 
126 Meghasonlott kedély. Regény, irta Kelmenfy László. [...] Pest 1846. Irodalmi őr, 1845.9. sz. 96. 
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zott, bevégzett képet adó s a kebelben és elmében maradandóbb benyomást hagyó 
regényt". Ez az idézet két típust szembesít: az első az akkor divatos romantikus, 
elsősorban a cselekmény fordulataival ható, a második a kibékítő bevégzettség 
kettős célját megvalósító regény. 

Erdélyi műfajelméletének dimenzióit jól érzékelteti az a metafora, amely a 
népdalfordításokról írt cikkében található: „A népdal és dráma közt végetlen tér 
van; bokrétát tud kötni a gyermek is,-de straszburgi Münstert vagy Péter-templo
mát még azért nem épit. Ennek a nagyságrendi különbségnek többek között az 
a magyarázata, hogy az e szerint a hierarchia szerint értékesebb, nagyobb lélegzetű 
művekben, tehát nemcsak a drámában, hanem az eposzban, a regényben és vala
mennyi olyan műfajban, ahol jellemről és cselekményről beszélhetünk, tanul
mányozni lehet a kettő egymáshoz való viszonyát, ami a kritikus felfogása szerint 
az esztétikai minőség egyik meghatározója. 

Az 1845-ben megrajzolt Vörösmarty-portré egyik viszonyítási pontja Toldy 
Ferenc Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus munkáiról című cikksorozata. A költő, 
aki „még eddig nem volt bírálva", Erdélyi szerint Schedeltől „panegyris"-ben 
részesült;129 ez a megrovás azonban nem jelenti azt, hogy - a különbségek nagy 
száma ellenére - ne lehetne folytonosságról beszélni a két bírálat között. Figyelem
re méltó így felfogásuk hasonlósága a jellem cselekmény felett való elsőségének 
kérdésében, amely nemcsak kritikáikban nyilvánult meg, hanem, mint tudjuk, a 
Bajza-Henszlmann vita középpontjában is állott, s a nemzedékváltás ütközésének 
egyik tárgya lett. Erdélyi fejtegetéseinek idejére már túl vagyunk ezen az előzmé
nyen, míg Toldy még a francia romantikus dráma megszületése előtt előlegezhette 
a később arra is vonatkoztatott elveket az eposzok anyagában. 

„Te hát Herderrel tartasz - fordul leveleinek fiktív címzettjéhez Toldy (akit ebből 
a szempontból nem jogosulatlan Bajzával rokonítanunk). - A történet (vagy is, 
bevett műszóval, a fabula) neki s neked feljebb rendű a charakternél, mivelhogy 
világ nélkül lényeket képzelni nem lehet. E szerint hát a fabulát mintegy azon 
játékszínnek tartod, melyen a charakterek fel s alá mozognak. De elmésen észre
vette Jean Paul, hogy valamint a valóságban, úgy a költeményben is a szellem 
elébb munkálkodott az anyagnál (matéria): tehát a charakter is megelőzi a fabulát 
[...]. Herder, amint vélem, elfelejté, hogy a fabula sem egyéb mint több charakter 
munkálkodásának öszvegyűlése: s magától értetik, hogy minden egyéb, s így ezen 
vegyűlésben is minden egyes tárgy egy kevéssé megváltozik a többiek behatása 
által, s hogy épen ez az öszveütközés híja elé mindegyiknek cselekvőségét. Vala
mint tehát minden tárgy magában lomha, és csak mással való összeütközésében 
nyilatkoztatja ki erejét: úgy bizonyosan a charakter is magában alvó anyag, s így 
fabula születni nem foghat."130 

Jean Paul e nézetét látjuk viszont Henszlmann okfejtéseiben is, Bajza pedig, 
aki a cselekményt találta elsődlegesnek, Herder felfogását tette magáévá. Erdé
lyi bírálatának töredékben maradt utolsó fejezetében, Vörösmarty drámáinak 
elemzése előtt állítja szembe Herder és Jean Paul állásfoglalását, amely a Vor
schule der Aesthetik Geschichtsfabel des Drama und des Epos c. részében, a VerMltnis 

127 Uo. 89. 
128 Ungarische Volkslieder. Uebersetzt und eingeleitet von M. A. Greguss. MSzSz 1847.1. 409. 
129 ERDÉLYI János, Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 21. 
130 Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus munkáiról. 1826-27. KB, 16-17. Vö. a kérdés tárgyalásáról 

FENYŐ István, Az irodalom respublikájáért. Bp., 1976. 350. 
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der Fabel zum Charakter c. fejezet elején található. Itt idézi Jean Paul Herdert, s 
foglalja össze saját véleményét.131 

„Kik epopeában mint szomorújátékban, mond az első, a jellemet felül helyezik, 
és belőle, mint a költészetben egyáltalán, mindent, mindent le akarnak hozni; 
szálat eresztenek, mi semmihez sincs kötve, mit végre elkap a szél... Midőn a világ 
kezdődött, volt-e jellemzetes teremtés lehető az ég és föld alkotása előtt?... Ki tehát 
művészet- és poesisban a jellemzetest főtulajdonul teszi, miből neki minden kö
vetkezik, bizonyos lehet benne, hogy mindent semmiből következtet. Jean Paul 
egyenesen azt cáfolólag igy ir: Herder a mesét fölibe tévé a jellemzetesnek. De mint 
a valóságban épen a lélek, bár tüneményben később, hatásban mégis előbb volt, 
mint az anyag: igy költészetben is. Belső szükség nélkül a költészet láz, sőt lázi álom. 
Semmi nem szükséges (kényszerű, nothwendig) pedig, mint a szabad; szellem 
által jő határozottság a mechanikailag határozatlanba. Az esemény holt anyaga 
teljesen önkényére van a költőnek alakító kezei alá adva... Csak az egyén által, és 
ennek jelleme által nyer az esemény tartalmat. Kihalt világban szellem nélkül nincs 
sors, nincs történet. Csak emberben fejlődik ki a szabadság és világ stb."132 

Toldy, Erdélyi és Henszlmann egyaránt elfogadták Jean Paul véleményét a 
Herderével szemben; így föltehető, hogy a Henszlmann és Bajza közötti polémia 
feszültségeket támasztott az Athenaeum-triász tagjai között. Fontos tehát annak 
felismerése, hogy az eszményítés jogosultságát vitató egyéni ábrázolás vitájában 
egymással szembenálló Toldy és Erdélyi között e tekintetben - legalábbis elvben 
- egyetértés alakulhatott ki, annak ellenére, hogy 1839-ben Szontagh Gusztávval 
szemben Toldy már nem az eposzt, hanem a drámát találta korszerűnek, Erdélyi 
viszont - bár nem a dráma ellenében - igényelte az eposzt.133 

