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A NYELV BÖLCSELETE ÉS A BÖLCSELET NYELVE 
ERDÉLYI JÁNOSNÁL 

Nincs abban semmi új (legföljebb nálunk), hogy Erdélyi 
János a nyelvről szemiotikai keretek között gondolkodott. 
Ugyanezt tette már Szent Ágoston is. A nyelv Erdélyi János 
szerint jelek összege, a jel pedig — vagy ahogyan ő mondja: 
a jegy — emberi alkotás. 

„A jegynek, fogalma szerint, mesterségesnek kell lenni, vagyis meg 
kell rajta látszani, hogy emberi kéz bánt vele. Egy megfaragott karó 
sokkal inkább való jegynek, mint egy élőfa . . ." (501)** 

Az embert jelalkotó képessége a tárgyi világ urává teszi. 
„A nyelv, mint emberi szellem műve, dolgok, tárgyak ne-
ve." (93) A dolgok, a tárgyak tehetetlenek, mert mindig 
ugyanazok; a szellem, amely nevet ad nékik, szabad, mert 
nevet, nyelvenként mást és mást, önkényesen ad ; „mint 

* Az itt következő két tanulmány elhangzott a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete által szer-
vezett tudományos ülésen, 1989. november 20-án. 

** Az idézetek lelőhelyét a következő kiadvány lapszámaival jelö-
löm: Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások. Fontes sorozat. 
Bp. 1981. 



A nyelv bölcselete 277 

Humboldt írja: aus freier Lust, teremtői játékból". (94) Er-
délyi János nyelvészetében a főszereplő a szabad ember.1 

Erről a pontról elindulhatott volna egy antropológiai 
nyelvészet megalkotása felé. Erdélyi Jánost azonban — és 
tegyük hozzá: korát — más érdekelte: az ember mint egy 
közösséghez (a kor szóhasználatában: nemzethez) tartozó s 
ezáltal meghatározott lény. A dolgoknak nevet nem az álta-
lános ember ad, hanem a szankszrit, a francia, a magyar. 

„Egyik tárgyat elnevezé az ember egyik, másikat másik tulajdona 
után; vagy épen a magyar ember a lényegi, másik csak a látszati 
oldalt vette észre, s fogadta el indítóul a dolog elnevezése végett." 
( 9 3 - 94) 

A nyelvteremtésben tehát a közösség (nép, nemzet) gondol-
kodása, ítélőereje, bensőséges hajlama nyilatkozik meg; a 
nyelvből a nép, a nemzet lelkére lehet következtetni; ez a 
nyelvész legfőbb feladata, ez emeli tudományát a szűk szak-
mai rutin fölé, a bölcselet régiójába. 

A pusztán grammatizáló és a bölcselő nyelvészet megkü-
lönböztetésének gondolata Bacontól származott Erdélyi Já-
noshoz. 

„Neki a nyelvészet kétféle; úgymint nyelvtani (literaria), melynek 
célja a nyelvet gyorsabban, jobban, szebben tanítani, hogy rajta 
beszélhessünk; és bölcsészeti, melynek föladata nem a szók viszonyát 
egymáshoz, hanem a szók és dolgok hasonlatát vagy a nyelvben levő 
okot, észt vizsgálni." 

1 Erdélyi János profán nyelvfelfogása természetesen különbözik 
a bibliai eredetű egyházi felfogástól. „A szók a dolgoknak jegyeik 
— írja Geleji Katona István — és azoknak belső mivoltjoknak és 
valóságjoknak kifejeztetéseknek és úgymint kibötüztetéseknek külső 
eszközeik . . . " — eddig együtt halad a kétféle felfogás; eltérés ott 
keletkezik, hogy Erdélyi Jánosnál az ember, a protestáns prédiká-
tornál az Isten ad nevet a dolgoknak: „minekutánna immár minde-
neket teremtett volna, osztán minden földi, mezei, vad és szelid álla-
tokat és minden égben repeső madarakat [. . .] az Adám eleiben 
gyüjté és állatá, hogy azoknak külön-külön az ő nemeik szerént 
tulajdon neveket adna". (Geleji Katona István: Váltság titka. Várad, 
1645. III. 1177.) 
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Az ilyen vizsgálódás által „a népek s nemzetek erkölcsére, 
elméjére is fontos fölfedezésekhez juthatnánk" - így foglalja 
össze Erdélyi János az angol filozófus fejtegetéseit. (358) A 
nyelv — írja másutt, Bacon szellemében, de hegeli terminoló-
giával és erősebb nemzeti hangsúllyal — a nyelv „nem puszta 
külső ruhája a nemzet szellemének, hanem az a lélek, a 
szellem maga külsőleg" (16) - ezt a szellemet s lelket meg-
érteni a tudomány nagyszerű hivatása; enélkül „az egész 
nyelvészetet igen közönyös dolognak tartom". (94) Erdélyi 
János eszménye, az ideális nyelvészet tehát bölcseleti, mert 
nemzeti, és nemzeti, mert bölcseleti. így felfogva a dolgot 
nem hangzik képtelenségnek állítása, hogy „nagy rokon-
ság [van] a nyelvtan és hazafiság között". (39) 

Bármennyire előkelő helyet foglal el Erdélyi János gondol-
kodásában a „nemzeti" eszméje, nem vált elfogult megszál-
lottjává. Éppen ő volt az, aki tiltakozott Szontagh Gusztáv 
„nemzeti" filozófiája ellen, elutasítva mindazok törekvéseit, 
akik 
*,a különösséget, minő a nemzetiség, egyetemessé óhajtják tenni, mi-
dőn bölcsészetre is átviszik, mely pedig egyetemes igazságok tudo-
mánya". (49) 

A nemzetiség 

,,különös eszme, azaz választó, elfalazó, különítő, tehát épen azért 
tagadólagos. Azonban nem lehet mindig csak különösnek maradni 
az egyetemes irányában". (53) „. . . a humanitás eszméje kizár min-
den kizárást." (224) 

A nemzeti nyelv szerepe a bölcsészetben és mindenfajta mű-
velődésben, helyesen felfogva, nem elkülönítő, hanem össze-
kötő: az, hogy 

„szellemi kötelék létére ne csak az egy sorsú és vérű nép vagy nem-
zet tagjait kösse össze, hanem az isméretek csatornáján az emberi-
séggel is egyesítsen. A nyelv az a csodálatos eszköz, amelyen a nem-
zeti különösségek közé mind jobban oltatnak be a cselekvés, a gon-
dolkodás egyetemes módjai; csak az a nyelv mondható igazán mű-
veltnek, mely különös létére is fölvette magában az egyetemes elé-
haladást". (49) 
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Ez az elsajátító művelet honosította Európába a Kárpátok 
közé telepedett magyarságot: 

„Bírnunk kelle [. . .] az európai élet föltételeit. Ezek egyikét bírtuk, 
másikát megszereztük; amazt a nyelvben, mely nemzetül ismertetett 
el bennünket, emezt a vallásban, mely európaivá avatott." (198) 

A nemzeti elzárkózás, „a faji elv sürgetése" oktalan és veszé-
lyes, mivel 

„az a különbség, mely a vér után egyes fajok közé esik, oly véletlen 
s közönyös valami, hogy rendesen használat nélkül maradhat; mert 
ha felhasználtatik, leginkább a rosszakaratnak tesz jó szolgálatot". 
(206) 

A „magyar" szent szó, a reformkor annak tartotta; de nincs 
ezzel ellentétben Erdélyi János kijelentése: „nem tudom elég-
gé megköszönni Vörösmartynak, hogy e néhány szót írta: 
minden ember legyen ember és magyar." (45) 

A filozófia az egyetemes igazságok tudománya, de létre-
jöttében nagy szerepe van a nyelvnek. 

„A bölcsészeti hajlam és tudományosság elemei a nyelvben lerak-
vák. A nyelvek csakugyan a bölcsészet bölcsői. A szellem öntudat-
lan él bennök, mint Betlehem kisdedei a pólyában . . ." (199) 

A bölcsészet csírái megvannak — mondja nem titkolt büsz-
keséggel Erdélyi János — a magyar nyelven is; „merem állí-
tani, hogy van annyi, mint a németben". (16) Divat a néme-
teknél kérkedni nyelvük filozofikus bőségével és lenézni a 
magyart ebbéli szegénysége miatt. Velük szemben Erdélyi 
János „elme" szavunk jelentésgazdagságára hivatkozik, 
amelyet a német nem is tud lefordítani (126), továbbá a 
„vanni van" kifejezésre, amelyben a homályosnak tartott 
hegeli „közvetlen van" pontos és világos megfelelőjét látja. 
(17) A magyar nyelv tudvalevően mellőzi az „est", „ist" 
kopulát; Erdélyi János szerint ez fényes bizonysága filozó-
fiára termettségének, a kopula ugyanis 
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„nem tartozik oda észileg az ítélés formájához, hanem az csak nyelv-
tani fölösleg a bölcsészet rovására, mert az együvé tartozó fogalmak 
nélküle is összeköttetnek az elme által; [. . .] A z ítélés magyar alakja 
az igazán bölcsészeti." (42)2 

Hegel, amikor a kopula elhagyása mellett érvelt, magyar ész-
járás szerint gondolkodott, vagy az ős magyar, már nyelve 
megalkotásakor, hegeli módra. 

„így szövi be magát az ész a nyelv szavaiba s gondolatformáiba, 
mikép gubójába a selymér [ = selyemhernyó]. Szók, melyek minden 
meggondolás nélkül peregnek ajkainkon, s talán csak egyszerre mint 
rögtönzések állhattak elő, mély elmére utalnak vissza. [. . .] Az ért-
hetlennek mondott idegen bölcsész, meg az együgyűnek vélt magyar 
nép gondolkodása üt együvé. Pap Endre költészete jut eszembe. 
A bölcset nála egy kis gyermek vezérli haza lámpásával. Ilyen lám-
pás a nyelvszellem. Együtt járnak mellette a bölcs és a gyermek." (42) 

* 

Annak idején Bessenyei a magyar nyelvet hegynek mon-
dotta, amely aranykővel teli, mégis szegény, mert nincs bánya 
és bányász benne. Hasonlóképpen szólt Erdélyi János bölcse-
leti nyelvünkről. 

