
S. VARGA PÁL 

Erdélyi János irodalomtörténeti koncepciójáról (I.) 

1. Az indulás: a historizmus jegyében 
1.1 Wienbarg: a művészet mint életmegnyilvánulás 
Általánosan elfogadott tételnek számít, hogy Erdélyi János korai népkölté-
szeti tanulmányai nagyrészt herderi indíttatásúak, míg későbbi írásaiban 
(már a negyvenes évek közepétől) szemlélete egyre inkább Hegel álláspont-
jához közeledett, s hegeliánus felfogása 1849 u tán „járta át egészen herderies 
alapvetését".1 E tételből kiindulva az alábbiakban azt igyekszem nyomon kö-
vetni, hogyan ment végbe, milyen következményekkel járt az orientációvál-
tás Erdélyi irodalomtörténeti koncepciójában. N e m a hatásokat kívánom te-
hát számba venni - ezért csak a herderi és hegeli vonatkozásokkal fogok fog-
lalkozni ama számos hatástényező közül, amelyeket legteljesebben eddig 
Korompay H. János elemzett az Egyéni és eszményi című írás kapcsán.2 

S itt egy módszertani megjegyzést is kell tennem. Bár Erdélyi megállapítá-
sainak értelmezési tartományát jelentősen befolyásolja, hogy szövegei több-
nyire polemikus helyzetben keletkeztek, e kontextusnak az alábbiakban ke-
vés szerep jut. Mivel Erdélyi irodalomtörténeti koncepciójának alakulását 
kívánom követni, különböző szövegek egymással rokonítható szemléleti ele-
meit igyekszem összefüggésbe hozni egymással - abban a meggyőződésben, 
hogy Erdélyinek kritikai, irodalomtörténeti ítéletei nemcsak a mindenkori 
vitapozíciótól elválaszthatatlanok, hanem szívós következetességgel kialakí-
tott és képviselt koncepciójától is, s így e koncepció a szövegek konkrét kon-
textusát is lényegesen befolyásolja. 

Ami a ki indulást illeti, ismeretes, hogy Erdélyire nem közvetlenül Herder 
volt hatással; két olyan szerzőt követett, akiket a Junges Deutschlanddal kap-
csolatban szoktak említeni.3 Wienbarg és Mündt szemléletét viszont nemcsak 
Herder formálta - alapvető hivatkozásaik közt szerepel a nyelvek külön-
bözőségéről értekező Wilhelm von Humboldt ,4 s a német nemzethez beszé-
deit intéző Fichte.5 S ha nem követték a német patriotizmusnak azt a fordu-
latát, amely az 1810-es években végbement,6 ez csak annyit jelent, hogy iro-
dalomszemléletük a korai historizmuséhoz állt közel. 

A historizmus szemlélete Wienbargnál az esztétika történetiségének sajá-
tos felfogásában érvényesül: az embernek mind történeti, mind kulturális 
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meghatározottságában az élet mással össze nem hasonlítható, másra vissza 
nem vezethető egyediségeinek bélyegét látta, s élesen elkülönítette az élettől 
idegen absztrakt elméleti tudományokat az emberiség történetiségéhez kap-
csolódó tudás fajtáitól, amelyek közé az esztétikát is sorolta. Ez, úgymond , 
„az életen nyugszik, többé vagy kisebbé eleven, mély vagy földszintes, her-
vadt vagy virágzó, amit a szív, mely valamely időkorban vert, ilyen vagy 
amolyan. [...] Az esztétikai érzések és ítéletek az egyéniségek különbsége 
szerént oly különbözők, mint az emberi őstermészetek: egyesülnek ismét bi-
zonyos alapérzéseken, nézeteken és ítéleteken, melyek teszik egy nép, egy 
történeti korszak különös karatkerét."7 Wienbarg a relativizmus veszélyét is 
a historizmus módján hárítta el; elfogadta, hogy a költészetnek megvan a 
maga egyetemessége - ha eltekintünk attól, úgymond, ami a népek vallásá-
ban, világnézetében, történeti jellegében egyedi, akkor egy olyan húrra talá-
lunk, „amely a tiszta emberiség hangján vagy tisztán isteni módon cseng, 
amelynek hangját minden ember megérti, ha évezredekre vannak is egymás-
tól, s ez a költészet".8 A szív egyetemes erkölcsi és esztétikai törvényei azon-
ban, mond ja Herder nyomán , szét vannak szórva az egész világon, s minde-
nütt más és más alakot öltenek; „az isteni nem elemileg és elvonva mutatko-
zik [...] a történetben, hanem mint mívelt, s legkülönbözőbb lelkületekké 
dolgozott mi [= valami], jelenik föl. Ez történik a művészettel is." Azt sem 
vitatja, hogy egy általános esztétikának fel kell vennie mindazokat az eleme-
ket, „melyek minden [...] esztétikának alapul szolgálnak", ám „minden 
egyes művészet tan megkívánja, tartozzék a költészet, vagy prózához, föstés 
vagy szobrászathoz, hogy az a kor és nép különös álláspontjából fogassák 
föl, és adassék elő".9 

Fel lehetne hozni, hogy Hegel is m o n d ehhez hasonlókat az Esztétika ban: 
,,[k]eleti, olasz, spanyol, római, görög, német költészet - mindezek szellem-
ben, érzésben, világnézetben, kifejezésben stb. teljességgel különböznek egy-
mástól. Ugyanilyen változatos különbözőség érvényesül a költészet korsza-
kaira vonatkozóan is."10 Nem vitás, e pá rhuzamnak nagy szerepe lehetett ab-
ban, hogy Erdélyi a nemzet i irodalom teoretikusaként Hegel követőjévé vált. 
Ám éppen ez az összefüggés indokolja, hogy Hegel és a historizmus történet-
felfogásának különbségére is utaljunk. A historizmus csak konkrét, öntörvé-
nyű életmegnyilvánulásainak sokaságában ismerte el az egyetemes emberi 
szellem létét - vagy inkább megismerhetőségét; Hegel viszont a konkrét élet-
megnyilvánulások sokfélesége iránti érzékenységét kamatoztatva azt az álta-
lános szellemit kívánta kimutatni, ami ezekben a művészeti korszak elmúltá-
val a maga tényleges egyetemességében színre lép. Esztétikájában a történe-
tiség vörös fonalául szolgáló egyetemes szellemi megoldja a jellegben és kor-
ban távoli műalkotások közvetítésének hermeneutikai problémáját; egyrészt 
ugyanis az idegen m ű idegensége legyőzhető, amennyiben a konkrét törté-
neti, nemzeti jelleg mögött a mai befogadó is felismerheti benne a szellem 
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egyetemességének megnyilvánulásait , másrészt kijelenthető, hogy az a mű, 
amelynek idegenségét a mai befogadás nem tudja legyőzni, nem hordoz 
ilyen egyetemességet. Hegel azzal magyarázza, hogy „a görög költészetet a 
legkülönbözőbb nemzetek csodálták és újra meg újra utánozták", „mivel 
benne a tisztán emberi a legszebben bontakozott ki mind a tartalom, mind a 
művészi forma tekintetében". S bár rögtön ezután méltatja saját korát, amiért 
ez a tőle térben-időben távoli hindu művészetet is képes elismerni, később a 
Rámájanáról azt állapítja meg, hogy bár „a legelevenebben magában hor-
dozza a h indu népszellemet [...]; az egész hindu élet azonban annyira túl-
nyomóan sajátos jellegű, hogy a tulajdonképpeni és igazán emberi nem 
képes áttörni e különösség korlátját".11 

Abban Wienbarg sem követi a historizmust, hogy a történész (a befogadó) 
minden korba beleélheti magát; azt azonban Hegeltől eltérő módon magya-
rázza, hogy miért áll közelebb hozzánk a görög művészet , mint a hindu. 
Szerinte ennek csak szubjektív, ízlésbeli okai vannak (konkrétan Hegellel lát-
szik vitatkozni az a mondata , amely szerint nem állítható, hogy „a személyi 
jog, tárgyi jog is legyen"12). Az indus költészetben is „poézisnak nevezzük a 
poézist", úgymond, amennyiben „esztétikai pontból indul s végződik: tudni-
illik a megtörtént (ami egyszer jelen volt) élet határozott alapérzéséből" -
„osszuk bár azt jelenleg vagy nem", teszi hozzá.13 Tehát az indus költészetet 
„mint történeti tüneményt értékben elösmerni kényszerülénk", ,,[e]llenben a 
görög művészet és Ízlésben a szépségnek nemét látók, mi a mi ízlésünkkel 
sokkal megegyezőbb, s az nem csoda, mert ízlésünk javát valóban a görögök-
nek köszönjük".1 4 A Hegelével ellentétes, szubjektív a lapú álláspontja szerint 
,,[a]z ember i nem ősnépei egyikének történetei és szellemi nyilatkozásai 
iránt bármely buzgalom sem foszthat meg bennünket azon szabadságtól, 
hogy mind az elvet, mind ennek az életnek a művészetre és költészetre befo-
lyását minnézeteink s alap érzésünk szerént ítéljük meg. Az ind költemé-
nyekben uralkodó izlés nekünk nem izlés [...]."1S 

Ha tehát azt írja később, hogy ,,[a] költészet a közvetítő valamennyi kor és 
nép között, a közvetítő minden ember között, minden érzés és törekvés tol-
mácsa, mégpedig azért, mer t közvetlenül a szívből fakad, ama feneketlen 
mélységből, ahol az erő a szenvedély mellett szunnyad, az ember lényének 
ama magvából, amely ha elporladna, az egész emberiség porrá omlana",1 6 

nem a költészetben megnyilvánuló szellem hegeli egyetemességéről szól: a 
„szív egyetemessége" nem a művészet - a költészet - történetének átfogó 
szemléletét jelenti, hanem azt az elvi lehetőséget, hogy bárki affinitást találhat 
a költészet történetének bármely termékéhez, a maga egyéni, kor és kul túra 
szerint meghatározott ízlésének megfelelően. 