Herder az eposzra és a tragédiára, Jean Paul az egész költészetre találta érvé
nyesnek felfogását. Toldy véleménye az, hogy a Zalán futásában „charakterek szülik 
és igazgatják a fabulát, nem ez ragadja magával a charactereket";134 a hasonló 
elvekből kiinduló Erdélyi szerint viszont „a characteristika [...] a főszemély ékben 
kifogás nélkül gyenge, ingadozó"; Ete és Hajna története pedig hiányos, mert 
„tervet a jövőbe, cselekvényt, minek a szeretők lelkéből kifolyó akarat volna 
forrása, szóval: azt, mi az elbeszélésben fődolog, épen nem látjuk".135 A jellemáb
rázolásnak s ezáltal a cselekménynek a „bölcs költészi vallás", a jó és a gonosz, a 
védelmező Hadúr és a megrontó Ármány küzdelmében kellett volna tökéletesed-

131 „Die also in der Epopöe wie im Trauerspiel den Charakter obenansetzen und aus ihm, wie in 
der Poesie überhaupt, alles, alles herleiten wollen, knüpfen Fäden, die an nichts hangen, und die zuletzt 
ein Windstoß fortnirnmmt.[...] Als die Welt begann, waren vor Konstruktion Himmels und der Erde 
charakteristische Geschöpfe möglich?[...] Wer aber in Kunst und Dichtkunst das Charakteristische zu 
ihrer Haupteigenschaft macht, aus der er alles herleitet, darf gewiß sein, daß er alles aus nichts herleite." 
„Herder setzt [...] die Fabel über die Charakteristik [...]. Allein wie in der Wirklichkeit eben der Geist, 
obwohl in der Erscheinung später, doch früher war im Wirken als die Materie, so in der Dichtkunst. 
Ohne innere Notwendigkeit ist die Poesie ein Fieber, ja ein Fiebertraum. Nichts ist aber notwendig als 
das Freie; durch Geister kommt Bestimmung ins Unbestimmte des Mechanischen. Die tote Materie des 
Zufalls ist der ganzen Willkür des Dichters unter die bildende Hand gegeben. [...] Nur durch ein Ich, 
also durch dessen Charakter erhält eine Begebenheit Gehalt; auf einer ausgestorbenen Welt ohne 
Geister gibt's kein Schicksal und keine Geschichte. Nur am Menschen entfaltet sich Freiheit und Welt 
[...]." Jean Pauls ausgewählte Werke. II. Stuttgart, [é. n.] 7-8. 

132 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 95. 
133 Uo. 42. 
134 Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus munkáiról. KB, 41. 
135 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 59. 
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nie.136 A Cserhalom ellen - amelyet a tanulmányíró nem tekint hőskölteménynek -
az a legfőbb kifogás, hogy nem látni a „tettre határozó előleges akaratot, tervet, 
szándékot, tehát célt és eszközt" s „az eszköznek a cél felé vivő munkásságát és 
utait", pedig szükséges, hogy „fatalisticus esetnél nemesebb valami, azaz, emberi, 
önkényti szabadság és így belső kényszerűség (Nothwendigkeit) vigye az esemé
nyeket".137 Ha Hegel Esztétikájához viszonyítunk, arra a következtetésre jutunk, 
hogy a bírálat drámai hőst kívánt volna az eposzban és minden elbeszélésben látni, 
hiszen a rendszerezés szerint a drámában a belső akarat mindennek a lényegi 
meghatározója, míg az eposzban a körülmények és a külső véletlenek ugyanúgy 
érvényesülnek, mint a szubjektív akarat; az emberi cselekvést kívülről történőnek 
látjuk, s az emberi tettek meghatározói és létrehozói legalább éppolyan mértékben 
a körülmények.138 

Erdélyi elemzése nem különbözteti meg a drámai és az eposzi hőst. Ha Vörös
marty eposzára is érvényes a műfaji határokon túllépő drámai hős normája és a 
jellem meghatározta cselekvény törvénye, akkor egyetemesnek tekinthető az is, 
amit a kritikus a színművekről szólva állít az emberi akarat szerepéről. „A mai 
drámában legfőbb uralkodású az egyéniség: előtte a sors és eset [véletlen], a régi 
drárnakfővivői, másod rangba süllyedtek, s e pont miatt örökre elváltunk a régiektől, 
[...] minden tettnek az önakarattal biró egyénben vagyon kezdete s oka, innen 
minden az ő nyakára esik vissza, és az ember, ha nyögi a megtorlást, ugy lakol, 
mint arra méltó [...]; mig ellenkezőleg ha - mint a régi drámákban - egy bosszúálló 
isten haragja keveri bajba, veszélybe a szegény halandót; [...] szóval: ha külső 
szükség ragadja nyakon és minden szenvedésbe hurcolja el az embert; ha az 
emberrel idegen akarat rendelkezik: akkor neki nincs szabad akarata, ő nem egyéb, 
mint a sorssal bikaviadalban birkózó szerencsétlen, az istenek bosszantó gyö
nyörűségére."139 Korszak és felfogás teszi eszerint elavulttá azt, ami külső, s 
időszerűvé, ami belső okból következik: az tehát, hogy a jellemből következik a 
cselekvés és annak felelőssége, ember- és világszemléletből fakad. 

Drámai hős és szabad akaratból származó cselekvés: ez tehát Erdélyi irodalmi 
és életbéli eszménye. Nem véletlen, hogy a drámát állította oly magasra a népdal 
fölé, mint ahogy az sem, hogy a cselekvést szegezte szembe a világfájdalommal, 
hogy ő írta a Magyar Szépirodalmi Szemle színházi bírálatait, hogy vállalta a 
Nemzeti Színház igazgatását, s hogy így mutatkozott be levelében: ^Igy én magam 
embere, magam ura és szolgája, de magam müve is vagyok."140 Érthető, hogy a 
szó etimológiai értelmében is megkülönbözteti a cselekményt: „cselekvény csak 
ott lehető, hol jellem rajzoltatik, különben az csak esemény, csak történet",141 s 
megrója azt a költői elbeszélést, amely nem felel meg „azon kivánalomnak, hogy 
lélekállapot és helyzetek összeütközéséből, saját s épen azon körülményekben 

136 Uo. 53. 
137 Uo. 69. 
138 „Ich sagte bereits früher, daß im Drama der innerliche Wille, das, was derselbe fordert und soll, 

das wesentliche Bestimmende sei und diebleibende Grundlage ausmache von allem, was vor sich geht. 
[...] Im Epos aber gelten die Umstände und äußeren Zufälle in dem gleichen Maße als der subjektive 
Wille, und was der Mensch vollbringt, geht an uns wie das vorüber, was von außen geschieht, so daß 
die menschliche Tat sich nun auch ebensosehr durch die Verwicklung der Umstände bedingt und 
zuwege gebracht erweisen muß." 1. m. 963. 

