
ARANY JÁNOS TOLDIJÁNAK KELETKEZÉSÉHEZ. 

Midőn Petőfi Toldi írójához elküldte lelkét, azzal a feluj
jongó kérdéssel: »Ki volt tanítód, hogy lantod ily mester
kezekkel pengeted« -— épenséggel nem sejtette, hogy a mestermű 
keletkezését nagyban előmozdította a magyar kritika, melylyel 
ő harczban állott. 

De azóta sem méltatták ezt az érdekes mozzanatot : Er
délyi János Vörösmarty Minden munkáiról szóló, az 1845-iki 
Irodalmi őrben megjelent bírálatának hatását Arany lelkére. 

A magyar kritika e remekének szelleme, tanulságai, útba
igazításai tették öntudatossá Aranyban Toldi írásakor a költői 
teremtés egész aesthetikai folyamát. 

»Ha e sok szó — így végzi Erdélyi János a terjedelmes 
bírálatot — miket Vörösmarty munkáiról eddig leírtam, valami 
kevéssel fogott volna járulni a magyar kritika becséhez, ha 
csak egy-két írót fogott volna is öneszméletre, őszinte magába
szállásra indítani, vajha mint meg volnék elégedve.« 

E felszólítás mélyen hatott az Irodalmi Ort olvasó Arany 
Jánosra. Az kétségtelen, hogy Erdélyi czikkének Toldi írása 
előtt birtokában volt. Érről legott meggyőződhetünk, ha rá
nyitunk Arany hátrahagyott levelezésének első lapjaira. Szi
lágyi Istvánnak írja 1846 február 22-én, hogy megnyílt a nagy
szalontai kaszinó, de szépirodalmi lapokat egyelőre nem járat; 
ő maga azonban előfizetője a Pesti Divatlapnak és Életképeknek. 
Az utóbbinak volt egyik rovata az Irodalmi ör, nem pedig mel
léklapja, mint Ferenczi Zoltán Petőfi életrajzában írja. Külön 
lehetett kqttetni, így külön köttette az Egyetemi Könyvtár is, 
de az_Életképek tartalomjegyzékéből kitűnik, hogy az Iro-
dami ör, melynek Erdélyi János volt a főmunkatársa, csak egy 
rovata e folyóiratnak, akár a Nemzeti Színházról szóló tudó
sítások rovata, csak terjedelmesebb s ezért külön melléklet volt. 
De az Életképekkel együtt járt, külön előfizetési díj nélkül. 

Ferenczi Zoltán is valószínűleg melléklet értelemben hasz
nálja a »melléklap« szót. Ez az utóbbi elnevezés azonban meg
tévesztő. 

Azt is állíthatjuk, hogy Arany főkép az Irodalmi Ör ez. 
rovatért praenumerált az Életképekre, mert mihelyt a Magyar 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 9 
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Szépirodalmi Szemle megindítása miatt az Életképek e kritikai 
rovata megszűnik, Arany nem fizet elő többé az Életképekre, 
hanem a Magyar Szépirodalmi Szemlére, melynek Erdélyi János 
lett a szerkesztője. 1847 január 3-án írja Szilágyi Istvánnak : 
»Előfizettem a Magyar Szépirodalmi Szemlére, abból csak olva
sok valami okosat«. 

• Az is kiviláglik Arany levelezéséből, hogy egy költői tervé
nek kivitele előtt Erdélyi aesthetikai nézeteit akarta elsajátítani. 
1847-ben népepost tervez. »Majd elolvasom Erdélyi érteke
zését« — írja 1847 nagypéntekén Szilágyi Istvánnak. A Kis-
faludy-társaság kiadásában, Erdélyi szerkesztésében megjelent 
»Népdalok és mondák« fejtegetéseire czéloz itt Arany. 

így hihető, hogy mikor Toldijába fogott,, Erdélyi 1845-iki 
bírálatát értékesítette. 

E bírálatban Zalán futásával kapcsolatban ezeket írja 
Erdélyi János: »óhajtanám, hogy a mi benne tiszta költői 
lelemény, menne át költőink eszmekörébe, így szedegetve egyet-
mást, még volna reményem, hogy bizonyos költői hit vagy világ-
nézlet alakulna, legalább a könyves közönségben, honnan ki
mehetne a népbe«. 

Ilyen költői világnézletül a jó és rossz harczát jelöli meg. 
Nagyon érdekes, mert nagyon mély az a logikai folyamat, 
melylyel Erdélyi erre az eredményre jut. Az epos korszerűségé
hez szükséges, hogy egységes világnézlet fűzze a költőt egész 
közönségéhez. Éz megvan a vallásos eposokban, mert ilyen 
még meglévő lelki közösség a vallás. A vallásos epos írója bát
ran használhatja a csodás elemet: a keresztyén monotheismus 
csodáit. De még mélyebb a lelki közösség, mint a vallási eposok
ban, a Zalán futásában, mert még általánosabb a keresztyén 
dogmánál a dualistikus érzés- és kifejezésforma, mely jó Istent 
és rossz sorsot; angyalt és ördögöt emleget metaphorice is — 
tehát költőileg. Vörösmartynak e közhiedelmet, közszólásmódot 
kellett csak megszemélyesíteni s meg is tette Hadúr és Ármány 
alakjában. Két, egymással örök küzdésben álló princípiumot 
kell tekintenünk Hadúr és Ármányban, melyet a keresztyén 
vallástan szempontjából is tudunk igazolni. 