Amikor korai írásaiban Erdélyi még a görög művészettel kapcsolatos 
hermeneutikai problémát is alig leküzdhetőnek minősíti, nyilvánvalóvá te-
szi, hogy a műalkotás befogadását nem a szellemi megnyilvánulások végső 
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azonossága, hanem az életmegnyilvánulások eredendő különfélesége felől 
közelíti meg. Álláspontja szerint a hermeneutikai folyamat lényege nem az, 
hogy a szellem érti meg saját korábbi állapotát egy mű befogadásakor, ha-
nem az, hogy egy mai életnek kellene megélnie egy számára mindenestül el-
múlt élet művészi megnyilvánulását . Ezt lehetségesnek tartja ugyan kivéte-
les érzékenységű nagyságok esetében, az átlagos befogadónak azonban, úgy-
mond, kevés a beleélés ama foka, amelyet az illető kultúrába való beletanu-
lás tesz lehetővé - a beleszületés helyett: „Képesek vagyunk-e mi, sem Win-
ckelmannok, sem Goethék, azon kedéllyel élvezni egy görög művet , mellyel 
a szabad athéni hajdanta? Görög eszmevilágban és légben kell vala élnünk 
lelkileg testileg betanulás helyett, hogy közvetlenül érezzük a klasszikai szel-
lemet, s vele, mint ismerőssel találkozzunk."17 

Erdélyinél ekkor nyoma sincs a művészet érzéki-konkrét oldalának parti-
kularitása és a szellem egyetemessége közti hegeli dialektikának: „Az élet-
nek ezer alakú nyilatkozásai, ugyan annyi formákat teremtenek a művészet-
ben is, mer t ez semmi egyéb, mint az életnek kivirágzása; azért a művészet 
mindenkor az élet színét szokta magán viselni."18 Ennek megfelelően külön 
szépérzéket feltételez az emberben, amely hegeli értelemben nem történeti 
(Hegel szerint a jelen embere már nem képes közvetlenül belehelyezkedni a 
művészet alkotásamak világába); a szépérzék eszerint ugyanúgy elidegenít-
hetetlen, önálló és állandó képessége az embernek, mint az értelem.19 

Ennek az au tonóm szépérzéknek a nevében utasítja el a művészeti befoga-
dás racionalista-deduktív - klasszicista tendenciájú - elméletét. Ismét Wien-
barg tételét követve azt fejti ki, hogy ,,[m]i az én lelkemhez közvetlenül szól, 
mi érzéseim és ön tuda tomban leghűbb visszhangra talál, mivel mintegy 
ismerőssel találkozom, [...] logikai föltagolás nélkül éldelhető, kielégítő, és 
ezen közvetlenségben esztétikai érzésemre, mint végbíróra, joggal hivatko-
zom. [...] [V]an bennünk, ha úgy tetszik művészi lelkiismeret, mely, mivel 
maga szabály magának, fölállított szabályok tudása nélkül, rögtön ejti ítéle-
teit, tehát bizonyos praktikai tapintat, s mint ilyen, alapul szolgál leírandó, 
fogalmakba szedett ítéleteinknek is."20 Ismeretes, hogy a szépség Hegel sze-
rint is felfoghatatlan az értelem számára;21 csakhogy ő az értelemmel, amely 
mereven szétválasztja az általa vizsgált elemeket, nem valamilyen önálló 
szépérzéket állított szembe, hanem a szellemi tudatot, annak szemléletét.22 

Látni fogjuk: nagy jelentősége lesz annak, hogy Erdélyi a filozófiát az 1840-
es években azzal kapcsolta össze, amit Hegel értelemnek nevezett; bár az 
1850-es években, az egyezményes filozófiát bírálva, élesen szembefordult ez-
zel az állásponttal,23 antropológiájában mindvégig megmarad az érzéki ön-
állósága, s így a művészet létjogosultsága. 

A költészet filozófiájáról című írásában - Wienbargra célozva (nevét ezúttal 
nem említve) - e kettősség jegyében állítja szembe a költészetet az absztrakt 
tudományokkal (sejthetően ideértve a filozófiát is): „Az emberi szellem min-
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den nyilatkozásai vagy a gondolkodó, vagy a költő tehetségének köszönik 
lételöket. Akarám mondani : a léleknek főerői a gondolkozás, és érzés; amaz 
a puszta isteni ész szikráiban, ez a vért, és idegzetet megható mozgalmakban 
jő világra; míg amaz, úgy szólván, tiszta szellemi oldalunkat, éggel rokonító 
származásunkat tanúsítja; ez a lélek, és test, az ész és szív kölcsönös egymás-
ra munkálásával emberiségünkhöz tartozik; az embert illeti, ki áll testből és 
lélekből. A költészet tehát, az egész embert meghatja; elfoglalja lelkét, szívét; 
míg a tiszta ész igazságaival foglalkozó, - teszem, - Mathematikusnak, egy 
német író szerint, nincs szüksége vérre, és lelkiesméretre [ . . . ]."24 

Ez a költészetdefiníció egyrészt megfelelő talaj lesz a szépség hegeli defi-
níciója számára; másrészt viszont a dualisztikus antropológia mindvégig 
vissza fogja tartani Erdélyit attól, hogy testi és lelki - vagy majd: érzéki és 
szellemi - szintézisét s ezzel a művészetet meghaladhatónak gondolja. Mint 
a Vörösmarty-tanulmányban írja, ,,[a]z emberi tudományok egy fele a szel-
lemre vonatkozik, más fele az anyagra; a philosoph pedig gyötri magát föl-
fedezni a magellani szorost, mely összeköti a szellem és az anyag világát, és 
mig ő eképp gyötri magát, addig a költő látható alakban mintegy tapintatod 
elé s alá vezérli a kettőt embernek formája alatt, kiben együtt van a kettő".25 

Azt a szerepet tehát, amelyet Hegel a filozófiának szánt, Erdélyi ekkor a köl-
tészetnek tulajdonította, mégpedig azért, mert a filozófiát, mint láttuk, a he-
geli értelem hatáskörébe sorolta (vö. Hegel: „Az élet és a tuda t közötti meg-
hasonlással a modern műveltség és annak értelme számára adva van a köve-
telmény, hogy az ellentmondás feloldódjék. Mivel azonban az értelem nem 
tud elszakadni az ellentétek merevségétől, a feloldás puszta kellés marad a tu-
dat számára, [...] és a kellés csak keresi, de nem találja meg a kibékülést. [...] 
[A] filozófia feladata lesz az ellentétek megszüntetve-felemelése [•••]."26) 

Nos, e lényegi különbségek ellenére valószínű: kedvelt Táborozásainak s a 
hegeli esztétikának rokon alaptétele - a művészet elválaszthatatlan az élettől, 
ezért megnyilvánulásainak lényegéhez tartozik a korok és kul túrák szerinti 
különbözés - tette lehetővé, hogy az utóbbit alkotó módon befogadja, anél-
kül, hogy az előbbit el kellett volna vetnie. 

1.2. Mündt - а herderi nyelvfilozófia és etnogenezis-elmélet közvetítője 
1.2.1. Herder nyelvszemlélete nyomában 
Mint az 1838-as A költészet filozófiájáról s a közel ugyanekkor írt Nyelvfilozófiai 
töredékek mutat ja , Mündt m ű v e Herder nyelvfelfogásához vitte közel Erdé-
lyit. Nemcsak a nyelv eredetéről szóló értekezés ismert tételéről van szó 
(„Herder tanítá: az emberi értelem szükségesen fölteszi az emberi nyelvet, a 
kettő ugyanazonos, és egykorú, egy eredetű"), hanem arról is, hogy Erdélyi 
elutasítja a nyelv és fogalom Hegelre jellemző közvetlen azonosítását.27 Ilyen 
ideális nyelv képzete jelenik meg a Bibliában - ,,[e]z volna a nyelvek erede-
tének, mondha tó azon hegeli közvetlensége, melyben a fogalom, és nyelv 
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egy" - , de „ezt az előadás [ti. a bibliai előadás] költőiségének tulajdoníthat-
ni". A tényleges emberi nyelv, állítja Hegellel ellentétben, eleve fogalom és érzé-
kiség szintézise. A nyelvben tehát a fogalmi gondolkodás egyetemessége és 
az érzéki élet konkrét egyedisége jut szintézisre: „a fogalom, mihelyt a ki-
mondás által szóvá válik, elveszti ama közvetlenségét és épen itt fekszik oka 
annak, miért nem a tiszta értelmiségben kell csak fürkészni a nyelvek szár-
mazatát, hanem az idegrendszer befolyásában is, vagy a szelleminek, és ér-
zékinek olly harmóniás vegyületében, hol az érzés és érzelem, a test és lélek, 
a hús és vér teszik az individualitást (egyéniséget); és a gondolatnak, az ér-
zékek kölcsönös segélye általi felfogása, vagy kinyilatkozása úgy változik, s 
módosul , hogy a népek temperamentje, vére, szenvedélyei grammatikájok-
ba, szótárokba is á tmennek ." S itt „Mündt Tivadarra"-ra hivatkozik.28 

A tudás két ellentétes típusa, amelyről Wienbarg szól, közös alapot kap te-
hát a nyelvben: „a nyelvnek is az értelem, és érzék kivánatai után, s nemes-
bülésével kell mivelődnie; és szükségképp előáll a nyelvnek egy részről logi-
kai, más részről esztétikai tökélyesülése."29 

Ha kísért is Erdélyinél az instrumentális nyelvszemlélet (ez jut kifejezésre 
abban a visszatérő metaforájában, hogy a nyelvi alak a gondolat ruhája), nyil-
vánvalóan egyenrangúnak és elválaszthatatlannak tekintette a gondolkodás 
absztrakt-egyetemes törvényeit s az eleven, konkrét nyelvi alakot: „Az em-
berész, mint a logika tanítja, fölleié azon egy utat, mely tiszta fogalmaknak 
jut birtokába; mert a gondolkodás törvénye egy, s általános kelettől nyugot ig 
[...]. Az észnek ú tmuta tása szerént igen bizton remélhető lenne egy egyete-
mes nyelv is, [...] ha csak gondolkodva beszélnénk; de a gondolatnak szóval 
megjelölése száz meg száz körülményektől függ, a körülmények pedig, a 
benszületett különböző tehetségen kívül: égalj, étrend, társas viszony, szük-
ség, stb. különfélék, s módosítók, és mindig az emberi kedélyre hallgatnak, 
mint azon alaptehetségre, mely a természeti tüneményeknél ilyen vagy olyan 
amolyan benyomások által izgattatva, ilyen vagy amolyan szóval öltözteti fel 
a gondolatot [...]."30 A gondolkodás szempontjából tehát lényegesnek, a köl-
tészet szempontjából ped ig alapvetőnek tartotta a nyelvek különbözőségét, 
egyediségét; olyan mozzana t ez, amelynek nyomát sem találjuk Hegel eszté-
tikájában. Hegel a nemzet i irodalmak különbözőségét közvetlenül hozta 
kapcsolatba a szellem konkrét történeti megnyilvánulásaival - a költészet 
nyelvéről szólva pedig e vonatkozásban említést sem tesz a nyelvek külön-
bözőségéről.31 

