
ERDÉLYI JÁNOS IRODALOMSZEMLÉLETE. 

I. M i n t á k és fo r r á sok . 

1. Az a célunk, hogy Erdélyi Jánosnak elvi természetű 
megjegyzéseiből következtetéseket vonjunk irodalomszemléleté
nek elemeire és fejlődésére vonatkozólag, remélve, hogy az 
ilyenképen kirajzolódó kép néhány adattal hozzájárul egyéni
ségének megvilágításához, írói jelentőségének megállapításához 
è ezen az úton közvetve a nemzeti klasszicizmus néhány 
vonásának lerögzítéséhez.1 Hisszük, hogy az irodalomszemlélet 
vizsgálata írónk állásfoglalásának, világnézetének, szellemi 
eszményeinek lényegét is érinti; épen ezért fenntartottuk 
magunknak a válogatás jogát : irodalomszemléletének jelentés 
nélküli elemeit nem vettük figyelembe, a pusztán tárgyi 
szempontú adatgyűjtés az irodalomszemlélet vizsgálatánál nem 
mutatkozott célravezető eljárásnak. Elemzésünknek szeretnénk 
szerényebb címet adni, talán ezt a zene-irodalomból ellesett 
kifejezést írjuk fel kutatásunk élére: változatok egy Erdélyi
témára. A «változatok» szó itt nem véletlen, mert érzékeltetni 
óhajtanok azt is, hogy Erdélyi János irodalomszemléletét 
mozgásában, az élet követelményeihez való igazodásában, élmény-
szerűségében kívánjuk inkább jellemezni, mint eredményeiben, 
statikus helyzetében, kialakultságában. 

Annál inkább érdemesnek tűnik fel előttünk Erdélyi 
irodalomszemléletével foglalkozni, mert a múlt század közepé
nek ezt a kiváló gondolkodóját irodalomtudományunk mostoha 
elbánásban részesítette. Összegyűjtött munkái ma sincsenek 
kiadva: versei, kritikái, útilevelei nagyrészt egykorú folyó
iratokban, nem egyszer álnév vagy írói jegy alatt rejtőzköd
nek. Az Erdélyi-tárh&n. — fiának Erdélyi Pálnak, a kolozs
vári egyetemi könyvtár néhai igazgatójának mintaszerű ren
dezésében — egész sora van kéziratos műveinek, nem is 

1 Itt ma is meg kell emlékeznünk Horváth Jánosnak még 1980/31-ben 
A nemzeti klasszicizmus irodalomszemlélete^), tartott egyetemi előadásáról, 
amelyben — Kemény Zsigmondról szólván — példát mutatott arra, hogy 
az elvi állásfoglalások mögött a nemzeti klasszicizmus lényegét próbáljuk 
felismerni. 



236 HARASZTHY GYULA 

szólva hatalmas levelezéséről, amely szintén az Erdélyi-tár 
keretén belül maj'dnem sajtóra készen várj'a a kiadót: fel
becsülhetetlen és ismeretlen forrása vagy negyven év irodalmi 
életének.1 

De nem áll jobban az Erdélyi Jánosról szóló irodalom 
^•gye sem. Tudományos életrajza, amely kielégítené a kutatás 
mai igényeit, nincs. Az Akadémia tagja, a Kisfaludy-Társaság 
titoknoka, egy ideig a Nemzeti Színház igazgatója volt, épen 
abban az időben, midőn ez a három nagy intézmény a nem
zeti élet ütőerén tartotta kezét, költő, kritikus, filozófus egy 
személyben, a nemzeti klasszicizmus élvonalába tartozik — 
még sem készült el a hiányzó életrajz. Csaknem hasonló a 
helyzet a részlettanulmányok tekintetében is. Csupán mint 
a, népköltészet gyüitöjérol és elméletírójáról, továbbá 1848 
előtti kritikusi működéséről jelentek meg korszerű és alapos 
feldolgozások.2 Az Erdélyit érintő többi tanulmánynak vagy 
nem volt feladata a részletekben elmélyedni,3 vagy szem
pontjai szorulnának ma már alapos felülvizsgálatra. 

2. Mindenekelőtt szeretnők kijelölni ismereteinek forrását, 
nem teljességre, mint inkább művelődési élményeinek erejére 
való tekintettel. 

Hazulról, a szülői házból, a népi környezetnek és származá
sának megfelelően döntő örökségkép a népnek és a • népkölté
szetnek a szeretetét hozza. Mint kiadatlan önéletrajzi feljegy
zéseiben írja, «levén a nép fia, melynek dalait, szokásait, 
közmondásait gyermeksége óta figyelmesen hallgatta, hasonlókép 
neveltetése és első ifjúsági élete is tiszta magyar világban folyván, 
nem csoda, ha mi benne ösztönszerűleg dolgozott, az irodalom 
körüli szorosabb foglalkozás között, tudománnyá nőtte ki magát 
lelkében s célba vette gondolatai foganítását.»4 1824-től 1835-ig 
a sárospataki kollégium tanulója, közben két ízben nevelő: 
a tudomány és az irodalom döntő módon befolyásolja életét. 
A pataki filozófia-oktatás a német idealizmus bölcseletével 

1 Hálás köszönetünket kell kifejeznünk özv. Erdélyi Pálné úrasszony
nak és családjának, amiért a kutatás érdekében lekötelező szívességgel 
engedtek betekintést az Erdélyi-tár köteteibe. 

2 Horváth János müvének, Az irodalmi népiesség története Faluditól Pe
tőfiig, 1927, idevágó fejezetei. Pukánszky Béla ; Herder hazánkban, I. Herder 
és a népies irány, 1918. K. Posonyi Erzsébet : Erdélyi János és a népkölté
szet, 1927. Császár Elemér müvének, A magyar irodalmi kritika története 
a szabadságharcig, 1925, idevágó fejezete. 8 Nem feladata a részletezés, de a korszakon keresztül értékes szem
pontokat nyújt Farkas Gyula könyve : A «Fiatal Magyarország» kora, 1932. 

4 Erdélyi-tár V. k. 123 a.) 1. Épen ezért nem fogadhatjuk el Beöthy 
Zsolt fordított sorrendjét {Erdélyi János műbölcselete): «Hova vezette Herder 
Erdélyit?... szülőfalujába vezetle az ő mestere: dúdolgató apja térdére, 
a faluvégi pajtások dalos játékaihoz, a nótás aratólyányok közé s a mesék
kel teli kukoricafosztók körébe». Beöthy a hangulatnak feláldozta az igazságot 
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ismerteti meg;1 még erősebb befolyást gyakorol rá a sáros
pataki önképzőkör irodalmi munkássága; Tompa Mihály, Szemere 
Bertalan, Warga János, Szeremley Gábor, Kazinczy Gábor i t t 
az iskolapadokban aratják első irodalmi sikereiket,2 s a kortárs 
Erdélyi szemlélője és tevékeny részese ennek az irodalmi élet
nek. Berzétén, Máriássy Zsigmond házában — ahol szintén 
nevelősködött — nemcsak nyelvismeretének elmélyítésére és 
olvasmányainak kibővítésére volt alkalma, hanem a megyei 
és országos reformpolitika sok kiválóságával találkozott. A 
Máriássy-családdal Pesten is gyakran megfordult s közeli 
ismeretségbe jutot t korának vezető íróival. Farkas Gyula 
mutatott rá, hogy a második nemzedék — Erdélyi nemzedéke —• 
szoros és tudatos összeköttetésben élt, az önképzőköri együtt
működéstől kezdve sok adat bizonyítja nemzedéki összetartozási 
tudatát.3 Ennek a nemzedéknek nagyobb részét lelki alkatának 
megfelelően jobban érdekelte az irodalomban az elmélet, mint 
a költői gyakorlat.* Szemlélődésre, tudományos viszgálódásra, 
a szerves fejlődés tiszteletére hajlamos írók ezek, erős történeti 
műveltséggel, lehető objektiv szemlélettel. A népi szellem 
műveltségőrző szerepének méltánylói : német ágon Herder, 
magyar ágon Kölcsey humanitása szinte felbonthatatlanul 
keveredett el bennük. Nemes patoszií esztétikai-történeti gon
dolatviláguk közös kincse volt a kor legműveltebbjeinek ; 
ennek az esztétikai-történeti gondolatvilágnak elemei szinte 
kitapinthatatlanok. Herder, Goethe, a német filozófiai idealiz
mus és a történeti iskola elvei a lényeges részük,6 a nélkül, 
hogy a hatást anyagszerűségében tetten lehetne érni ; a kívül
ről kapott művelődési ösztönzéseket élménnyé avatva dolgozták 
fel innen minden hangoskodástól és fitogtatástól mentes mél
tóságuk. A tudás náluk valóban rangot jelentett. Ennek az 
esztétikai-történeti eszmevilágnak mintegy összefoglalója és 
megtestesítője a nemzedéki kiadványnak számító Magyar Szép
irodalmi Szemle (1847), amely épen Erdélyi szerkesztésében 
vonultatta fel ezt az elméleti érdeklődésű nemzedéket, Eötvös. 
Szalay, Pulszky, Henszlmann, Kemény Zsigmond nemzedékét. 

A benyomásokra élénken reagáló, nyugtalan szellemű Er
délyit sok hatás érte még életében, de ezt a fiatal korban, 
iskolában, önképzőkörben, írótársak között élménnyé avatott 

1 Ld. Erdélyi cikkét : Társalkodó, 1839. 79. sz. Sárospataki iskolatárgy 
cimen. 

2 Kornis Gyula : A magyar művelődés eszményei 1777-^1848, 1927. 
II. k. 171. 1. Szemere Bertalannal való barátságára, ld. még Rácz Lajos : 
Erdélyi János Sárospatakon. Uránia, 1913. 159. 1. 

* I. m. 39. 1. 
* U. o. 42. 1. • 
5 Erich Rothacker : Einleitung in die Geistesicissenschaften. 2. kiadás, 

Tübinga, 1930. 68—74. 1. 
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műveltséget nemcsak nagyrabecsülte mindhalálig: hanem épí
tett is rá minden időben. Ingások, változások, rajongások, 
hangsúly-váltások előfordulhattak életében, azonban művelő
désének és ízlésének ezt az esztétikai-történeti megalapozását 
sohasem tagadta meg. Nem is volt rá szüksége, mert a hazai 
Ösztönzések (népköltészet, Petőfi, Arany) és a külföldi hatások 
(Herder és a német romantikusok, Hegel, Jungdeutschland) 
végső elvi alapjukban összefoghatok voltak a XIX. század 
történeti műveltségének egész Európán áthúzódó roppant ívében. 

Köztudomású, hogy Erdélyinek ez a művelődési-eszménye 
— nem tekintve népi eredetű magyar gyökereit — német 
ízlésű volt, helyesebben a korszerű német gondolkodás elvi 
eredményeiből épült fel. Herder iránti tisztelete s Hegel-ra
jongása annyira közismert, hogy idéznünk kell azt az eddig 
figyelemre nem méltatott küzdelmet, amely a negyvenes évek 
közepe táján játszódott le benne, legnagyobbrészt hazai s kül
földi útjaival kapcsolatban. Nemcsak művelődési eszményeire, 
ízlésére és szemléletére vonatkozólag nyerünk érdekes, elvi 
jelentőségű adatokat, hanem arra a szabadságharcra is, amelyet 
időnként a mindenkori magyar szellem belső indításból kény
telen folytatni önállóságának és autochton magyarságának 
tudatáért. 