„A mi nyelvünk szép nyelv, gyönyörű nyelv, csak egy a baja: nem 
volt még bölcsész kezében ; és most sem látok írót, ki ne csak nyel-
vész lenne, hanem filozóf és műbölcs is. Az én bölcs nyelvészem most 
épen az, ki máskor más téren is az volt már: a nép, a köztudalom, 

2 A kopuláról vallott hegeliánus nézetével Erdélyi János eltért a 
hagyományos nyelvtani és filozófiai gondolkodástól. Vö. Geleji Ka-
tona István : „ha szintén a copula nem olly fő része is a propositions^. 
[ . . . ] , mint a subjectum és a praedicatum, kiváltképpen a Logica sze-
rént; de azért az is ugyan része, főképpen a Rhetorica szerént, úgy-
mint amellyvel köttetnek a subjectum és a praedicatum is öszve; 
egyébként anélkül a propositio csak egy ollyan lenne, mint a föve-
nyek a mész nélkül, vagy a deszkák az enyv és gyantár nélkül. Egy 
ollyan része azért a copula, Est, a propositionak, mint a mész a kő-
falnak, vagy az enyv az asztalnak". (Váltság titka, III. 1185). — A 
kopula értelmezése az egyházi íróknak az oltáriszentség tanában 
vont fontos. 
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a nyelv élete. Nem lehet kívánni nyelvtől, hogy eredetileg, az iskolát-
lan nép befolyása után több és mélyebb nyomai legyenek benne a 
bölcsészeti hajlamnak, mint vannak a mi nyelvünkben. Példa és út-
mutatás illendően van benne kiszolgáltatva . . ." (35— 36) 

Magyar filozófiai műnyelv akkor áll elő, ha a tudós ezt a 
példát és útmutatást követi; ha a bölcsészeti nyelvvizsgálat 
— Erdélyi János szavával - „bölcsészeti nyelvművelés"-t (94) 
alapoz meg. 

Nyelvalkotó törekvésében Erdélyi Jánosnak nagy nehéz-
ségekkel kellett szembenéznie, de támaszkodhatott hagyo-
mányokra is. Programjaként hirdette: „Óhajtásom [ . . . ] 
bölcsészetben is visszafordulni, meddig csak nyomokat le-
lünk, a múlt emlékeihez." (101 — 102) Ennek a visszafordulás-
nak köszönhetjük A bölcsészet Magyarországon című tanul-
mányát. Ezt a remek írást nemigen emlegetik, noha jelentő-
ségét lehetetlen túlbecsülni. Szerzője nemcsak adatokat tár 
föl és rendszerez, nemcsak tanokat ismertet és elemez, hanem 
figyelemmel kíséri a filozófiai szaknyelv fejlődését is, örven-
dezve minden előre tett lépésén, amellyel igazolva látja a ma-
gyar nyelv bölcseleti alkalmasságába vetett bizalmát. „Ami 
meglett, szükségkép lettnek kell lenni, az nemletté soha nem 
lehet" — idézi Méliusz Pétertől, és ezt a kommentárt fűzi 
hozzá : 

„Az ez, mi a német Dasein, Nichtsein, melyre hasztalanul keresnénk 
jobb szót, miután háromszáz év óta megvan." (234) 

Apáczai Csere Jánosról büszkén jegyzi meg, hogy koráb-
ban írt anyai nyelven filozófiát, mint a németek. Vállalkozása 
„küzdelem", „birkózás" volt a nyelvvel. (184) 

„Megdöbbenté a nyelv parlagsága és szegény volta, s mit csinált? 
Ami kevés készlete volt nyelvünknek a múltból, és amint könnyen 
keze ügyébe estek a szók, fölhasználta . . ." (270) „Apáczainál igen 
sokat lelhetne a nyelvtörténet, miből az irodalom is szépen gazda-
godhatnék. Mert sok derék szót őrizett meg a régiségből . . ." (270) 

Mindez azonban nem lehetett elég, s a magyar filozófusnak 
új szavakat kellett alkotnia. 
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„. . . idegen szó nem állhatott meg átfordítás nélkül előtte; és ez az, 
mi egyszerre valóságos csuda, sőt több: merény." (191) 

Apáczai Csere újításai nem mindig voltak érthetőek közön-
sége számára; Bod Péter és Wallaszky bírálták is ezért. Er-
délyi János elismeri, hogy nagy elődjének szóalkotásai közt 
sok van, amelyet 

„ma sem az élet, sem a szótár nem ismer, ridegen kimondva senki 
meg nem ért. Mégis e kezdet a mai bölcsészeti magyarság elemei." 
(270) 

Nagy kár, hogy Apáczai Csere 

„nyelvi törekvései abban hagyattak. Utódai, még ha bölcsészek is, 
nem érték föl ésszel ama nagy igazságot, hogy minden nyelv egy ki-
jelentés. Homér, midőn szárnyas igének nevezi a beszédet, többre 
gondolt a repülésnél, talán olyanra, mint a méheknél, hogy visznek 
valamit. A nyelv az eszmék hordozója. Apáczai látta az igazságot és 
szolgálta, utódai nem." (273) 

Apáczai Csere kezdeményének folytatása Erdélyi Jánosra 
maradt. 

„ N e m volt más célom, mióta íróvá lettem, mint, ha isten engedi, leg-
alább egy vonallal tetti mélyebbé a hazai gondolkodást." (44) 

Ehhez meg kellett alkotnia azt a nyelvet, amely alkalmas 
arra, hogy eszmék hordozója legyen. Segítséget, példát a ré-
giektől remélt: 

„ A bibliafordításokból, Szenczi Molnár, Dráskovics, Geleji Katona, 
Medgyesi, Pázmány stb. munkáikból, mindezekhez többet nyomozva, 
fáradságunk nem esnék hiába . . ." (262) 

Ez nem volt új gondolat; már Csokonai, már a fiatal Köl-
csey régi prédikátorainknál kereste az új szavakat, s ha szán-
dékukat foganat követi, nyelvújításunk története másképp 
alakulhatott volna. A nagyszabású feltáró munkát azonban 
sem ők, sem Erdélyi János nem végezték el; a nyelv moderni-
zálásának módszere a szóalkotás lett és maradt. A vakmerés. 
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Erdélyi János műveiben a tudományos szakkifejezések 
többsége saját újítása. Van köztük jó néhány szabályos kép-
zés, szellemes lelemény, mint: elvtétel = axióma, élvezet = 
voluptas, erély = energia, földészet = geológia, járulék = 
akcidens, kapocsszó = kopula, másulás — alteratio, mér-
séklet — temperantia, parány = atom, szabatosság = prae-
cisio, szervület = Organismus, világtan = cosmologia. Ezek 
egy része megélt, más része nem. A nyelv ugyanis, amely be-
fogad vagy ellök, szeszélyes. Fegyenc, kegyenc: elfogadott 
szavak, az ugyanolyan képzésű keblenc nevetséges. Miért? 
Nincs rá magyarázat. A nyelvújításhoz szerencse is kell. 
Szokták mondani, hogy Petőfi kitűnő érzékkel csak azokat 
a nyelvújítási szavakat használta, amelyek beváltak, megho-
nosodtak. Vajon nem fordítva van-e: azok a szavak honosod-
tak meg, amelyeket Petőfi művei, közismert versek, bevéstek 
a nemzeti tudatba? Ha a közönség többet forgatja Erdélyi 
János munkáit, talán az ő furcsa szóalkotásait is megszokta 
volna. S most bevett szóként járhatna az erőzet = dynamis-
mus, érzemés = sensatio, észleges = rationalista, fölvét = 
hypothesis, hasonság = analógia, iskolász = skolasztikus, 
jelv = symbolum, mozhatlanság = immobilitas, súlyhodás = 
gravitatio, valárd = reál, vitázat = disputatio. Sajnálhatjuk, 
hogy legalább az önvolt nem gyökeresedett meg, hiszen a 
„Ding an sich"-re azóta sincs jobb szavunk. Erdélyi János 
szócsináló módszere annak idején nem számított képtelen-
ségnek. A nyelvújítás Kazinczy küzdelmeivel nem ért véget, 
még jórészt hátra volt a szaknyelvek megmagyarosítása, egy 
ideig még élt az a felfogás, hogy az író merhet, s Erdélyi Já-
nos ennek a felfogásnak a híve volt, szóalkotásait, amelyek 
ma fantasztikusnak látszó képzések, elmetszések és össze-
vonások által jöttek létre, nem az önkény, hanem az írói sza-
badság művének tartotta. Ez sugallta néki az olyan kalandos 
ötleteket, mint egyleges = indifferens, föllengő = spekulatív, 
körisme = enciklopédia, semlény = chimaera, szellengő = 
libertinus, váladékos = eklektikus, vezeklény = purgató-
rium. A nyelv szűkössége „a bölcsészt vagy elrettenti, vagy 
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vakmerővé teszi. Apáczainál ez utóbbi történt." (270) Ez 
történt Erdélyi Jánossal is. 

* 

Gyulai Pál bírálta Erdélyi János nyelvi „különcség"-eit, 
s ezzel alkalmat adott neki arra, hogy kifejtse nézeteit a 
filozófiai és általában a tudományos írásmű formai kérdései-
ről. 