E nyelvelméleti ál lásponthoz Erdélyi mindvégig hű marad; ez lesz tehát a 
másik fő oka annak, h o g y bár a költészetet és a filozófiát egymásra következő 
fejlődési fokozatoknak fogja tekinteni, nem fog úgy ítélni, hogy a filozófia 
ura lomra jutása fölöslegessé teszi a költészetet. 
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1.2.2. A Herder-féle nyelv- és etnogenezis nyomában 
Erdélyi hivatkozásai azt mutatják, hogy e felfogást különböző forrásokból 
tette magáévá; a historista logikájú művelődéstörténeti-irodalomtörténeti 
koncepció vizsgálatát azonban áttekinthetőbbé teszi, ha Herder t vesszük 
összehasonlítási alapul. 

Herder Értekezése szerint az emberiségnek szükségképpen kellett kisebb 
csoportokra szakadnia. Az ember mint faj nincs ugyan szférához kötve, mint 
az állatok, de a konkrét emberek ugyanúgy csak konkrét, határolt életkörben, 
egy szoros szálakkal összekötött kisebb csoport tagjaiként életképesek, mint 
az állatok. E kisközösségek az idők folyamán nemzetekké fejlődnek, az 
„apák nyelvjárásai" különálló nyelvekké; a csoportok e zárt körben hagyo-
mányozódó saját nyelvüknek és saját szokásaiknak köszönhetik erejüket. 
A fejlődés az emberiség újraegyesüléséhez vezet majd , de nem egy egységes 
„világállam" s egy egységes „világnyelv" keretében; a határozott egyéniség-
gé fejlődő nemzeti kultiirák fognak szoros együttműködésre lépni egymás-
sal, s eltanulják egymástól, amit a másik jobban tud náluk.32 

Erdélyi már a Nyelvfilozófiai töredékekben e „kiszakadás-elméletet" képvi-
seli. Meghatározni ugyan lehetetlen, írja, „[m]ikor oszlának föl egyes osztá-
lyokra az emberek"; annyi azonban igaz, hogy „a nagy feloszlás u t á n " „min-
den egyes csoportnak sorsa, nyelvének zászlója alatt határoztatott el, s hatá-
roztatik ma is; és aminő agyrém egy általános világnyelv fogalma, oly meg-
foghatat lan egy általános státus, t. i. hol minden népnek akarata egy pontra 
egyesülhetne. [ . . . ] - Mióta erős várfalak (Scheidewand) emelkedének az osz-
tályok közé; s nemzet név alatt mintegy individualitásokra szorítkoztak az 
egy nyelv beszélői, magára kelle támaszkodni minden egyes osztálynak, 
vagy az erőt, mely a világnépből külön szakasztá, mívelni, szentek szentje 
gyanánt őrizni. Mert csak azon erő tarthatá meg későbbi pályáján, mely erős 
ösztönként sürgette, a nagy tömeggel többé együt t nem járhatván, a régi 
egyesség kötelékeinek föláldozására. [...] Innen könnyen megfogható, hova 
kell vissza vinni a nemzetélet minden ágának virágzását, miért oly édes, és 
hatalmas a nemzeti nyelv!"33 

Ez a szemlélet lesz a népköltészeti írások népfogalmának alapja. Mint a 
Népköltészetről c íműben írja, ,,[m]indjárt az előkori mozgalmak ideje alatt 
megnyeri a nép a m a g a zamatát. Véribe veszi a levegőt és a külvilág befolyá-
sát; s nyer egy alaphangot , mely az egész tömegen, mint húron végig rezeg, 
egy alapérzést, melyben az egyesek összetalálkoznak, feltalálják a magok 
belső emberét vagy amit szivök szeret, miért élnek-halnak, mi aztán eredeti 
vonása, kinyomata örökre a nép sajátságának."34 (Ebben az írásban egyene-
sen szakralizálja az erőt, amely a népet kiszakítja az emberiségből: „Isten 
hivása után indulnak a népek, ki néha a ködnek oszlopában, néha villám fé-
nyében jelenik meg előttök, világos kinyomásával ujjai hatalmának. Hiszem 
én, hogy nem kis ok és erő az, mely [...] a testületből, hová tán előbbi sorsuk 
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kapcsolá, ki birja választani f...]."35) Ennek megfelelően jellemzi a magyar 
nép archaikus állapotok közt élő t ípusát: „[Ojrszágokról alig á lmodik, s esze 
ágába sem jő, hogy valaki máskép beszélne a világon, mint magyarul ; mert 
minden földismérete addig terjed, medd ig faluja tornyát belátja. Emlékezetei 
megelőzik a krónikairókat; s oly kevéssé ment be közé az összesimító szel-
lem, hogy amennyi ház, annyi szokás."36 

A nyelvnek érthetően ama vonásaira hivatkozik itt, amelyekben nem az 
egyetemes észtörvények, hanem a csak rá jellemző sajátosságok mutatkoz-
nak meg. (A népköltészet ereje ,,[á]ll főleg a nyelvben, az átlátszó tiszta ne-
mes előadásban [...]. Tehát vegye fel a müveit költészet a népinek tisztaságát, 
minden törvénytől független merész szókötéseit, szólásmódjait, életvonásait, 
melyeket szintaxis, grammatika soha nem igazol, lefordítni pedig szóról szó-
ra fonákság, másként lehetlen. [...] Ezekben fekszik a népi elem."37) A nyelv 
kettős természetével, érzéki-konkrét mozzanatának autonómiájával magya-
rázza A magyar népdalokban (1847), hogy az ízlésigazságokkal a racionális ész 
egyetemessége nem tud mit kezdeni: „Átbuvároltuk a világ irodalmát, s 
megfárad tunk belé, ekkor aztán beláttuk, hogy némely igazságok, minők az 
ízléséi, nem pusztán a gondolkozó ész kívánalma, hanem a vérrel is vannak 
összeköttetésben. Ezen vér szerint való igazságokat kell már nekünk , szép 
nemzetiségre törekedvén, kelendőkké tenni; de mindenekelőtt kikeresni 
azon alaphangokat , melyekhez távolról sem férkezhetik idegen. Ilyeneket ta-
lálunk bőven a népi költészetben, habár töredékesen, s nem oly virító épen 
is, min t a nemzet ifjúsága idején lehettek."38 

Ez természetesen nem jelenti, hogy a népköltészetben nem érvényesül az 
egyetemes emberi. Á m ezt az egyes népek csakis a maguk különös módján 
élhetik meg sajátjukként - „minden nemzetnek a vériből ment valami át a 
val lásba" - úgy ahogy azt a közösségi konszenzus rögzíti: „[...] n e m volt és 
nincs nép, hol az istenség, a kezdet és vég felőli elmélkedés bizonyos hitve-
gyület színében végig nem játszotta volna az emberi gondolkozás birodalmát 
[...]. És miben a közmegegyezés ilyenformán megnyugodott , ami képeket 
összegyüjte Olympon vagy Édenben, Orcusban vagy pokolban, az volt a 
költészet vagy a nép egyetemes érzésmódja, képzeletvilága, világnézlete."39 

Az 1842-es írás a versformának tulajdonítja azt a funkciót, hogy a népkölté-
szet a „ tudni s emlékezetre méltó dolgokat" (vagyis azokat az általános em-
beri eszméket, melyek a népköltészet tárgyai) egy nép közös, saját életköré-
nek eszméiként tudja megszólaltam. Mint írja, „minden népnek megvan a 
kedvére való formája" (ti. versformája), amely lelkének és nyelvének „neki-
eredése".40 

A népeket elkülönítő erőben azonban Erdélyi nemcsak olyan tényezőt lá-
tott, amely az egyediség bélyegét üti a nagy egészből kiszakadó népekre, de 
ebből származtatta azt a feladatot is, amely az egyes népekre vár. Minthogy 
az emberiség a rá váró összes feladatot egy közösségként nem volna képes el-
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végezni, minden nemzet akkor szolgálja az emberiséget, ha elvégzi a rá - és 
csak rá - kirótt feladatot. (Ez a koncepció egyébként már inkább Herder két 
történetbölcseleti művét , az Ez is egy történetfilozófia az emberiség nevelésére s az 
Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról c íműeket idézi.) Már az 1845-ös 
Úti napló ban ezt olvassuk: „A franciákat vádolják, hogy forradalmukkal ke-
veset tettek. De akarjátok-e, hogy ők teljesen véghez vitték légyen az emberi-
ség nagy munkáját?"4 1 Tételesen 1846-ban fejti ki, hogy „minden nemzetre 
várakozik valami éspedig egyedül az ő számára feltartott valami, kivívandó, 
mely neki oly kötelessége, mint gyermeknek a szülei tisztelet. Ki van-e már 
mondva eme reánk várakozó eszme, fölfedeztük-e már a reánk néző tisztet? 
[...] [Ajzért is mindenekelőtt reánk néző tiszt az önismeret, önkémlődés, 
hogy magunk és n e m mások szerint mívelődve, min t erős vonásokkal kinyo-
mott egyéniség, tün jünk fel a világ népei között; ez pedig csak a nyelv, és a 
nyelvben, mint a lélek képviselőjében, rejlő tehetségek mívelése által történ-
hetik."42 

Wienbarg költészetdefiníciójának következményei mellett ez áll a hátteré-
ben annak, hogy Erdélyi korai korszakában a „hazai" és az „ idegen" „két 
pólusára épült fel poétikája".43 (Talán inkább saját és idegen két pólusára, hi-
szen, mint láttuk, a sajátban ugyanúgy benne foglaltatnak egyetemes, mint 
hazai mozzanatok. Ez a kiegészítés azért is fontos, mert az oppozíciót Erdé-
lyi később, a Századnegyedben maga is így fogalmazza meg, lásd alább.) 
Külön érdemes volna e felfogás történetét megvizsgálni a magyar irodalom-
ban, a „népek hazája, nagy világ"-tól Petőfinek az 1846 végén írt A magyar 
nemzet című verséig s tovább, Adyig. 