Ennek a függetlenségi harcnak egyik forrása a hazai, 
nevezetesen a népi talajon van, s háttere az a józan, konkrét 
magyar ízlés, amely végeredményében Petőfi és Arany népies 
magyar klasszicizmusához vezetett. A klasszikus magyar íz
lés egészség-ösztöne ez, amely az idegentől óvja és dédelgeti a 
sajátosan magyarnak ismert tulajdonságokat. Az sem érdekte
len, hogy az úti benyomásokra élénk szellemmel reagáló Er
délyi épen Debrecenben, a «valódi magyarság eme fellegvárá
ban» figyelmeztet legerősebb hangsúllyal a magyarságot fenye
gető német szellemiség veszedelmére : «Ötvenezer tiszta magyar 
lélek van i t t egy testületben . . . ; és Debreczennek eme tökéje 
s még néhány városé az, mire a német és más nemzet civili
sât] ójának s értelmiségének nyakunkra tolakodása ellenében 
szemeit vetheti még a magyar . . . Nem bánom én a pánszlá-
vot, ha fejére áll is, én a német értelmiségtől ónám inkább 
magunkat.» Amíg a magyar szépíró «magyar élet helyett né
met s egyéb lapokból magol, irodalmunk mindig feldunai és 
szajnai vagy meklenburgi, magdeburgi, burkus polgár féle 
alakokat fog festeni». De nemcsak a veszélyre figyelmeztet, 
hanem a nemzeti klasszicizmus későbbi gyakorlatához híven 
már ekkor, 1843-ban, elméletileg megszabja ennek követelmé
nyét : az a baj, hogy nálunk hiányzik a «közvetlen nézi és, 
tapasztalás, ez a lélek egészségének legjobb orvosa». Azért 
azt tanácsolja «némely» írótársának, hogy látogasson el Pest-
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röl vidékre, «s teljék, erősödjék meg a szíve a nyers magyar
ság romlatlan érzelmeitől».1 

Erkel zenéjét, helyesebben a Szózat megzenésítését is min
den bizonnyal a nyers magyarságnak ez a romlatlan érzelme 
ítélteti el vele: «Erkel karmester dalával éppen nem vagyunk 
megelégedve, mert az hamis pathos, erőltetett tűz, magyartalan 
német szellem, taktusával együtt, s ezt azonnal megérzi fülünk».2 

Bár a negyvenes évek közepén kimutatható már kritikáin a 
hegeli terminológia, nem állja meg, hogy idegen mintáktól 
írtózó ízlésének ebben a korszakában a követőkön keresztül ne 
csípjen egyet a később rajongott mesteren: »A németek minap, 
midőn a hegeli philosophia sebesen kezde honosodni, össze
szedvén magokat, mindenfelé kapkodtak és ki hinné ? az új 
tan hívei egész könyvet írtak a felől, hogy Shakspere is 
szerintök gondolkozott».3 I t t is érezhető, hogy német-ellenes 
érzelmi magatartás húzódik meg a sorok között. Ne feledjük: 
a negyvenes évek közepe táján a politikai-érzelmi állásfoglalás 
egyfelől franciák iránt rokonszenvet, másfelől németek iránt 
ellenszenvet ébresztett. 

A németes ízléssel való elvi szembefordulásának másik 
forrása 1844—-45-ben megtett külföldi, nevezetesen francia
országi útja. Midőn 1847-ben közzétett úti leveleiben összegezi 
franciaországi benyomásait, elismeri, hogy bár balítélettel 
indult francia útjára, sok kedvező tapasztalatot gyűjtött. Mind 
Párizs, mind Franciaország sokat nyert előtte «úgy erkölcsileg, 
mint polgárilag». Egyesek és az állam sehol nem áldoznak 
többet az emberiség javára, a művészetet és tudományt sehol 
nem becsülik többre, mint ott. Sőt a Párizsról terjesztett rossz 
híreknek sem szabad hitelt adni: ne higgyük «a mi rosszat 
főleg ellenszenvű német lapok és utazók bocsátnak világ elé 
Parisról».* Megismeri a francia irodalmat, különösen a roman
tikusokat,6 értékes és kedvező benyomásokat szerez a francia 
olvasóközönség magatartásáról,8 a francia életről, iparról, tár
sadalomról — szóval látóköre bővül s alapvető németes ízlésű 
műveltségét alkalma van kiegészíteni franciaországi tapasz
talatokkal. 

Magyar védekező ösztön, politikai-érzel mi ellenszenvek, 
úti benyomások alapján szerzett francia-rokonszenv : íme a 
lelki rugói annak az érdekes, de csak rövid ideig tartó elfor-

• Regélő Pesti Divatlap, 1843. I. 29. sz. Útirajzok (1842.). 2 U. o. 45. sz. Vörösmarty Szózatának két vj melódiája. 8 Vörösmarty Mihály (1845); újra: Pályák és pálmák, 1886. 151. I. i Pesti Divatlap, 1847. I. k. 25. 1. Paristól Lyonig (1845). 
•" Müller Lipót: Francia politikai eszmék a reformkor irodalmában. 

EPhK. 1923. 176. 1. 
•° Pesti Divatlap 1844. IT. 197. 1. 
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dulásnak, amely a negyvenes évek közepén szembeállította Ízlé
sének és tanultságának németes irányával. 

3. A «német értelmiség »-tol való, szinte Ösztöneiben remegő 
telelem a tudat tiszta fénvénél elvesztette fenyegető tartalmát, 
s Erdélyi széleskörű elméleti műveltségét a német írók és 
gondolkodók segítségével alakította ki. Európai távlatú szem
lélete szerint a nemzetiség nem lehetett akadálya az egyetemes 
művelődésnek : a német idealizmus elméleti tanítása s példaadó 
gyakorlata csak megerősíthették ebben a nemes meggyőződé
sében. A német szellem európai szerepe sohasem volt nagyobb 
jelentőségű s értékrendje vitathatatlanabb alapokon nyugvó, 
mint midőn német voltának legnemesebb hagyományaiból és 
erőiből merített. Az elméleti érdeklődésű Erdélyi János ter
mészetes mozdulattal fordult a korabeli német gondolkodás 
fényforrásai felé: ez a fordulat nemcsak egy új humanizmus 
magaslataira emelkedett németséget, de egyszersmind Európát 
is jelentett számára! (Idegeiben és ösztöneiben mégis életre 
mozdult néha az ősi magyar védekezés, bizonyságot téve a 
lélek őrállásáról s az indulni akaró küzdelem elszántságáról.) 

A német műveltség első hulláma a népiesség elméletén ke
resztül hatolt el hozzá. Népi származása, érdeklődése s nem 
utolsó sorban a magyar hagyományok1 és a követelő történeti 
helyzet a nép és a népköltészet felé fordították figyelmét: 
természetes, hogy a hasonló jellemű Herder-féle elméletek kö
tötték le érdeklődését. A negyvenes években, gyüjtőtevékeny-
ségének idejére lehet tenni a Herder-hatást — ezt minden 
részletében megvilágítva . állítják elénk Pukánszky Béla, 
Horváth János és K. Posonyi Erzsébet tanulmányai.2 A ben
nünket érdeklő gondolatok közül Erdélyinek a néplélektanra 
vonatkozó eszméjét emeljük ki, amely szerint a népköltészet 
nemcsak irodalmunk, hanem a magyar nép «lélektudománya» 
szempontjából is fontos.3 Amint Pukánszky rámutatott, az 
ösztönzést Herder adhatta Erdélyinek, de kiszélesítése, eL-
mélyítése, tudatos és gyakori alkalmazása saját tulajdona, 
konkrét szemléletének értékes eredménye.4 

A múlt század historizmusa a romantika mellett Hegelből 
merített legtöbbet.5 Egészen természetes, hogy Erdélyit végig
kísérte Hegel hatása, amely 1851-től az ötvenes évek végéig 
legerősebb benne : amint a negyvenes években gyüjtőtevé-
kenysége Herderhez, az ötvenesekben sárospataki filozofia-

1 Ld. Horváth János i. munkáját. 
3 L. a 236. Jap 2. jegyzetét. 
3 Kisebb prózái I. fc. 21. 1. 
4 I. m. 53. I. Ld. még K. Posonyi Erzsébet i. m. 47-^48. I. 
5 Komis Gyula: A magyar plúlosoplna fejlődése és az Akadémia. 

Budapesti Szemle, 201.' k. (1926.) 364. I. 
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tanárkodása Hegelhez vezette. A hatás i t t is jellemzőbb a 
befogadóra : kétségtelen, hogy Erdélyi az elméleti és tudós 
érdeklődésű nemzedék filozófiára leghajlamosabb tagja volt, 
lelkesedése mögül sokszor felbukkant racionális érdeklődése, a 
történés és a művészet adatai mögött mindig a szellem érde
kelte.1 Midőn A hazai bölcsészei jelenében, sorra veszi Hegelt 
követő kortársait, maga is rámutat gondolkodásmódjának He
gellel rokon vonásaira: «Mondhatnék s pedig egész jámbor
sággal magamrúl is annyit, hogy előbb voltak afféle meg
győződéseim gondolkodás után, mint tanulmányaim könyvből».2 

Midőn Hegel filozófiájában felismerte az egyéniségéhez simuló 
rokon magatartást, magyar földön legteljesebben s mindenesetre 
nem tanulmányképen, hanem erős élmény szerűséggel olvasz
totta magába Hegel eszméit. «Én, úgy hiszem, térítő leszek 
Hegel részére» — írja Toldynak az őt annyira jellemző, kissé 
mindent túlbecsülő optimizmussal.3 A hegeli terminológia külső 
hatásával és egyes gondolatok puszta átvételével nem foglalko
zom, bennünket a szemléletmód rokonsága érdekel legjobban, kö
vetkezései azonban átlépik ennek a felsorolásszerű fejezetnek hatá
rait, így a maguk helyén később teszünk említést róluk. Hegelnek 
Erdélyire gyakorolt általános hatását Pukánszky Béla fog
lalta össze legtömörebben: i t t is az ő dolgozatára utaljuk az 
olvasót.4 Fontosnak tartjuk idézni az Erdélyit Hegeltől el
választó különbségekre vonatkozó megállapítását: egyfelől 
gyermekkori élményekben gyökerező hitvalló kálvinizmusa, 
másfelőJ a költészetről vallott erőteljes nemzeti szellemű fel
fogása választja el a német filozófustól.5 Különben a hatvanas 
években minden tekintetben lazábbá válik Hegel filozófiájával 
való kapcsolata, ebben az élmény frisseségének elmúlásán, a 
filozófiai tanszéknek az irodalmival való felcserélésén kívül 
az általánossá váló psychologis mus és már a magyar szellemi 
élet felé közeledő pozitivizmus is közreműködött. 