„Senki sem tudja jobban magamnál különcségeimet. D e ki nem volt 
különc és erőltetett nyelvű, ha újat is merészelt? S én — nem dicsek-
vésül mondom — de csakugyan merészeltem újonnan kötni, átvetni, 
forgatni szókat, másítani szófűzéseket, keresni vagy új kifejezést régi 
gondolatra, vagy ó kifejezésbe nyomni új gondolatot." (676) 

Gyulai Pál irodalmi formát kívánt, könnyű, kerekded, nép-
szerű előadást. Ezt az igényt Erdélyi János szerint a forma 
„külsőleges felfogása" (661) diktálja, amely nem veszi figye-
lembe, hogy 

„a tudományos próza tulajdonkép legszorosabb egysége a formának 
és tartalomnak". (667) „A forma sem több, sem kevesebb, mint a 
tartalom teljessége." (668) 

Genezisében a gondolaté az elsőség. A nevére méltó filozó-
fusnál 

„a tartalom, mint átszellemült anyag, készen fog állni a lélekben, s 
megérve mint a magzat, várni, hogy világra jöjjön. És a gondolat 
szülemlésének is elérkezik órája: mondd ki! az leszen a forma. Mert 
a tartalom nem vajúdik magában, hogy formát szüljön, vagy más 
valakitől kapjon, hanem születnek együtt. Bírja csak író a tartalmat, 
bírni fogja a formát is." (664) 

Minden formai elem, amely nem együtt születik a tartalom-
mal, csak külsőség, hozzáadás, üres dagály, „a retorika 
diadala". (670) 

„. . . az a forma, melyben a tartalomtól független adalék van, nem 
is forma, csak száguldozás a forma körül, annálfogva szűkölködik is 
minden esztétikai becsben most és mindörökké." (671) 
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A retorikától való idegenkedés jellemzi Erdélyi János stí-
lusát. Ritkaság nála az ilyen retorikai építmény, kétszeresen 
triadikus szerkezet: 

„a tudomány ne legyen kéjhölgy puszta gyönyörül, vagy szolgáló, 
keresetül, hanem jegyes, nemzésre, haszonra, tisztességes vigaszta-
lásra." (344) 

Metaforikus kifejezés, mint „rést ütött a skolasztika felleg-
várán" (273) csak elvétve fordul elő. Ellenben át- meg átszö-
vik előadását a hasonlatok, ezek sűrű használata — és hasz-
nálatuk mikéntje — nyom egyéni bélyeget stílusára. 

A hasonlatnak, funkciója szerint, két fő típusa van. A ho-
méroszi hasonlat szemléltet és ékesít. Ezt a fajtát alkalmazta 
Vörösmarty és Arany, epikus műveikben. Erdélyi Jánosnak 
erre nem volt szüksége, mert „a tudomány nem szemléltetni 
akar, hanem tudatni" (663), a járulékos ékesítés jogát pedig 
csak a költészetben ismerte el. A hasonlat másik típusa — kü-
lönösen példázattá, parabolává növesztett alakjában — az 
ősi filozofálásnak, majd kiváltképp az egyházi irodalomnak 
a sajátja, és érvelő funkciót tölt be. Ennek Erdélyi János 
nagy figyelmet szentelt mint elméleti vizsgáló. „ . . . a régiek-
nél minden tömve rejtvényekkel, példázatok és hasonlatok-
kal." (347) Erdélyi János világosan látta, hogy ezek az érve-
lés kezdeti, poétikus eszközei, mert miként „korábbi a jel-
képes mint a betűs írás: hasonlóul a példázat is az érvnél, a 
megmutatásnál". (347) Kezdetben ugyanis 

,,az emberi elme találmányai, igazságai, melyeket ma mindenki ért, 
újak és szokatlanok, így nem könnyen voltak felfoghatók: ilyen 
képek és példázatok által hozattak közelebb az érzékhez". (347) 

Ez a „parabolai költészet" „szent és fönséges is, amennyiben 
a vallás sem veti meg szolgálatát, midőn az isten és ember 
közti viszonyt általa tartja fenn" (347), sőt a filozófiának is 
szüksége lehet rá, a bölcsészeinek ugyanis „egy keresztje 
vagy átka van, ti. hogy nem lehet állításait, tételeit, igazsá-
gait szem elé hozni, mint a matéziséit" (140), ezért időnként 

3 I t 91/2 
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kénytelen élni „a példáknak és hasonlatoknak az isméret 
valamennyi megjárhatott mezejéről" vett eszközeivel. (140) 
Ez a módszer azonban veszéllyel is jár, mert a gondolatra 
,;a mesével, példázattal mintegy lepel boríttatik". (348) Er-
délyi János tehát, bár kedvtelve és hosszan idézte Szepsi 
Csombor példázatos tanításait (154— 155), maga ritkán fo-
lyamodott e hagyományos módszerhez: 

„Az építőnek bölcsességét, jártasságát mutatják ugyan művei, de 
képét nem. így vagyunk istennel is." (349) 

Erdélyi János hasonlatai mindkét ismertetett típustól kü-
lönböznek. „A bölcsészet [ . . . ] nyugszik mélyen a tuda-
lomban, mint irány a delejben . . ." (199) Ez a hasonlat nem 
szemléltet, nem ékesít, nem érvel; ez nem egyéb, mint a tar-
talommal együtt született forma. Megfelel annak az igény-
nek, hogy 

„a gondolat úgy és ne másképen legyen legjobban kifejezhető, vagy 
legalább, ha felfoghatóvá kell lennie, el ne testesíttessék, poézisba 
ne csapjon át". (668) 

Efféle hasonlatot sokat idézhetünk. Egy részük a művelt-
ség, az irodalom köréből veszi anyagát: „A népek, mint 
Homér hősei, kicserélik fegyvereiket" (206); „mint Hamlet 
atyjának lelke" (16); „mint Goethe halásza" (22); „mint 
Prometeusz" (350); „mint római augur" (28); „mint a me-
sék elátkozott hercegei" (17); a pápaság és a skolasztika, „e 
két nagyhatalom [ . . . ] , mint a csúcsív oszlopai, szorosan tá-
maszkodott egymáshoz" (197); a frivolságra hajlandó mű-
vészet, „mint valamely önszabadságára hagyott bacchans, 
csak arra lesz hivatva, hogy megutáltassék" (629); „a tárgy 
a gondolaton, a gondolat a tárgyon kívül kecses szemközti-
ségben, merev különváltságban parádézott, mint az ancien 
régime alatt a menüett táncosai . . . " (31) Az irodalmi ha-
sonlatokhoz számíthatjuk a közmondásokra hivatkozókat 
is: 
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„mint Kis-Viczay egy közmondásában meghagyta, hogy vén katona 
gyakran megveri az ifjat" (16); „Valamint egy olasz közmondást 
tartja, hogy minden út Rómába visz: úgy van ezzel a dialektikai rend-
szer" (24); 

a magyar szellem „olyan, mint a fű, melyet, közmondás sze-
rint, kalapáccsal sem lehet leverni Szent György-nap után". 
(16) Gyakoribbak ezeknél a természet és a mindennapi élet 
köréből vett hasonlatok. A népvándorlás népei „egymás 
után mint a kő, tűntek el az események folyamában" (53); 
a skolasztikusok kevés tudományos anyag birtokában 
„szőttek ki és össze magukból, mint a pók, bizonyos vékony 
vásznat" (342), és folyton magukat ismételték, „mint a ve-
temény, folytatván önlétét határ nélkül évről évre" (246); „a 
sok illendőségtan [ . . .] befutá a világot, mint valamely fo-
lyondár növény" (59); Hetényi bőbeszédű stílusa lealacso-
nyítja a bölcsészetet, „zörgő géppé változtatva, mely lármáz 
és altat, mint a malom" (62); a magyar nyelvben „annyi az 
erős hang, mint a harci harsonában" (200); ami lényegtelen 
egy nemzet gondolkodásában, „a míveltség eléhaladásával le 
is hull, mint a kacagány, az ivadékokról" (48); a filozófiára 
alkalmas nyelvet „bírjuk, de hagyományilag, mint gyermek-
dajka a mesét" (43) — és találunk hasonlatot lábbeliről, 
hernyóról, kenderről, repcetermesztőről is. (582, 43, 46, 62) 
E populáris anyagú hasonlatok azáltal érnek el különös ha-
tást, hogy a bölcselet elvontságaihoz nagyon is reális és hét-
köznapi képzeteket társítanak. Szándékosan, mert mint Er-
délyi János írja: „versben, prózában kirívólag vetém oda 
némelykor a nem odavalót, például talán népit, vagy meg-
fordítva". (676) Alaki tekintetben Erdélyi János hasonlatai-
nak leggyakoribb tulajdonsága a rövidség: „A bölcsészet, 
mint a jó vitéz, indul, mihelyt ideje megjő." (24) Hazánkban 
nincs folyamatos tudományosság: „Lett és jött a rendszer 
hozzánk, mint a vendég, el is ment rendesen, mint az." (258) 
Az ilyenek olvastakor érezzük leginkább, hogy tartalom és 
forma együtt keletkezett, s a gondolatot másképp mint éppen 
a választott hasonlattal nem is lehetne közölni. A hosszab-

3* 
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ban kifejtett hasonlat, mely a régi egyházi írók modorát kö-
veti, jóval ritkább: 

„valamint a füvész nem tesz különbséget a növények között a maga 
tudományára nézve, mert az útféli porcfű akkép éri el célját s tölti 
be rendeltetését szemében, mint a legnagyobb cédrus : akkép az egyé-
niséget valló esztétikus is . . . " (583) 

* 

Erdélyi János szerint „költők és bölcsészek egy időt élnek 
és segítik egymást, miképp Schiller a kanti elveket, Hegel a 
goethei világnézetet . . . " . (15) Ez a segítés persze nem apró-
lékos kölcsönhatás, hanem párhuzamos működés. Amikor 
Erdélyi János fellépett, ez az egyidejűség, ez a párhuzamos-
ság költészet és filozófia között még hiányzott. Néki — mi-
vel a bölcseletnek még nem volt Csokonaija, Vörösmartyja — 
a késedelmes filozófia nagykorúsítását kellett célul kitűznie: 
„Helyezzük be hát magunkat, bölcsészetileg is, a történeti 
állás jogaiba, mint a költészeti oldalon eddigelé behelyeztük 
már." (102) A feladat nagy erőfeszítést követelt. Az ered-
mény: Erdélyi János megtanította a filozófiát magyarul be-
szélni. 

DÁVIDHÁZI PÉTER 

„OMNIS CREATURA INGEMISCIT" 
(ERDÉLYI JÁNOS KRITIKUSI VILÁGNÉZETE) 

A feljajdulás joga és a megbékélés kötelessége: Erdélyi 
János kritikusi munkásságát e két alaptétel együttműködése 
teszi jellegzetessé. A művészetfilozófus gondolatvilágában és 
a gyakorló kritikus egyes ítéleteiben egyaránt döntő szerep-
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hez jut, hogy mindenkor ragaszkodik mindkét meggyőző-
déséhez. Időtlen logikai ellentmondásukat időben kibonta-
kozó drámai folyamatban oldja fel, hegelies dialektikával, 
hogy a lélektani belátásnak és a világnézeti elkötelezettség-
nek egyaránt igazságot szolgáltasson. Elég fogékony volt az 
emberi szenvedés iránt ahhoz, hogy ne akarja kitagadni a 
művészetben kifejezhető élmények közül, de elvárta a műtől, 
hogy végül példát adjon a fájdalom legyőzésére s a rendel-
tetésünkben való megnyugvásra. A külső és belső tények 
számbavételének és meghaladásának együttes igénye, amit a 
kor legsajátosabb tudattörténeti fejleményének tekintve a 
tényfelülbírálás elvének neveztünk,1 s Erdélyi munkásságá-
nak minden területén megfigyelhető, kritikusi tevékenységé-
ben mindvégig meghatározta válaszát az irodalmi mű világ-
nézeti problémáira. 