Erdélyi ehhez hozzáfűzi a következőket: »Ha fog még 
találkozni költő, kit szinte úgy meghat az ősi dicsősége ne törőd
jék a gépek alkalmazásával, hanem legyen szabad a nyomon, 
mely előtte ezennel törve van«. Az anyagiság és szellemiség, a 
jó és rossz — e nyomok Erdélyi szavai szerint. »Oly költemény, 
mely e két végletet viszi sarkaiul, akármely kornak is dicsőségére 
fogna válni.« 

Mi más Arany Toldijának két sarka, mint a jó és rossz, a 
a materiális és ideális véglete ? Ilosvaiban is már megtalálta 
Arany a rosszindulatú és a jószívű testvér ellentétét, de zava
rosan, motiválatlanul. A népmesékből eleve ismerte az idősebb, 
irigy, gonosz testvér és a kisebbik, mellőzött, derék fiu motivu-
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mát. De Arany műve rejtett szépségeire is hivatkozik Szilágyi 
Istvánhoz 1847 szeptember 6-án írt levelében, melyek közül 
szerinte csak néhányra mutatott rá a Magyar Szépirodalmi 
Szemle ismertetése.] Nem kell-e e rejtett szépségek egyikét az 
Erdélyi javasolta költői világnézletben keresnünk, mely Miklós 
és György jellemén és történetén átvonul? Nem a természetes 
ember fogalma, mint Zlinszky Aladár hiszi, nem Rousseau 
hatása szolgáltatta Toldi alapeszméjét, hanem a jó és rossz, e 
két legáltalánosabb principium. Sokkal is több középkor van 
Toldiban, semhogy Zlinszky véleményében osztazhatnám. A 
középkor épen a természettől való eltávolodás, nem a hozzá 
való visszatérés korszaka. Miklós szégyelli, hogy paraszt: a 
rendi különbségek és kiváltságok középkori szelleme tehát 
megvan a műben. Épígy az ember viszonya a természethez 
is középkori benne, A természet csodatévő eszköz az égi 
hatalom kezében, így Toldi VII. énekében, így a középkori 
legendákban. Toldi I. énekében a természet utilitarius szem
pontból van ábrázolva: aratnak. Még az V. ének remek 
allegóriája is, mely a modern ember közvetett természet
látására emlékeztet, középkori visio. A gyilkosságba esett, val
lásos Toldi Miklósra az esti égbolt úgy hat, mint egy ezüst 
koszorúval borított koporsó. Zlinszky értekezésének (Egyet. 
Philol. Közlöny 1907) sociologiai fejtegetései örökbecsűek, de 
az alapeszmét rosszul állította fel. 

Ellenben a jó és rossz principiuma bármely korban, a 
középkorban is érvényesül; vele a költeményben minden moz
zanatot megmagyarázhatunk. Egy adaléka ez Erdélyi hatásá
sának, melyhez még sok mást sorakoztathatunk. 

Erdélyi János megrója Zalán futásában azt, hogy Árpád 
csak vezérnek van jellemezve, tehát pusztán társadalmi állása 
és nem általánosan embernek. Családi érzelmeit nem említi a 
költő. Már pedig Erdélyi szerint az a főhőse az eposnak, kiben 
a költő a maga egész lélekvilágát, encyklopaediáját adja sze
münk elé. Ez Herder felfogása : »Das Epos ist eine Welt, die 
Encyclopaedie und Seele des Dichters« — a mi nem tévesztendő 
össze az eposi világkép téves fogalmával. A természeti kötelékek 
teszik ä költői lélek encyklopaediáját. 

Hogy Arany sokoldalúan jellemzi hősét és főkép családi 
érzelmeit, ez még tán magában nem szól Erdélyi hatása mellett, 
ez lehet homeri hatás ; de mikor a bíráló ugyancsak a családi 
érzelmek jellemzéséről szólva, szemére veti Vörösmartynak, 
hogy Huba nem búsul eltűnt gyermeke után, hogy ez nem szülői 
viszony, hogy helyén lett volna festeni a szülői aggodalmat, 
indulatot, mély bánatot, szavakban festeni a szülő lelkét — és 
nagy hibának tartja, hogy a költő álmot bocsát az öregre, pedig 
Huba szolgája is megütődik ura álmán, hogy közvetlenül Haj na 

1 Toídy Ferencz írta. 
9* 
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eltűnése után aludni tud : önkántelenül Toldi Lőrinczné jut 
eszünkbe. 

Hasztalan leskődött ott az édes álom, 
Nem bírt általtörni a szomorúságon. 

Pedig éj van s már három napja nem aludt az eltűnt fiáért 
búsuló anya. S eszünkbe jut Bencze, a szolga, kinek nincs oka 
feddni úrnőjét, hogy nem gyötrődik fia eltűntén. 

Itt látszik világosan Erdélyi hatása. 
Kifogásolja a bíráló Zalán futásában, hogy Zalánt gyává

nak, pityergőnek, tehetetlennek jellemzi a költő. Ez nem méltó 
ellenfél. • Gondoljunk arra : milyen hatalmasnak ismerjük meg 
a cseh vitézt a gyászoló fiai sírján térdeplő özvegy leírásában ! 

Hibául rója fel Erdélyi Vörösmartynak, hogy »bátor Ete«, 
kit különben vitéznek, rettenthetetlennek ábrázol, egy helyen 
remegőnek van festve. Motiválni kellett volna hőse remegését. 

Toldi Miklós is remegve nyit be az éj tszakai búcsú jelenetben 
édesanyjához. 