A harmadik hullám, amely nemcsak Erdélyi, hanem egész 
nemzedéke6 felett átcsapott, a «Fiatal Németország» hatása 
volt A már említett politikai, érzelmi és történeti rokon
helyzeten kívül — nem tekintve a kortársi mozzanat ön
magában is mindig hatásos helyzeti energiáját — volt valami 
alkati hasonlóság a «Fiatal Németország» írói és Erdélyi 
között. A kombináló értelem, a kritikai szellem, a képzelő-

1 Bartók György: Erdélyi János gondolkozása. Erdélyi Múzeum,. 
1915. 12. 1. 

* 153. 1. 
» 1853. dec. 20. Kiadva: Akadémiai Értesítő, 1914. 584. I. 
4 Hegel és magyar közönsége. Minerva, 1932. 16—17. 1. 
& U. o. 1 7 . I. 
6 Farkas Gyula i. m. 255. s köv. lapokon. 
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erőt és érzelmi kitöréseket szabályozó és lehalkító magatartás, 
a költői alakítást fenyegető logikai tevékenység1 — nagyjá
ból közös vonásai a «Fiatal Németország» íróinak és Erdélyi
nek — olyan szellemi légkört teremtettek, amely mindenképen 
alkalmas volt a hatás befogadására. Erdélyi németországi 
útja csak megerősítette ezeket a szellemi kapcsolatokat, ametyek 
kitartóan kisérik a harmincas évek végétől, midőn Ludolf 
Wienbarg Aesthetisehe Feldzügejét fordítja, élete utolsó nagy 
munkájáig, az Egyetemes irodalomtörténetig. Hegel sem állta 
útját ezeknek a kapcsolatoknak, hiszen Mundtra, de úgyszólván 
a «Fiatal Németország» valamennyi írójára, erős hatással volt, 
még akkor is, ha vitatkoztak vele, vagy tiltakoztak ellene.2 

A hegeli dialektikát és terminológiát ők is átvették s ezek
nek az irodalommal kapcsolatban való alkalmazását Erdélyi 
nemcsak Hegel tulajdonképeni követőinél (Rosenkranz, Röscher, 
Erdmann), hanem náluk is, különösen Mundtnál tapasztalhatta. 

A már említett Wienbarg-fordítás — amely sohasem jelent 
meg nyomtatásban —- észrevehetően nagy hatással volt esztéti
kái nézeteire több mint egy évtizeden át. A nemzetiség és a 
szépség fogalmának összekapcsolása,3 az egyoldalú «eszményi-
ség» elleni állásfoglalás, a szép történeti meghatározottságáról 
és szubjektív jellegéről szóló tanítás, a népies jellegű költészet 
különös szeretete — mind olyan elv, mely Erdélyi negyvenes 
években vallott irodalomesztétikai nézeteinek megfelel.4 

Mundt nem a fiatal években, mint inkább utolsó nagyobb 
munkáinál volt rá hatással. Egyetemes irodalomtörténetének 
bevezető elméleti és tudománytörténeti fejezeteit e dolgozat 
műhelymunkája közben részleteiben is összehasonlítottuk Mundt 
Allgemeine Literaturgeschichte c. művének6 hasonló fejezeteivel; 
nemcsak a gondolatmenet, a közösen felvetődő problémák 
egyeznek meg, hanem a részletkérdések, hivatkozások, idézetek 
is ; a véletlen találkozásnál többre mutatnak ezek az egye
zések — arról vallván, hogy Erdélyi nagyon közel érezte magát 

1 A «Fiatal Németország» íróinak ilyen jellemzését Id. Merker—Stammler 
'Reallexikon, der deutschen Literaturgeschichte. Berlin, 1925/1926. II. k. 58.1 

2 Willy Moog: Hegel und die Hegelsehe Schule. München, 1930. 
428. i. ; Merker—Stammler i. m.-nek Junges Deutschland c. cikke. 

8 Wienbarg : «Eben dieser Zeitraum, den wirklich geniale und grosse 
Dichter, wie Schiller und Goethe verherrlichten, liefert uns den schlagend
sten Beweis, dass die Poesie und alles Schönste immer und ewig ein 
Fremdling bleibt, wenn es aus der Fremde kommt und nicht geboren und 
aufgewachsen mit den Kindern der Heimath.» 133.1. 

* Jánosi Béla : Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikai elmé
lete. Budapesti Szemle, 159. k. (1914) 45. 1. 

5 2. kiadás, Berlin, 1848. 
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Mundt felfogásához.1 Ennek a közeledésnek — elhanyagolva 
a kevésbbé tanulságos tárgyi egyezéseket — e^ész irodalom
szemléletére kiható mozzanatára is figyelmeztetnünk kell: 
midőn a Pályák és pálmák című (1867) nagyarányú tanulmá
nyában arról beszél, hogy a költészet realitása épen a nemzeti 
szellem, Mundtot idézi : «Korunkban méltóbb feladat a nemzeti, 
mint a világirodalmi álláspont, még pedig nem egymás rová
sára.» Vagy még jellemzőbben és határozottabban : «A nem
zetiség minden irodalom magva és legíőbb szépsége és a 
műveltségnek túlnyomólag egyetemes! tŐ szelleme csak az iro
dalom elrontása és elkorcsosítása».2 Talán mondanunk sem 
kell, hogy ennek a vallomásnak a hangjainál az ötvenes évek 
lelkes szavai, amelyekkel hegelista téritővé szegődött, messze, 
szinte idegen múlt varázsigéi csupán. Ahogy a negyvenes évek 
forró herderi élményét hűvös emlékké sorvasztotta Hegel óriásivá 
nőtt alakja, úgy hűlt ki lassan az öregedő Erdélyiben a hegeli 
élmény forrósága. De közömbös sohasem tudott maradni : 
Mundtot idézi, szavaiban régi vallomások íze érződik, az ifjúság 
szellemei kísértenek. Az elmúlt évek nem térhettek vissza 
soha, de a régi ideálok mintha fehér kendővel intettek volna 
utolsó istenhozzádot a nemsokára halni indulónak. Szükséges, 
hogy egyelőre csupán tudomásul vegyük ezeket a tényeket. 

A három német hatás-hullám után néhány francia nyomra 
is figyelmeztetnünk kell. Említettük már, hogy a negyvenes 
évek közepén tet t franciaországi útja megismerteti vele a 
korabeli francia irodalmat (Béranger-t különben is fordítja!). 
Kiadatlan utazási naplójában írja, hogy elolvasta Chateaubriand 
Genie du Christianisme-èt.3 Hogy Petőfivel együtt ő is vallotta 
a szép és igaz összekapcsolásán alapuló «esztétikát», abban 
bizonyára Chateaubriand-nak is volt valami része.4 Fontosabb 
megeralíteni Taine környezet-elméletének felbukkanását. Herder 

1 Az Egyetemes irodalomtörténet csak tudománytörténeti és részben 
elméleti jellegű fejezeleiben kért segítséget Mundttól. Anyagában leginkább 
J. Scherr Allgemeine Literaturgeschichte című munkájára támaszkodik. 
Mint Scherr, Erdélyi sem általános fejlődés vagy műfajok (Rosenkranz) sze
rint, hanem művelődési körök szerint tárgyalja a régi irodalmat. Mindketten 
Kínával kezdik, majd a hindu, egyiptomi, perzsa, héber, arab, ó-török, görög 
és latin irodalmat veszik sorra. Természetesen más korabeli összefoglalá
sokat is használt : Rosenkranz, Graesse, Hammer-Purgstall irodalomtörté
neteit is forgatta. 

s A hasonló című kötetben, 29. 1. 
3 1844. dec. 28. Erdélyi-tár 5. k. 7. 1. 
4 <'Az ,Olymp, aetheri myrthus' stb. ideális dolgok, hála Istennek, 

kiküszöbölvék költészetünkből s annak örül minden jobb érzés, a mi magán 
viseli a nem-ideális valódiságot, a jellemzetest, az igazságot. Chateaubriand 
egy-helyt azt mondja: csak az szép, a mi igaz; s ezt valljuk mi is.» (Egyéni 
és eszményi, 1847. Kisebb prózái, II. k. 164. 1.). Petőfi: «A miigaz, az ter
mészetes, a mi természetes az jó és szerintem szép is.» (Levele Aranyhoz, 
1847. Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése, III. k. 63. 1.). 
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és Hegel után Taine hármasságának emlegetése igazán nem 
meglepő a minden korszerű gondolat iránt oly érzékeny 
Erdélyinél. Már az ötvenes évek közepén — inkább Ötlet
szerűen — felbukkan Taine gondolata.1 1859-ben teljesen 
felhasználja a környezet-elmélet gondolatát, midőn épen Köl
cseyt idézve és cáfolva lép ki a magyar idealizmus elméleti 
hagyatékából, hogy irányt mutasson a pozitivizmus későbbi 
eszményei felé: «Megengedjük ugyan, hogy ,a szép minden 
kor, hely és éghajlat embereiben egyenlő alapvonásokkal tün
döklik', de az irodalmak története i t t nem áll meg, hanem, 
mint minden a mi él, megered az egyetemes alapból és fejlik 
és folytatja magát új meg új alakulásokban hely, idő és 
éghajlat, szerint.»2 Egyetemes irodalomtörténetének bevezetésében a 

is hangoztatja ezt a gondolatot, amelynek határozott emlegetése 
nem véletlenül esik arra az időre, midőn a hegeli élmény kezd 
veszíteni régi erősségéből. 

II. R o m a n t i k u s k ö z j á t é k . 

1. Ezek a sorok azért is íródtak, hogy számbavegyenek 
néhány változatot. Meggyőződésünk szerint a sematizálás 
veszedelme az összetett ízlésű koroknál és íróknál épen a 
lényeget, a változatok játékát fenyegeti. Nemzeti klassziciz
musunk nagyjait könnyen merevítjük meg abban a szerepben 
és íz lé 3 for mában, amelyben szemléletünk szerint «hivatásuk 
magaslatára» emelkedtek. A szobor talán hatalmas, könnyű 
utódok előtt áhítatot keltő csoda, de a tiszteletből hiányzik 
az élet, a szoborból nem mozdulnak életre a változatok: egy 
ember szellemi küzdelme a végső tudásért. Barta János a 
romantikus Vörösmartyról írván,* rámutat hősének azokra & 
lelki adottságaira, amelyek a klasszikus magyar típusra jellem
zők. Hasonló joggal lehet és kell beszélnünk a nemzeti klasszi
cizmus romantikus vonásairól is : a változatok épen a szellemi 
gazdagság tényei, a fejlődés mindig mozgás ; klasszicizmusunk 
nem a ,nemzeti romantika' másik pólusa, nem a Strich-féle 
,klasszikus' és ,romantikus' stílus magyar földön termett meg
felelője, hanem történeti eredmény, nem időtlen létformája az 
emberi léleknek, hanem a magyar fejlődés egyszeri és sajátos 
terméke. A változatok diadalmaskodnak benne: a századközép 
nagy magyarjai végtelen szellemi tájakat járnak be néhány 
évtized alatt. 

1 Már a Századnegyedben is céloz rá, azután határozottabban az 
Arany Jánosról szóló tanulmányában (1856): «Tehát a költői gondolat is 
alá van vetve az idö rozsdájának s mintegy megszineződik a hely és idő
viszonyok befolyása alatt.» {Pályák és pálmák, 405. 1.) 

- Magyar lyra (1859) c. tanulmányából. {Tanulmányok, Bpest, 1890.251.) 
» 9—10. 1. 
* Nyugat, 1937. dec, 1938. Jan. sz. 
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Természetesen Erdélyi János sem egyszerűen «népdal-
gyűjtő», «jeles kritikus» és a «hegeli szellem magyar köve
tője». Az élettelenné sápasztó közhelyek mögött rejtőzködő 
változatokra vagyunk kíváncsiak : ezért vetünk egy pillantást 
a negyvenes évek Erdélyi Jánosának ízlésére. 

Ismeretesek ennek az ízlésnek népi kapcsolatai. Bár ezek
nek a kapcsolatoknak származásából és élményeiből nyert ösz
tönzésein kívül korszerű romantikus mozzanatai is vannak 
(Herder, a német romantika), tagadhatatlan ennek az érdeklődés
nek a realizmus felé vivő iránya — még abban az esetben is, ha 
mindennemű népi mozzanatra vagy stílusra irányuló ízlést a 
maga egészében romantikusnak nyilvánítunk. Az ifjúság par 
excellence romantikus kor: nem szabad csodálkoznunk, ha a 
fiatal Erdélyi egyénisége nemcsak az említett népies, de a 
«mély» romantikából is elárul valamit.1 A kordivat is ked
vezett, hiszen a harmincas évek és a negyvenes évek eleje 
— tehát Erdélyi személyiségének kibontakozása — minden
képen a romantika elterjedésének ideje. 