Művészetelméletében mindkét tételét szilárdan megala-
pozta. A művészet végcélja nem a természet külsődleges 
utánzása, fejtegette a Szépészeti alapvonalakban az 1850-es 
évek elején,2 hanem „mindent, ami az emberi szellemben ta-
lálható érzékünk s lelkünk elé hozni. — Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto." Nagy szó volt ez az eszményítő 
stilizáció íratlan törvényeinek korában, amikor még egy 
Gyulai Pál is azt hangoztatta Petőfi „legveszettebb kedvében" 
költött világfájdalmas verseiről, hogy a költő jobban tette 
volna, ha megírásuk helyett kisétálja vagy kialussza magát:3 

bizonyos lelkiállapotokban nem szabad írni. Ráadásul a 

'Dávidházi Péter: A „bevégzett tények" felülbírálása. A kritika-
történet korszakformáló elve 1849—1867. In: Forradalom után — 
kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában. 
Szerk. Németh G. Béla. Bp. 1988. 7 9 - 9 8 . 

2 E mű fennmaradt két változatáról és keletkezésének valószínű 
körülményeiről lásd T. Erdélyi Ilona jegyzetét. In: Erdélyi János: 
Filozófiai és esztétikai írások. S. a. r. T. Erdélyi Ilona. Bp. 1981. 
1011. 

3 Gyulai Pál: Szépirodalmi Szemle (1855). In: Gyulai Pál: Kritikai 
dolgozatok 1854-1861. Bp. 1908. 193. 
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művészetfilozófus Erdélyi kritikusként tágabban értelmezte 
a humánum fogalmát, mint ameddig előtte vagy utána a 
mereven előíró kritika (például egy Thewrewk Árpád) elme-
részkedett. Számára a művészet az „élet minden állapotain", 
jón és rosszon mégsem az öncélú bemutatás kedvéért viszi 
keresztül a „kedélyt": éppen ezzel összefüggésben fogadja 
el a művészet másik egyetemesnek tekintett célját, neveze-
tesen 

„hogy a vágyakat szelídítse, a szenvedélyeket tisztítsa, és tanítson, 
ama régi horáci tan szerinti utili dulci miscere, vagy aut prodesse 
volunt, aut delectare poetae".* 

Ahogy a korabeli magyar kritika más nagyjai, ő is a vallásé-
hoz hasonló hivatású művészettől várta el mindezt. 

„ A művészet fő célja és feladata, hogy a vallással és bölcsészettel 
közösen egyik módja s útja legyen a szellem igazságai, az ember leg-
mélyebb érdekei, szóval: az isteni dolgok nyilatkozásának."5 

Az a vigasztaló és kibékítő hatás, amely éppúgy a művészet 
lényegi funkciójához tartozik szerinte, mint a mindenre ki-
terjedő lélektani igazság bemutatása, már a bölcselettől sem 
mindig várható el, s a vallással rokonítja a művészetet. A fel-
világosodás filozófiája „nem ad menedéket a szívnek, ha ki-
áradtak szenvedései, nem vigasztalást a kedélynek, ha fel-
támadt a világ ellen", írta a bölcselet vigaszát egyébként jól 
ismerő6 sárospataki filozófiaprofesszor 1855-ben az Egy 
századnegyed a magyar szépirodalomból lapjain, ellenben a 
vallás és a művészet nemcsak a régi görögöknél, hanem „ná-
lunk is együvé forrvák [. . . ] minden ellenmondások dacára", 
és képesek a kétségbeesett, szenvedő és a világ ellen lázadó 

4 Erdélyi János: Szépészeti alapvonalak. In: Filozófiai és eszté-
tikai írások, 617. 

8 U o . 615. 
6 Lásd erre uo. 664., vö. még uo. 33., 139., 140., 199., 269., 507., 

791., 796., 888. 
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embernek vigaszt nyújtani, ahogyan például Eötvös regé-
nyében szerinte ez a „két égi testvér" találkozik, „midőn a 
Karthauzit a »De profundis« nyugodt, fájdalomteli hangjai 
töltik el, s megmentik az öngyilkolástól! " 7 A bemutató és 
egyben vigasztaló, feltáró és egyben megszelídítő, kifejező és 
egyben megtisztító, gyönyörködtető és egyben tanító szerep, 
amelyet Erdélyi a művészetnek tulajdonított, mintegy össze-
foglalását kapja meg a Szépészeti alapvonalak egy harmadik 
meghatározásában, amely szerint a művészet célja „kiengesz-
telni" való élet és elvont eszme ellentétét, hidat vervén a lé-
lektani igazság és világnézeti elkötelezettség közti szakadék 
fölött.8 

Erdélyi kritikáiban is hű maradt e tágas művészetelmélet-
hez, amelynek keretei közé befértek a kétely, borúlátás és 
kétségbeesés irodalmi megszólaltatásai. Az ő kritikái tuda-
tosan, sőt nemegyszer programszerűen szembeszegültek a 
ridegen előíró bírálat tematikai szűkmarkúságával és lélek-
tani értetlenségével, s mint egy fogékonyabb és engedéke-
nyebb új kritikatípus szálláscsinálói láttak munkához. Szá-
mára minden mű sajátos „szellemnövény" volt, amelyet nem 
elég osztályba sorolni, mert ez „megfeszítése az elevennek", 
hanem azt kell megvizsgálni, „miért új ő, vagy mi van benne; 
s mi ő, magára nézve".9 Védeni merte és tudta a sötét élmény-
világú műveket, akár más kritikusokkal szemben is, ha úgy 
látta, van miért. 

„A karthauzi ellen felhozták [ . . . ] , hogy előkelőleg uralkodik benne 
a komoly kedély, fekete vér, máj-, lépkórság, [. . .] hamar esik ké-
telybe. Igen! de ha beléesik: benne van, s az éppen oly állapota lel-

7 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. Pesti 
Napló, 1855. szeptember 13,—november 24. Kötetben: Erdélyi Já-
nos válogatott müvei, kiad. Lukácsy Sándor, bev. Wéber Antal. Bp. 
1961. 2 9 5 - 2 9 6 . 

8 Erdélyi János: Szépészeti alapvonalak. In: Erdélyi János: Fi-
lozófiai és esztétikai írások, 618. 

9 Erdélyi János: A bölcsészet Magyarországon. In: Erdélyi János: 
Filozófiai és esztétikai írások, 293. 
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kének, mint a szerelem vagy öröm, mint gyomrának az éhség, ínyé-
nek a szomjúság."10 

Vörösmarty: Az emberek című költeményét annak példája-
ként említette, 1856-ban, hogy ,,a legsötétebb színezet poé-
zisa" is hozott „gyümölcsöt, mely ha keserű is, de azért van 
rajta mit csodálni".11 Csupán Arany János Kisebb költemé-
nyeiről írott kritikájára és a költő válaszlevelére szorítkozva 
úgy tetszhet, mintha szembenállásuk állandó és végleges lett 
volna: Arany védte a pesszimizmus müvészetbeli jogát Erdé-
lyivel szemben; vitájuk azonban rejtetten folytatódik, ide-
vágó szövegeikből12 láthatóan mindkettejük véleményét 
finomította, s Erdélyit még fogékonyabbá hangolta a komor 
lelkiállapot iránt. Az 1850-es évek végének magyar költésze-
tét taglaló szemléjében (1859), amely már Arany érveinek 
hatását is magán viseli, Vajda Jánosnak „az érzelmek sira-
lomvölgyében" járó költészete bírja engedékenységre. 

„Engedjük csak meg, hogy lehet és van lelkiállapot, mely, ha nem 
mutat is optimistái derültségre, mindamellett ugyancsak költői: és 
nyertünk földet a költő lábai alá, melyen szemre vehetjük alakjait." 

Ő maga „nem oly merev empirikus", hogy meg ne engedné, 
így bevallottan élvezni tudja Vajdának azokat a költeményeit 
is, amelyek a szabályos absztrakciókban gondolkozó pszi-
chológusban ellenszenvet keltenének. A feljajdulás költészet-
beli jogának alátámasztására érvelésének ezen a pontján Pál 
apostolt idézi: „Omnis creatura ingemiscit."13 

10 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. In: 
Erdélyi János válogatott művei, 293. 

11 Erdélyi János: Arany János kisebb költeményei. Pesti Napló, 
1856 augusztus-szeptember. Kötetben: Erdélyi János válogatott 
művei, 370. 

12 Vitájukat és Arany idevágó nézeteit tárgyaltam már: Arany 
János kritikusi világnézete, ItK 1985/1. 38—63. 

13Erdélyi János: A legújabb magyar líra. Budapesti Szemle. 1859. 
Kötetben A magyar líra, 1859 címmel, in: Erdélyi János: Tanulmá-
nyok. Bp. 1890. 157. 
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A mondat, amelyből e három szót kiemelte, s mely tágabb 
kontextusában a megváltás vágyával függött össze, a Vulga-
tában így hangzott: „Scimus enim, quod omnis creatura 
ingemiscit, et parturit usque adhuc"; a Károli-fordításban 
pedig így szólt: „Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ 
egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig." (Róm 8, 22.) 
A kritikus gondolatmenetébe az ingemisco igének leginkább 
a „feljajdul", „fájdalmas nyögést hallat" jelentése illik bele; 
erre mutat, hogy következő mondata Salvator Rosa egy 
rajzára hivatkozik, amelyen „minden alak öl és öletik egy-
szersmind", majd kiáll a gyötrődő költő megszólalásának 
jogáért. 