»Ejnye, hát hol járhat most ez a félsz benne ? 
Máskor a sárkánynyal is birokra menne. < 

Arany érzi, hogy meg kell okolnia hőse remegését: 
Édes anyját félti igen-igen nagyon, 
Nehogy a zörejre szörnyen felriadjon. 

Az sem következetlen jellemzés, hogy Miklós az őrtállók 
ruháit leszegezi. Nem gyávaságból teszi, hiszen ahhoz is nagy 
bátorság kellett, hogy ezt az elővigyázati intézkedést sorban 
végrehajtsa. 

Vannak e bírálat Aranyra gyakorolt hatásának bizonyítá
sára még sokkal meggyőzőbb adalékok is. Erdélyi sorait idézem : 
»Érdekes alkatrésze az eposnak a leírások, melyekben olykor 
testnélküli dolgok öltenek alakot, mint az álomélet«. Rögtön 
eszünkbe jut a »Majd az édes álom pillangó képében« kezdetű 
allegória Toldi IV. énekéből. De a ki még kételkedik, hallgassa 
tovább Erdélyi Jánost : »Az álom leírásában nem merem a költő
nek elengedni, hogy kifeledé a mákot, az álomhozó, somnifer nőve-
vényt. Ennek használása épen oly szükséges mindig 'ma is, mint 
a régi mythologiában, mert a mi úgy van ma, mint akkor, a közhit 
előtt, azt meg kell tartani.« 

Aztán álommézet csókolt ajakára, 
A kit mákvirágból gyüjte éjszakára. 

E szép sorokat is, közvetve, Erdélyinek köszönhetjük. Nem 
tartom véletlenségnek, hogy Arany Toldijának, most a Magyar 
Nemzeti Múzeumban lévő kézirataiban egész sorok és strophák 
máskép hangzanak, mint a sajtó alá került műben, de azon 
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helyek közül, melyek elméleti igazolását Erdélyi e bírálatában 
megtalálhatjuk, soha egy sem szenvedett változtatást. 

Zalán futásának egyik hasonlata szerint Viddint szégyene 
marja, mint a kurta kígyók a parton csendesen alvót. — Kurta 
kígyó marása és csendes álom össze nem férhető elemek — jegyzi 
meg Erdélyi. Toldi Miklós nem bír aludni —• mert fél •— a szú
nyogtól, a szúró nádtól, a csörtető vadtól, az üldözőktől és a 
lelki gondtól. Az analógia itt is nyilvánvaló. 

Erdélyi szerint nagy hibája a Zalán futásának, hogy az 
élet és halál titkai, szóval metaphysikai eszmék nem említtet
nek benne. »A halál utáni remények irányozol síron inneni csele
kedeteinknek s mint ilyenek adják a legmagasztosabb eszméket a 
költő ajkára. A költészet kell, hogy említse a nép egyetemes érzés
módját, képzeletvilágát, világnézletét ezekről a kérdésekről, a nél
kül, hogy positiv vallásról lenne szó. Mert azt ne higyjétek, hogy 
mikor szemeinket a csillagos égre vetjük, ne gondolnánk messze-
messze valahová«. 

Toldi Miklós a IX. énekben : 
Fölnézett az égre, az országútjára, 
Keservesen gondolt bujdosó voltára. 

Arany az útmutatást tehát elfogadta. Positiv vallásról az 
első Toldiban csakugyan nincs szó, annál több a nép egyetemes 
érzésmódjáról a másvilági dolgokat illetőleg. A halál utáni remé
nyek irányozzák hőse síroninneni cselekedeteit. 

A mondottak példázására elég egyetlenegy strophát idéz
nünk : 

. . , Állj meg, állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod, 
Jaj ne vess boszúdnak véres martalékot. 
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére 
Bosszúért kiált fel az egek egére. 
Tudd meg: ha megölnéd tennen testvéredet, 
Akkor meggyilkolnád örök életedet; 
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát, 
Bízd rá a büntető bosszúállás dolgát. 

Erdélyi nem helyesli Zalán futásának azt a felfogását, hogy 
a halál a nemlét hazája, a halál tagadása annak, a mi az élet
ben volt és semmi egyéb. 

Aranyban e sorokra nyitunk : 
A ki meg sem halt még, minek azt siratni, 
Mikor a halott sem fog halott maradni. 
Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten, 
Áldja meg az Isten ezen a világon : 
Még a másikon is, szívemből kívánom. 

Föltétlen dicsérettel adózik a bíráló Zalán futása nyelvének. 
Kiemeli azt a sokféle jelentést, melyet a költő zavar nélkül 

egy-egy főnévnek, vagy igének ad. Lehr Albert klasszikus 
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Toldi-kommentárjában, Riedl Frigyes nagy műve utolsó lapjain 
Arany nyelvének ugyanerre a jélességére hívta,fel a figyelmet. 

Cserhalom bírálatának gondolatmenete is megragadta Arany 
lelkét. 

A költő — írja Erdélyi — mint gyakori szokása, ünnepélyes, 
magasabb nemű lyrai kezdettel kapja fel az olvasót nézetei, 
képzelődése színhelyére s meglepő néhány sorban ad-egy kis 
előjátékot, mint a hangművész, mielőtt megkezdené működését. 

Arany Toldijának Előhangjára épígy ráillenek e méltató 
szavak. 

De plai|isibilisebb adalékoknak sem vagyunk híjával annak 
bizonyításába, hogy a Cserhalomról és a többi műről nyilvání
tott nézetek Arany lelkét megtermékenyítették. 