A fiatal Erdélyi útnak indul a negyvenes évek közepe 
táján s Genovában szembenáll a tengerrel. Utazási naplójában 
izzani kezdenek a romantikus szavak : «Szárazföld gyermeke, 
miért szeretem én úgy a tengert , .. Vagy talán csapás rajtam 
olyat vágyni, mi messze van, bírhatlan után?»2 A hangot 
ismerjük : a romantikus utazó végtelenség-vágya ez, kék-virág 
után futó nosztalgia. A Pesti Divatlapba is küld tudósítást 
útjáról,3 s itthon ábrándozó olvasói előtt megjelenik a roman
tikus látomás: «Szeretnék oly messze utazni tengeren, hogy 
megunjam azt; ekkor talán ki volnának vágyaim elégítve». 
De a racionálisnak ismert írót nemcsak a tenger bűvöli el, 
hanem Vörösmarty romantikája is. Ugyanabban az évben^ 
1845-ben, Vörösmarty költeményeiről ír,4 s pátosza épen akkor 
csap fel legmagasabbra, midőn a költő egyik romantikus versét^ 
A túlvilági képet dicséri: «Es az ifjúkor legszebb ábrándjai 
nem őrültség-e, az önfeláldozás nem őrü l t ség-e? . . . Es van-e 
szebb mint az ifjúkor ábrándjai, mint a föláldozás ? . . . íme az 
alapeszme játéka, ime az álom philosophiája, egész komolyan, 
nemesen,» S hogy a romantikus stílhangulat teljes legyen, 
Jean Paul szavai fűzik tovább a romantikus álmot: « . . . j edes 
Träumen setzt nicht nur ein vergangenes Wachen, auch 
ein künftiges voraus.. .» íme a «népt'i», aki «vész-szórta 
hajjal» áll a sír felett s Jean Paul t idézi . . . Ne felejtsük, 

1 Ld. Kemény Zsigmond fiatal éveinek romantikus ízlését —• hogy 
csak a nemzeti klasszicizmuson belül maradjunk. 2 Erdélyi János Utazáávaplnja, 1844/45 Kézirat. Erdélyi-tár 5. k. 29.1. s Eredeti levelezés a külföldről, 1844. 281—83. 1. 4 Pályák és pálmák, 182. I. 

Irodalomtörténeti Közleményét. XLIX. 1.7 
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hogy Erdélyi fiatal s nem rég temette el feleségét és kis
leányát : csoda-e ha a romantikus pátosz nagyon mélyről 
szakad fel belőle ? «Valami daemoni új is vegyül sorsom 
igazgatásába» — írja a csapások súlya alatt roskadozó ember a 
romantika örök dialektusában,1 rádöbbenve a végzet igazi arcára, 

A művész-zseni isteni eredete és felsőbbsége, szabályalkotása, 
vezérszerepe (Hugo Viktor) közismerten romantikus tanítás : 
ez sem hiányzik a negyvenes évek Erdélyi Jánosának elvi 
megnyilatkozásai közül. A költő szabályteremtő hatalmára2 

s «látnoki»3 erejére vonatkozó közhelyszerű elvi megjegyzéseit 
mellőzve, ismét a mélyből, élménye nyomán tör fel a roman
tikus látomás : «Liszt homlokát a művészet istennője csókolá 
meg, lelkébe az ég árasztá sugarát, hogy mint villámszárnyú 
sas, hatalmasan emelkedjék fel. És mégis, úgy tapasztaltam, 
Bécsben a fenső köröket a lángelmének önérzete metszően 
sérté. Elfelejtek a,jámborok, hogy Liszt &gy hős, míg ők az 
ősi gőg, bűn és előítélet szolgái».4 Ebben a lelkes és büszke 
nyilatkozatban nem a Kisfaludy Károly-féle, közönségre tekint
gető praktikus romantikának, nem is a népiesség demokratikus 
érzelem vil ágának hullámverése ért partot, hanem annak a 
«mély» romantikának kék-virága sodródik elénk, amelyet a 
genovai tengerparton már feltűnni láttunk. Arisztokratikus 
ízlés-jelenség ez, hasonló a német klasszicizmus költő-méltóság 
elvéhez, vagy Novalis nemzedékének tömegtől és mindenna
piságtól menekülő életformájához, hazai talajon maradva pedig 
elvi megfelelője annak a költői gyakorlatnak, amelyet Kölcsey 
végtelen sóvárgása és Vörösmarty gazdag áradása jelent. 

Annál inkább kötelességünk rámutatni erre a szerény 
változatra, mert nagyon is közismert Erdélyi népies romanti
kája és demokratizmusa, amely a nemzeti klasszicizmus felé 
egyengeti út ját ízlésének fent idézett romantikus vonásai 
különben mind kevesebb elvi nyilatkozatban kapnak helyet: 
a negyvenes évek közepén túl mindinkább sűrűsödnek a 
mondanivalók, a kék virág immár nem a magyar költők 
vágya. De bogy ezt a romantikus ábrándot még sem hiába 
élte át írónk, hogy ennek a romantikának és. arisztokratiz
musnak bekő igazságot adó idealizmus később, más körül
mények között és más formában, de hasonló ihletből új életre 
támad — már most jegyezzük meg, nehogy a változatok cél
talansága eleve kedvünket vegye. 

2. A múlt század néhány évtizede — a romantikus nem
zedéktől a kiegyezésig — i rodalműnk hőskora, abban az 

1 Csengery Imréhez írt levél, 1844. márc. 13. Közreadtam ÍK. 1938" 
400. 1. 

8 Levele Toldyhoz, 1843. aug. 25. Akad. Ért. 1914. 577. I. 
4 Pályák és pálmák, 183. 1. 
a Életképek 1846. I. 20. sz. 
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értelemben is, hogy a nemzeti erők sorában az irodalom szinte 
első helyen áll, nem egyszer a politika előtt küzd a nemzeti 
célok megvalósítása érdekében. Ertéktudata is ennek a hivatás
nak megfelelően alakult ki, s közönsége is úgy tekintett rá, 
mint a hívő a szentélyre. Áhítat és hősi vállalkozás ennek az 
egykori irodalomnak légköre: nem csoda, ha nagy várakozás
sal szemlélte lehetőségeit és eredményeit. Az irodalmi élmény 
fontosságát soha jobban nem hangsúlyozták, mint akkor — az 
élet valósága szinte az irodalmon keresztül kapta meg a 
maga megfelelő rangját és tartalmát. Irodalom anDyit jelen
tett, mint értékesebb és igazibb élet — a romantikus Európának 
ez az öröksége1 annál hitelesebb és történetileg szükség
szerűbb lehetett magyar földön, mert Bessenyeitől kezdve 
irodalmunk a nemzeti művelődés szolgálatába állt, a nélkül, 
hogy értékességéből valamit is vesztett volna. A nemzeti 
életben sorsszerű elhivatottsággal betöltött helyét történeti 
helyzete szerint indokolta, s az csak természetes, hogy a 
XVIII . századvég racionalizmusánál forróbb, élményszerűbb 
és rajongóbb hangott ütött meg, midőn a XIX. században 
a, romantikus ízléstől fogadott el alapvető ösztönzéseket. 

Az irodalomnak ez a vezető szerepe Európa-szerte megerősö
dött a napóleoni háborúk után. A sorsszerű magyar gondolat 
találkozott a családi életbe, érzelmi világba, irodalomba mene
kült Európa biedermeier ízlésével.2 Mint Trócsányi Zoltán jóval a 
német irodalomtörténet biedermeier-kutatásai előtt rámutatott, 
ez a korszak általában az írásszenvedély korszaka volt. Ahogy 
megirodalmiasítotía a lakást, ugyanúgy irodalmiasította el a 
lelkeket és az egész művelt társadalmat.3 

Tehát : magyar hagyomány, romantikus örökség, európai 
biedermeier-ízlés — Erdélyi János a negyvenes években ilyen 
történeti helyzetben alakítja ki irodalomszemléletét. 

A már idézett Vörösmarty-tanulmányában — romantikus 
korszakának legfontosabb elvi dokumentumában - - fejtegeti 
ezt a kérdést legalaposabban és legjellemzőbben.4 Önérzetesen 
állapítja meg, hogy az irodalmi reform mélyebben vág nem
zeti életünkbe, mint a politikai. Sőt a politikai reform tévedései 
onnan származnak, hogy nem várta meg mindenben az irodal
mat. Felhőtlen optimizmusában úgy véli, hogy a tévedező 
politikát az irodalom fogja kivezetni az egyenes útra ; s hogy 

1 Sigmund v. Lempicki: Bücherwelt und wirkliche Welt. Deutsche 
Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1925. 354.1. 8 A biedermeiernek az irodalmat az élet központjába emelő szerepét 
— ha nem is ízzel a célzattal — Bietak, Weydt és Kluckhorn is érinti. 
A kérdés magyar irodalmában gazdag eredményű dolgozat Zolnai Béláé: 
Irodalom és biedermeier, Szeged, 1935. 

3 A magyar nyelv biedermeier-korszaka. Magyar Nyelv, 1927. 327. 1. 4 Pályák és pálmák. 148—152. 1. 
17* 
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elméletének a hagyományos racionális művelődési gondolattól 
való romantikus ízlésben foga .t eltérését tudatosítsa, félre 
nem érthetően hangsúlyozza ennek az irodalmi szerepnek 
érzelmi eredetét: «Es i t t egy külön jegyzést akarok tenni. 
A művelődés mindenütt és mindenkor Homér vagy Dante 
képében, de költők által kezdetett m e g . . . (A költészet) nem 
csak kezdi a művelődést, h a n e m . . . örökké meg is tartja, ha 
igazi és nem fattyú, ama rangot, hogy a megindult művelt
ségnek mindig fővivŐje, óramutatója, jelentője.» Ez az érzelmi 
eredetű, minden ízében romantikus művelődési eszmény — jól 
jegyezzük meg — Erdélyi szerint a tudománytól csupán 
segítséget fogad el,1 de vezető szerepét határozottan megtartja. 
Romantikus világszemléletté szélesedik irodalmi eredetű elvi 
állásfoglalása, midőn töprengés nélkül átadja magát a fiatal
ság és a romantika érzelmi hullámainak: «Mindenkit, a ki 
újat hoz a világra, képzelet viszen, s újat akárki is csak 
mint költő találhat.»2 

Hogy a negyvenes évek közepén az irodalom mennyire 
legfontosabb ügye életének, igen sok jellemző adat bizonyítja. 
Utazásai közben, kevés hír ju t ,el hozzá hazulról, és választott 
életformájára jellemző romantikus túlzással sóhajt fel: «Minden 
irodalmi hír úgy érdekel, mint a francziákat az utolsó maroccói 
csata.»3 Gondolkodásának irodalomra irányítottságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint kiadásra nem került, saját használa
tára készült utazási naplójának egy két áruló &ora,4 ahol a 
stílusjegyekben lehet tetten érni az irodalom rajongóját: 
bécsi képtári benyomásait irodalmi hasonlatokkal rögzíti, 
igazolva szemléletének irodalmi élménytől való tökéletes 
átitatódását : «Rembrandt homályos és fényes, sötét vászna 
mint Byron. Rubens izmos alakokat teremtett, m int Shakespeare.» 
Midőn már túl volt ezen a romantikus hullámon, s nem egy 
jel vall már a kiábrándulásra: az élet — irodalom tételt, 
személyiségének katasztrófákon keresztül dédelgetett kincsét, 
nem hajlandó még most sem felváltani a józanság aprópénzére. 
1851-ben lemondó hangon ír Szemere Miklósnak a népszerű
ségről: ki népszerű? Még Vörösmarty sem, nemhogy ő. Erdélyi, 
vagy Szemere.. . «Népszerűség ! De azért csak írjunk. Ez a 
mi életünk! az irodalom.»5 Ez a vallomása nem nagyhangú és 
hevülékeny, de a maga állhatatos csendességében annál meg
győzőbb az «irodalom mint életforma» elv belső igazságáról. 