139 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 98. 
140 Csorba Ilonához, 1853. febr. 1. EJLev, II. 66. Idézi SŐTÉR István, i. m. 12. 
141 Nemzeti színház. Mátyás fia. [...] Irta Szigligeti. MSzSz 1847.1. 354. 
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lehető cselekvési módot, azaz egyéni cselekvényt fejleszszen, s a puszta történetit 
lélektanilag történetivé is tegye".142 

Erdélyi lényeges szerepet tulajdonít a befogadásnak, amely szoros kapcsolatban 
áll a költőre és a műre vonatkozó elveivel. Az alkotó képzelet ne essen túlzásba, 
ne legyen kimerítő, hanem hagyjon teret az olvasóénak is. Vörösmarty Virág 
Benedekhez írt költeményében „a kicsinyes [részletes, aprólékos] leírás [...] úgy 
szóra hoz minden körülményt [...], hogy képzeletünknek alig marad valami többé, 
amit saját színeivel tetszése szerint szépítsen föl, pedig egy jó költemény soha sem 
annyi által teszi a hatást lelkünkben, a mennyi előttünk betüben áll, hanem inkább 
még az által, mi bennünk olvastára fölébred, s mit szükségkép odagondolunk, 
képzelünk".143 A befogadás tehát része az alkotásnak; ez magyarázza A romról 
mondottakat: vigasztalanságát, ha töredék volna, jobban engesztelné ki az olvasó. 

A „tetszése szerint" alakított fölszépítés és a „szükségkép" odagondolás és 
képzelés jelentése összetett. A befogadás csak részben egyéni: az alap mindenki 
számára változatlan marad. Ha a recepció túlságosan passzív, nem válik teljessé 
az interpretáció, amelyben viszont van valami közös: „Mit nem adnánk egy dalért, 
mely ezer esztendő előtt zenghetett atyáink ajakán! Nem a legmélyebb egyesülés 
volna-e, ha dalolhatnók, mit ők? Talán érzenénk mindent, mit ők érzettenek!"144 

Olyan viszony lenne ez, amely nem a mű eltérő értelmezéseit, hanem az értel
mezők időtől független azonosságát teremtheti meg érzelem és kifejezés kívánt 
egységében. 

A befogadás rokon az alkotással: „valamint a költő eredetileg, ugy a néző 
utánzólag a költőnek müvét úgyszólván utánteremti, és midőn minden szellemi 
tehetségeinek öszhangzatos működését e célra megfeszíti, e tehetségek azon erők 
tudomására jutván, megérzi azt, mit Correggio érzett, midőn ismeretes »anch' io 
sono pittore«-ját kimondá."145 Mint ahogy az alkotás az anyag átszellemesítése, 
úgy válik a mű anyaggá az alkotó megismerés során. „A szép sem szellem, sem 
anyag, hanem mindkettő együtt."146 

Az alkotás folyamata az eszméből indul ki; a befogadás fő célja is annak kere
sése. Hiba, ha a „héj" túlságosan magára hívja a figyelmet: Vörösmarty To/c/ijának 
előadása „fölötte elárasztott képek rajával s a történeti elem úgy be van rakva szép 
nyelvi ékkel, hogy érte felejtjük, miről olvasunk".147 Ha a költői tárgy és szemlélet 
nem ellenőrizhető tapasztalatilag, akkor a „hiedelmi alap" a mérce. Erdélyit már 
iskolás korában meglepte az, hogy Horatius egyik énekében átvette az Iliász képét: 
„»hunyorít Kronion, és rá megrendül a nagy Olympos« [...]. Mikor végre Berzse
nyi sem tartóztathatá magát e gondolat ismétlésétől, az egész hunyorítás, super-
cilium és szemöldök unalmas kezde lenni, s Hőmérőn kivűl ma is az, ha nem 
érzem, hogy arra a kis időre, mikor élvezem, göröggé kell lennem, különben 
ábránd az egész, hiányozván hiedelmi alapja."148 Annak a Fohászkodás c. versnek 
két soráról van szó, amelyet kezdettől dicsért és az ötvenes években már kivételes 
hagyományként tartott számon: „a te szemöldöked / Ronthat s teremthet száz 

142 Frangepán Kristófité. Költői beszély. Irta Garay János. MSzSz 1847.1.154. 
143 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 25. 
144 A magyar népdalok. NyNN, 120. 
145 Uj drámák, dramabirálók, költők és közönség. MSzSz 1847.1.144. 
146 ÚLN, 276. 
147 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 27. 
148 Pályák és pálmák. ITP, 466. 
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világot". Az azonban, hogy Kronion és Jupiter után a keresztyén Istent jellemzi 
ugyanaz a kép, s Berzsenyi ezáltal a Homéroszt követő Horatiust követi, olyan 
feladat elé állítja az olvasót, hogy az eredeti s nem a megismételt képet törekedjék 
megérteni: ha a költő nem alkalmazkodott ahhoz, amit a vers értelmezője elhinni 
képes, ez utóbbinak kell az utánzott műhöz hasonulnia. Mindez az 1847-es tanul
mányban szereplő, utánzást utánzó, „festő" költőkre emlékeztet, a befogadás 
pedig a múltbeli nézőpont egyszerre szükséges és lehetetlen keresésére. Szüksé
ges, mert Erdélyi szerint mélyebb és értékesebb az a költői kép, amelynek alapja 
több, mint fikció, s szerves része a hagyományra épülő világszemléletnek; lehetet
len, mert „Mi a görög időt [...] érzéseink utján soha meg nem közelíthetjük, s 
legfeljebb csak betanuljuk magunkat szellemébe".149 Az iskolai élmény a kritikai 
norma kialakulásának korai voltára figyelmeztet, s arra, hogy különböző változa
taiban bár, de mindvégig megmaradt; a szövegértelmezés jellege pedig arról 
tanúskodik, hogy Erdélyi a metafora jelentését nem választja el annak konkrét 
alapjaitól. 

A befogadás nemcsak alkotó értelmezés és elsajátítás, hanem minősítés is. 
Kuthy nyelve, „hiába erőtetjük a dolgot, nem a költészeté! Mindig az lesz csak 
valódi költészet, mely mennél több ép, egészséges felfogású embernek fog tetsze
ni".150 A költőnek az egész nemzetet kell képviselnie; alkotását a kritikus egy 
ideális közönséghez méri. Mindkettő „ép olvasmányok"-ként állítja szembe a 
népköltészetet151 azzal a világfájdalommal, „melyből egészséges nem származha-
tik",152 s a tapasztalást úgy tartja számon, hogy az „a lélek egészségének legjobb 
orvosa".153 A költészet eszményi viszonyt hivatott megteremteni és fenntartani a 
kibékítő bevégzettség poétikája által. 