A herderies népfogalomból vezeti le Erdélyi a nemzet fogalmát. A „nem-
zeti családélet", amely itt fontos szerepet kap, számos félreértés forrása volt 
korábban. E kifejezés Erdélyinél kulturális homogenitást jelöl, közös „világ-
nézletét" az emberiségből kiszakadt csoportnak, me ly megtalálta „alaphang-
ját", s „törvényét, vallását, történeteit s erkölcstudományát" az idegen hatás-
tól érintetlen saját költészetéből veszi. Olyan tudás ez, amit a közösségen be-
lül „minden józan eszű és egészséges velejü ember megérthet, élvezhet ké-
nye, kedve szerint". Erdélyi nem gondolta ezt az állapotot valami „osztály-
viszonyoktól mentes" társadalmi formációnak; de egy kultúraelméletben 
érthetően nem ezen van a hangsúly. Nyilvánvaló, hogy a (patriarchális) 
család tagjai sem egyenlőek rangban, szerepben; éppen így az állami életét 
„családélet"-ként élő társadalomban is lehetett nemesség, mely, ha volt, „ko-
ronája, szine volt a népnek".4 4 

A nép akkor válik nemzetté, mikor kialakul a társadalom teljes szociális és 
kulturális tagoltsága. Midőn Erdélyi arról beszél, hogy „a műveltség, 
fejlődési viszonyok és polgáriasodás szükségei szorítják összéb a népkölté-
szetet, de nem a fogalmát is", arra utal, hogy az emberiségből kiszakadó cso-
port „alaphang"-ja akkor is közvetlenül érthető, hozzáférhető m a r a d a cso-
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port tagjainak, amikor a csoport m o d e r n értelemben vett nemzetté differen-
ciálódott, kilépett a „családélet" homogén világából. Mikor a népköltészet és 
a nemzeti költészet különbségéről ír, állapítja meg, hogy „[b]árminő szer-
ződések, alkotmány és uralkodási forma iratnak is a nemzet oklevelébe, 
mindez a nép szellemén nem változtat, hanem csak uj vonásokat tesz ah-
hoz". Mindaz, amit a nemzet így felvesz, „tagadhatatlanul oly fo rmá t és jel-
lemet fognak ölteni, melynek első eszméje a néptömeg kedélyéletében gyö-
kerezik". A művelt költészetnek is ezért kell „a népi hasonlatát viselni", „föl-
venni a nép elemet"; ha nincs gyökere a népi által sajátként megszólaltatott 
egyetemes emberiben, akkor „nem igazi, hanem korcs, fattyú, sehonnai". 
Mert, hangsúlyozza Erdélyi, tárgyait a kiszakadás előttről hozza magával a 
népköltészet: „a népköltészetnek m á r vannak saját eszthetikai eszméi, me-
lyeket a nép magával hozot t a világra, midőn az emberiségből kiszakadt, me-
lyek viszont a népet az emberiséggel kötik össze. Ezen eszmék a hit, szere-
lem és hősiség." Másfelől viszont ezek a tárgyak „zománcozva" vannak „a 
nép sajátságaival",45 így nyerhetnek a népek - egészíthetjük ki gondolat-
menetét saját későbbi szavaival - „saját képzetmódot és gondolatvilágot" a 
„a hinni- és tudnivalókról", s a nemzet i költészet sem lehet hatékony, ha nem 
ezeken nyugszik. 

A „népi elem" kifejezés itt tehát azt az eredeti, saját karaktert jelenti, amely 
leginkább a nyelv szemléleti „idiotizmusaiban" (egyediségeiben) mutatko-
zik, s amely az új, idegen elemeket magához hasonítja; ennek kulcsa pedig a 
hagyományozódás töretlen folytonossága. Vagyis nem attól lesz nemzeti a 
költészet, hogy milyen konkrét elemeket hordoz; a népköltészet azért őriz-
hette meg eredetiségét, mert töretlen maradt benne az eredeti nyelvi-költői 
hagyomány folytonossága, függetlenül attól, mi m a r a d t meg vagy került bele 
tartalmilag. Éppen a hagyományozódás szerves folytonossága miatt nincs 
nyoma a népköltészetben a nemzet nagy történelmi fordulóinak - elvégre a 
nép n e m volt érintve bennük. „Mondják, hogy mi nagy hadi nemze t valánk, 
s Európának védfalai a török ellen. És hol csak egy szó emlék dalban, mi ezt 
tanúsítaná, egy dal! mely által sz ivünk őseink szivével rokonulhatna. Azon-
ban elfelejtem magam! - Szorosan véve minden győzedelmeink n e m éppen 
a köznép dicsősége, s ha ez mint rá nem tartozót kihagyta esni emléke-
zetéből, mines mit csudálkoznunk." A nemesi nemzet ugyanakkor a jogfoly-
tonosságban látta identitását, ezért hiába volt sajátja e hagyomány, nem 
törődött vele, hagyta feledésbe veszni; „pusztán a jog uralma levén divatban, 
nyelv általi rokonságra senki nem adott, így féltvén a jogot, elölték a nyelv-
emlékeket, az élő hagyományokat" , s minthogy a néphagyományokat meg 
aztán végképp nem méltatták arra, hogy írásban rögzítsék - a n é p pedig írás-
tudat lan - , a hagyományok „kiveszése mintegy elkerülhetetlen szükséges-
ség".46 
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A hagyomány, szuverén átörökítő erejével, Erdélyi szemléletének kulcs-
fogalma; mint a népköltészet tanulmányozásának hasznáról írja, „a zamat, 
képesség és gondolatvilág, melyben forog a nép képzelődése, főleg az a ki-
tartó erő, mely magára hagyatva, iskola és minden nélkül buzog idők óta, 
mint a forrás; az a hűség magához, mely népünket védé a felolvadástól, lesz-
nek üdvös eredményül ezen tárgy feletti tanulmányunkból [,..]."47 

Erdélyi korai írásaival a magyarság eredeti szellemi birtokának feltérképe-
zését kívánta ösztönözni; ettől várta, hogy a magyarság megtalálja a felada-
tot, amelyet a gondviselés neki szánt: „szótárak készülnek, [...] hová a tudó-
sok összehordják a nyelv kincseit, bírálják, mi övék, mi nem; tanulják a né-
pet, e nagy élő könyvet [...]; s ha n e m oly szembetünőleg is, mint térképen 
az országok határait színes vonalakkal, de minél hűbben igyekeznek kijelöl-
ni szellemi birtokukat."48 A népdalok eredetét is azért kell i smernünk, „hogy 
tudjuk, mit állíthat ki a nép költői szelleme, iskola és ízlési szabályok hozzá-
járulta nélkül".49 A saját hitregei hagyomány feltárása sem azért fontos, mert 
„üdvözülni óhajtunk e költi vallás által", hanem azért, mert azt szeretnénk 
„kitudni, meddig ér a mi szellemünk röpte, mennyit bír bejárni a »nem is-
mert hon« határtalan határaiból".50 Később, meglátjLik, az elmaradt őseposz 
pótlásának alapját fogja látni e gyűjtőmunkában. 

Erdélyi e koncepcióval a második fázist képviseli annak a hagyománykö-
zösségi szemléletnek a történetében, amelyet Kölcsey fejlesztett összefüggő 
elméletté. Abban is elődjéhez kapcsolódik - mégpedig kezdettől fogva - , 
hogy a népi alapú nemzet i költészet kialakulásának elméletét inkább eszmé-
nyi modellnek, illetve a szerencsésebb sorsú népek történetére illő sémának 
tekinti. H a m a r belátta, hogy a magyar irodalom n e m így alakult, s hogy ezt 
nem is lehet visszamenőleg megváltoztatni. Ha a népköltészet hagyományo-
zódási mechanizmusát elemezve természetesnek találta, hogy a nemzet i tör-
ténelem n e m vált hagyománnyá, azt is világosan kellett látnia, hogy ennek 
híján aligha működtethető a népire épí tő nemzeti történeti epika modellje; 
,,[h]a már a magyar történetek könyveinkből a nép közé is kimehettek volna, 
hagyományképen szállván ajaktól-ajakra - írja a Történeteink költőisége című 
feljegyzésben - , [...] feldolgozásuk d ráma- vagy epossá sokkal könnyebben 
menne, sokkal könnyebben hatna be a nemzetbe [,..]".51 Itt is, naplójegyze-
teiben is Kölcseyhez hasonló illúziótlansággal fogalmaz („Mit csalogatjuk 
magunkat! szegények vagyunk testben és lélekben, múl tban és jövőben. [...] 
Hagyományaink nincsenek [...].52 „I rodalmi emlékeink, műveink? Azok nin-
csenek."53) 

2. A nemzeti költészet két hajnala, Hegel nyomán 
Lényeges Hegel-hatással először al ighanem a Vörösmarty Mihály minden mun-
kái című írásban számolhatunk. Erdélyi ezúttal is megállapítja, hogy „fej-
lődésünk és egész lételünk oly sajátlan és hazug, hogy benne háladatos 

25 



S. VARGA PÁL 

előmenetet épen nem találhatni", ezért „igen bajos minket a közemberiség 
hajnala, dele, estvéje vagy déleste után mértékezni". Végső soron és többek 
között azonban éppen ezért fog ambivalensen viszonyulni a hegeli tanokhoz. 
Hiszen nemcsak a magyar irodalom „sajátlan" fejlődését fogja kritikusan 
megítélni, de a klasszikus modell merev érvényesítését is. , ,[H]ogyha nem 
fejlődhetünk oly önállólag és mindenben szoros logikai egymásutánisággal, 
mint a régi görög", állapítja meg, ez nem azt jelenti, hogy „tehát sehogy se 
fejlődjünk hanem azt, hogy fejlődjünk, ahogy lehet [.,.]."54 Ezért fogja figyel-
men kívül hagyni Hegel történeti dialektikájának a műnemek egymásutánjá-
ra vonatkozó következményeit . (Ez persze nemcsak az itt kifejtett koncepció-
ra lesz döntő hatással, de meghatározza későbbi viszonyulását is az Esztétika 
triadikus elvéhez.) Ugyanakkor a lehetséges fejlődés elméletét mégiscsak He-
gel esztétikájára támaszkodva fejti ki.55 