Mindent elirodalmiasító szemléletére rendkívül jellemző 
adatokat találhatunk úti leveleiben. A táj nem egyszer mint 

. * U. o. 151. 1. 
8 U. o. 152. 1. 
3 Pesti Divatlap, 1844. Őszelő 3-kán. 
4 Erdélyi-tár 5. k. Napló jegyzetek, 1844. 
s Levele Szemere Miklóshoz. 1851. aug. 16. Kiadva IK. 1905. 349. 1. 
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irodalmi élmények közvetítője érdekli ; midőn Tiszafüreden a 
peleskei nótárius nyomait kutatja, kereken kijelenti: «Nekem 
mindegy, akár történt valami, akár nem a szegény nótáriussal, 
de varázs szálak kötik ezáltal lelkemet Hortobágy földjéhez, 
s az emlékezet virága, melyet oda költő ültetett, hervadatlan.»1 

Németországi útján meglátogatja a wolfenbütteli könyvtárat 
s kegyelettel zarándokol Lessing sírjához;2 Franciaországból 
érdemesnek tartja megírni haza, hogy az útközben vásárolt 
könyvek szinte elborítják.8 Chambéryt is irodalmi élmény 
miatt keresi fel: «Próbáltam megtalálni a charmettesi házat, 
melyben Rousseau lakott; mert talán egész Oharabéryt kiha
gyom utamból, ha össze nincs kötve e nagy ember életével.»* 
Erdélyi az az utazó, aki irodalmi élményeinek megerősítését, 
szinte hitelesítését várja a tájtól s természetesen könyv nélkül 
utazni sem tud. Á tájnak annyi érzelmi értéke van számára, 
amennyi irodalmi emléket talál benne, a költészet nem a ter
mészetből, hanem az egykori költők jelenlétére és szellemére 
emlékező tájból sugárzik feléje. Az érzelmes utazó szellemeket 
idéz, s a szellemek nemcsak a tájat, de őt magát is varázslat 
alatt tartják. Az ideált i t t is könnyű tettenérni: művelődési 
eszménye feltétlenül érzelmi eredetű s a költészetben ismeri 
fel az élet legigazabb értékét. 

Németországi útján ütközik bele leginkább az irodalom 
és az irodalmi élet biedermeier ízlésébe, abba a csendes, kissé 
érzelmes, a romantika szenvedélyességétől messzeálló kispolgári 
könyvműveltségbe, amelyet az irodalommal átitatott szemléletű 
magyar író érezhetően irigyel a németektől: «Oh, i t t egészen 
más élet a városi, mint hazánkban. I t t az irodalom az, miben 
leginkább összetalálkoznak az egyesek; az irodalom az, melly 
a könyvek t okos és olcsó terjesztése által legtöbb kedélyt 
egyesí t . . . És vájjon mi lehetne okosabb szenvedély vagy idő
töltés a nagy nyilvános élet helyett, melly egész Német
országon ismeretlen, mint az irodalommal foglalkozás.»5 Ez az 
irodalom-középpontiság elvi hangoztatásának nem romantikus, 
hanem korszerű biedermeier változata.6 A könyvek «okos és 
olcsó» terjesztését emlegeti, a szenvedély is «okos» jelzőt s az 

1 Regélő Pesti Divatlap 1843. II. k. 21. sz. Horváth János i. m.-ben 
idézi Erdélyinek ezt a helyét s az alföld-szemlélet kialakulásáról írván, 
megjegyzi : «Öt (t. i. Erdélyit) már egyenest a költészettel megszentelt táj 
varázsa vonja a Hortobágyra». (244. 1.) 

2 Pesti Divatlap, 1844. 252. 1. 
8 U. o. 1847. Paristól Lyonig. 
4 Ghambéry és vidéke- Életképek, 1846. I. k. 20. sz. 
8 Regélő Pesti Divatlap, 18 Í4. I. 51. sz. 
6 Érdemes lenne Erdélyi biedermeier-ízlésének összetevőit külön tanul

mány tárgyává tenni. Költészetében, gyűjtői tevékenységében, életideáljaiban 
sok biedermeier vonás van. Különösen a negyvenes évek s az ötvenesek 
eleje tüntetnek fel biedermeier nyomokat ízlésében. 
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időtöltéssel hasonló hangulatú értelmezést kap, s a «nagy 
nyilvános élet» hiánya következtében feltűnik a csendes olvasó, 
aki bizonyára családja körében az irodalomnak él. Ezt a kor
szerű idilli képet még jelzőiben is találóan állítja elénk Erdélyi— 
mintegy összegyűjtötte az irodalmat élete középpontjába helyező 
biedermeier-polgár magatartásának alapjait. Az okos szenvedély 
természetesen messze sodródott már a romantika kispolgári 
időtöltést annyira megvető nagyvonalúságától, de az irodalom 
változatlanul megtartotta az élet középpontjában birtokolt 
helyét. Az ábránd tovább élt, a biedermeier-ember régi álmokat 
dédelgetett szivében. 

Az irodalom-középpontiság elvének romantikus és bieder
meier gyökerei után vessünk egy pillantást a gondolat magyar 
elvű megjelenésére is, amely egy erre szükségszerűen adott tör
téneti helyzetben válhatott igazsággá; s amely a fejlődés 
szempontjából törvényes örököse az irodalmat a nemzetiséggel 
összekötő örök magyar írói magatartásnak. Ez az időpont, 
mint Kemény Zsigmondnál, Erdélyinél is. 1849, illetőleg a belőle 
következő tanulságok. Érdekes: minden valamire való írónknak 
ünnepélyes, fojtott pátosszal hangzó kifejezése van a változó 
magatartás lerögzítésére. Kemény «recollectioo-t emleget, Erdé
lyit hasonló hangulatba sodorja az önrevízió: " . . . egy maradt 
fenn: az elmélkedés kötelessége a lejárt idők felett».1 Elmél
kedésének természetszerű eredménye: vád az utóbbi évek túl
hajtott politizálása és a szellemi tényezők elhanyagolása miatt. 
A háttérbe szorított irodalom visszaüt s követeli helyét á 
nemzeti erők sorában : «En megháborítom az ősök emlékét is, 
mert társadalmi úton, melynek egyetlen közlönye az irodalom,, 
keveset gondolkoztak elővitelünkre, hanem a helyett választák 
mindig a politikai utat s nyaktörő kalandokba vegyítek a 
nemzetet, holott kard ellen van kard, míg értelmi erő ellen 
tompa minden nyil ; s ha bukásunkat utolsó okaiban vizsgálnók, 
ott akadnánk meg, hogy a politikai túlérség serpenyője fel
billenté nálunk a társadalmi súly serpenyőjét.»2 Ez már 
Kemény Zsigmond irodalomszemléletével rokon álláspont, iro
dalom és társadalom egymásrautaltságának hangoztatása ; a 
nemzeti klasszicizmus kiérlelt gondolkodásának eredménye, 
épúgy. mint a «nemzeti önisme,» a «hazai tiszta tudat» köve
telése: nagy költőink (Vörösmarty, Eötvös) és nagy állam-
férfiaink (Széchenyi, Wesselényi) igaz ismerete a nemzeti 
önismeret feltétele, nélküle nincs «meleg honiság.»8 Nemzeti 
irodalom ismerete nélkül nem tud elképzelni jó hazafit, az 
irodalmat és jó értelemben vett hazafiságot szinte ok és okozati 

* Erdélyi-tár, 1. k. 45. 1. 3 Pesti Napló 1851. 307. (rúárc. 17.) sz. Losonczi Phönix ismertetése. a Ü. o. 351. (máj. 9.) sz. Magyar szónokok és státm{érfiak ismertetése. 
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viszonyba állítja, mondván, hogy a «hazai irodalom ismerete 
nélkül senki sem lehet jó hazafi, bírjon bár Franklin becsü
letességével.» Végkövetkeztetése nagyon egyszerű, az irodalom 
iránti rajongásában a kétségnek egyetlen felhője sem árnyékolja 
optimizmusát : «Olyan a nemzet, mint irodalma. A Világot 
eszmék vezetik; eszméket az irodalom terjeszt . . . Ez állítás 
kétszer-kettő négy bizonyosságú.»1 A világvezető eszmék és 
az őket terjesztő irodalom hatalmába vetett hit magyar örökség, 
sokszor elhangzott már Bessenyei óta: boldog illúziója volt 
egy kornak és néhány írói nemzedéknek, amely művészetét a 
méltóság és hivatás magaslatán szemlélhette. Erdélyi ízlését 
alakíthatta a rohanó idő: midőn romantikus- és biedermeier-ízű 
irodalomszeretetét a nemzeti sors változása az esztétikai jellegű 
szemlélődés síkjáról áttolta az önismeretben égő nemzet szem
léletének síkjára : az irodalom kÖzéppontiságáról vallott megyőző-
dése nem változott. Művelődési eszményének érzelmi eredete 
is ugyanaz maradt: irodalmon mindez ideig szépirodalmat, 
költészetet értett, híven az egymásután következő írói nem
zedékek művelődési ideáljaihoz. Ez a romantikus ív köti össze 
rajongó ifjúságát a nemzeti klasszicizmus férfias és komoly 
méltóságával, belső egységet adva különféle ízléseken csiszo
lódott magatartásának. 

S mint a magyar sorskérdések minden megidézője, ő is 
eljut az élet és halál mezsgyéjére, ahol az egyetemes nemzethalál 
vagy öröklét szemszögéből nézi már az irodalom szerepét is. 
A szavak súlyosodnak, az érvekkel immár lehetetlen vitába 
szállni, az ízlésjelenségek helyét a «lenni vagy nem lenni» 
kérdése foglalja el. A népiesség gondolata is a nemzetlét táv
latába kerül: különböző nyelvű és fajú népek között élünk, 
hollandi föld vagyunk, amelyet a tenger ostromol s a magyar 
népiség megmentésére nincs más lehetőség, mint «önségének 
a művészet által mennél hűbb kiemelése, felmutatása.»2 Soha 
nem volt s talán nem is lesz kor, midőn az irodalommal 
kapcsolatban a nemzeti sors tragikus jelzői törnek elő a leg
jobbak aggódásából. Midőn Erdélyi az olvasóközönség 1849 
utáni ájultságáról beszél, nem esztétikai vagy irodalompoli
t ikai kétségei támadnak, hanem az «örök halál», a «nemzetek 
sorábóli elenyészés» kétségbeejtő látomása gyötri.3 

Az csak természetesen következik eddig vizsgált állás
foglalásából, hogy nemzete jövőjét és európai hivatását szintén 
a szellemi tényezők, nevezetesen az irodalom közreműködé
sétől várja. Idealizmusa és optimisztikus felfogása szinte 

£? ' 
1 I. h. Losonczi Phönix ismertetése. 
2 Egy századnegyed a magifar szépirodalomból. Újra: Kisebb prózái. 