3. Élmény és vallomás 

Az „ész igazságai mellett van egy más is, a szívé"154 - írta Erdélyi az Úti képek 
egyikében. Az a kritikus, aki Berzsenyi-tanulmányában az „igazi" költőt hiányolta, 
nemegyszer szól önmaga élményeiről, emlékeiről, vágyairól, sőt teremtő szándé
kairól is. Nem bírálataiban, hanem naplóiban, leveleiben, útirajzaiban, jegyzetei
ben és összefoglaló tanulmányainak azon részeiben teszi ezt, amelyekben az 
olvasmányok fejlődéstörténeti áttekintését egykori benyomásainak és ítéleteinek 
kritikai ellenőrzése is kíséri: ott tehát, ahol a költészettel való viszonyát alakító 
személyiség kerül előtérbe. 

Az eszköz, a nyelv felfogásában sok a költői elem: Erdélyi célja, mint azt 
1845-ből fennmaradt ilyen tárgyú írásai bizonyítják, egy elrontott ősi, logikusabb 
és szebb nyelv helyreállítása. Ehhez eszme és érzéki alak, tartalom és forma 
harmóniájának tanulságait érvényesítve a hangtan racionálisnak már nem mond
ható átformálása is hozzátartozik: „csupa időnyerésbül nem volna-e tanácsos 
elhagyni egy két hangot, s igy talán közelebb jutni a szó lelkéhez, mig most 

Berzsenyi Dániel összes művei. ITP, 129. 
A három divatlapról. MSzSz 1847. II. 79. 
Mutató a külföld népdalaiból. (Fordításokban) Greguss Auguszttól. MSzSz 1847. II. 369. 
Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. ITP, 241. 
ÚLN, 52. 
ÚLN, 68. 
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módunkban látszik állani, hogy sok hanggal is vajmi keveset mondhatunk. Mond
jam-e fájdalommal, hogy ez a hangba menő nyelv szomorú eredmény, s akkori, 
mikor a nemzet tevőbül szószatyárrá lön és valódiságon nem igen törte fejét [...]. 
Mindenki tudja hová tévedt el nyelvünk, szellemünk, mert a kettő együtt jár, az 
az nyelvben áll a nemzet szelleme."155 Erdélyi a cselekvés eszményét kívánja 
feltámasztani közösségben és egyénben, s ez állt szemben a világfájdalommal is. 
A túl hosszú szavak viszont együtt járnak a szószátyársággal; a feleslegesnek 
tartott hangoktól való megszabadulás ennek ellenszere lehet; a nyelvre is áll a 
'minél kevesebbel minél többet kifejezni' kritikai normája. A magyar „alig fér 
szótul az eszméhez",156 ezen pedig lehet és kell segíteni. A nyelvi ökonómia 
mintája az angol (amely szerinte a legcselekvőbb nép); a ráció nemcsak a nyelv 
elemzésének, hanem újjáteremtésének is eszköze: „Mert azt lehet kívánni a 
nyelvtől, hogy annak minden betűjét értsük, az az minden betűjének meg legyen 
a maga értéke; s e szerint ne legyen betű, szótag, mely ne tudnók mit teszen. Ez 
volna aztán oly világos, mint a számok. Erre legalkalmasb volna a magyar."157 

A racionális nyelv álma egyik alapja Erdélyi nyelv teremtő szándékainak, amely 
hite szerint rekonstrukció. „A többféle ejtögetés [deklináció], hajtogatás [konjugá
ció], nömezés, puszta külső cifra", s azok a nyelvek, amelyek ezektől megszaba
dulhattak, közelebb kerültek a tökéletességhez.158 Ez a szemlélet egyrészt szem-
benáll a Toldyéval, akinek antikvitás-tiszteletébe a latin nyelv ideálként való szá
montartása is beletartozott, másrészt azt a tételt hirdeti, hogy a fölösleges 
grammatikai szabályokkal terhelt magyar nyelv úgy fejlődhet igazán, ha megta
lálja korábbi - helyreállítandó - szintaktikai rendszerét. 

A nyelv írásbeliség előtti állapota éppúgy eszménye volt Erdélyinek, mint az 
irodalom előtti népköltészet. Esztétikailag is magasabbrendű volt a régi: „Minden
kép azon hitre térek, hogy a magyar nyelvben eredetileg nem volt többes ige, vagy 
igen is volt, de csak a személy szókkal ragoztatván. Mi szép volna személyszó 
nélkül is bírhatni többesben az egyes harmadik személyét!" A „kér mi", „kér-ti" 
alakokon kívül ilyen paradigmákat találunk: vármi (vagy vármü), várti, várnah; 
tárgyas ragozásban: váromi, vároti, várjáh.159 A javaslatok olykor ingadoznak a 
feltételes és a felszólító mód között, de a hangzás szépsége és az elképzelt régiség 
imitációjának öröme legyőzi a lehetetlent. Ez már nem a megfigyelő, hanem a költő 
Erdélyi, aki egyszerűsíti és szépíti a nyelvet, irtja a jó hangzás akadályait és új, 
fiktív és megvalósíthatatlan szabályokat teremt. Eszménye a tökéletesen érthető 
megteremtése, a kinyomozhatatlan régihez való visszatalálás és a jobb eszköz 
általi megújulás (Erdélyi szavával: „visszaújulás"): ráció és képzelet, tudomány és 
költészet romantikus ötvözete. 

A kritikus maga is tudatában van a gondolatok nem tisztán racionális voltának. 
A Vörösmarty-tanulmánnyal és a nyelvészeti jegyzetekkel egy esztendőből való 
következő aforizmája: „Egy igazságtól hamarabb válik meg az ember, mint egy 
előítélettől, mert amaz észben, emez a vérben él; azért az igazságok változnak, míg 
az előítéletek nem, mert az igazságot tanuljuk, azaz a tanítónak van hatása ránk, 

155 í hangzónkrul. NyNN, 22. 
156 Jegyzetek. NyNN, 29. 
157 Uo. 35. 
158 Uo. 44. 
159 Uo. 51., 30-31. 
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felőle való meggyőződésünkben, míg az előítéleteket öröküljük."160 A tanító (ki 
tudja, hányadik) igazságában is ott rejlenek az ő előítéletei, tehát Erdélyi a relati
vizmus végtelen perspektíváját villantja fel. Hasonlóképpen fontos azonban, hogy 
a költészet időtlen értékeit és funkcióit hangsúlyozó kritikus ezúttal a szemlélet 
állandó és változó elemeit különbözteti meg: saját történetiségét a tanulás első 
szakaszával kezdi, tehát gyermekkorára tekint vissza, az előítéletek szempontjából 
pedig őseire. A retrospektív önszemléletnek ez a megnyilvánulása kiegészül azok
kal a visszaemlékezésekkel, amelyek összehasonlítási pontokat jelölnek ki. 