Hegel esztétikájának két fontos mozzanata játssza a fő szerepet abban, 
hogy Erdélyi a magyar nemzeti költészet népköltészet alapján való újrakez-
dését elméletileg meg tudta alapozni. Mint ismeretes, Hegel szerint a művé-
szet létfeltétele, hogy benne „az eszmét és alakját mint konkrét valóságot 
egymáshoz viszonyítva teljesen adekváttá kell tenni", vagy ahogy máshol 
megállapítja, „a fogalom egysége az individuális jelenséggel - ez a szép és a 
szép művészeti termelésének lényege", az eszme „csak akkor szép, ha köz-
vetlenül egy a neki megfelelő objektivitással", a szép: „az eszme érzéki lát-
szása".56 

E tétel alapja, hogy a szellem felismeri: a természet nem vele szemben álló 
idegenség, hanem olyasvalami, amit ő maga tételezett, ezért a természetben 
önmagára mint külsővé váltra ismerhet. Ám a természet érzéki jelenségeinek 
szellemi igazsága a szellem előtt közvetlenül mindig rejtve marad . A művé-
szet ennek a felismerésnek a konzekvenciáit vonja le: az érzékit tudatosan 
úgy kezeli, úgy alakítja, mint ami eleve a szelleminek ad egzisztenciát, így 
általában is felfedi és kibékíti az ellentétet szellemi és természeti között.57 

A művészet ezt úgy éri el, hogy alkotásait félreismerhetetlenül látszatjelle-
gűeknek állítja be (a természet érzéki jelenségei is látszatok, de ezt a gondol-
kodás sokkal nehezebben fogadja el), s így lehetővé válik, hogy a művészet-
ben az érzéki forma már eleve ne mint önálló, a szellemhez képest idegen 
egzisztencia mutatkozzék, hanem mint valamilyen eszmeinek az alakja.58 

Mivel tehát a szépségben az érzéki alak a fogalom - az eszme - felől van 
meghatározva, „a fogalom a külső egzisztenciának a szépben nem engedi 
meg, hogy önmagáértvalósága szerint saját törvényeit kövesse, hanem magá-
ból határozza meg a maga megfelelő tagoltságát és alakját".59 

Másik oldalról az eszme („a fogalom, a fogalom realitása és a kettő egy-
sége"60) mutatja meg, hogy a fogalom rá van utalva a reálisan létezőre, csak 
abban nyilvánulhat; az eszme nem is más, mint a reális létező sokféle, létük-
ben önálló elemei közötti közvetítettség, egy fogalom egysége jegyében; a 
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különálló elemek létének e közvetítettség a tulajdonképpeni alapja. Például 
az élet eszméje teremti meg egy élő szervezet - egzisztenciájukban önálló -
tagjai közötti közvetítettséget, vagyis egységüket az „eleven" fogalma jegyé-
ben. 

Mivel mármost „az eszme [...] a maga valósága nélkül és azon kívül nem 
igazán eszme", „az eszmének ennélfogva el kell érkeznie a valósághoz",6 1 

sőt az érzékinek, ami egzisztenciát ad neki, ú g y kell megjelennie, mintha 
nem is volna a fogalom által egységre kényszerítve. (Bár az érzéki elemek fo-
galom általi összetartozásának szükségszerűsége „nem hiányozhat a szép 
tárgyakból, ez azonban nem léphet elő magának a szükségszerűségnek for-
májában, hanem a szándéknélküli esetlegesség látszata mögé kell rejtőznie. 
Mert különben a különös reális részek elvesztik ama helyzetüket, amelyben 
saját valóságuk végett is léteznek."62) Ezért az eszménynek „minden oldalról 
a külső létezés meghatározott szemléletességére kell törekednie". Mert az 
ember, „az eszménynek ez a teljes középpontja" „él, lényegében most és itt 
létezik",63 ezért szükségképpen fel kell vennie magába a kornak és a nemzet-
nek, amelyhez tartozik, legsajátszerűbb jegyeit. De ezt kívánja m e g a befoga-
dás is. A holland tájfestőkről jegyzi meg Hegel: ,,[a]mi a kortársak szeme és 
szelleme elé tárul, annak hozzájuk is kellett tartoznia, hogy teljes érdek-
lődésükre számot tarthasson."64 Vagyis, ,,[a]hogyan a műalkotás jellemei ott-
hon vannak külvilágukban, úgy mi is megkívánjuk, hogy hasonló harmóniá-
ban legyünk a jellemekkel és környezetükkel. Mármost azonban, amelyik 
korból származik a műalkotás, annak partikularitásait viseli mindenkor ma-
gán, és ezek a partikularitások elválasztják más népek és évszázadok sajá-
tosságától. [...] [A] költő egy közönség számára alkot, mindenekelőtt népe és 
kora számára, amely megköveteli, hogy a műalkotást megértse és benne ott-
honos legyen."65 A m ű külső oldalának „számunkra, akik szintén korunkhoz 
és népünkhöz tartozunk, tisztának és felfoghatónak kell lennie széles körű 
tanulás nélkül is, úgyhogy otthonosak lehessünk benne, s ne kelljen előtte 
mint számunkra idegen és értelmetlen világ előtt megállapodnunk". 6 6 E ket-
tős aspektust jelentette tehát a Bevezetésnek az a tétele, hogy ,,[m]inden mű-
alkotás saját korához, népéhez, környezetéhez tartozik".67 

Ha tehát a műalkotásnak történetileg és kulturálisan mindig konkrétnak 
kell lennie, mind a befogadás, m i n d az alkotás számára problémát okoz a 
kulturális é s /vagy történeti távolság. 

Míg azonban a m ú l t b ó l / a távolból származó kész mülkotás befogadása, be-
fogadhatósága attól függ, mennyire van eleve úgy megalkotva, hogy az álta-
lános eszmei áttörjön az alak partikularitásán (oly műveket is élvezhetünk, 
„amelyek koruk vagy idegen nemzetiségük miat t számunkra részben ide-
genszerűek, de amelyeket az ilyen idegenszerűségeket leküzdő, mindenki 
számára közös benső tartalmukkal csak az elmélet előítélete bélyegezhet bar-
bár, silány ízlés termékeinek"68), a jelenbeli alkotó rugalmasabb viszonyban 
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van a múlttal , a kulturál isan idegennel. Ezt a különbséget látjuk Hegelnek 
abban a kritikájában, amellyel az idegen népek költészete iránti d ivatot ille-
ti; „amikor Herder ösztönzésére ismét felfigyeltek a népdalra, Németország-
ban is mindenféle dalt költöttek egyszerű műveltségű népek és törzsek - iro-
kézek, új görögök, lappok, törökök, tatárok, mongolok stb. - nemzet i hang-
ján, s nagy zsenialitásnak tartották, ha valaki egészen beleélte magá t ezekbe 
az idegen erkölcsökbe és e népi szemléletekbe és ennek alapján írja költemé-
nyeit. Mármost ha maga a költő tökéletesen bele is dolgozza, bele is éli magát 
az ilyen idegenszerűségekbe, ezek a művek a közönség számára - amelynek él-
veznie kell őket - mégis mindig külsőleges dolgok maradnak."6 9 Bírálja a 
másik végletet is - amikor a befogadást úgy könnyítik meg, hogy a távolit 
erőszakosan közelivé teszik - , főleg azt, ha valaki „saját korhozkötött néze-
teit, erkölcseit, társadalmi konvencióit tekinti egyedül érvényesnek és elfo-
gadhatónak, s ezért semmilyen tar ta lmat nem képes élvezni, mielőtt az fel 
nem vet te ugyanannak a műveltségnek a formáját", mint a „franciák úgyne-
vezett klasszikus jóízlése". Megértőbb Hans Sachsszal, aki ugyanez t naiv 
m ó d o n teszi („az Úristent , Ádámot , Évát, az ősatyákat üde szemléletesség-
gel [...] átnürnbergiesítette"); e családiassá tételben, úgymond, „rejlik egy jo-
gos e lem is".70 

A nagy művész azonban képes olyan művészi alakot alkotni, amely ottho-
nossá teszi az idegen tárgyat saját korabeli közönsége számára - úgy azon-
ban, hogy e forma egyúttal a szellem távoli megnyilvánulásainak is adekvát 
formája. Ezt tette Hegel szerint pé ldáu l Shakespeare, aki „angol nemzet i jel-
leget tudot t belevésni a legkülönbözőbb tárgyakba, bár a lényeges alap-
vonások szerint sokkal mélyebben m e g tudta őrizni idegen nemzetek - pél-
dául a rómaiak - történelmi jellegzetességét is, min t a spanyolok". Hasonló 
teljesítménynek látja Goethe Westöstlicher Divanját és Iphigeniáját is.71 