II. k. 127—128. 1. 
s Pesti Napló. 1851. 307. sz. Losonczi Phönix ismertetése. 
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határtalan, midőn a századközép irodalommal átitatott rajon
gója előtt — tragikus látomás! — a «spirituális határok»-nak 
nála mindenesetre humanista elképzelése tűnik fel. «Es bizo
nyosan nemzetünk egykori lételét nem a Duna és Tisza négy 
partjain fogja méltólag keresni és feltalálni egykor, midőn 
mi nem leszűrik, a jövendőség, mert a földi nyomokat elta
podja, ki utánunk lép, hanem meglelendi azon szép s örök 
világban, melynek neve tudományos világ.» S arra is feleletet 
ad, hogy milyen bizonyítékot szerzett erre az «alapigazságra» : 
a történetírás legújabb fordulata igazolja állásfoglalását. Míg 
a régi történetírás királyok harcaival és hódításaival foglal
kozott s így a felszínen maradt, addig az új mélyebb rétegek 
felé törekszik, mert a szellem termékeit vizsgálja, nevezetesen 
az elmúlt népek «irodalmi állásával» ismertet meg.1 Tehát a 
szellem, szabatosabban : az irodalom, hatalom, jóvátétel és örökké
valóság, záloga és jövője a nemzet életének ! Néhány évvel 
később, 1851-ben, ama korszak íróinak megrendítően komoly 
és soha vissza nem térő áhítatos pátoszában metafizikai 
magasságokba emeli az irodalom hivatásáról vallott nézetét : 
« . . . irodalom azon egyetlen szál, melyen függünk . . . , ez a mi 
látható szellemünk s halálutáni életünk, nemzeti és népi mél-
tóságuok a világcsaládban.»2 

Irodalomról ennél többet nem lehet mondani; ez az ide
alizmus — amelynek mélyről jövő érzelmi megindultsága 
átforrósodik szavain — elvi értékében lehet dólibábkergető, 
a nemzetsors egészében lehet tragikus, de mindenesetre magas
rendű szellemi igazolása annak a magyar írói nemzedéknek, 
amely a nemzeti • felébredés misztikus pillanatában soha sem 
feledkezett meg európai és magyar hivatásáról, s mely nem
zete életét és fenyegettetését sub specie aeternitatis tudta 
szemlélni. 

III. E l v e k és e r e d m é n y e k . 
1. Történeti helyzet, új ízlésjelenségek az irodalomban, 

kötelesség-hozta filozófiai tanulmányok: épen elég ok arra, 
hogy 1849 után Erdélyi irodalomszemléletének alapjai meg
változzanak és tárgyi szempontból is fontos eredményeket 
hozzanak létre. 1849 hatására már nem kell bővebben kitér
nünk; érintettük azt is, hogy 1851-ben elfoglalván a sáros
pataki filozófiai tanszéket, Hegel-tanulmányait elmélyíti s a 
filozófiai szemléletet irodalmi tanulmányaira is átviszi. S 
mivel az ötvenes évek irodalmi élete hangos a népieskedőknek 
nevezett, jórészt Petőfit utánzó epigon-csoport szereplésétől, 
csak természetes, hogy egészséges ízlése visszadöbben a népiesség 

* Kisfaludy Károly, 1845. Pályák és pálmák, 109. 1. 
2 Losmiczi PMnix ismertetése. 
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ilyen felfogásától, támogatva a filozófiai idealizmus élményétől. 
Érdekes, hogry a nemzeti klasszicizmus egészség-ösztöne s Hegel 
filozófiájának átélése egymással párhuzamosan fejtette ki 
hatását : a népi elv hangoztatásától mintha egy időre elfor
dulna, épen abban az időben, midőn filozófiai tanulmányai 
kellő elvi alapot nyújtottak idealizmusának hangos és őszinte 
hirdetésére. Ez az idő a?, ötvenes éveket foglalja magában, de 
átnyúlik a hatvanasokra is s körülbeiül 1863-ban végződik. 
Elsősorban három nagy tanulmánya áll helyt e felfogásért: 
Egy századnegyed a magyar szépirodalomból (1855), Magyar 
lyra (1859), A legújabb magyar lyra (1863). 

Már 1851-ben hallatszik az új hang, midőn épen ő, a 
népi gondolat apostola, kénytelen felpanaszolni az irodalmi 
népiesség túlkapásait; megállapítja, hoa:y a forradalom után 
— a politikai eszméken kívül — semmi új sem jött. A föl
kapott népiesség már nem volt egészen új — mondja finom 
iróniával — s ami az igazi baj, legtöbben úgy használták fel, 
hogy lazaságra vezetett s a műszabályok «geniális ignorá-
lását» idézte elő.1 A klasszikus összefoglalásra és nyugalomra 
törekvő nemzedék bölcs hangja már ez, amelyben Gyulai is 
megtalálhatta kritikusi magatartásának alapját.2 

Különös és nagyon jellemző Erdélyire, milyen erős sza
vakat használ a népi elv elítélésére. Mikor Vajdát dicsérni 
akarja, azt hozza fel, hogy a népi elemmel csak annyira 
törődött, amennyire a művészet föltételei megkívánják. «0 
kellő becsre szállította le a népiesség elemét.»8 Maga is érzi, 
hogy új szemléletmódját csak úgy lehet igazolni, ha a fej
lődés sodrába állítja s a negyvenes évek magatartását ugyan
akkor védi, midőn az ötvenesekét igazolja. A kor és Erdélyi 
kedvenc szava szerint az «egyéni» és az «eszményi» harca 
ez. Bajza és Kölcsey idealizmusával, a németes érzelgéssel, az 
olaszos áradozással(?) szemben annak idején rá kellett mutatni 
a valóság talaján álló népies ízlésre, mint irodalmunk meg
újhodásának forrására; viszont az Ötvenes években a «minden
napos pongyolaság, vidékies terpedtség» helyett ismét «esz-
ményiség»-re van szükség, mert különben a költészet nem 
lesz egyéb «húsnál, piros-pozsgás érzéki szépségnél.»4 Az 
anyagszerű ábrázolás elveszti előtte tekintélyét, s egy meg
jegyzése a peiorativ jelzők halmozásával élesen megvilágítja 
e korabeli szemléletének világnézeti hátterét: «(Székely József) 

1 Losonczi Phönix ismertetése. Pesti Napló i. h. 
2 Papp Ferenc: Gyulai Pál I. k. 344. 1. 
8 Magyar lyra, 1859. Tanuhhányok, 154.1. 
4 U. o. 46. I. Ugyanebben a cikksorozatában HegeL szellemében elv-

szerűen is erről az új felfogásáról tesz hitet: «A lélek nem élhet eszmeiség 
nélkül; eszmeiség a lelki világ fény- és középpontja, melyhez gravitál minden 
anyag.» (40. 1.) 
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d a l a i . . . nem puszta kézzelfogható, rossz és ócska empíria.»2 

A népköltészet művészi használhatóságáról sok helyen nyilat
kozik ; elég ha felfogásának jellemzésére egy ilyen elvi ter
mészetű megjegyzést kiragadunk: «Tisztelet, becsület minden 
népi alkotásnak, ha még oly sikerült is, nem állhat föntebb 
az öntudatos művészi alkotásnál, melyben szabad czél, öntu
datos irány, minden titkokig átlátszó tisztaság uralkodik.»2 

I t t is megleshető az a folyamat, hogy az érzelmi-romantikus 
gondolattól a racionális-klasszikus felé tolódik el, ebben a 
történeti tényezőknek és Hegelnek nyilvánvalóan egyforma 
szerepe van. Szólamkincse is erről tanúskodik. 

A népiességet háttérbe szorító tanulmányainak (különösen 
az 1859-es Magyar lyra emelendő ki) az egyén és a kor iro
dalomszemléletének szempontjából üagy fontossága van. Igaz, 
hogy sokszor téved, igaz, hogy önrevíziója példátlanul gyorsnak 
látszik s a reakciók örök lendületével cáfolja egykori-önmagát, 
mégis van ereje és bátorsága a langyos epigonizmussal szemben 
a «nagy» költészetért kiállni,3 a korszerűt, az esetlegest még 
akkor is megfosztani értékességének tudatától, ha az a régi 
ideálok emlékét idézgeti. KözÖDyös most sem tud maradni; s 
na a negyvenes években érdemeket szerzett a népit magába 
olvasztó nemzeti klasszicizmus megindulása körül, most viszont 
az öntudatlanul felidézett rossz szellemeket űzi el bátor kézzel 
a tájról, amely egy-egy vonásában az ő keze nyomán alakult 
ki. Harcol és védekezik, tisztogat és gyomot irt, ideálokért 
küzd és a megszerzett tartomány méltóságát félti : innen szén-
vedélyessége, fegyverként forgatott túlzása, a visszajáró kísér
teteket üldöző hajnali elszántsága. Világos, hogy ez még nem 
megállapodás, nyugalom és célhoz érés, hanem az igazságért 
folytatott küzdelem egyik fordulata. 

2. Túl a férfikor delén, midőn okosságát és tündöklő 
tanultságát kiegészíthette a bölcseséggel is, amelyet nem lehet 
megszerezni, de az évek múlásával el lehet hozzá jutni, ez a 
küzdelem véget ért s elvitte arra a magaslatra, amely kiegyen
lítődés és méltóság, dogma és hit egyszerre. Erről a bölcs 
magaslatról nem vezet további út, mert egy élet célja és 
értelme kezeskedik a megérkezés valóságáról és helyességéről. 
Ez már klasszikus magatartás, ifjúság és férfikor minden 
élménye és tapasztalata összeforr és végső tudássá egyesül 
benne. De hogy az lehessen, fel kellett idéznie régi ideáljait, 
fiatalsága nagy élményét : a népi gondolatot és ismét meg 
kellett vizsgálnia, immár higgadtan, bölcsen s a nagy filozófiai 

1 U. o. 108. I. 
2 U. o. 194. 1. LcL mé^ hasonló értelemben: Századnegyed (116. 1.) 

Magyar lyra (37. 1.) 
a Ld. a Vajdára vonatkozó, előbb idézett részt. 



ERDÉLYI JÁNOS IRODALOMSZEMLÉLETE '255 

kalandból véglegesen magyar földre hazatért tudós szemével : 
mi ennek a népiességnek végső értelme és jelentősége irodal
munk fejlődésében ? A négy venes évek szenvedélyes «igen»-es 
az ötvenesek rácsapó tagadása után mit felel az alkonyi kor 
bölcsesége ? 