„És a művész melancholiája, mihelyt megérthető, azonnal jogos. 
Tényül fogadjuk el annak okáért Vajdánál is a sötét, magával küzdő 
alanyiságot; megengedvén azt úgy lélektani, mint életbeli adatok 
alapján."14 

Lélektani és életbeli adatok alapján érthetjük meg magá-
nak Erdélyinek is kritikusi fogékonyságát a komor kedély, 
sötét világlátás és belső meghasonlás hiteles panasza iránt. 
Ha valaki, ő igazán tudhatta, mit érez a sorsüldözött. 
Tudnia kellett azt is, mert volt része benne, hogy a rámért 
csapások közepette hogyan esik a megbékélésre intő kegyes 
erkölcsprédikáció szólamait is hallgatnia a szenvedőnek. Ő 
maga 1814-ben született, apja már 1832-ben meghalt, 1841-
ben anyját is elveszítette. 1841. március 24-én nőül vette 
Vachott Kornéliát, aki 1842. március 6-án leánygyermeknek 
adott életet, majd még ugyanazon hónap 15-én gyermekágyi 
láznak esett áldozatul. „Egy nő, ki meghozá gyümölcsét s 
elvirult", keresett fájdalmában némileg vigasztaló gondola-
tot Erdélyi Cornélia emlékezete című versében, „Mint a ka-
nóc, melytől oltárnak lángja gyúlt, / Adván új életet, övé el-
lobbana. / Mert életén váltott meg egy kis csecsemőt". Nem 
válthatta meg: 1844. február 9-én az egyedül maradt apa 

» Uo. , 157. 
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szemefénye, az elhalt feleség nevét őrző Kornélia Zsuzsanna, 
ez az „igen szép kis lányka"15 is elpusztult, huszonhárom 
hónapos korában. „Ott állok az életbe, hol csak öregek szok-
tak állani, miután övéiket eltemeték [ . . . ] én már semmit 
sem veszthetek többé" — írja még harmincadik éve betöltése 
előtt Krizbay Miklósnak február 21-én.16 „Mikor oda men-
tem, hallván betegségét, már a terító'n találtam. Nehéz pil-
lanatokon estem keresztül, az igazi fájdalom pillanatain" 
— idézi fel a borzalmas élményt Csengery Imrének március 
13-án, célzással sorsának „daemoni" alakítására, s arról 
tudósítván barátját, hogy a rászakadt „rémítő szabadságot" 
nyugat-európai utazásra próbálja használni, amelynek azon-
ban pesszimizmussal néz elébe.17 

Aligha sejthette, micsoda dörgedelmet von magára az 
utóbbi beismeréssel. „Veszteséged súlyát ismerem, s azt sem 
a hiu vigasztalás szózatával, sem a késő keserv visszhango-
zásával profanálni nem akarom" — nyugtatja meg válaszle-
velében a jóbarát, ám a folytatásban egyre kevésbé tudja 
megtartóztatni magát a mind fenköltebb nyelvezetű világ-
nézeti kioktatástól. 

„De, kebled istenére kérlek, azon reménytelen indulatokat, azon 
sötét érzelmeket, mellyekkel utad elébe nézesz, s mellyek épen most 
még megmagyarázhatók leveledben, ne hadd a határokon túl ural-
kodókká lenni lelkeden. [. . .] A scepticismus, barátom, vallási és 
politikai hitben egyaránt kárhozatos, s boldogtalansággal bünteti 
azt, ki helyet engede neki szivében. Járj szerencsésen." 

Mit érezhetett vajon a mindenét elveszített ember e kilátásba 
helyezett újabb büntetés emlegetésekor, nem szívesen kép-
zeljük el, de mintha még ez sem volna elég, a nyilván merőben 

15 Erdélyi János Krizbay Miklóshoz, 1841. február 21-én. Erdélyi 
János levelezése. I— II. A. a. r. T. Erdélyi Ilona. Bp. 1960 - 1962. 
I. 210. 

16 U o . . 210. 
17 Erdélyi János Csengery Imréhez, 1844. március 13-án. Erdélyi 

János levelezése. I. 215. 
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jószándékú Csengery ellenállhatatlanul követi intelmei reto-
rikájának nyelvi és lélektani logikáját: még magasabbra 
szárnyal, szinte egy újabb ParainesisX rögtönöz a külföldre 
készülő lelki épülésére.18 Erdélyi tehát saját bőrén érezhette, 
mi bírhat rá egy teremtményt a feljajdulásra, s milyen érzé-
ketlen tud lenni a világnézetileg mégoly helyes feddés. S ne 
higgyük, hogy élete későbbi szakaszaiban e viszonylag korai 
sorscsapásokat kellett fölidéznie magában, ha át akarta érez-
ni a mások szenvedését. A szabadságharc leveretésének 
traumája után sorozatos megrázkódtatások érték. Életútját 
további kis koporsók szegélyezik: gyermekei közül Aranka 
két és fél évesen (1857), Ákos hat évesen (1862), Katinka 
két és fél évesen (1863), Mariska egyévesen (1867) halt meg, 
s e kegyetlen sorstól szinte kegynek számít, hogy az 1868-ban 
elhunyt apának már nem kellett átélnie a tíz esztendős Ilonka 
(1872), illetve a már apja halála után született, ötéves Mar-
gitka halálát (1874). Kilenc gyermekéből mindössze kettő, 
Zoltán és Pál érte meg a felnőttkort. Mindez tehette volna 
fásulttá vagy cinikussá, de megértővé és erőssé tette, mi-
közben az emberi szenvedés iránti fogékonyságáért újra meg 
újra meg kellett szenvednie. 

Valószínűleg e megszenvedett fogékonyságának köszön-
hető, hogy a sötét élmények ihlette művek látásmódját ő 
vajmi ritkán próbálja azzal megfosztani hitelétől, hogy világ-
képük puszta látszat, vagyis akkori szóhasználattal élve 
merő „alanyiság", a tárgyi világ „valódi" képét önkényesen 
átszínező hangulat fegyelmezetlensége. Jól ismerte ezt az ér-
velést, amely a korabeli magyar kritikában a művek világ-
nézeti ellenőrzésének közös ismeretelméleti előfeltevésére tá-
maszkodott, s amelyben a rendreutasítás egyszerű helyre-
igazításként, egy tévedés kijavításaként tetszelgett, mintha 
valami nagyon egyszerű, szinte magától értetődő és tapasz-
talatilag feltétlenül bizonyítható dologról volna szó. Esze-

18 Csengery Imre Erdélyi Jánoshoz, 1844. március 26-án. Erdély 
János levelezése. I. 216—217. 
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rint nemcsak a világ felépítése, hanem az emberi létezés ér-
telme és értéke, egyáltalán mindennek a végső lényege és 
igazi mivolta kideríthető és ellenőrizhető volna, s a végső 
kérdések mind rövid úton megválaszolhatók. Ez a naiv 
(ismeretelméleti) realizmus arra csábított, hogy birtokosa 
valamiféle gnosztikus magabiztossággal ítéljen elevenek és 
holtak fölött. Már Csengery Imre imént idézett intelmeinek 
magasztos tirádái is ebből az ismeretelméleti előfeltevésből 
kölcsönözték rendíthetetlen oktatói magabiztosságukat; a 
„reménytelen indulatokat" és „sötét érzelmeket" azért akarta 
visszafojtatni barátjával, mert 

, ,[a]z illy lelki állapot csak homályos üveg volna szemeiden, min 
keresztül a tárgyak nem valódi színeikben, hanem az üveghez hasonló 
homályban tűnnének föl teneked ; s vele te, messze világok tájain is, 
csak honn volnál bánatodban, honn volnál kétségeidben."18 

Az efféle szemlélettel szemben Erdélyi kész volt védeni az 
érzelmek színezte világlátás lélektani valóságát mint szerinte 
nem kevésbé fontos tényt, amely a művészetben különösen 
jogos, sőt nélkülözhetetlen. Akik A karthausit komor és 
kételkedő világlátás bűnében marasztalták el, fejtegeti Er-
délyi, azok éppen azzal érveltek, „hogy igen alanyi [. . . ] 
nem levén kifejlődve előtte a tárgyilagos világ", azaz sötét 
színeit a külső valóság nem indokolja. A kritikus, aki filo-
zófusként ellenezte alanyi és tárgyi teljes elkülönítését az 
ismeretelméletben,20 s aki szerint az igazsághoz a külső ta-
pasztalat gondolkodó feldolgozásával, a szubjektum aktív 
közreműködésével juthatunk közelebb, itt is szenvedélyes 
ékesszólással érvel tárgyi igazság és alanyi rávetítés e szét-
választása és rangsorolása ellen. 

19 Uo„ 217. 
20 Erdélyi János: A hazai bölcsészet jelene. In: Filozófiai és esztéti-

kai írások. 8 0 - 8 1 . 
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„Lehet, hogy a tárgyak világa más, de az б lelke állapota most az 
egyszer éppen az, mint az ég, ha felhő nincs rajta, kék, s mondjuk-e 
mégis, hogy az csak látszat, hogy a valóságos ég más színű, hogy a 
színek tárgyilagossága nem kék? [. . .] az ily tanítás lehetetlenre 
visz, s eltöröl minden költészetet."21 

Ugyanilyen szenvedélyes egyetértéssel idézi ehhez Eötvös 
regényéből a véleményt, amely szerint még a patologikus 
fiziológiai eredeztetés sem foszthatja meg hitelétől és jelen-
tőségétől a sötét világképet.22 Mindezzel összhangban Er-
délyi kritikusként többre értékeli a tárgyilagosságra nem tö-
rekvő keserűség művészileg hiteles líráját, mint a külső té-
nyekhez is igazodni iparkodó józanság költészetbeli félmeg-
oldásait. Az ossziáni „bus alanyiságnak" és a byroni „szilaj 
fájdalmasságnak" ihletéséből származó Fáklyaláng szerinte 
Bulcsu Károly legszebb költeményeinek egyike,23 ellenben 
Szelestey László verseiben kifogásolja, hogy a „leginkább", 
„gyakran" és „ritkán" szavakkal mint megszorításokkal 
korlátozza byronias világfájdalmú kifakadásai érvényességét, 
holott 

„Byron, ha elkezde akár az emberiség, akár saját nemzete ellen 
zúgolódni, nem tőn kivételt élet vagy morál és tapasztalás kedvéért, 
hanem forrt ellenök, mint a volkán, mely minden elemet lánggá 
olvaszt". 