Hegel szerint azonban még ennek a közvetítésnek is határai vannak; ha túl 
nagy a szellem történetileg távoli állapotai közti szakadék, m é g az alkotó 
sem tud ja áthidalni. „Ha [...] a művész i szellem lényegesen más , mint az, 
amely az ábrázolt nemzet i valóságnak és tettnek létet adott, ezáltal hasadás 
jön létre [...]. Mert az egyik oldalon akkor egy elmúlt világállapot jeleneteit 
látjuk, a másikon egy tőle különböző jelennek formáit , érzületeit, szemlélet-
módjai t , ebben a tovább fejlesztett reflexióban ped ig a korábbi hit alakulatai 
hideg dologgá, babonává , egy pusz tán költői gépezet üres díszeivé válnak, 
amelyből teljesen hiányzik saját elevenségének eredeti lelke."72 Az idegenség 
legyőzésében tehát m é g az sem segít, ha saját kul túránkon belül maradunk. 
Ezért van, hogy az eposz esetében, amely pedig eredendően a nemzet i szel-
lem hordozója, a m ű f a j jellegénél fogva áthidalhatatlan a távolság - a saját 
múlthoz fűződő viszony hermeneutikai problémája nemcsak a befogadó, de 
még az alkotó számára is megoldhatatlan. Vagyis nemcsak arról van szó, 
hogy a saját nemzeti talajon létrejött, de időben távoli s a nemzeti szellemből 
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évszázadokra kieső eposz befogadása legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik 
(„A Nibelung-énekben például földrajzilag hazai talajon állunk, de a b u r g u n -
diak és Etzel király annyira el van szakítva jelenlegi művel tségünk és ennek 
hazafias érdeke összes viszonylatától, hogy még tanultság nélkül is sokkal 
ot thonosabban érezzük magunkat Homéros költeményeiben"73); h a n e m 
arról is, hogy a modern költő törekvése is meddő, ha a szellem korai álla-
potában gyökerező eposzt akar írni. Ami tehát sikerülhetett a d rámaí ró 
Shakespeare-nek, és a lírikus Goethének, nem sikerülhetett az eposzíró Klop-
stocknak, még akkor sem, ha az előbbiek kulturálisan idegen talajon mozog-
tak, az utóbbi hazain: „Klopstockot a hazafiasra törekvő ösztöne sarkallta ar-
ra, hogy a skandináv isteneket állítsa a görög mitológia helyébe; azonban 
Wotan, a Walhalla és Freia puszta nevek maradtak, amelyek mégkevésbbé 
tartoznak képzeletünkhöz és beszélnek kedélyünkhöz, min t Jupiter és az 
Olymos."7 4 Vagyis Klopstock nem járt jobban, mint Vergilius, akitől oly ide-
gen volt már Homérosz kora, hogy Aeneisének világa egészen prózai s isten-
világa merő szenvelgés. Shakespeare római tárgyú drámái ezzel szemben ép-
pen azért lehetnek ma elevenek, mert a rómaiak világának állapota, amelyet 
ő felidéz, túl van a görögökén, s a modernhez közelebb áll (lásd a görög 
ápexí] és а latin virtus összehasonlítását).75 

A közvetíthetőségnek ezeket a fokozatait Erdélyi a magyar irodalomról szól-
va nem különbözteti meg. Mint láttuk, szerinte „fejlődésünk és egész 
lételünk oly sajátlan és hazug, hogy benne háladatos előmenetet épen n e m 
találhatni", ezért „igen bajos minket a közemberiség hajnala, dele, estvéje 
vagy déleste után mértékezni", vagyis például Hegelnek az eposzi világálla-
potról mondo t t tételeit a magyar irodalom történetére alkalmazni, s ennek 
alapján a modern műeposzt a „nemzetek első könyve" értelmében vett ar-
chaikus eposztól teljesen elszakítani. Toldy Ferenccel vi tatkozva - aki ebben 
a vonatkozásban csakugyan a hegeli elvet képviseli - fejti ki, hogy a magya r 
irodalom történetére nem lehet idegen sémákat - értsük tehát: még a Hege-
lét sem! - ráhúzni: „Igen is, azon világnézletnek, melybe a régi görög művel t -
ség avatta be a képzelődést, vége van, s a görög hőskor letűnt s többé föl n e m 
idézhető, ezt nem is akarjuk; hanem akarjuk igen is, hogy a nemzet, pé ldáu l 
a magyar, bírjon mindent, ami büszkeségét, önérzetét neveli, erősiti [...]. Kor-
szerűséget illetőleg én tehát sohase m o n d a n á m [...], hogy ez vagy amaz elé-
be teendő a másiknak, mert nem látom át, mikép ártana művelődésünknek , 
ha elébb volna is jó drámánk, mint jó eposunk, bár ez utolsónak meg kellene 
előzni az elsőt Schedel - ránk nem alkalmazható - theoriája szerint, s ped ig 
a feljebb mondot t okból, hogyha t. i. nálunk nem lehet számolni oly szigorú-
an következetes fejlődésre, mint azon boldog népeknél, melyek mindent m a -
gukból sarjaztak ki, önföldükön teremvén [...]. De azt mégis hiszem, h o g y 
erős lélek és törekvés, szellem és hajlam sok részben fognák enyhíteni a m u l t 
időktói reánk hagyott szegénységet."76 
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Nos, bármennyire ellenkezik is Erdélyinek a műfajok történetiségére vo-
natkozó felfogása a Hegelétől, ez utóbbi gondolat , amely az eposz hiányának 
pótlását „erős lélek és törekvés, szellem és hajlam" működésétől várja, s 
amely kulcsszerepet kap a továbbiakban, Hegeltől, Hegelnek egy másik alap-
tételétől kaphatot t támogatást . Amikor Hegel nemcsak a m ű b e n szereplő ala-
kokkal, h a n e m a műalkotás létrejöttével kapcsolatban is érvényesítette ezt 
az elvet, hogy „az élet csak mint eleven létező, mint egyedi szubjektum 
létezik",77 a műalkotás létrejöttét elvi a lapon és kivétel nélkül a művészi sze-
mélyiség teljesítményének tulajdonította, beleértve a naiv eposzokét is: „bár-
mennyire is az egész nemze t ügye szól is az eposzból, mégsem egy nép mint 
összesség költ, hanem csak egyesek költenek. Egy kor, egy nemzet szelleme 
a szubsztanciális ható ok ugyan , de ez csak akkor válik min t műalkotás való-
sággá, ha egy költő egyéni géniuszává foglalódik össze, aki azután ezt az 
általános szellemet és tartalmát mint saját szemléletét és saját művét teszi 
tudatossá és dolgozza ki. Mert a költés szellemi teremtés, a szellem ped ig 
csupán mint egyes valóságos tudat és ön tuda t létezik."78 

Erdélyi szemlátomást a r ra következtetett, hogy az i rodalom elmulasztott 
„első kezdete" pótolható; ennek egyik fő feltételét ugyanis abban látta, hogy 
a jelen és a múl t közötti közvetítés - a múl tba való beleélés - kérdésében kü-
lönbség tétessék alkotó és befogadó között az előbbi javára, a másikat abban, 
hogy a népeposznak mint a nép szellemiségét kifejező alkotásnak a létrejöt-
tével kapcsolatban árnyaltassék a kollektív és az egyéni alkotás fogalmá-
nak merev ellentéte. Hegel érintett tételei - az eposszal kapcsolatos lényegi 
kontraindikációk ellenére - épp e két feltételt biztosították számára. (Látni 
fogjuk, hogy még ezeket a kontraindikációkat sem következetlenségből 
hagyta f igyelmen kívül; a háttérben a szellem fejlődésének Hegelétől eltérő -
jellegzetesen Hegel utáni - felfogása áll.) 

Ami az utóbbi feltételt illeti, láttuk, Erdélyi már korábban különbséget tett 
átlagos és kivételes befogadó (Winckelmann, Goethe) közt a tovatűnt élet-
megnyilvánulásokba való beleélés terén. A Berzsenyi-dolgozatban e beleélés 
lehetőségét tekintve már alkotó és befogadó közt tesz különbséget, az előbbi 
javára. Először ugyan általában véve lehetetlennek tartja a teljes beleélést, 
szemben a beletanulás esendőbb lehetőségével. S minthogy a költészetnek az 
érzés az alapja, az az élet n e m teremthet teljes értékű költészetet, amelybe a 
költő csupán beletanulta magát: „[...] h o g y [Berzsenyi] műveit teljes szi-
vünkből éldelhessük, búcsú t kell venni a ma i kortól és visszamenni a régi gö-
rög vagy római világba [...]. A mult időt azonban visszaidézni lehetlen; [...]. 
Mi a görög időt e szerint érzéseink utján soha meg nem közelíthetjük, s legfel-
jebb csak betanuljuk magunkat szellemébe; azért igen kétlem, ha tiszta, saját ér-
zés-e az, mely Berzsenyi műveit éldelte [...]." Alább viszont elismeri, hogy 
Berzsenyi költészete képes közvetíteni Horat ius világa s a jelenkor között. Az 
ifjúság, mely az iskolában beletanulta magá t a klasszikus irodalomba, „Ber-
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zsenyiben mintegy jobban értette meg azt, mit Horácban kevésbé; s oly han-
gon zendülni meg előtte ismeretes eszméknek, mint Berzsenyi szép nyelve, 
valóságos diadal, [...] mer t senki nem értette ugy a görög és római t i tkosb ne-
veket, min t ő, de előadni sem tudta senki oly magyarsággal."79 

A költői m ü létrejöttét Erdélyi, mint tudjuk, korábban nem kötötte katego-
rikusan egyéni teljesítményhez, mint Hegel. Arra a kérdésre, hogy „ki irja a 
népdalokat?" , úgy felel, hogy „a nép", vagy - fűzi hozzá - „Grimm szerint: 
magok magokat".8 0 Az egyén alkotását ekkor inkább nyersanyagnak tekinti, 
amely a hagyományozódás során csiszolódik tökéletesre. Látjuk, Hegel ép-
pen az ellenkezőjét mondja . Nos, Erdélyi most sem az eredeti népköltemé-
nyek létrejöttére vonatkoztatja Hegel tételét. (Ezt majd csak 1854-ben teszi 
meg, lásd „tökéletesen kezet fogok Hunfalvyval, mikor azt mondja, hogy az 
éposz lesz, s nem csináltatik; mely máskép oda megy ki, hogy az éposz él, 
mielőtt csinálója, poétája volna; de m ű v é egyedül csak akkor lehet, ha az 
egyes hagyományokat , mondákat , melyek mint hit és világnézet, szokás, er-
kölcs, történet és esemény nagyban élnek a népek képzelődése és tudásában, 
együvé, nagy egésszé csinálják, s alkotják egyes elmék; például Homér."8 1) 
Ám Hegel két fontos nézete - egyrészt: a népeposzt olyan költői m ű n e k te-
kintette, amelyet az egyéni tehetség hoz létre, miután a maga teljességében 
magába szívta népe szellemét, másrészt: a költőt képesnek tartotta olyan m ű 
megalkotására, amely saját közönségéhez közel hozza az élet (időben, kultu-
rálisan) távoli megnyilvánulásait - megoldást adhattak arra a fájó problémá-
ra, amelyet Kölcsey megoldhatat lannak minősített a Nemzeti hagyományok-
ban, kifejtve, hogy a kereszténység által feledésbe süllyesztett honi mítoszok 
újraélesztése reménytelen, mert ezek a jelenben ugyanolyan idegenül fognak 
hatni, mint a legidegenebb népek mítoszai. 