A savoyai hegyek láttán írja egyik úti levelében: „Benézni a szilaj patak hábor
gatta völgybe, s együtt hallani benne a zajt és csendet, különös táplaul lehet 
ábrándos kedélynek. Ki gyermekkorában méla, feledékeny, elbámulni szerető volt, 
valami titkos gyönyört, melyet maga sem tuda megmondani, érze minden ily 
tüneményeken." 161 Nem útirajz ez, hanem vallomás. Egykori és mostani élménye 
megfejthetetlen volt és maradt: a „titkos gyönyör" messze van a ráció világától. 
Az „ábránd" pedig, mint kritikáiból tudjuk, ismeretlen vagy félreismert tárgy iránt 
való, tudatos alap nélküli vonzódást is jelentett, nemegyszer pejoratív értelemben. 

Éz a látványba való belefeledkezés, a megmagyarázhatatlan szükséglete és 
élvezete nemcsak a természethez való viszonyát jellemezte: meghatározta törté
neti és irodalmi élményeit is. „Gyermekidőm óta mindig jobban szeretem Athénét, 
mint Spartát, Egyiptomot, mint Carthagót, a görögöt, mint Rómát, és jobban a 
hébert, mint a tyrusit, s talán így voltunk vele majdnem mindnyájan. És ki tudná 
megmagyarázni a kedély első benyomásainak okát, aztán ki volna elég szétrontani 
az ifjú szív oltárait, főleg ha egy átgondolt élet vizsgálódásai után is még örökké 
tisztelettel vonzatunk feléje? "16ÍA racionális nyelvről álmodó Erdélyi - Lamartine 
nyomán163 - a ráció, a megismerés, az önismeret határaira kérdez rá: a kritikus a 
tudatos önképzés előtti gyermekkorból való s a tanulmányok által is megerősített 
vonzalmait és választásait kutatja. Pascalfőművéből, a Pensées 1843-ból való, nyu
gat-európai útja során megvásárolt kiadásából164 többször fog majd idézni A böl
csészet Magyarországon c. tanulmányában; bizonyára ismerte ezt a gondolatot is: 
„Mais qu'est-ce que nature? Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle? J'ai 
grand peur que cetté nature ne sóit elle-méme qu'une premiere coutume, comme 
la coutume est une seconde nature."165 Az ember kedélyének első benyomása első 
szokásához hasonlítható: egyik oka sem határozható meg, s mindkettő termé
szetévé válik. 

160 ÚLN, 360. 
161 ÚLN, 247-248. 
162 ÚLN, 243-244.1845. márc. 
163 „Én nem tudom ifjúságomban, mond Lamartine, miért költenek bennem, ugy szólván, született 

ellenszenvet bizonyos népek, mig mások vonzanak, és szün nélkül öntudatlan bájjal vittek vissza 
történeteikhez. [...] Soha nem szerettem a rómaiakat; szivem soha sem volt érdekelve Karthágó által, 
bajai és dicse dacára. Népek mint a feniciai, Tyrus, Sidon, Karthágó, kereskedelmi társulatok, kizsák-
mányolák a földet önhasznukra, mérvén vállalataik nagyságát a süker anyagi és jelen becsétől. [... ] eme 
költő nemzetek, mint az egyiptomi, a zsidók, az indek, és görögök, kik eszményítek a politikát, és úrrá 
tevék népi éltökben az istenit az emberi szellemen, a lelket a hasznon, ezeket már szeretem, becsülöm, 
keresem és imádom nyomaikat, emiéköket, irott, épített vagy vésett műveiket" (Voyage en Orient). 
A magyar népdalok. NyNN, 151. 

164 y ^ j JJRPÉLYI Hona, Erdélyi János könyvtára az 1840-es években. Magyar Könyvszemle, 1978. 275. 
165 Pensées. Texte établi et annoté par Jacques CHEVALIER. Le Livre de Poche. Paris, Gallimard, 1962. 74. 
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Jellemző Erdélyi nagy rokonszenve a Confessions írója iránt. Fentebb idézett 
gondolatait Rousseau charmettes-i háza felé utaztában írta, éppúgy, mint azt a 
verset, amelynek így hangzik utolsó strófája: 

Szent természet, őserő! imádat 
Borzaszt engem, láthatván csudádat, 
Titkot őrzesz minden fű, fa, kőben, 
Félve bízunk benned, őserőben.166 

A Pantheon látogatása után jegyezte fel: „Rousseau az, kit legjobban tisztelek 
minden írók felett, s hogy kimondjam egy ítéletben gyöngeségemet is: ha Rous
seau leendék, nem bánnám, legyen más, aki akar.""'7 E vallomását tartalmazó 
útinaplója száz évig nem jelent meg, eszményképe így rejtve maradt. Úti levele 
nem említi az azonosulás vágyát, viszont az egykori olvasmányélmény által fény 
derül ennek okára: „Ifjúságom első éveiben éreztem magamat, midőn Rousseau-t 
először olvasván, új világosság jelent meg előttem. Az ő tanítása ma réginek 
látszik, de azért soha el nem avul, mert senki sem fog újat mondani anélkül, hogy 
rajta kezdvén, meg ne említse őt."1681840-ben Rousseau címmel epigrammát is írt: 

A bölcs szíve után keresé s nem lelte világát, 
S egyszerű természet hű kebelére vonult. 

Látta, mikép a vad, ha erős, nemes. Ember az, aki 
Torlani gyöngébbet bir magas istenerőt. 

Alacsony sorból származása éppúgy magyarázhatja ezt a vonzalmát, mint a 
magány, természetszemlélete éppúgy, mint érzelmei. Amikor viszont Vörösmarty-
tanulmányában azokat sorolja fel, „kik által nemzetök befolyt a világköltészet 
írásába", Dante, Shakespeare és^ Goethe mellett nem említi Rousseau nevét, s a 
francia irodalmat ki is hagyja.169 Úti levelében kritikai észrevétellel él Rousseau-val 
szemben: „Nem mondom ugyan, hogy a természet imádása itt fejlett ki benne a 
bizarrságig [...]";17° ugyanott viszont a XVIII. század legnagyobb francia írójának 
tartja.171 Életművéből a Vallomásokat és Az új Héloise-t említi, de sokkal inkább 
személyisége és szemlélete vonzza, mint poétikája. 