Szelestey nem mert élni a költő mindenkori jogával, hogy 
egyetemes érvényű legyen, pedig „a költőnek nemcsak sza-
bad, de kedélye s alanyisága nevében tiszte is úgy szólni", 
s ehhez képest semmiféle tárgyi hűség nem menti ezt az óva-
tosan és aggályosan „tényszerű költészkedést".24 

21 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. In: 
Erdélyi János válogatott művei, 293. 

22 Uo. , 2 9 3 - 294. 
23 Erdélyi János: A magyar líra, 1863. In: Erdélyi János: Tanulmá-

nyok. 2 3 2 - 2 3 3 . 
24 Erdélyi János: A legújabb magyar líra. (1859) In: Erdélyi János 

válogatott művei, 519—520. 
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A feljajdulás költői jogának átérzése akarva-akaratlan kö-
zel sodorta Erdélyit a relativáló ismeretelméleti konstruk-
tivizmushoz, teljesen azonban sohasem tette magáévá ezt a 
szemléletmódot; engedékenységének ezen a téren éppúgy 
voltak határai, ahogy a komor világképű művek értékelésé-
nél. Amit szerinte Az ember tragédiája megjelenít a történe-
lem korszakaiból, az nem tud igazságot szolgáltatni az egész-
nek; „ezek csak árnyékoldalak, s ezeket tartja állandó vilá-
gításban", önkényes torzítás révén, az ördögtől való rész 
teljes képpé növesztésével. 

„Mert erőszak az embert és történelmet Lucifer kedvéért, Az ember 
tragédiájáért erőltetni s egy költői fantomnak feláldozni a történe-
lem szépségeit s kikiáltani fekete vonásait."25 

Azaz Madách erőszakosan befeketítette a történelmet, amely 
a valóságban nem ilyen: a kritikus érveléséből kisejlik végső 
ismeretelméleti realizmusa, amelyhez a relativálás már nem 
tud hozzáférni. S ez nem csupán a történelmi részletek kuta-
tással ellenőrizhető eseményeire vonatkozik nála, hanem 
egészének kozmikus, sőt, transzcendens jelentésére is. Mivel 
szerinte Madách tragédiájában Isten csak azért van, hogy 
Lucifer ellentmondhasson neki, s az ember csak azért, hogy 
legyen kit elcsábítania Lucifernek, a mű „organikus baja" 
már e „koncepcióban" rejlik: „az ember létének, rendelte-
tésének misztériuma helyett" ez a ferde következetességű be-
mutatás az ember „pályájának misztifikációja".26 Végül is 
tehát rendeltetésünk, bár misztérium, annyira feltétlenül tud-
ható, hogy hamis beállítását helyre lehessen igazítani. 
Arany Kisebb költeményeiről szóló bírálatában ki is mondja : 
„Nem kell ahhoz a bölcsészeti könyvtárak átbúvárlása, hogy 

25 Erdélyi János: Madách Imre: Az ember tragédiája. Magyaror-
szág, 1862. augusztus 28—szeptember 3. Kötetben: Erdélyi János 
válogatott művei, 542., 544. 

26 Uo. , 5 4 2 - 5 4 3 . 
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valaki, természetesen a szellem embere, tisztába jöjjön a ren-
deltetéssel."27 

A rendeltetés biztos tudatában az Arany-bírálat legföljebb 
lélektani tényként fogadja el a világfájdalom „sötétkedő" 
állapotát : végső művészeti igazsággá avatását már nem hagy-
ja annyiban. Szerinte ez csak legyőzendő akadály lehet a 
műben, s „hódolattal rendeztessék a végső kibékülés, kien-
gesztelődés alá. Eszköz legyen, ne cél." A meghasonlástól el 
kell jutni a megbékélésig. „Hitlenség, erkölcsi, vallásos és 
politikai vergődések, hanyatlások" egyaránt szóhoz juthat-
nak a műben, sőt „emelik az érdeket", de mindegyik csakis 
mint átmeneti lelki tény, amelyen végül úrrá kell lenni: 
„Tapodtassék el, mint a sárkány Szent György által, hogy 
megjelenhessék a győző feje körül a glória." A felülkerekedés 
e normája jegyében azután kifogásnak számít, amikor a ver-
seket a „fekete szín" árnyalatai szerint osztályozva azt hallja 
ki A dalnok búja és a Mint egy alélt vándor címűekből, hogy 
„többé nincs miért tovább élni; a csüggedés ténylegesség 
gyanánt meghagyatik, elfogadtatik" ; vagy amikor a Hiú 
sóvárgásró\ azt írja, hogy „minden költői szépsége mellett is 
vigasztalanságban [. . . ] hagy", mert lelkünk „egy átmeneti 
állapota végképivé van elszilárdítva" benne; s amikor az 
Evek, ti még jövendő évekről, amelyben a fekete szín leginkább 
eluralkodik, így ír: 

„ebben bűn az erény, jutalom a veszteség, vigasztalás a jobbak szen-
vedése. Mind megállhat lélektani ténynek, életbeli adatnak, mint az 
az indulat, mikor az ember nem szánná mást megölni, széjjeltépni 
haragjában, de [. . .] még azért mert lélektani valamely mozzanat, 
nem egyszersmind művészeti is azonnal. Ott nem lehet, nem szabad 
megállapodni."28 

Tehát rendeztessék alá és legyen és tapodtassék el és nem 
szabad: a szenvedés iránt fogékony és a feljajdulás jogát el-

27 Erdélyi János : Arany János kisebb költeményei. In : Erdélyi János 
válogatott művei, 370. 

28 Uo., 3 7 0 - 372. 
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ismerő kritikus szájából végül mégis milyen határozott fel-
szólítás és tiltás, mennyi imperatívusz! Itt már nincs több 
engedmény. A kritikus, aki valamennyire mindig hajlandó 
volt mű és norma kétesélyes szembesítésére, nyelvhasznála-
tával itt bizony veszélyesen közel kerül az előíró (preskriptív) 
kritikatípus magatartásához. 

Engedékenységének határait illetően egy-egy kritikáján 
belül sem hagy kétségben; ezek még élesebben és pontosab-
ban kirajzolódnak, ha idevágó kritikusi ítéleteit összehason-
lítjuk. Vörösmarty Az emberek című költeményét keserűsége 
ellenére csodálni tudja, mert nem olyan hangon szól, hogy 
az okos felnőtt olvasónak betű szerint kellene vennie, s lát-
hatólag maga a költő sem azonosult teljesen világszemléleté-
vel. Vörösmarty „ésszel látott a dologhoz", mintegy költői 
erőpróbaként „kivette a fájdalomból, amit lehetett, s ott-
hagyta veszni, mint a kifacsart citromot"; ezzel szemben 
Arany hasonlóan „fekete színekkel" és megdöbbentő érzel-
mekkel borongó verseiben nem lehet fölfedezni ilyesféle tá-
volságtartást, ezért világnézetileg ártalmasabbak lehetnek. 

„Mond б is, mint Vörösmarty, erős gondolatokat, de a legmélyebb 
igazság, meggyőződés, de a kedély hangján, így annál veszélyeseb-
ben, hogy a dolgok visszafordultságát megszeressük; és éppen itt 
rejlik a fekete mód gonoszsága. Mennél jobb, annál rosszabb."29 

Ahogy Vörösmartynál a szerepvers feltételessége a mentő 
körülmény, Eötvös regényében a végső feloldás világnézeti 
feddhetetlensége. Erdélyi azért kelhetett védelmére A kartha-
гш'Ьап kifejeződő komor és kétkedő lelkiállapotnak, mert 
szerinte a legcsüggesztőbb részleteinél is közel van a hit vi-
gasza, s a mű egésze segélykiáltás „istenhez a veszendőbe 
ment és menendő hit, szeretet és remény nevében". Szerinte 
nem a kétely regénye ez, hanem „egy nagy vallásos költészet", 
amelynek művészi hatását az szavatolja, hogy „végső kime-
netele a legszebben összeengesztel örömet és bánatot, eget és 

29 U o . 3 7 0 - 3 7 1 . 
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földet, s [ . . . ] a halhatatlanság hitével ajándékozza meg lel-
kedet".30 Ég és föld összeengesztelését érezvén ki a regényből, 
Erdélyi a saját fogalmai szerinti legmagasabbrendű vallási 
jelentést tulajdonítja neki; erre enged következtetni, hogy 
amikor (1845-ben) a veronai magyar katonák református 
istentiszteletén a „Megengesztelted a földhöz az eget" sort 
tartalmazó éneket hallja, útinaplójába éppen ezt a sort 
jegyzi be, szűkszavú, de sokatmondó kommentárral szólván 
megrendítő élményéről: „Ez az egész keresztyén vallástan 
teteje (culminatio)."31 Bármennyire védte e kritikájában a 
kétely és meghasonlás jogát (főként fiatal embernél és át-
meneti lelkiállapotként), e kiengesztelő véghangzat nélkül 
nem mentette volna föl a regényt; ahol ugyanis elmaradt az 
ilyen feloldás, nem volt hajlandó teljes szívvel kiállni a műért. 
Vajda némelyik sötét versét például saját bevallása szerint 
tudta élvezni, költészetét mégis elég tartózkodóan dicsérte, 
s összefoglaló ítélete végén a bizonyítványt iskolamesteri 
szavakkal állította ki: „Tőle függ [. . .] áttérni a költészet 
rendes művelésére. Az nem áttérés lesz pusztán, hanem meg-
térés az eddigi tévelygés után."32 Nem véletlen, hogy Vörös-
martynak szerinte éppen a Salamon az „egyik legjobb műve", 
ebben ugyanis megtalálja a tragikumon való felülkerekedés 
elvárt dramaturgiáját: a meghasonlásra következő megbé-
kélést.33 Szent Györgynek le kell győznie a sárkányt. 

A kiengesztelődést számon kérő, s ehhez az ember rendel-
tetésének belátását szorgalmazó Erdélyi gondolkodásmódja 
ebben a tekintetben Hegelével rokon. Nem mintha hegeliánus-

30 Erdélyi János : Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. In : 
Erdélyi János válogatott művei, 295— 296. 

31 Erdélyi János: Úti levelek, naplók. Vál. és szerk. T. Erdélyi Ilona. 
Bp. 1985. 413. Az éneket Korompay H. János azonosította (438. sz. 
dicséret, 4. versszak); ezúton köszönöm szíves közlését. 