Hogy a felelet világosan álljon előttünk, vissza kell 
mennünk azokhoz a negyvenes években tett nyilatkozataihoz, 
amelyekben a szemlélet magyar elvű formáit és ezeknek szük
ségességét jelölte ki. Idéztük már más összefüggésben azt az 
alföldi útirajzaiból vett felhívását, amely szinte minden magyar 
íróhoz szólt: élményi úton ismerkedjenek meg vidéki magyar 
népünkkel, s ezen az úton erősödjék meg szívük «a nyers 
magyarság romlatlan érzelmeitől.» «írók, forduljatok a magyar 
élethez» — hangzik más helyen e korabeli felhívása.1 Hogy 
a tárgyi gazdagodáson túl milyen éles szemmel fedezi fel a 
magyar elvű értelmezés fontosságát, arra értékes, eddig figye
lemre nem méltatott bizonyítékot hozhatunk fel. Tóth Lőrinc 
Úti tárcsájáról írva,3 azt kérdezi, hogy ne érdekeljen-e ben
nünket, magyarokat «a dolgoknak. . . magyar felfogása ?» 
Részletesen kifejti ennek a magyar elvű szemléletnek társa
dalmi és lélektani indokait: «A magyar utazó s író ugyan
azon földnek fia, ugyanazon egy nemzetnek tagja, mellyé mi 
vagyunk, melyhez viszonyaink, állapotaink kötvék s ezer 
fonalak- és szálakkal egybekötvék. Ez utazó, úgy szólván, 
a mi szemeinkkel szemlélődik,* a mi értelmünkkel észlel, a m i 
érzelmeinkkel nézi a külföldet, hasonlít, következéseket húz, 
alkalmazásokat tesz a mi viszonyainkból; s kérdem mármost : 
ugyanazon utazás lesz-e az, mit ő írand, azon utazással, mit 
német, franczia, vagy angol írt, habár ugyanazon népről, 
országról vagy egyes vidékről is ?» 

Aki ilyen mélyen átélte már a magyar elvű szemlélet 
érvényességét, származásban, ízlésben és műveltségben gyöke
rező valóságát, közös szellemi magatartásra ébresztő erejét, 
az végső felfogásának megállapításakor, mondhatni szellemi 
végrendelete meghirdetésekor semmiesetre sem hagyhatta figyel
men kívül ezt az ifjúságában tapasztalt igazságot. Ez a magyar 
elvű szemlélet csak rejtőzködött, de nem semmisült meg az 
ötvenes évek filozófiai idealizmusában, s midőn Hegel hatását 
is leszűrte magában és egyensúlyba tudta hozni régibb élmé
nyeivel, sem filozófiai szempontjainak, sem a magyar elvű 
szemlélet eredményeinek nem kellett veszendőbe menniük, 
hanem szerencsés ötvözetben foglalta őket össze az utókor 
számára. 

i Regélő Pesti Divatlap, 1843. I. 26. sz. 3 Irodalmi Őr. 1846, 10. sz. 
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Hogy az összefoglalás bekövetkezzék, ismét el kellett 
jutnia a népköltészet magasrendűségének és irodalmunk fej
lődésében való fontosságának hangoztatásához. A hatvanas 
évek vége felé már gyakran érhetjük tetten ezt a — bátran 
lehet mondani — fordulatot. Az ötvenes években nem jöttek 
volna ki tolla alól ilyen szavak, mint ezek az 186ö-ban 
Gyulaihoz í r t ak : «Annyit akarnék bebizonyítani, hogy a köl
tészet szépségeit jobban teljesíti a népi iskola mint az úgj-
nevezhetö classikai vagy nem népi.»1 

1867-ben tárta a világ elé ezt a bizonyítékot, egyik leg
szebb, mindenesetre legérettebb tanulmányát, a Pályák és pálmák 
címűt, amelyben valóban utoljára foglalhatta össze irodalmunk 
fejlődésére vonatkozó gondolatait. Magatartása immár nem a 
kritikusé ; az öregedő Erdélyi filozófiai műveltségének és 
tapasztalatainak birtokában magasra emelkedhetett az irodalmi 
hétköznapok fölé, nem harcok, viták és szenvedélyig vit t elvek 
érdekelték már, hanem a fejlődés gondolata. «Nem is annyira 
bírálónak illik és kell lenni, mint jóval inkább műbölcsésznek» 
— adja meg bevezetésül utolsó nagy tanulmánya alaphangját.2 

Mint aki már ellenvetést nem is vár, tömören mondja tovább 
végső igazát: «Az irodalom nem is fogható föl máskép, mint 
történetben, mely maga is fejlődés.» (2. 1.) 

Aki már ennyire magasról tud letekinteni az alatta zajló 
életre, az a népiességet sem a korabeli vagy a közel-múlt 
vitáinak szellemében nézi, hanem általános érvényt keres 
meghatározásának : népi elnevezés alatt nem a »triviális min
dennapiság» értendő, hanem «az a mindennapiság, mely a mai 
napban minden napját, egész m ú l t j á t . . . éli, a folyó percben 
a történetnek hozzájutott végét ragadja meg.» (42. 1.) 

Ilyen elvi meggondolások után mondja ki végső véle
ményét a népiességnek irodalmunk fejlődésében való szerepére 
vonatkozóan. Nevezetes szavak ezek, frazeológiájukban a mai 
magyar irodalomtörténet vérszerinti ősét üdvözölheti bennük. 
Nála és i t t jelenik meg először a nemztti klasszicizmus 
kifejezés hajszálnyira abban az értelemben, mint Horváth János 
tette tudatossá és jelentéssel teljessé Aranyra és nemzedékére 
vonatkozóan. Szinte márványt kívánó tömörséggel fogalmazza 
meg másik tételét is, amely a népköltészetben a «nemzeti 
autochton szellem öntörvényadő nyilatkozását» ismeri fel. E két 
nevezetes tétele köré így csoportosítja érveit: ki kell mondani, 
hogy nemzeti klasszicizmust a népköltészet feldolgozása és 
elsajátítása nélkül nem lehet elképzelni. Nemcsak a Gyulai
bebizonyította igazság áll, hogy a népköltészet egyenjogú a 

* Napkelet, 1926. 7. k. 247—48. 1. Erdélyi levele Gyulaihoz, 1866. aug. 
2. Kéky Lajos kiadásában. 

2 Pályák és pálmák, 1. 1. 
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mükÖltészettel, hanem nagy művelődési válságok idején, poli
tikai, vallási és társadalmi alapelvek megingásakor fölötte is 
áll annak l1 A népköltészetről vallott korszerű meggyőződés 
szerint benne a nemzeti autochton szellem öntörvényadó meg
nyilatkozását kell tekinteni, s ezt a költészetben gyakorlatilag 
valósággá emelt elvet immár az elmélet is elismeri, szemben 
az előző korszak «szépirodalmi meggyőződésével.»2 

Ehhez a nagy történeti érzékkel felismert fejlődési elvhez 
alig szükséges magyarázatot fűzni, jelentősége, amelyre nyo
matékosan felhívjak a figyelmet, kétségtelen. A népiesség 
divatán, partikular izmusán, külsőségein túl a sajátos magyar 
fejlődés talaján állva, belülről közelíti meg az irodalmi népiesség 
szerepét. Egyút ta l — legalább részben — megjelöli a nemzeti 
klasszicizmus elemeit, tudatosítia a mű- és népköltészet szin
téziséről szóló, hazai talajon klasszikusnak elismert törekvést 
s határozottan rámutat a nemzeti klasszicizmus és a roman
tikus kor irodalomszemléletének különbségére. S mindezt nyu
godtan, nem a fiatalság érzelmileg elragadtatott, fogalmi 
finomságokat megvető hangján teszi, hanem az irodalom-filo-
zofas fogalmi biztonságával, történés fölé emelkedő tekintetével. 

3. Erdélyi irodalomszemléletének gyakorlati eredménye 
közismert fogalmazásban az, hogy Gyulaival együtt Ő álla
pította meg a nemzeti klasszicizmusnak, elsősorban 'Arany 
Jánosnak helyét irodalmi fejlődésünkben. Az ilyen, nemzedékek 
felülvizsgálatát kibíró szólamok a maguk egészében helytállóak: 
tartalom és alak egysége, a népi- és műköltészet szintézise, 
hagyomány és újdonság művészi összefoglalása,3 formai töké
letesség, gondolati gazdagság, egyszerűségnek ható mélység, 
eredetiség4 mind csupa olyan vonása elsősorban Arany köl
tészetének, amelyet ma senki sem tagad, és annyira közhelynek 
számit, hogy minden tankönyvben benne van. A maguk korában 
azonban nem voltak annyira természetesek és maguktól érte
tődők, mint ma; igazságukért és tudományos elismertetésükért 
küzdeni kellett, fel kellett «fedezni» őket, ki kellett állni 
mellettük, valódiságuk bizonyításra, elterjesztésük gyakori 
ismétlésre szorult. Sőt az irodalomszemlélet nevezetes korszak
váltása fűződik ehhez az értékeléshez — mindjárt meglátjuk, 
mennyiben. 

* U. o. 14. 1. 2 U. o. 15. 1. 8 Ld. ezekre vonatkozó nézeteit: En, u forma és a próza. Pesti Napló,. 
1858. frbr. 1. sz; Magyar Szépirodalmi Szemle, 1847. jul. 25. sz.; Arany 
János. 1856. fPályák és pálmák 381. 1.) 

4 Utóbbi vonásokra Id.: Arany János (Pályák és pálmák, 371. 1.); 
Egy századnegyed... (Kisebb prózai, II. 126.1.); Pályák és pálmák (1867),. 
ugyanilyen c. köt. 22—24. 1. 
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Erdélyi János tehát igen nagy szerepet vitt abban, hogy 
kialakult az a nagyhatású Arany-arckép, amely hosszú évti
zedeken keresztül a megadott kereteken belül csak színeződött, 
de minőségében és tartalmi elemeiben nem változott meg. 
Nemzedékek nőttek fel, amelyeknek Aranyról és a nemzeti 
klasszicizmusról szóló ismerete nem egy vonásában Erdélyiig 
megy vissza. Kritikusok és tudósok hosszú sora húzódik mind 
a mai napig: ez a sor Erdélyivel és Gyulaival kezdődik, ők 
az ősök és források, az Arany-dogma leghitelesebb őrei, az 
értékelés továbbszármaztatói, a fejlődés rendjének tudatosító^ 
Ez a sor ma sem szakadt meg: a közvélemény és tudomány 
legnagyobb része az ő hitüket vallja ma is ; akik pedig tagadják, 
lépten-nyomon beléjük ütköznek, s vitájuk mögött akaratlanul 
felidézett szellemalakjuk léptei suhognak. 

A nemzeti klasszicizmust Toldyval szemben s rajta 
keresztül a romantikus nemzedékkel szemben irodalmunk fej
lődésében megfelelő helyre iktatni — ez volt Erdélyi feladata. 
Az új irodalomszemlélet nevében megállapítja, hogy Toldynak 
nem volt jogában Kazinczy, Berzsenyi, Vörösmarty és Czuczor 
munkásságában aranykort Játni, s észrevehetően ingerült, midőn 
Toldy sajnálkozó szavait idézi az antik (Kazinczy, Berzsenyi) 
és nemzeti klasszicizmus1 (Vörösmarty, Czuczor) hatásának 
elmúlásáról. I t t oktatja ki Toldyt a nemzeti klasszicizmus 
mibenlétéről s felrója neki, hogy tudomást sem vesz Gyulainak 
(s bizonyára csak szerénysége tiltja önmaga említését) a nép
költészet és műköltészet viszonyára vonatkozó fontos megálla- . 
pításairól. A népiest és művészit egymás ellen kijátszó Toldyra 
ráfogja, hogy ^egj classikai műveltség bántódásainak kisaj-
gása» lehet nála a népies irány diadalának tagadása, és sokat 
támadott ellenfelével, Szontagh Gusztávval, említi együtt, mint 
akiknek céljuk: visszamenni a görögségig s ápolni bizonyos 
«utófájdalommal» a klasszikus szépirodalmakat. Miután Toldyt 
nem épen méltányosan s csupán dialektikai szükségből ennyire 
egyoldalúan állította be és tetszése szerinti Toldy-szobrot 
faragott érvei számára, könnyű volt diadalmaskodni a nemzeti 
elv jegyében s Mundtot is segítségül hívni Toldy ellenében, 
hogy t. i. a «nemzetiség minden irodalom magva és legfőbb 
szépsége.» Most nem a Toldyn esett méltánytalanság a fontos, 
hanem az a tény, hogy a nemzeti klasszicizmus világ
nézetével merőben ellentétes szellemalakot kellett konstruálni, 
akit legjobb Toldynak elnevezni s rajta kellett felmérni és 
kimutatni a klasszikus népi-nemzeti ízlés fölényét és korsze
rűségét a romantikus ízléssel szemben. Két nemzedék irodalom
szemlélete ütközik i t t meg, s mondanunk sem kell, hogy az 