A Vörösmarty-dolgozatban össze is kapcsolta Erdélyi a két fő tételt. „Mi az 
epos? A nemzet élete, gondolkozás- s érzésmódja, m é g azon korból, mikor 
tömegben volt, mint a család. így lehet értelmezni az epost, amennyiben 
időben esik s történeti szempontból nézetik. Ellenben véve a költő szempont-
jából: az epos nem más, mint Herder szerint: »Eine Welt, die Encyclopédie 
und Seele des Dichters.« Összekötve a két értelmezést, világossá lesz előt-
tünk, hogy a költőnek, - kit már előbb ú g y akartam tekintetni, mint a nem-
zet legét, legjavát, egyénben nyilatkozását, - oly magas szempontra kell álla-
nia, honnan a nemzet mul t életét, gondolkodását, érzésmódját vérébe szív-
hatta légyen. Ez a s túd ium pótolná elmaradt , epostalan nemzetnél azt, mit 
régen a szájról szájra m e n ő hagyományok adának."82 Még világosabb a he-
geli indíttatás Garay balladafüzérének jellemzésében; olyan „ismeretnek, ta-
nu lmánynak kell megelőzni a phantasiát" , „mely emlékezetinéi magasb 
nemű, azaz vérbe ment, s mondhatnók érzéssé vált tanulmány, mely az egész 
embert annak minden tehetségével együt t ugy áthatotta legyen, hogy mint-
egy magából fejthesse ki énekeit a költő".83 
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Az irodalom fejlődésének klasszikus modellje tehát nem adatot t meg a ma-
gyarságnak; „ [mj inden korszerűtlenségi beszédnél többet nyom [...] epo-
sunk ellen hagyományok n e m léte" - állapítja meg, hogy aztán az elmaradt 
eposz pótlásának lehetőségét olyan költőben lássa, aki a nemze t múltbeli éle-
te iránti kivételes érzékkel (mint a „a nemzet lege, legjava") magába szívja, 
vérévé teszi mindazt , amit utólag a tudomány feltárt, s a mai befogadó szá-
mára közvetlenül hozzáférhető alakká formálja: „Most azonban a tudomá-
nyok fejlődtével, nem mondhatnók, hogy épen semmit sem tudunk őseink 
szokásairól, életéről; s váljon ne gondoljunk-e olyan költészetre, melyet ez 
oldalról a t udomány segíthet s mozdíthat elő?" 

Amit Erdélyi az így létrejövő eposzról m o n d , megmutatja, mennyire szem 
előtt tartotta a hegeli kontraindikációkat, mennyire tisztában volt azzal az 
axiómával, hogy az „epikai világállapot" n e m hozható vissza; ám azt is, 
mennyire Hegel utáni módon reagált erre. A tudomány lerombolhatta ugyan 
az archaikus eposz naiv világát, ám a tudomány kizárólagosságra törő józan-
sága (a „tudós naivság", „naiv tudákosság", ahogy majd Arany mondja) 
előbb-utóbb a múlté lesz, s ismét teret enged a költészetnek: „Ez a költészet 
vagy epos, igaz, nem lesz olyan hajnali frisseségű, mint a régi, melyben »a 
gyermekkor isteneit a t udomány derűje még el nem űzé«, h a n e m lesz igen is 
oly eleven és enyhítő, mint az esthajnal, melyben a tudás forró napját az esti 
szürkület váltja fel illatával." „A költészetnek eszerint két hajnala volna -
vonja le a következtetést - , az egyik: mely öntudatlanul jő, mintegy rávirad a 
nemzetre, másik az, melyet az szeret használni, ki sokáig a luván, későn ébre-
dett." 

Erdélyi szerint a két eposz abban is különbözik egymástól, hogy „[ejlsőben 
a nép tanít költészetre, másodikban a nép taníttatik; amaz természetes, emez 
már mesterséges, mint a forrás, mely magától buzog föl vagy emberi kéz 
segítsége által".84 Itt ismét hadd utaljak a hagyományközösségi szemléletre. 
A történeti anyag, amelyet e koncepció szerint a költőnek vérébe kell szívnia 
- anyag; az anyag viszont - legyen akár a legbecsesebb - közömbös abból a 
szempontból, hogy a nép mit fogad el költészetnek és mit nem; különben 
nem is volna lehetséges olyan népköltészet, amelynek tárgyai közül kihullott 
a történelmi múlt . Vagyis a „nép taníttatik" kitétel csak arra vonatkozhat, 
hogy a m ű k ö d ő által alkotott nemzeti eposz révén a nép önnön elfeledett 
múltját teszi tudot tan sajátjává; ám ez csak akkor lehetséges, ha a költő mint-
egy beemeli a történelmi múlta t abba, amit a hagyomány költészetnek tekint. 
A műköltő nemzeti eposzát tehát csak a nép spontán m ó d o n hagyományo-
zott ízlése „vizsgáztathatja le"; Korompay H. János kifejezésével, e funkciót 
„a néptől jóváhagyott írásbeliség" töltheti be, ahogyan ez a dal esetében 
Czuczor verseivel történt.85 Ez az, amit Erdélyi nem talált a Zalánbari s ez az, 
amit úgy fogalmaz majd meg Arany, hogy „[e]gy ily eposzt vérévé tanulna a 
nép, mint az olasz a Gerusalemme liberatát". Vagyis, könnyű belátni, hogy a 

32 



ERDÉLYI JÁNOS IRODALOMTÖRTÉNETI KONCEPCIÓJÁRÓL (I.) 

Zalán futása már csak ezért sem felelhetett meg Erdélyi elvárásainak, s azt is, 
miért Arany János lett az, akitől Erdélyi aztán az újrakezdés megvalósítását 
várja - hiszen már a Toldit ebbe az irányba tett lépésként értékelhette86 - , s azt 
sem, hogy Arany e feladatot (mint legfontosabb értekező írásainak Erdélyi 
nézeteire való utalásai mutatják: nem kis részben tudatosan, még a hegeli 
mozzanatokat is magáévá téve) fel is vállalta, s végül, hogy mindezzel össze-
függ Erdélyi ingerültsége a Kisebb költemények bizonyos darabjainak olvastán. 
De ez már egy következő fejezet: a Századnegyed fejezete. 

(A tanulmány befejező része a következő számban olvasható.) 

E z ú t o n s z e r e t n é k k ö s z ö n e t e t m o n d a n i 
m i n d a z o k n a k , akik az 1999. november 12-ei 
nyí regyházi Vetésforgó a lka lmával hasznos ta-
nácsaikkal és hozzászólása ikkal segítették e 
do lgoza t létrejöttét. 

1 N É M E T H G. Béla, A magyar kritika törté-
nete a pozitivizmus korában, ItK, 1971, 152.; Vö. 
BEÖTHY Zsol t , Erdélyi János műbökselete, 
BpSz, 1897, 90. köt. 4-5., 10.; JÁNOSI Béla, 
Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikai el-
mélete, BpSz, 1914, CDLI. s zám, 44., 51.; 
HUSZTINÉ RÉVHEGYI Rózsa, Erdélyi és He-
gel, BpSz, 1917, CLXX. köt. 101.; Horvá th Já-
n o s eml í t „ H e r d e r - f é l e r a j o n g á s t " a Nép-
költészetről c ímű írás elejével kapcsola tban, 
lásd HORVÁTH János, A magyar irodalmi né-
piesség Faluditól Petőfiig, 19782 (1927), 281.; 
HARASZTHY Gyula , Erdélyi János irodalom-
szemlélete, ItK, 1939, 238.; 240-241., 243., 252. 
(Harasz thy a kései pá lyaszakasz t a pozit iviz-
mussa l hozza összefüggésbe , 244.); DÁVID-
H Á Z I Péter, Ismeretelmélet és irodalomkritika 
Erdélyi János gondolatrendszerében, ItK, 1984/1., 
20. (Harasz thytó l e részben csak annyiban tér 
el, hogy szer inte a poz i t iv i zmus szemléleti 
e lemeinek az u to lsó pá lyaszakasz t megelőző 
jelenlétével is számoln i kell, illetve a h a r m a -
d ik kor szakban is jelen van a hegeli szellem-
filozófia ér tékrendje) , He rde r és Hegel esztéti-
kai nézete inek p á r h u z a m o s jelenlétét érzékel-
teti K o r o m p a y H. János a negyvenes évek 
Erdélyi -dolgozata iban, lásd A jellemzetes iroda-
lom jegyében, Bp., 1998, 197., 200-201., 209., 
214., 218., 222., 232. stb. 

2 KOROMPAY, i. m. A korszak elméleti szin-
tézise (Egyéni és eszményi) c ímű fejezet , külö-
nösen 277-285. 

3 Ludolf WIENBARG, Ästhetische Feld-
züge, H a m b u r g 1834, modern k iadása : Berlin 
u n d Weimar, 1964. (Mint ismeretes , Erdélyi a 
könyv k é t h a r m a d á t , az első t izenöt előadást 
lefordította: Esztétikai táborozások = ERDÉLYI 
János, Filozófiai és esztétikai írások, s. a. r. T. ER-
DÉLYI Ilona, Bp., 1981.) Theodor MÜNDT, 
Die Kunst der deutschen Prosa. Ästhetisch, 
literargeschichtlich, gesellschaftlich, 1837, mo-
d e r n kiadása: Faks imi ledruck n a c h der 1. 
Auflage von 1837, hrsg. von Wal ther KILLY, 
Göttingen, 1969. 

4 Über die Verschiedenheit des menschlichen 
Sprachbaues, lásd MÜNDT, i. т., 9.; Über das 
Entstehen der grammatischen Formen und ihren 
Einfluß auf die Ideenentwicklung, uo. , 17. 