Egy századnegyed a magyar irodalomból című tanulmányában beszámol ifjúkori 
hazai olvasmányairól is: „Ama benyomások eltörölhetlenek." Kisfaludy Sándor és 
Vörösmarty műveinek (A szentmihály-hegyi remete és a Cserhalom) felidézéséhez 
fiatalságának egésze kapcsolódik s teszi személyes érdekűvé első élményeit: „azon 
művek iránt, melyeket akkor megszerettem, ócsárlások, ellenmondások dacára, 
amik nem oly ritkák voltak irodalmunkban, se lettem idegen soha. Szerettem 
azokat föltétlenül, most szeretem, a magok helyén"; „több szigorral miveltem akár 
ízlésemet akár itélő erőmet, mint hogy folyvást meg volna vesztegetve elmém".172 

166 ÚLN, 250. 
167 Uo. 326. Párizs, 1844. aug. 
168 Uo. 259. Erdélyi 1833-34-ben, Kolosy Józsefek Zemplén megyei, cseleji házában, nevelőként 

ismerkedett meg Rousseau műveivel. L. EJLev, I. 434. 
169 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 21. 
170 ÚLN, 257. 
171 Uo. 203. 
172 ITP, 183. 
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Az első, kritika előtti olvasat viszonyul itt a fejlődéstörténeti távlatúhoz, de úgy, 
hogy az érzelmi ragaszkodás nem változott. Az emlékezés és összehasonlítás a 
befogadás történetiségének felismeréséhez, a tudatosodás fokozatainak elkülöní
téséhez, intuíció és ráció egymást követő összetettségének felismeréséhez s az 
utóbbi határainak megtapasztalásához vezetett. 

A karthausi nagy élménye volt. Szemere Pál 1839-ben megjelent bírálatáról írja: 
„úgy tetszett, hogy igazat mond a maga szempontjából indulva, de szerettük a 
művet annak ellenére szívünk jóvoltából".173 Akritikus igazsága tehát különbözött 
az olvasóétól: többféle igazság is megállhat egymás mellett, vagy akár egymással 
szemben. Miért? Az első olvasat másfél évtizeddel későbbi megerősítése követke
zik: „Akárki mit mond és tanít az úgynevezett felvilágosodás bölcsészetéről: az el 
nem törli az emberiség könnyeit, nem ad menedéket a szívnek, ha kétségbeesés 
fenyegeti, nem nyughelyet a léleknek, ha kiáradtak szenvedései, nem vigasztalást 
a kedélynek, ha feltámadt a világ ellen."174 Erdélyi, mint a romantika korában 
annyian, kétségbe vonja a XVIII. századi filozófia összefoglaló elnevezését, s 
felsorolja mindazt, ami számára nemcsak a művészet, hanem a gondolkodás 
funkciója is. Nem csupán a világfájdalom problémái ezek, melyek a Goethét és 
Chateaubriand-t jól ismerő kritikus számára az Eötvössel szembeállított Czakó 
Zsigmond drámáiban jelentkeztek úgy, mint „az eszmevilágnak fekete légköre, 
melyből egészséges nem származhatik".175 Személyes vallomás ez, mely nemcsak 
az emberiségről, sokkal inkább önmagáról szól: A karthausi először az Arvizkönyv-
ben (1839^1), majd 1842-ben jelent meg; Erdélyi felesége 1842 tavaszán halt meg. 
Ez volt az az állapot, amely az ő olvasatát meghatározta. 

„Nincs ember, kiben a lélek tovább emelkedik a sárnál, hogy elő ne fordulna 
életében az az ideális kételkedő lélekállapot, mely a Karthauziban alapeszme."176 

A Cornelia emlékezete című vers (1842) megerősíti azt, hogy ez őrá nézve is igaz volt: 

Ha illy árnyékélet az, mit túlnan képzelek, 
Ugy szétszakadtanak minden szent kötelek. 

Ugy vége mindennek, nincs mit reméleni, 
S a hit, fönségében, hazug tündérrege. 
És nem fog a siréj után derengeni 
A nagy nap, a dicső feltámadás rege. 
Ugy mint fa, mint a kő, alszol te, kedvesem, 
S a mennyben képedet hiába keresem. 

Amit ezek után A karthausiról immár fejlődéstörténeti igényű tanulmányában 
állít, meg fogja lepni azt, aki racionális normákhoz való viszonyításra számít. 
„Mondjanak e regényről bármit: hogy jellem, szövevény nincs benne, hogy elbe
szélései lassan mozgók, okoskodásai, elmélkedései hosszadalmasak, érzései érzel-
gések, hogy nem mű, nem kerek egész, ezt mind elmondhatják. Sőt az talán nem 
is regény, nem is beszély; de hogy mennél kevésbé egyik vagy másik faj, annál 

173 Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. EJVM, 422. Vö. ITP, 215.: a mondat második fele 
hiányzik. 

174 Uo. 218. 
175 Uo. 241. 
176 Uo. 217. 
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inkább teljes költészet, mindenki megvallandja, sőt amennyiben végső kimenetele 
a legszebben összeengesztel örömet és bánatot, eget és földet, s egy nagy hittel, a 
halhatatlanság hitével ajándékozza meg lelkedet; művészi hatása is tagadhat-
lan."177 Erdélyi egy kivétellel mindent megenged, ami eltér egy műfaj normatív 
meghatározásától és számonkérésétől: a „bármit" tágra nyitja a kaput, a megis
métlődő „mondjanak" pedig nem is cáfolja a felsorolt ellenvetéseket, (bár 1846-ban 
úgy nyilatkozott az íróról, hogy benne „a művészi érzék mindig egész, teljes, 
bevégzett valami után eped"). Másutt szigorú következtetéseket és értékelést 
alapozhatna meg az, hogy a regény ennyire ellentmond a poétikai alapkövetelmé
nyeknek, a Jean Paul által középpontba állított jellem s a cselekményvezetés, 
narráció, szerves egység, műfaj és műalkotás fogalmának. A „teljes költészet" 
fölötte áll a mű előtt létező műfajelméletből való kiindulásnak; a kritikus termé
szetesnek, sőt szükségesnek tekinti a különböző műfajok összeolvadását; végül a 
megítélés egyedüli kritériuma az összeengesztelés, a kibékítés alapeszméjének 
maradéktalan érvényesülése abban a hitben, amelyben kételkedni látszott a vers. 
Erdélyi A rom befejezését vigasztalannak találta, s ezért jobban szerette volna 
töredéknek látni, hogy az olvasó képzelete fejezhesse be: a klasszicista esztétika 
egyik sine qua non-ját, a befejezettséget áldozta volna föl a kiengesztelésért; itt 
ennek rendelődik alá az egész értelmezés, ellentmondva annak, ami a Tieckkel 
való beszélgetés után került be - feltehetőleg ekkor hallott véleményként - az 
útinaplóba: ,,Eö[tvös] hat nur die Schmerzen, nicht die Versöhnung der Poesie."179 