1 Persze a Toldy-értelmezte nemzeti klasszicizmus! 
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Arany és Petőfi elé «epigonok» szót író öreg Toldy teljes 
joggal számított nemcsak konzervatív, hanem anakronisztikus 
jelenségnek is. Az új irodalomszemlélet modernségét Erdélyi 
természetesen a népi elvben találja meg s a két « szépirodalmi 
meggyőződés» különbségét nem győzi eléggé hangsúlyozni.1 

Rámutattunk már, hogy az új értékrend középpontjában 
Arany János áll, művészete szabály és beteljesülés egyszerre. 
O a klasszikus költő, s a fejlődés őt készíti elő. Midőn Erdélyi 
hátratekint irodalmunk fejlődésére, hogy Arany nagyságát 
jobban érzékeltetni tudja, egyúttal körvonalazza a nemzeti 
klasszicizmus állásfoglalását a Bessenyei óta bekövetkezett 
fejlődést illetőleg. Ez a multszemlélet szintén kötelező erejű 
volt évtizedeken keresztül, s a későbbi kutatások nem hitelességét 
ingatták meg, csak színeit egészítették ki s vázlatosságát 
pótolták homogén elemekkel. Ennek a szemléletnek a legfon
tosabb tárgyi eredményei a következők: Kazinczy hozta 
irodalmunkba a tanulmányt és műgondot, Berzsenyi a zeng-
zetességet, Kisfaludy Károly a leleményt és változatosságot, 
Vörösmarty a keleti ragyogású képzelődést — de egyik sem 
az egyszerűséget, amely «mint Aranynál az ég, mélyen magaslik.» 
A nemzeti klasszicizmus érdemét egy összehasonlításban további 
jelzővel is fokozza: «Petőfi eredetibb mint Vörösmarty, Arany 
mint Berzsenyi.»2 

íme, a népi-nemzeti iskola elve, az ,egyszerűség' és eredeti
ség', a fejlődés betetŐzőjeként jelentkezik, kétségtelenül fontos 
fejlődésbeli tényeket jelölve meg, de akaratlanul is kiinduló
pontját képezve egy dogmatikus irodalomszemléletnek, amely 
kizárólagosan óhajtotta érvényesíteni Erdélyi nemzedékének 
történeti tapasztalatait. Pedig ez az irodalomszemlélet épúgy 
történeti produktum, mint más koroké volt s lesz a jövőben 
is, még akkor is, ha klasszikusnak nevezett ízléshez kapcso
lódik s zászlajára az örökké halhatatlanok nevét írja. Minden 
irodalomszemléletnek, ígj a nemzeti klasszicizmusénak is, 
élményi eredete van. s egy más történeti helyzetben ezek az 
élmények kissé átalakulnak, új elemekkel telítődnek s régi 
formájukban nem alkalmazhatók új jelenségek megítélésére. 
Erdélyinek élete végén oly tiszta értelemmel és biztonsággal 
megállapított irodalmi, elveit ilyen módon nemcsak a korabeli 
irodalmi fejlődés megítélésére vonatkoztatták, hanem mint a 
magyar irodalomtörténet és kritika kötelező normáit, irodalmunk 
Arany utáni fejlődésére is átvitték. Nemes hagyományt és 

1 Idevágó nézeteit a Pályák és pálmákhaxi (1867) fejtette ki leg-, 
bővebben (14—15., 28—29. 1.) De ez volt a felfogása szellemi fejlődésének 
másik korszakában, az ötvenes években is, midőn a Szágadwegyed egy helyén 
(5. 1.) hasonló beállításban mond ítéletet Toldy irodalomszemléletéröl. 

* A Pályák és pálmákban vázolja ezt a fejlődést. Idézeteink a 22—24. 
1.-ról valók. 
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dogmát j e l en te t t ek egyszer re , m ú l t és jelen ennek az i rodalom
szemléletnek mérlegén mére te t t le. 

Pedig E r d é l y i minden volt , csak dogmat ikus nem. K o r á n a k 
és nemzedékének benyomásokra legélénkebben reagá ló írója, 
örökké friss, f á r a d h a t a t l a n szellem, igazságot és e szményeke t 
kergető szellemi vándorá t j ában nem engedte m a g á t kor lá tozni 
és szűk he ly re szor í tani . F e n t i s m e r t e t e t t á l lásfoglalása az 
éremnek csak egy ik fele s csupán azér t i smer tebb , mer t ez 
m e n t á t a köz tuda tba . Magáról E rdé ly i rő l és irodalomszemlé
letéről hamis képünk lenne, ha nem m u t a t n ó k be az t aü 
Erdé ly i t , ak i nemcsak korában , hanem hosszú időkre a leg
mél tóbban és egyedül képvisel te a tö r téne t í ró hiteles á l lás
pont já t , a szellemi fejlődés elvére támaszkodó maga t a r t á s t . A z 
«Erdé ly i -dogma» 18tí7-ben ke le tkeze t t , midőn egyéniségének 
és szemléletének «konzervat ív» vonásai j u t o t t a k i smét előtérbe. 
J ó v a l előbb, fejlődésének legérdekesebb, sz inte «forradalmi» 
szakaszában, az ötvenes években m i n t e g y előre «kiugrot t» 
ebből a dogmából : í té le te és ízlése a nemzet i klasszicizmus 
ér tékelésében természetesen nem lehe te t t más, folytonosan 
változó, de épen a fejlődés gondo la tának hangoz ta t á sáva l 
merevségre való ha j landóságá t vesz te t te el, a d o g m a t i k u s 
továbbképződést teljesen lehe te t lenné téve a k k o r a s ikerre l , 
h o g y ezek a gondola ta i sem a későbbi k r i t i kában , sem az 
i roda lomtudományban egészen az újabb időkig nem ke rü l t ek 
a lka lmazásra . 

Van egyéniségében va l ami szabad lé lekzetű merészség, 
örök f ia ta lság és az újrakezdés bá to r sága : m á r az ötvenes évek 
közepén szót emel az A r a n y - u t á n z á s ellen, fé l reér the te t lenül 
k i je len tve , hogy az írói szabadság értékesebb, m i n t az i skolás 
megkötöt tség . Szórói-szóra idéznünk kell idevonatkozó nézete i t , 
saját szava iná l jobban és tömörebben úgysem lehe t vé leményé t 
jel lemezni — s t í l u shangu la tuk sokat sejtet a mögö t tük feszülő 
igazságkereső erőkről : 

«Arany behízelgő vers idomai s módjai által ne hagyják magokat (költőink) 
önségökböl kiíittetni... A lapok szépirodalmi részeiben egymást éri a sok 
utánzás . . . Mert nem tartok immár amaz itészettel, mely örökösen példányt 
rakott elénk, mely mindegyre tekintélyekhez utasított. Ezért vagyok ellene 
az irodalmi korszakok becsomózásának, úgy előre mint hátrafelé . . . ; nincs 
jogom azt kötni valamely költőre, hogy így s úgy írj. Szeretem a szellem 
útját nyitvatartani, szeretem az ifjat küzdésben látni, de hadd legyenek fel
tárva előtte a pálya sorompói. Könnyen megfogható ez okból az írók 
panasza oly kritikák ellen, melyek példányokat állítnak, modort csinálni 
segítnek. Nincs oly mód, hogy örökösen ismételve, unodalmassá ne legyen.»1 

F o r r a d a l o m ? Nem, csak a nemzet i klasszicizmus egy ik 
legszebb és nagyságához l eg inkább méltó elve, ame ly az ő t 

1 Arany János, 1856. (Pályák és pálmák, 414—415. 1.) • 
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utánzó epigonizmustól, nem pedig a mástakarás lendületétől 
retteg. Lázadás? Aligha, hiszen ez a klasszikus ízlés nagyon 
jól tudja, hogy ő sem a megelőző korszak másolásából és nagy 
költők utánzásából született, sőt fellépésekor a közvélemény 
egy részének és a «maradi» kritikusoknak átkai kísérték, mert 
volt ereje és tehetsége a kötelezőnek vélt szabálytól és isko
lától eltérni. Erdélyi csupán a nemzeti klasszicizmus lényegéből 
következő elvi magatartásnak adott hangot, s nemcsak önmaga 
számára követelte a szabad mozgást, hanem biztosítani óhaj
tot ta a jövő fejlődés számára is. 

A dogmatikus merevség ellen még akkor is hajlandó ti l
takozni, ha a nemzeti klasszicizmus irodalomszemléletében fedez 
fel ilyen hajlamokat: Gyulai magatartásának dogmatikus ízét 
finom ösztönnel érzi meg,1 s bár tárgyi tekintetben nem választ
hatja el tőle számottevő különbség, a fejlődés elve iránti 
mérhetetlen tiszteletében a történeti .álláspont magaslatáról 
szemléli a nemzeti klasszicizmust is. Gyulai időtlen esztéti-
cizmusával szemben az ő felfogása méltóbb nemzeti klasszi
cizmusunk páratlan önismeretre törekvő tevékenységéhez, midőn 
nemcsak Toldyban, hanem Gyulaiban is felfedezi és megrója 
a fejlődést megkötő törekvéseket. «Ellentétes, de épen azért 
hasonló, mert egyoldalú nézet szerintem Gyulai Pálé, ki maga 
részéről szintén oly állhatatossággal ví Arany és Petőfi s az 
újabb költészet mellett, mint a minő pozitívitással s nyugodtan 
íratta dőlt betűkkel Toldy az epigonok szót a Magyar Költé
szet Történetében.»2 Mondanunk sem kell, hogy nem a nemzeti 
klasszicizmussal, hanem a dogma felé hajló magatartással 
szállt vitába Erdélyi : friss és mozgékony szelleme a kortársi 
irodalommal szemben is — és micsoda kortársi irodalommal 
szemben ! — meg tudta védeni szemléletének történeti alapjait. 

Kiállása a mindenkori nagy költészet mellett, küzdelme 
a mindenkori epigonizmus ellen nem véletlenül esik Össze a 
fejlődés-gondolat ilyen határozott követelésével és a hegeli 
élmény erősségével. De még egyik sem cél: mögöttük sokkaL 
nagyobb erők feszülése érzik. 

HARASZTHY GYULA. 

1 Papp Ferenp rámutatott Erdélyinek Gyulaira tett hatására (Gyulai 
Pál, I. k. 153—154. I.) ; Gyulai kritikai ideáljait a negyvenes évek Erdélyi 
Jánosának elveiből merítette. Mondanunk sem kell, hogy Gyulai konzerva
tívabb volt ezeknek az elveknek őrzésében, mint maga Erdélyi, aki az 
ötvenes években ismét új utakon járt. Gyulai ide már nem követhette őt r 
az ötvenes években gyakori is köztük a polémia. Ha tárgyi tekintetben meg
egyeztek is, mindvégig megmaradt köztük alapvető különbségnek a filozófiai 
élmény, amely Gyulai számára mindörökké idcen maradt. 

2 Egy századnegyed .. . (Kisebb prózái, II. 5. I.) 
Irodalomtörténeti Közlemények. XLTX. 18 