Sz. László lovagiasságát nem viszi költőileg Vörösmarty, 
mert véletlen történetnek adja. »A leány visszaszerzésére mutató 
igyekezetét előlegesen fel kellett volna hoznia a költőnek. Ha ő talán 
vigasztalná Ernyeit, hogy visszahozza leányát : mennyire nyerne 
a költemény ezáltal; de róla s lovagiasságáról semmi sem mon
datik. A költészet tettre határozó előleges akaratot, tervet, szándékot, 
tehát czélt és eszközt is egyaránt követel és követeli főkép az eszköz
nek a czél felé vivő munkásságát és utait, hogy fatalisticus esetnél 
nemesebb valami, azaz emberi, önkénti szabadság és így belső 
kényszerűség vigye az esemény eket A 

Toldi Miklós nem véletlenségből bosszulja meg az özvegj' 
két levente fiát. Vigasztalja a bánatos anyát; bosszút fogad. 
Lovagiasságból mérkőzik a cseh vitézzel, nemcsaK azért, mert 
erejét érzi s mert kegyeimet aKar nyerni a Királytól. Nem,vélet
lenül megy a temetőbe, hanem mert ott eszKÖzöket remél találni 
czélja elérésére : a fiuk fegyvereit. 

A Tündérvölgyről szóló része a bírálatnak már azért is 
felkeltette az érdeklődésemet, mert ebből, a népies csodás elemet 
értékesítő költeményből merítette Arany némi változtatással 
a farkasviadal motívumát. 

Erdélyi János a Tündéi völgyről szóltában megragadja az 
alkalmat a keleti phantasticus költészet jellemzésére. Az ábránd, 
a képzelődés, a kép, a ragyogás, a széles bőség, a határtalan 
világba való eltévedés, a költői képzelődés eget-földet meg
igázó szabadsága, a képtelenségek országa : ezek fővonásai ennek: 
az Ezeregyéj-íéle költészetnek, melyhez Vörösmartynak oly 
nagy hajlama van. Erdélyi jobban szereti az élesen rajzolt 
egyéniségű jellemeket, a czél felé egész lélekkel való törek
vést, az eszmének egyénben való megtestesítését, a bensőt, az 
egyénit. 

Tán ennek az aestheticai fejtegetésnek hatása alatt fordult 
el Arany azoktól a tündéri népmeséktől, melyeket Szilády 
Áron fedezett fel és ismertet a Régi Magyar Költők Tára Ilosvai-
bevezetésében. Kemény Zsigmond megrótta Arany Toldijának 



ARANY JÁNOS TOLDIJÁNAK KELETKEZÉSÉHEZ 135 

józanságát. Lehetséges,, hogy Erdélyi e bírálatának ismerete 
nélkül Arany nemcsak a farkaskalandot (Vörösmartynál: medve
kaland) vette volna át a Tündérvölgyből, hanem phantasticusabb 
motivumokat is. 

Eger bírálatában megjegyezte Arany azt a Schillerre vissza
vihető aestheticai szabályt, hogy az epos egyik főjellemvonása 
a részek, az egyes énekek önállósága. »A résznek is magához 
illő egység vagy egészlét szükséges, ha méltó elemet akar tenni 
a nagy egészben. Ezen architektonikus szabály pedig sokkal 
inkább reájok fér íróinkra, mint gondolnók. Van nálunk erő 
•érzésre, gondolatra, de nincs átgondoltság, bizonyos lelki szem
mérték alkotásra. Mi tette örökre utánzandó példányokká a régi 
görög irodalom fötermékeit, ha nem az arányosság, kimért tisz
taság ; úgyszólván épkézláb jöttek a világra. Egerből is sok 
volna még lefaragandó, hogy tisztán lássék a mű alkata, termeti; 
mert mindig ékteleníti darabosság, nem oda való fölösleg.« 
Erdélyi örökre utánzandó példányoknak nevezi e helyt Homér 
éposait. Arany 1845 második felében olvassa e sorokat és 1846 
február 24-én már a következőket írja Szilágyi Istvánnak: 
»Homerost tanulom, Iliast eszem. Csak, csak classica litteratura«. 
Gondoljunk továbbá Arany Toldijának homéri j élességeire, 
énekei kerek, önmagukban való bevégzettségére, Arany átgon
dolt műalkotására s elégedetlenségére;l lehetetlen rá nem 
ismernünk Erdélyi hatására. A mit kiválólag dicsérünk mint 
szépséget »Toldi«-ban, mindazt elméletben nálunk Erdélyi fej
tegette legelőször abban a művében, melyet Arany János köz-
vetetlenül Toldi írása előtt tanulmányozott. 

Eger megbeszélésére vezethető vissza a nagyfalusi nádas 
leírása. Erdélyi nem Lessing Laokoonja, hanem Herder »Kritikai 
berkei« szellemében bírálja Eger leíró részeit. »A leírások igen 
könnyen válnak unalmassá, ha nyugvó állapotot és nem mozgó, 
haladó életet adnak, ugyanazért bölcs költő lesz, ki talán nem 
egyszerre fogja elénk mázolni a szineket mint a föstész, föl nem 
aprózhatván darabokra vásznát, hanem helylyel-közzel hinti el«. 

így hintette el Arany a nagyfalusi nádas egyes színeit a 
IV. és V. Énekben. 

Lehr Albert így jellemzi Toldi e jélességét : »Van olyan leírás, 
mely valamely tárgynak nem egyszerre sorolja el összes voná
sát, hanem egy helyt egyikét, más helyt másikát hozza fel alka
lom szerint. Jó példa erre »Toldi«-ból a nagyfalusi nádas, mely
nek hogy teljes képét nyerjük, a IV. és V. Énekből kell össze
böngészni az egyes elszórt vonásokat«. 