Más adatok is megerősítik azt, hogy mennyire nagy hatással lehetett rá ez a 
regény. Erdélyi 1839-ben így mutatkozott be leendő feleségének: „Az én életemből, 
önként foly, hogy sötét oldalokról nézem ollykor a tárgyakat; de mit tehet a 
sárgaságban szenvedő, ha mindent, a sötét erdőt is sárga színben látja? annál édesb 
nekem az ellenkező, a fény, és öröm; üdvösb roszban, mint jóban csalatkozni."180 

Tudjuk, hogy Henszlmann-nal együtt egyik legfontosabb kritikusi normája volt a 
tárgy alapos ismerete; íme, a megismerésnek az a sajátossága, amelyről nem szólt 
bírálataiban és esztétikai írásaiban: a tárgyat alakító szemlélet. Vallomásában ott 
rejlik az a szó, amelynek kritikai perspektívája és pejoratív jelentése lesz: Vachott 
Sándorról mondja, hogy „Byron maga is sötét, hát még árnyéka".181 Szemlélet és 
önszemlélet feszültségeit vetíti előre ez a párhuzam. 

Barátja, Csengery Imre így válaszolt arra a levelére, amelyben Erdélyi kislánya 
halálát adta hírül, s azt tudatta, hogy függetlenségét, „e rémitő szabadságot" arra 
a régóta tervezett utazásra fordítja, amely elé most már lelkesedés és gyönyörkö
dés nélkül s pesszimista hittel tekint:182 „kebled istenére kérlek, azon reménytelen 
indulatokat, azon sötét érzelmeket, mellyekkel utad elébe nézesz, s mellyek épen 
most még megmagyarázhatók leveledben, ne hadd a határokon tul uralkodókká 
lenni lelkeden. Az illy lelki állapot csak homályos üveg volna szemeiden, min 
keresztül a tárgyak nem valódi színeikben, hanem az üveghez hasonló homályban 
tűnnének föl teneked; s vele te, messze világok tájain is, csak honn volnál bána-

177 Uo. 218. 
178 ÚLN, 96. 
179 ÚLN, 308. 
180 EJLev, I. 68. 
181 ÚLN, 330. 
182 1844. márc. 13. EJLev, I. 215. 
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tódban, honn volnál kétségeidben."183 Ezek a sorok Erdélyi 1839-ben megfogalma
zott önarcképére emlékeztetnek, azzal a különbséggel, hogy az akkori hasonlat 
szerint a személyiség saját akaratán kívül látja másként a világot, míg e szerint a 
felfogás szerint meg lehet szabadulni a homály okozójától. 

„Les passions de l'ame troublent les sens, et leur font des impressions fausses."184 

Mintha Pascalnak ezt a gondolatát elegyítené a saját magáról fentebb mondottak
kal, de ezúttal Vörösmarty-tanulmányában, a drámai cselekmény egyéni voltának 
szükségességéről értekezve: „Kit valami nagy indulat elfoglal, mindent önegyéni-
sége szemüvegén lát, mint a sárgaságban szenvedő. Azért, olyan a világ, mint én 
felfogom; s ha lelkünk szomorú, ugy tetszik, mintha mások szenvedése is fölkeresne 
bennünket, s rokonulni akarna miénkkel. Költészetben, tudjuk, a szenvedélyek, az 
emberi erősebb érzelmek szólanak, s lehetlen megengedni, hogy felizgatott kedély 
úgy okoskodjék, mint a vérhagyta bölcs vagy égvizsgáló, mikor vonalok és körök 
tudományával a csillagok járását kiszámítja. Példát vehetünk e részben magunkról 
s az életből. Ki atyját vagy más kedvesét gyászolja, bizonyosan hamarább észreveszi 
ha más gyászol, mint az, ki még a sorsnak semmi csapását nem érezé. Szenvedély
ben a lélek olyan, mint folyamban az örvény: mindent karikáiba sodor."185 Ebben a 
Shakespeare drámáinak például állítását bevezető szövegben az aforizma személy
telensége, az első személyű visszatekintés és a szenvedély ábrázolásáról szóló 
értekezés egyesül: a kritikus egyszerre szól önmagáról és az ábrázolandó hősről, 
saját tragédiáját idézve föl, már a lehiggadás szakaszában, de az átélt szenvedést 
általánosítva. Ez az összefonódás megerősíti azt a következtetést, hogy a drámai 
hős Erdélyi irodalmi és életbéli eszménye volt, s vallomást közvetít a világot 
formáló szemléletek személyes megtapasztalásáról. Az „olyan a világ, mint én 
felfogom" szembenáll ugyanennek a tanulmánynak azzal a tételével, hogy a költé
szet „örök időkre elgondolt igazságokat is" közvetít.186 Érzelmek és ráció, változás 
és időtlenség, relatív és ideális, szubjektív és objektív, romantikus és klasszicista: 
mindez benne foglaltatik a két igazság különbségeiben. 

Jellemző, hogy a negyvenes években nem jelent meg Erdélyitől elemzés Eötvös 
regényéről: vele kapcsolatos élménye túlságosan intim lehetett ahhoz, hogy önál
lósulhasson. Az 1855-ben kiadott nagy tanulmány azonban folytatta s mintegy 
összefoglalta előző példáinkat: „A Karthausi ellen felhozták, az én tudtommal, 
hogy igen alanyi; hogy előkelőleg uralkodik benne a komor kedély, fekete vér, máj-
lépkórság, nem levén kifejlődve előtte a tárgyilagos világ, hamar esik kételybe. 
Igen! de ha belé esik: benne van s az épen olyan állapota lelkének, mint a szerelem 
vagy öröm, mint gyomrának az éhség, Ínyének a szomjúság. Lehet, hogy a tárgyak 
világa más, de az ő lelke állapota most az egyszer épen az, mint az ég, ha felhő 
nincs rajta, kék s mondjuk-e mégis, hogy az csak látszat, hogy a valóságos ég más 
szinü, hogy a színek tárgyilagossága nem kék: Igazam van, ha állítom, hogy az ily 
tanítás lehetlenre visz, s eltöröl minden költészetet, mikor nihilizmusba esünk."187 

Az alanyiság és a kételkedés, s minden, a világba kivetülő lelkiállapot védelme ez: 
annak az ellenőrizhetőségnek a kétségbevonása, amely poétikájának egyik alap-

183 1844. márc. 26. EJLev, I. 217. Idézi DÁVIDHÁZI Péter: „Omnis creatura ingemisát" (Erdélyi János 
kritikusi világnézete). It 1991. 296. 