32 Erdélyi János: A magyar líra, 1859. In: Erdélyi János: Tanulmá-
nyok. 1 5 9 - 160., 163. 

33 Erdélyi János: Vörösmarty Minden Munkái. In: Erdélyi János 
válogatott művei, 190. 
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nak kellett volna lenni ahhoz, hogy a korabeli magyar mű-
vészetfilozófiában és kritikában valaki magáévá tegye ezt a 
közmegegyezéssé avatott normát; ahogy a bevallottan Hegel 
térítőjévé34 szegődött Erdélyi csak az egyének és népek ifjú-
korában tudja elfogadni a kételyt és világfájdalmat,35 ugyan-
úgy filozófiai ellenfele, a magyar „egyezményes" bölcseleti 
iskola egyik alapítójaként ismert Szontagh Gusztáv akadémiai 
székfoglalójában (1839) ifjúkori és átmeneti lelkiállapotként 
jóvá hagyja a meghasonlást, „meglett" művésztől és „állan-
dó" világnézetként azonban „nem igazolható" szerinte, s 
Kölcsey Vanitatum vanitasának érzelemvilágát lehetetlennek, 
sőt őrültnek nyilvánítja.36 A meghaladás dialektikus leírásai 
azonban Erdélyinél jellegzetesen hegelies szellemben fogan-
tak, s a hasonlóság helyenként szövegszerű egyezésig foko-
zódik. 

Erdélyit hegeliánusként szokás emlegetni, szemléletük 
érintkezési pontjait azonban ritkán vizsgáljuk, s többnyire 
akkor sem szövegközeibői. Pedig láttuk, hogy a magyar 
filozófus ismeretelméleti álláspontjának tisztázásához semmi 
sem járulhat hozzá hathatósabban, mintha elemezzük szak-
szerűen tiltakozó gondolatmenetét a hegeli „was wirklich 
ist, das ist vernünftig" félrefordítása ellen, s egyetértő magya-
rázatát a hegeli különbségtevésről Sein és Wirklichkeit kö-
zött.37 Ugyanilyen tanulságos közelebbről szemügyre venni 
az irodalomkritikus világnézeti követelményének szemléleti, 
sőt szövegbeli érintkezését a hegeli történelemfilozófia egyes 
alaptételeivel. A történelem vizsgálata Hegel szerint lehető-

34 Erdélyi János Toldy Ferenchez, 1853. december 20-án. In: Erdé-
lyi János levelezése, II. 102. 

25 Erdélyi János : Egy századnegyed a magyar szépirodalomból. In : 
Erdélyi János válogatott művei, 294. 

36 Szontagh Gusztáv: A' magyar philosophia' alapelvei és jelleme. 
In: A' Magyar Tudós Társaság' Évkönyvei 1898-1840. V. köt. Buda. 
1842. 128. 

37 Lásd erről Dávidházi Péter: Ismeretelmélet és irodalomkritika 
Erdélyi János gondolatrendszerében. ItK 1984/1. 9— 13. 
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séget ad Isten igazolására, amennyiben képessé tesz az elő-
forduló rossz, sőt gonosz megértésére, s a gondolkodó szel-
lemet az affirmativ végcél jegyében kibékíti a negatívumok-
kal. Az ilyen kibékítő, kiengesztelő megismerésre (zu solcher 
versöhnenden Erkenntnis) Hegel szerint semmi sem ösztönöz 
úgy, mint a világtörténelem, amelyet tanulmányozva a gon-
dolkodó ész nem áll meg az elpusztuló áldozatok látványá-
nál, hanem az Istentől kijelölt végcél minden rosszon győ-
zedelmeskedő megvalósulásában talál vigaszt. A kétségbe-
esést legyőző kiengesztelődésnek az a dramaturgiája, ame-
lyet Erdélyi példaként állít mind az alkotó, mind a műalko-
tás belső drámája elé, Hegelnél a történelmet vizsgáló szel-
lem helyes belátása: megbékéléséhez (Aussöhnung) az 
affirmativ végcél ismerete azért segíthet hozzá, mert ebben 
már minden negatívum „alárendeltté és legyőzötté enyészik"38  

(„zu einem Untergeordneten und Überwundenen ver-
schwindet")39. Nemcsak az egyének, hanem az isteni tervet 
előmozdító népek pusztulásának megrendítő élményén is 
felsőbb szükségszerűségük felismerése segítheti át a szemlé-
lőt s békítheti ki (versöhnt werden) a mulandósággal.40 

E szemlélet axiomatikus előfeltevése: biztos, hogy a nega-
tívum esetleges, s az nem lehet, hogy ne a pozitív legyen a 
lényegi; ugyanarra a mozzanatra bukkanunk itt, amely a 
reformkortól a kiegyezésig számos magyar író történetszem-
léletéből és világfelfogásából kielemezhető,41 s amelyhez ha-
sonlót kimutattak már Erdélyi kritikusi műszemléletében.42 

38 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a világtörténet filo-
zófiájáról. Ford. Szemere Samu. Bp. 1966. 32. 

39 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Philosophie 
der Weltgeschichte. Kiad. Hoffmeister, Johannes és Lásson, Georg. 
I— II. Berlin 1970. I. 48. 

40 Uo., I. 69. 
41 Vö. Dávidházi Péter: Gyulai Pál történelemszemlélete. ItK 1972. 

581., 5 8 4 - 5 8 5 . 
42 Veres András: Erdélyi János és Az ember tragédiája. In: Veres 

András : Mű, érték, műérték. Kísérletek az irodalmi alkotás megköze-
lítésére. Bp. 1979. 202. 
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Az áldozatokon át biztosan megvalósuló, pozitív és affirma-
tiv rendeltetésbe vetett szilárd hit e nagyon is hegelies ma-
gyar változata bírta rá a magyar kritikust arra, hogy a mű-
alkotásban kaput nyisson a kétségbeesés sárkányának, de 
egyszersmind ragaszkodjék végső legyőzéséhez. Ahogy He-
gelnél „alárendeltté és legyőzötté" kellett válnia a negatí-
vumnak az affirmativ megismerésből fakadó kiengesztelődés-
ben, ugyanúgy kell Erdélyinél alárendeztetnie és eltapodtatnia 
a világfájdalom sötét lelki élményének a győző, a kétségbe-
esésén úrrá levő szubjektum végső kiengesztelődésében. S 
ahogy Hegel teodiceának, Isten igazolásának (eine Theodizee, 
eine Rechtfertigung Gottes43) tekintette a történelem ilyen 
értelmezését, ugyanúgy tekinthetjük mi teodiceának azt a 
megbékélést, amit Erdélyi művésztől és műtől elvár, hiszen 
az ilyen végkifejletnek voltaképpen amellett kell hitet tennie, 
hogy a világ transzcendens eredetű rendeltetésének harmóniá-
ja érvényesebb igazság az alanyi feljajdulás bármilyen indí-
tékánál. A teodicea mindenáron igazoló elkötelezettségének 
elvégre hasonló az előfeltevése, mint amit a német filozófus 
és magyar tanítványa összehasonlított szövegei egybehang-
zóan sugallnak: lehetetlen, hogy a Teremtő műve végelem-
zésben fogyatékos volna.44 

Ennek belátásában, és segítségével a komor lelkiállapot 
legyőzésében Erdélyi gondolatmenetének hallgatólagos vagy 
kimondott logikája szerint az emberi szabadság diadalmas-
kodik. Belső szabadság és determinizmus dilemmájában ő 
elméletileg is az előbbihez húzott: Fichtét ugyanúgy ebből a 
szempontból bírálta,45 mint a XVI. századi Johannes von 
Sturm oktatási módszerét.46 Esztétikai elmélkedéseiben és 

43 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich : Vorlesungen über die Philoso-
phie der Weltgeschichte. Kiad. Hoffmeister, Johannes és Lásson, 
Georg. I - П. Berlin 1970. I. 48. 

44 Vö. Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje". A magyar Shakes-
peare-kultusz természetrajza. Bp. 1989. 7—8., 31—32. 

45 Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások, 405. 
46 Uo . , 520; 
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irodalomkritikai írásaiban egyaránt föl-fölbukkan alkotás, 
egyéniség és szabadság benső összefüggésének motívuma. 
A művészetnek csak annyi kell az érzéki természetből, olvas-
hatjuk a Szépészeti alapvonalakban, amennyi a „szellemi 
nyilatkozásra" szükséges, a többitől visszavonul, bizonyos-
fajta nyugalom, megelégedés, sőt derű különbözteti meg az 
élettől, „az egyéniség ereje, s győzelme az alany szabadságá-
nak".47 Ez az alanyi szabadság a külvilággal szemben érvé-
nyesül: Erdélyi számára a művészet hol „belső szükség, 
melynél fogva mintegy magához szelídíteni, magának ho-
nossá kényszerül alakítani lelkünk a körülfogó tárgyi vilá-
got",48 hol „a szabad személyiségnek a kültárgyak megro-
hanásán felülkerekedése".49 Alighanem ugyanígy a szabad-
ság győzelme, ha az egyéniség önnön meghasonlását szelí-
díti meg, azaz mintegy felülemelkedik békétlenségén. Talán 
különösnek tetszhet, hogy a kálvinista Erdélyi, aki az „eleve-
elrendeltetés, a predesztináció tanán nevelkedett",50 ennyire 
kiemeli az egyéni szabadság szerepét a művészetben, s egy 
tanulmányszerű könyvszemléjében helyreigazítás nélkül is-
merteti Geruzez véleményét, miszerint Kálvin 

'.(sz)abad akaratától megfosztja és vétkeiért felelőssé teszi az e m -
bert; [. . .] s elveszi tettei becsét; [. . . ] soha sem engesztelődik, 
fenyeget mindig; benne nyoma sincs a szánalomnak, szikrája se a 
szeretetnek".®1 

Akár valóban ellentmondásba kerül az egyéni szabadságot 
hangsúlyozó kritikus saját felekezete teológiájával, akár 

47 Erdélyi János: Szépészeti alapvonalak. In: Erdélyi János: Tanul-
mányok, 537. 

48 Uo . 512. 
49 Erdélyi János: A magyar lyra, 1859. In: Erdélyi János: Tanulmá-

nyok. Bp. 1890. 40. 
60 T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János úti írásai. In: Erdélyi János: Úti 

levelek, naplók. Vál., szerk. T. Erdélyi Hona. Bp. 1985. 15. 
51 Erdélyi János: A franczia renaissance-irodalom. (Budapesti Szem-

le 1865.) Kötetben: Erdélyi János: Tanulmányok, 417—418. 
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összeegyeztethető a kettő, tudnunk kell, hogy Erdélyi min-
dennel szemben védte a gondolkodás függetlenségét, s filo-
zófiai kérdésekben a vallási megfontolásokkal szemben is 
ragaszkodott hozzá. 