Erdélyi e helyütt azt is megjegyzi, hogy a halványságot 
csak mint symbolumot, mint a bánat jelét szabad festeni. A hal
ványságnak magánál több jelentése legyen. 

1 Szilágyi- Istvánhoz 1847 nagypénteken : 
nekem. Sok helyt igen elszélesedik.« 

>Toldi sem mindenütt tetszik 
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Legott eszünkbe villan Toldi XII, Éneke: 
Halvány is, piros is volt az ábrázatja, 
Mert bánat és öröm osztozának rajta. 

Itt hangoztatja Erdélyi a kritika főkövetélményét: az 
okfürkésző figyelem kielégítést találjon a költői műben. Az 
Ősz bajnokban is, melynek tárgya Toldi Miklós, kifogásolja azt 
a nagy hibát, hogy a költő nem fűzi össze lánczczá, hanem csak 
egymás mellé teszi a történet szemeit. 

Arany Toldijának organicus szerkezetét, a költeménynek 
azt a j élességét, hogy egyik mozzanat nemcsak előzménye,, 
hanem oka egyúttal a következőnek, itt nem szükséges bővebben 
tárgyalnunk. 

A női szereplőkről szólva, azt kívánja Erdélyi, hogy ne csak 
mint érző, hanem mint cselekvő személyek is szerepeljenek. 
Valóban, Aranyban is hibáztatnék, ha Miklós bujdosása alatt 
Toldi Lőrínczné csak búsulna tétlen gyötrelemben, de a szerető 
anya nemcsak hogy Benczét küldi fia után, hanem maga is el
indul felkeresésére. 

Széplak bírálatában e sorokat húzhatjuk alá : »Egyszerű
ség a mesében, kiviteli bevégzettség, az esemény egész látköré-
nek tisztában tartása, melyben mint derűs égen csillagként 
támad, emelkedik és lehanyatlik a történet, főérdemei Széplak-
nak. Mily rokonszenvet indít bennünk a szegény árva flu, de 
mélyebb vallásos érzelem is kap meg«. Nem ráillik mindez Arany 
Toldijára ? Nem tölthette be önérzettel Aranyt műve elkészül
tével ez az előleges sanctio ? 

A Rom-TÓl azt hiszi Erdélyi, hogy czélzás egy elnyomott 
népre. Arany művében is az elnyomott népre van czélzás. 
A politikai reformot nálunk is megelőzte az irodalmi, mely nem 
szorítkozik többé az újításban a nyelvre. Az irodalmi hatás 
néha csöndes, de biztos, mert a kedélyéletet mozgatja meg, 
tehát behízelgi magát. Arany Toldja azonban korántsem az 
irányköltészet alkotása. Sokkal genericusabb igazságokat tar
talmaz, de ép ezért speciális esetekre is alkalmazhatókat: 
így a jobbágyság emanczipácziójára, a nemzeti függetlenség kiví
vására, Magyarországnak Ausztriával való viszonyára. A napi 
eszmék elférnek a költő magasabb gondolatmenete alatt. Arany 
a tiszta emberi felé siet, az egész emberrel foglalkozik, akaratá
nak és érzésének legtitkosabb magyarázásával, a nélkül, hogy 
jobbá, okosabbá, pártemberré igyekeznék tenni. Mindezt, a mit 
Arany a költészetben így megvalósított, Erdélyi fejtegeti meg
lehetősen terjedelmesen, de örökérvényű igazsággal. E gondola
tokból szoros logikával még egy aestheticai elvet von le Erdélyi: 
Ha az általános emberi a legfőbb czélja a költészetnek, mely 
czél subsumál más czélokat, így a kor égető kérdéseit is, nem 
lehet főtárgya a költőnek az istenség, a másvilág, hiszen a 
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pogány s keresztyén költészet egyaránt az istenit is emberi 
alakban érzékíti meg, A poesis körén túl nem emelkedhetik. 

Nem tartom valószínűtlennek, hogy Arany e tanulságok
ból, melyek Erdélyi bírálatának általános részét teszik, meri* 
tette azt a meggyőződést, hogy a katexochén csodás elemet 
kerüli még a középkorban játszó thémája körében is. Ellenben 
Vörösmarty a Toldinál kisebb költői beszélyekben is sok ember
fölötti motívumot alkalmaz. Arany epikája nem annyira Vörös
martyhoz, hanem Vörösmarty bírálójához fűződik. Az általános 
emberi, más j szóval a mi alól nincs kivétel, mert minden egyesre 
tartozik, mint az öröm és bánat, az indulatok hatalma, teszik 
Toldija tárgyát. Ennyiben a classicismus alkotása »Toldi«. 
De csak ennyiben s Arany mértéktartása a classicismus irányát 
illetőleg szintén Erdélyi bírálatára vihető vissza. Erdélyi tilt 
Vergilius követésétől; csak az »in medias res« elvét vallja köve
tendőnek belőle, de ez is Homéroson alapszik, tehát a görög 
naivepost kövessük. Arany Toldijában nem is találunk Vergi-
lius-hatást. Erdélyi óva inti a költőket a rímes versekben a 
classicus phraseologia s epithetonok használatától. Arany mű
vében ilyeneket nem is találunk. Kell egy kis romanticismus 
Erdélyi szerint. Az érzelgés az ifjúban bősége az erőnek, idővel 
kiforrja magát s vérből kiforró szenyedélylyé, bensőséggé lesz. 
Arany Toldijának haragját, búját, bucsuzását itt helyénvaló 
felhozni. Azonban nem szabad elárasztani a költeményt képek 
rajával, szép nyelvi ékkel. Ez a hibája Erdélyi szerint Vörös
marty Toldijának. A romantika szürkületének nevezi ezt az el-
járast Erdélyi/Tapasztalati világot kell, hogy érezzen a költő 
lába alatt; a valóság az egyedül üdvözítő. De nem a külső való
ság, hanem a tapasztalati lélekország. A zivatart nem szabad 
úgy leírni, hogy minden körülményt szóba hozzunk, hogy a való
ságot utánozzuk. »A jó költemény sohasem annyi által teszi a 
hatást lelkünkben, a mennyi előttünk betűben áll, hanem inkább 
még az által, mi bennünk olvastára fölébred, s mit szükségkép 
odagondolunk, képzelünk.« Erdélyi megrója a zivatar leírását 
Vörösmarty költészetében. Arany a VII. Énekben majd szó-
szerint úgy írja le a zivatart mint Petőfi János vitézben. Ez a 
mód volt a legsejtetőbb 

Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott, 
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott. 

A költői nyelv szépsége inkább abban mutatkozik a bíráló 
szerint, ha kötetlenül, mérték, rím nélkül is elbájol. Például 
hozza fel »A kis gyermek halálára« ez. költeményt, mely »ép 
oly szép kötetlenül, mint kötve a szelid jambusok lebegésein«. 
Arany Toldijának nem egy strophája, így az V. ének első vers
szaka szintén kiállja ezt a próbát. Szép Ilonka méltatásánál 
arra tanít Erdélyi/ hogy a költő kevéssel annyit mondjon, hogy 
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egész lélekvilág rajzzék fel előttünk. Csak egy szikra kell, mi 
felgyújtsa a képzelődést, akkor nem marad ez munkátlan. De 
bevetni e szikrát a kedélybe: ez a művészet. Arany érti e mű
vészetet : 

»Lelke gyűlölséget! erőt vesz valami, 
Valami — nem tudom én azt kimondani.« 
»Áldjon meg! áldjon meg!« anyja eddig mondta. 

A tapasztalati lélekországból merítse a költő azokat az apró 
jeleneteket, miket a mindennapi megszokott életben a kedély 
nyilvánít; mikről annyinak van fogalma, tapasztalása s ugyan
azért fogékonysága is. Mert ha olyat ír a költő, mit kevés vagy 
senki nem tapasztal vagy nem is tapasztalhat, igen meg lehet, 
hogy kevés vagy senki sem fogja ízlelni. »Szép Ilonka remek, 
mert abban semmi hallatlan, semmi olyan, mit a költőn kívül 
szem nem látott, fül nem hallott, mi senkinek elméjébe nem 
ment. Ki nem láta leányt futni lepe után és ki nem hallá a meg
fogott lepkének mondva eme szót: megvagy ? íme a tapasz
talat ! És a költő egy vadászt hoz fel, a ki azt míveli a leánynyal, 
mit leány a pillangóval; íme a többszerítés, a költői gazda
gítás !« 

Ép így kérdezhetjük : ki nem látott túzokot gubbasztani 
s ki nem ismer rá Toldi III. Énekében a költői többszerítésre ? 
Ki nem nézte ifjúkorában gyönyörködve a délczeg katonaság 
menetelését? Ki nem tapasztalta Toldi IV. és VI. Énekének 
lélekvilágát: az ifjúságnak nyughatatlan érzését, azt a szív
zaj lást, mely a családi körből a nagyvilágba ragadja, hogy fel-
küzdje magát valamire, azt a lelkivilágot, melyre Gyulai Pál 
oly örökszép szavakban rámutatott ? Arany az egyénben össz
pontosítja azt, a mit sok ezer tud, érez, tapasztal. így költői 
az egyén, a jellem. 

A Két Szomszédvárról ezeket mondja Erdélyi: »Szeretem 
a gyűlöletet, ezt az indulatok Achillesét, mert háttérben, mint 
Rembrandt képein, egy kis csillám, egy kis világos pont van 
előttem: a családi, fiúi szeretet, mely kellő fényt araszt az 
egészre«. 

Arany Toldijában Miklós gyűlöli Györgyöt, ez őt még 
inkább, de a családi, fiúi szeretet túlragyogja ezt Miklós szí
vében. 

Erdélyi nem bánja, hogy a »Két szomszédvár« nem szerelmi 
történet. »Valóban eddigi szerelem-sugallta minden műveink 
sírva fakadhatnának, ha volna bennök érzés, mint Nagy Sándor 
azon, hogy neki nem jutott oly dicsőítő elme, mint Achillesnek.« 

Ily vélemény után Arany is bízvást festhette hősét olyan
nak, »kit nem bánta még nyila szerelemnek«. 

Kimondja Erdélyi a Két szomszédvárról, hogy szerkesztése 
alapos, kitervezett, átgondolt, a költő végső betűig előre tudta a 
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mesét, fonalának minden bonyodalmát élőre kiszámította, szóval 
fejében csinálta ki először, aztán papíron, míg más műveiben 
csak a kezdet és kimenetel volt előtte tisztában. De még más 
^költőink sem dolgoztak műgonddal. 

Zrinyiről Kazinczy megjegyezte: 
Munkáját soha meg nem corrigálta, 
Hanem írta, a mint azt írni találta. 