184 PASCAL, i. m. 61-62. 
185 Vörösmarty Mihály minden munkái. ITP, 105-106. 
186 Uo. 17. 
187 Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. ITP, 216. 
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elve volt. Nem a tárgyak hiteles ábrázolásáról van itt szó, hanem a szemléletről; 
ha azon van a felhő, akkor a kék ég is sárga vagy sötét lehet. A nihilizmus nem 
ellentétes tehát a költészettel, de - s ezt tanúsítja a regény értelmezése - a kitisz-
tulás reménységének meg kell maradnia. 

Erdélyi A karthausi megjelenésének idején közzétett bírálatában az önábrázolás-
nál többre becsülte a tárgyilagos szemléletre való törekvést: „Ki pusztán alanyisága 
tapodtnyi földét veszi alapzatul, hamar kimeríti magát, ellenben a szélesebb objec-
tiv világnézletre emelkedés mindig uj tárgyat hoz a phantasiának, szabadabb csa-
pongást enged a szellemnek, mint hogy a vigköltészet innen is fejlődik ki, mig a 
szomorú, többnyire nyavalygó és kórságos elem, mint nyomasztó lidérc szorítja a 
kebelt, s lélegzetet."188 Volt tehát olyan időszak, amikor az élmény és a javasolt vagy 
számonkért kritikai norma között különbség keletkezett. Ha nem tévedünk, a fen
tieken túl ennek érzékelését jelzi a többnyire szó, mely által a betegesnek tulajdonított 
világfájdalom elkülönül ugyan a ki nem békített önszemlélettől, a kettőnek viszont 
azonos a hatása az olvasóra (főleg arra, aki maga is hasonló állapotban van). 

Ha ennek tudatában értelmezzük Erdélyinek a világfájdalommal szemben foly
tatott küzdelmét, s olvassuk újra azt, amit Czakó Végrendelet c. drámájáról öt évvel 
később névtelen cikkében megállapított, egy személyes dimenzió kezd megjelenni: 
„magunk magunkat engedjük át valami mákonyos bódultságnak, melyben a valót
lanságot valószinűségül sőt valóul veszszük s nincs annyi erőnk, hogy e lidérc nyo
mástól meg tudnánk szabadulni".189 Emögött ott van a tárgyak sötét oldalának nézé
sére való hajlam, a sárgaság hasonlata, a megtapasztalt tragédia, az „olyan a világ, 
mint én felfogom" igazsága, sőt a kék ég valóságosnak tetsző látszata; konvencioná
lisnál több az első személy; visszatért a korábbról már ismert lidércnyomás. 

1845-ben ezt írta regénybírálatában: a Meghasonlott kedély főhősének „nem 
bocsáthatjuk meg azon világ- s életgyülöletet, mellyhez csak genialis szenvedőnek, 
csalatkozott szebb lelkeknek van joga".190 Ez az egyedüli kritika, amelynek szerzője 
„12" jel alatt ugyan, de elismeri a világfájdalomhoz való jogosultságot, nagy kérdés 
azonban, hogy ki állapítja meg a feltételek elégséges mértékét. Magyarázatul ismét 
megjelenik a "sötét" Byron; Erdélyi 1840-ben költötte róla ezt a két sort: 

O érzett, lángolt; hányszor nem csalta meg e láng! 
S összetöré szívét fájdalom és csalatás. 

A szenvedés és a csalódás szempontjából megvolt az epigramma szerint a 
lázadás indoka, s ez áll a feleségét, majd gyermekét elvesztő Erdélyire is. De a 
kritikus akkor is számon kérte a kibékítés normáját, amikor ő maga kereste a 
kiengesztelést: a világfájdalom az ő számára nemcsak külső, hanem belső küzde
lem is volt. 

A „Versöhnung" Erdélyi poétikájának és világszemléletének egyik középpontja. 
Utazása során 1845-ben Veronában hallgatta a katonák istentiszteletét, s ezt jegyez
te föl naplójába: „»Megengesztelted a földhöz az eget.« Ez az egész keresztyén 
vallástan teteje (culminatio)."191 Ha ehhez viszonyítjuk A karthausi elemzésének 

188 ERDÉLYI, Emlény, karácsom stb. ajándék. 1843. RPD1 (Tárca) 1842. H. 1178. 
189 Nemzeti színház. Végrendelet. [...] Irta Czakó Zs. MSzSz 1847.1. 79. 
190 12., Meghasonlott kedély. Regény, irta Kelmenfy László. [...] Pest 1846. Irodalmi Őr, 1845. 9. sz. 95. 
191 ÚLN, 413. A sor a 438. számú, Lengyel Józseftől (1770-1822) való ének negyedik szakaszában 

található. 
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kulcsmondatát, amely szerint „végső kimenetele a legszebben összeengesztel örö
met és bánatot, eget és földet, s egy nagy hittel, a halhatatlanság hitével ajándé
kozza meg lelkedet",192 olyan egybeesésre találunk, amely azt bizonyítja, hogy 
Erdélyi önmagára vonatkoztatta a regényt. Kritikáiban eszerint nemcsak a racio
nális szigor nyilatkozott meg, hanem a legyőzött világfájdalom emléke, tapasz
talata és tudata is.193 

János Korompay H. 

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE DE JÁNOS ERDÉLYI DANS LES ANNÉES 1840 

L'étude analyse la premiere période de l'ceuvre de János Erdélyi, caractérisé par la modification de 
la primauté, puis par la synthése de deux principes ordonnateurs issus de la conception de la poésie 
populaire et des valeurs antérieures ä sa reapparition littéraire. Ce grand critique est sensible, comme 
il le dit, aux vérités de la raison et du cceur: disciple de Hegel et élaborant une poétique rationnelle, il 
se présente comme un admirateur de Rousseau. Le lecteur de ses textes peut découvrir le caractére et 
les limites des normes critiques, les reves et les Souvenirs du penseur, le vécu qui s'oppose aux régles, 
bref: les confessions d'un rationaliste. 

Egy századnegyed a magyar szépirodalomból ITP, 218. 
193 Az 1849 után írt bírálatokra nézve 1. DÁVIDHÁZI Péter: „Omnis creatura ingemiscit" (Erdélyi János 

kritikusi világnézete). It 1991.288-309. 
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