Többször kifejtette, hogy „a bölcsészet középpontja épen 
a gondolkodásbeli szabadság", de nem úgy, hogy „a bölcsé-
szet számára igényelt szabadság és függetlenség más vala-
honnan, pl. hit vagy szentkönyv tekintélyétől föltételeztet-
nék".52 Nem tudott szomorúbbat elképzelni, „mintha filo-
zófiát [ . . .] dogmatika után kellene írni".53 Nem értette, mi 
vihette rá a kortárs Szilasy Jánost, aki „feltarthatatlanul a 
hit körébe, s oltalmába menekül", hogy „a bölcsészeti ala-
pot végső megállapodásul kevesellje, s így a vallásos érzést 
emelje ki filozófiai tájékozásai közepette".54 A bölcsészet 
Magyarországon lapjain mindvégig aszerint is ítél a XVI. és 
XVII. század bölcselőiről, legyen az Dudith András, Csimor 
János, Czabány Izsák vagy Bayer János, hogy mennyire tö-
rekedtek függetlenségre a hittantól.55 Semmi sem lehet tá-
volabb az igazságtól, mint az 1950-es évek szellemében fo-
gant ítélet, mely az Erdélyit perifériára szorító, sőt állítólag 
terméketlenné és reakcióssá tevő szemléleti korlátok közt a 
„vallásos maradvány" visszahúzó erejét is érezni vélte, a 
protestáns valláshoz való ragaszkodást „a népi provincializ-
mussal" kapcsolta össze, sajnálkozván, hogy „Erdélyi ebben 
a fontos világnézeti kérdésben sem tudott a provincializmus-
ból kiemelkedni".56 Nem mintha a sárospataki filozófus az 
erkölcs alapjának tekintett vallást el akarta volna vetni, il-
letve a filozófia autonómiáját őrizve vallását ne tudta volna 
összeegyeztetni a szellemi fejlődéssel,57 vagy ne írt volna érez-

5 ! Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások, 129. 
U o „ 578. 

54 Uo., 124., 128. 
55 Uo., 231., 233., 240., 286., 288., 290. 
58 Heller Ágnes: Erdélyi János. In: Erdélyi János: Válogatott esz-

tétikai tanulmányok. Bp. 1953. 9. 
57 Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások, 544., ill. 806. 
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hető sajnálkozással a vallás mindenkori viszonylagos hiá-
nyáról Magyarországon.58 Mivel azonban makacsul ragasz-
kodott gondolkodói függetlenségéhez, művészetfelfogásában 
az egyéni szabadság érvényesítésének sokkal nagyobb szere-
pet juttatott, mint felekezete teológiai gondolatvilága alap-
ján esetleg várni lehetett volna. Igaz, kritikái normahaszná-
lata szerint ez a szabadság voltaképpen engedelmesség: a 
művész szabad aktusának végül is éppen a meghasonláson 
való felülkerekedésben, a megbékélés kiküzdésében, azaz 
tulajdonképpen Isten dicsőítésében kellett megnyilvánulnia. 

Mi több, bármennyire vallási jellegű volt is a megbékélés 
normája Erdélyi kritikáiban, lélektani és poétikai hitelesítés 
nélkül nem fogadja el, s ugyanígy tiltakozik a vallás avatat-
lan és illetéktelen bevegyítése ellen, valahányszor fenyegetve 
érzi általa az irodalom integritását. Már a szabadságharc 
előtt feltűnik írásaiban ez a sajátos kettősség; 1847-ben 
Tompa Mihály versei című kritikájában egyrészt fájlalja, 
hogy a magyar művészeket még annyira sem hatja át a ke-
reszténység szelleme, hogy akár egy-egy kegyelemteljes pil-
lanat erejéig kiemelkedjenek a kor pesszimizmusából, más-
részt nem kevésbé idegenkedik lélektelen kenetteljességük-
től: „szent dalnokaink pedig megemlítvén a fölényt, fagyos 
ájtat hangját hírlik, mert az igazit nem érzik".59 A szabadság-
harc utáni kritikáiban is folytatódik ez a kettősség: a meg-
békélés követelménye végső soron Istennel való megbékélést 
jelent, de a szakrális elem nem érvényesülhet az esztétikai 
rovására. Mind a művészetnek, mind a religiónak „megvan 
saját eleme", a vallás eluralkodása árt az irodalomban, írta 
A magyar líra, 1859 című kritikafüzérében, s ezért ítélte el 
Lisznyai újabb költészetében a szakrális túltengését.60 Kétes 

68 Uo., 212. 
59 Erdélyi János: Tompa Mihály versei. Magyar Szépirodalmi Szem-

le, II. (1847.); 195.; Kötetben Tompa Mihály címmel, in: Erdélyi 
János válogatott müvei. Kiad. T. Erdélyi Ilona. Bp. 1986. 270. 

60 Erdélyi János: A magyar lyra, 1859. In: Erdélyi János: Tanulmá-
nyok, 66., 6 8 - 69. 
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értékű költészet, fejtegette A magyar líra, 1863 című átfogó 
szemléjében, amikor 

„az Istent, angyalokat szinte munkatársakul vesszük, és ha már nem 
bírjuk följebb vinni a hangot, a képzelődést, reájok fölebbezünk, 
bizakodunk, eléggé gyarlóak hinni, hogy azzal minden jól van". 

Kuthen, Bulcsu, Vida, Ormódy, Zalár: a korabeli költészet 
tisztes másodvonalának költőinél sorra kimutatja a költői 
érték ilyesféle kegyes pótlásának kísérletét.61 Jellemző azon-
ban, hogy ugyanebben az áttekintésében hibáztatja Thaly 
Kálmán Mi fáj a holtnak ? című költeményét, amelyben 
„nagy és mély" motívumként elhangzik ugyan a vigasztaló 
gondolat, hogy aki a hazáért élt, annak békés álom a halál, 
mégis „a végső kimenettel el van ejtve a megfelelő befejezés ; 
több van mondva addig, mint azzal", kimenetele ugyanis 
„megnyugtatás helyett, mi [. . .] már elő van készítve, azon 
végzi, hogy nem nyugtat a sír, mert »A holtnak fáj a vérező 
kín, / A holtnak fá j a szerelem.«"62 Nagyobb, mélyebb és 
több volt tehát a megbékélés szava, s a kritikus szerint saj-
nálatos, hogy mégsem lehetett az utolsó szó: a költő hibát 
követett el, amikor hagyta, hogy az egyszer már ledöfött 
sárkány végül újra felüsse fejét. 

Mindebből már jól látható, hogy a sötét lelkiállapot mű-
vészetbeli szóhoz juttatásával s egyben kibékítésének számon-
kérésével Erdélyi az irodalomkritika kettős világnézeti el-
kötelezettségeként érvényesíti a (lélektani) tények figyelembe-
vételének és értékelő meghaladásának együttes igényét, a té-
nyek felülbírálásának ugyanazon alapelve jegyében, amely 
sokrétű munkásságának legkülönbözőbb megnyilvánulásait 
egységbe fogja. Ez az alapelv járta át ismeretelméleti gondol-
kodásmódját: ennek értelmében határolta el magát mind a 
„lélektani" bölcsészektől, akik a közvetlenül tapasztalhatót 

61 Erdélyi János : A magyar lyra, 1863. In : Erdélyi János : Tanulmá-
nyok, 246-249 . , 255., 262. 

62 U o „ 254. 
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máris kész és teljes igazságnak tekintik, mind az „értelmi" 
bölcsészettől, amelyben alanyi és tárgyi el vannak szigetelve 
egymástól, s egységesülni, sőt érintkezni sem tudhatnak; 
ugyancsak ennek értelmében csatlakozott az „eszmei böl-
csészekhez", és tekintette az érzéki tapasztalatot a megisme-
rés előfokának, amelyen gondolati feldolgozással kell túl-
jutni, azaz tapasztalat és gondolkodás együttműködésével 
kerülhetünk egyre közelebb az igazsághoz.63 A tények szám-
bavételének és meghaladásának ez a kettős igénye, amelyet a 
tényfelülbírálás elvének nevezünk, Erdélyi történelemfelfo-
gásában és nyelvszemléletében is megfigyelhető. Irodalom-
kritikusi tevékenységén belül sem csupán a világnézeti norma 
használatában ismerhetjük föl ezt az elvet; ahogy a tragikus 
élményt szóhoz kell juttatni és le kell küzdeni, ugyanúgy kell 
túljutnia a művészetnek a „kelmeiségen" : a kelme, a jellemző 
anyagi részletek is csak mint eszköz kaphatnak polgárjogot, 
s nem mint cél, a súlypont nem tevődhet át rájuk. Sem a 
minden egyeditől elvonatkoztatott idealizmus, a legyőzendő 
ellenállás nélküli és mintegy ki nem érdemelt győzelem, sem 
az egyedinél való megrekedés nem elégítette ki Erdélyit. 
Világnézete szerint fel kell venni a létezés terhét, esetleg fel 
is szabad jajdulni alatta, de végül meg kell békülni sorsunk-
kal, amely rendeltetés. A sorscsapásokat mindvégig kemé-
nyen viselő filozófus számára ez belső hang diktálta impera-
tívusz volt, amelynek érvényességéhez (az irodalmon kívül 
vagy belül) nem férhet kétség. S meg volt győződve arról, 
hogy éppen az teszi „az embert okos lénnyé a szellemiség 
legmélyebb titkaival s egyszersmind erkölcsi természetté, 
hogy az öntudat elől nem menekülhet".64 

63 Erdélyi János: A hazai bölcsészet jelene. In: Erdélyi János: Filo-
zófiai és esztétikai írások, 80— 81. 

64 Erdélyi János: A legújabb magyar líra (1859), in: Erdélyi János 
válogatott müvei, 520. 