így írt Kisfaludy Sándor, nemkülönben Kisfaludy Károly, 
lei három-négy nap alatt készült el egy drámájával.. 

Aranytól távol állt ily nemgondolás, hanyagság Toldi írása
kor. Az Elveszett alkotmány ellenben korántsem tanúskodik 
ekkora műgondról. Még egyebet is tanulhatott Arany Erdélyi
től a művészi comppsitiót illetőleg. Az aestheticai contrast s 
kiegyenlítésének törvényét. Vörösmarty »Salamon«-\&baxi ezt 
a contrastot tartja Erdélyi a mű főszépségének, »Csupa ellen
tételek az egész mű, mert egész művet csak ellentételekből, 
vagyis ezeknek kiengeszteléséből lehet alkotni. A »Rom« Erdélyi 
szerint azért nem bír igaz költői becscsel, mert vigasztalanra 
visz, mert a költői elégtétel hiányzik belőle. 

Arany Toldijának compositiója ellentéteken épül. Az I. 
Énekben Miklós búja van festve — a II. Énekben György tisz
teletére »bezzeg nem búsultak ám az ősi házban«. A III. Ének 
a vigasságra következő gyászt zengi, a IV. Ének a nádas ma
gányát a zajos falusi udvarházzal ellentétben. Az V. és VI. Ének 
közt is van contrast. Véres farkasviadal után Miklós gyöngéden 
kopogtat be édes anyjához. A VII. Ének az emberi élet mély 
veszteségeit, a VIII. az emberi élét önző czéljait ecseteli. A IX. 
Miklós ínségét és csüggedését, a X. gazdagságát és széles jó 
kedvét. A XI. a cseh lovag gőgjét, mely oly nagy, hogy csak 
bukás következhetik utána és a XII. ezzel ellentétben Miklós 
szerénységét magasztalja. 

Az egész mű a jő és rossz ellentétén épül; a megoldás ki
engesztelő. 

Az előadás is emlékeztet Toldiban Erdélyi bírálatára. Vörös
marty bírálója gáncsolja a szónoki hangot, a dagályt, »a nemes 
•emberi alkotmányos hangot«. Helyette népi általános, költői 
modort ajánl. Ezt az utóbbi hangot találta el Arany Toldijában, 
de persze sokkal inkább Petőfi úttörő költői munkásságának 
hatása alatt, mint Erdélyi elmélete következtében. Mégis ez az 
"új népnemzeti irány Erdélyi Jánosban találta első igazolóját. 

De tán elég is a bizonyítékokból. Még csak néhányat soro
lok fel, melyeket sajnálnék elhallgatni. 

»Az ősz bajnok« másodrészében — írja Erdélyi János —• 
»Vörösmarty szépen foglalta be Ilosvai Péter szavait s e miatt soha
sem érdemel plagiumi vádat, még barátomtól se,1 mert akkor 

1 P. Ignácz pasquilljére vagy Schedel panegyrisére gondolhat a bíráló. 
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én fölveszem Boccaccio novelláit és ráolvasok Shakspere több 
drámáinak egész alapjára, menetére. Furcsa volna, ha vádoltat^ 
nék a méh, hogy annyi virágról gyűjt édességet. Bár lehetne folya
modni régi ponyvairodalomhoz kivált költőnek ; mert sok ilyen 
plágium óhajtható!« Arany befoglalja Ilosvai verseit költemé
nyébe, sok virágról gyűjt mézet, de a régi ponyvairodalomhoz 
folyamodik elsősorban; mindenben követi Erdélyi tanácsát. 
Mégis eredeti költő. Chateaubriand mondta: »L'écrivain ori
ginal n'est pas celui, qui n'imite personne, mais celui, qu'on 
personne ne peut imiter.« 

A Fóti datban. kifogásolja Erdélyi a felsivít szót. Az oláh 
szokott felsivítani ivás közben, nem a magyar. Miklós a csárdá
ban széles jó kedvében kurjantott nagyokat. A Fóti dal negyedik 
strophájában Erdélyi szerint a kút hasonlata homályos ; pedig 
a hasonlatok fő tiszte világosítani. Gondoljunk Arany kút-hason-
lataira ! A nagy határmezőben óriási szúnyog a gémeskút, a 
vendéglátó ház előtt köszönget, a rongyos csárda előtt szomjasan 
ácsorog. 

Erdélyi azt kérdezi egy helyt : mi e szónak »költő« az ér
telme. A költő hivatása — úgymond — nem chaost teremteni, 
hanem belőle szép formájú világot alkotni. 

Az Ilosvai teremtette chaosból Arany szép formájú világot 
alkotott. 

Az eddig mondottak megerősítésére csak futólag említem 
hogy Erdélyi e bírálata Arany más műveiben is nyomot hagyott. 

Erdélyi itt ajánlja költőinknek, hogy a varázslatos tündéri 
népmeséket költészetükben értékesítsék. Arany Toldi után meg 
is írja Rózsa és Ibolyát. Itt veti fel Erdélyi a kérdést : volt-e naiv 
eposunk s bizonyítja, hogy a műköltészet még pótolhatja a 
veszteséget. Arany még 1847-ben naivepost tervez. Ugyanekkor 
írja a Murányi Vénust, melynek alapeszméjére s jeligéjére : 

»Ó hölgy, az Isten gyönyörül 
Tereniíe tégedet.« 

Erdélyi értekezése figyelmeztette a költőket, mint kiváló 
költői szépségre. E sorok tudniillik Vörösmarty »A túlvilági kép« 
ez. költeményében fordulnak elő. Erdélyi e bírálatában gáncsolja 
az olyan nemzeti epost, melyben a katonaságra és harezra tere
lődik a főfigyelem. Arany a hun trilógiában nem is a harezok 
és táborok költőjének Ígérkezett. »Számolja meg, kinek van 
ideje — írja Erdélyi Zalán futásáról — hány sorban vagy lap
ban szól e költemény pusztán hadi dolgokról, most ez majd 
amaz sereg járdolatárul, aztán arczképig hű fegyver és öltözet
leírásról, párbajról az episodokban, aztán csatái küzdésekről: 
meg fogja látni, hogy igazam van. De meglátja még azt is, hogy 
mikor költő annyira elmulasztaná tanulni az egyént, az embert 
s fösteni lélektanilag : elmulasztá másfelől jellemezni a nemzetet 
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is, mert ősi, régi szokások, főleg a szent dolgokkali bánás teljesen 
mellőzve, vagy legfölebb csak említve.« E néhány sornyi idézet
ben két nagy nemzeti eposunk : a Zalán futásának és Buda halá
lának főkülönbségei vannak megörökítve. 

De ha már kell csatákat festeni, állítsa egybe a költő a 
különféle csatákat tömbi (groupei) csoportozatként — ezt 
ajánlja Eger bírálatában Erdélyi — s a költemény úgy alkot 
majd összhangzó- egészet csatákból, mint a zeneművész külön
böző hangokból harmóniát s az epos a csaták harmóniája, mű
vészi összeállítása lesz. Ilyennek tervezte Arany Toldi Szerelmét. 
Maga írja e regényes eposa Előszavában : »Az egész hadviselés
ben nincs kimagasló pont, tömegesebb ütközet •; apróbb csatá
rozások, várvívások, feudális pártharczok inkább, szétszórva 
az egész déli olasz földön, és víva nagy részben fogadott, zsoldos 
katonák által. Ezek közül egyet, például A versa megvívását, kivá
lasztani s az egész epost térben, időben ahhoz concentrálni talán 
lehetett volna, de ha a népies elbeszélés természetét veszszük figye
lembe, mely megkívánja, hogy eleje és vége legyen a dolognak ; 
ez a mód sem volt ajánlatos. 

Látnivaló, hogy Arany nem esküszik föltétlenül a mester 
szavára. Kritikával hasznosítja Erdélyi kritikáját. Ezért e kis 
excursio után nekünk is az első Toldira vonatkozólag meg kell 
még tennünk az ellenpróbát: állít-e fel Erdélyi János oly aesthe-
tikai szabályokat, melyeknek Arany Toldija ellentmond. Egyet
lenegy ilyet találunk. A versformát illetőleg nincs egyezés az 
elmélet és a költemény közt. Erdélyi a hexametert ajánlja a 
népies elbeszélő költemény versformájául, mert »Ludas Matyi« 
is e mértékben van írva, mert Sylvester János alagyákban írt 
a magyar néphez. Könnyű bebizonyítanunk, hogy Erdélyi itt 
az aesthetikai alap tekintetében tévedett. Ludas Matyiban a 
hétköznapi tartalomnak meg nem felelő ünnepélyes versforma 
a komikum növelésére szolgál; Sylvester bevezetése fenséges 
tárgyú. De hogy lehetne Arany Toldijának naivitását hexa
meterekben megszólaltatni ? Arany egy Erdélyi aj ánlta módot 
•elvet ugyanoly okból, mint Toldi szerelme tervezésekor tette ; 
a népiesség figyelembe vétele miatt. 

Érdekes az a tény is, hogy midőn Erdélyi János 1856-ban 
a Pesti Naplóban Arany költeményeit bírálta, Arany szintén min
denben hozzájárult a bírálat nézeteihez, de a versformákat, 
rímeket, versmértéket illetőleg akkor sem fogadta el Erdélyi 
véleményét s ezt hosszú, azóta nyomtatásban is megjelent 
levélben ki is fejtette bírálójának. 

Arany Toldijának alexandrines versformája tehát oly ki
vétel az Erdélyi aestheticájával szemben, mely szentesíti a sza
bályt. 

Arany Erdélyi elvei szerint írta Toldiját. 
Erdélyi Jánosnak hozzá intézett leveléből tudta meg a 
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költő 1847 január 30-án, hogy Toldija a,, pályadijat elnyerte. 
Sajnos, e levelet nem ismerjük; csak néhány sort közöl belőle 
Arany János Szilágyival. 

Talán ebben a levélben találtunk volna ezélzást vagy véle
ményt Aranynak a kritikához való irodalmi viszonyára. Hiszen 
még az 1856-iki bírálatában is azt írja bevezetőleg Erdélyi 
János : »Keble áldása mellett sohasem volt elfogulva az ítészét 
iránt; a tanulmány néki szintén olyan életére, mint a születés
sel kapott tehetség; holott épen a jobb elméket illette leginkább 
az a panasz irodalmunkban, hogy műgond nélkül mesterkednek 
s keveset hajtanak a tudomány szolgálatára«. 

E sorokban és a sorok közt kimondja Erdélyi, hogy Arany 
Jánosnak az ítészét tudománya ép annyi szolgálatot tett, mint 
veleszületett lángelméje. 

Mi csak annyit mondjunk : Erdélyi Jánosnak Vörösmarty 
»Minden munkái«-ról szóló műve a magyar irodalom legtermé
kenyebb kritikája. :\ 

DR. HARMOS SÁNDOR. 