5 Reden an die deutsche Nation, WIEN-
BARG, i. т., 142-143. 

6 Lásd Georg G. IGGERS, A német historiz-
mus. A német történetfelfogás Herdertől napjain-
kig, ford. Telegdy Bernát és G u n s t Péter, Bp., 
1988, 70-73. 

7 ERDÉLYI, i. т., 1981, 713. (= WIEN-
BARG, i. т., 58-59.) 

8 WIENBARG, i. т., 147. (Erdélyi ezt az 
előadást már n e m fordította le.) 

9 ERDÉLYI, i. т., 1981, 739. (= WIEN-
BARG, i. т., 117., 119.) 

10 [Georg W i l h e l m Fr iedr ich] HEGEL, 
Esztétikai előadások. Harmadik kötet, fo rd . SZE-
MERE Samu, Bp., 1956,190. 

11 Uo., 191.; h a s o n l ó megfoga lmazás t talá-
lunk később, lásd uo., 268. 
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12 ERDÉLYI, i. т . , 1981, 740. (= W I E N -
BARG, i. т., 120.) 

13 Uo., 715. (= W I E N B A R G , i. т., 61.) 
14 Uo., 740. (= W I E N B A R G , i. т., 120.) 
15 Uo., 715. (= W I E N B A R G , i. т., 62.) 
16 WIENBARG, i. т., 147. 
17 Л dráma filozófiája (1838) = ERDÉLYI, 

í. т., 1981, 566., idézi KOROMPAY, i. т., 253. 
Hason ló megfoga lmazás t ta lá lunk A költészet 
filozófiájáról című í rásban is (1839), ERDÉLYI, 
i. т., 1981, 866. 

18 A költészet filozófiájáról (1838), ERDÉLYI, 
i. т., 1981, 866. (kiemelés n e m az eredet iben) . 
Ezzel a gondolat ta l indí t ja a Népköltészet c í m ű 
írást is = ERDÉLYI János , Nyelvészeti és népköl-
tészeti, népzenei írások, s. a. r. T. ERDÉLYI I lona, 
Bp., 1991, 101. 

19 Debreczeni Attila h ív ta fel a f igye lme-
met, h o g y ez a dualis ta antropológia i fe l fogás 
mé lyen gyökerezik a XVIII. század u tó j ának 
m a g y a r esztétikai gondo lkodásban . Jelzését 
ezú ton köszönöm meg . 

20 Cáfolat Vachott Sándor cikkére: A színi ha-
tás mint becsérték (1838) = ERDÉLYI, i. т., 1981, 
571-572. „Mi minket m i n t szép vagy gyűlö l t , 
jó v a g y rossz bájol v a g y undorí t , eszté t ikai 
te rmésze t , gyökerei l é n y ü n k érzékszellemi ős 
a lapján vágynák , és m a g a fölött ezen közve t -
l enségben semmi b í ró t n e m ösmer"; „[ . . . ] 
esz té t ikában semmi m á s föllebvit, mint a z ér-
zésre, m e g a lé lekismeretre ." Esztétikai táboro-
zások, uo. , 713., 740. (= WIENBARG, ;. т., 59., 
120.) 

21 Lásd Georg W i l h e l m Friedrich HEGEL, 
Esztétikai előadások, Első kötet, ford. ZOLTAI 
Dénes , Bp,. 19802,114. skk . 

22 Lásd uo., 32. 
23 Ezt Dávidházi P é t e r részletesen e l emez-

te lásd DÁVIDHÁZI, i. т., 6-7. 
24 A költészet filozófiájáról (1838) = ERDÉ-

LYI, i. т., 1981, 865.; vö . Esztétikai táborozások, 
uo., 713. (= WIENBARG, i. т., 57.); Ez az op -
pozíc ió Mund tná l is meg ta lá lha tó lásd a 28. 
jegyzetet . 

25 Vörösmarty Mihály minden munkái (1845-
1846) = ERDÉLYI János , Irodalmi tanulmányok 
és pályaképek, s. a. r. és a jegyzeteket írta T. ER-
DÉLYI Ilona, Bp., 1991, 19. 

26 HEGEL, i. т., 1980. (I. köt.), 55. 
27 Ezért ez a Hegel -h iva tkozás , sze r in tem, 

n e m tekinthető a Hege l -ha t á s kezdetének, vö. 

KOROMPAY, i. т., 232-233. (A M u n d t t ó l szár-
mazó Herder -u ta lás t a Filozófiai és esztétikai 
írások j egyze te is idézi, M Ü N D T , i. т., 6-7.; 
ERDÉLYI, i. т., 1981,1001.) 

28 Nyelvfilozófiai töredékek (1839) = ERDÉ-
LYI, i. т., 1981, 549. (Vö.: „Bei al ler zugegebe-
nen Einheit u n d Unzer t rennl ichkei t von Ver-
nunf t u n d Sprache, Wort u n d Gedanke , ist 
doch die mensch l iche S p r a c h e e twas Ge-
mischtes, d a s n u r nach de r e i nen Seite in 
unser rein Vernünft iges u n d Gött l iches, nach 
der ande rn aber in unserer Seeliches u n d in 
das Ne rven l eben hineinreicht. Dies ist d ie 
ächte M i s c h u n g des Ind iv idue l len , welches 
Sprache w i r d , und so gehen Temperament , 
Blut u n d Leidenschaf ten d e r Völker in ihre 
G r a m m a t i k u n d W ö r t e r b ü c h e r über . " 
MÜNDT, i. т., 8.) 

29 Nyelvfilozófiai töredékek (1839) = ERDÉ-
LYI, /. т . , 1981, 550. 

30 Uo., k iemelés az e rede t iben . (Vö.: „Die 
reine Vernunf t , die alle N a t i o n e n zu einer 
gleichen intel lectuellen A n s c h a u u n g führ t , 
w ü r d e als Sprachbi ldner in e ine al lgemeine 
Sprache e r z e u g t haben, d ie bisjetzt nur als 
küns t l i ches Prob lem e r f i n d e n d e n K ö p f e n 
vorgeschwebt hat ." MÜNDT, i. т., 8.; M ü n d t 
később k o n k r é t a n Descartes-ot és Leibnizet 
bírálja az egye temes nyelv e s z m é j e miatt, lásd 
uo., 14-15.) 

31 Lásd HEGEL, i. т., 1956, (III. köt.), 
218-223. 

32 Lásd Abhandlung über den Ursprung der 
Sprache = Herders sämmtliche Werke, szerk. 
Bernhard S U P H A N V., Berlin, 1891, főként 
141-142. (= J. G. HERDER, Értekezések, levelek, 
ford. RAJNAI László, vál., az u tószó t írta és a 
jegyzeteket összeállította R A T H M A N N Já-
nos, Bp., 1983, 338-339.) 

33 Nyelvfilozófiai töredékek (1838) = ERDÉ-
LYI, i. т., 1981, 550. 

ЗА Népköltészetről (1842-43) = ERDÉLYI, 
;'. т., 1991, (Nyelvészeti...), 102. 

35 Uo., 101. 
36 A magyar népdalok (1847) = uo., 129-130. 
37 Népköltészetről (1842-43) = uo., 105. 
38 A magyar népdalok (1847) = uo., 110. 
39 Vörösmarty Mihály minden munkái (1845-

1846) = ERDÉLYI, т., 1991, (Irodalmi...), 62. 
40 Népköltészetről (1842-43) = ERDÉLYI, 

i. т., 1991, (Nyelvészeti...), 106. 
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41 Úti levelek, 1845. január 10. = Úti levelek, 
naplók, s. a. r. T. ERDÉLYI Ilona, Bp., 1985,340. 

42 Kisfaludy Károly minden munkái (1846) = 
ERDÉLYI, /. т., 1991, (Irodalom...), 111. 

43 KOROMPAY, i. т., 192. 
44 Népköltészetről (1842-43) = ERDÉLYI, 

i. т., 1991, (Nyelvészeti...), 102., 103., 105-106. 
45 Uo., 104., 105. 
46 Magyar népdalköltészetről (1843) = ERDÉ-

LYI, i. т., 1991, (Nyelvészeti...), 218. 
47 Népköltészetről (1842-43) = uo., 111. 
48 Uo., 108. 
49 Magyar népdalköltészetről (1843) = uo., 216. 
50 Vörösmarty Mihály minden munkái (1845-

1846) = ERDÉLYI, i. т., 1991, (Irodalmi...), 62. 
51 Történeteink költőisége (1844) = ERDÉLYI, 

i. т., 1991, (Nyelvészeti...), 221. 
52 Uo., idézi KOROMPAY т . , 199. 
53 Naplójegyzetek magyarországi utazása alatt 

= ERDÉLYI, i. т., 1985, 79., idézi KOROMPAY, 
i. т., 198. 

54 Vörösmarty Mihály minden munkái (1845-
1846) = ERDÉLYI, i. т., 1991, (Irodalmi...), 43. 

55 Hegel és Erdélyi eposzfe l fogásának lé-
nyegi kü lönbségére Szajbély Mihály hívta fel 
a f igyelmemet . A do lgoza tom vitájára elkül-
dö t t írásos hozzászó lása nyomán , me lye t ez-
ú ton szeretnék megköszönn i , e fejezetet több 
p o n t o n is á tdo lgoz tam. 

56 HEGEL, i. т., 1980, (I. köt.), 103., 110., 
114. 

57 Uo., 56. 
58 Uo., 94. 
59 Uo., 115. 
60 Uo., 109. 
61 Uo., 147. 
62 Uo., 118-119. 
63 Uo., 250., k iemelés az eredet iben. 
64 Uo., 174. 
65 Uo., 269. 
66 Uo., 278. 
67 Uo., 16., vö. a 10. jegyzettel. 
68 Uo., 21., k iemelés az eredetiben. 
69 Uo., 274., k iemelések nem az eredet iben. 
70 Uo., 270-271. 
71 Uo., 279-280. 
72 HEGEL, i. т., 1956, (III. köt.), 258. 

73 Uo., 278., Vö. HEGEL, i. т., 1956, (III. 
köt.), 267-268. 

74 HEGEL, I. т., 1980, (I. köt.), 278. 
75 HEGEL, i. т., 1956, (III. köt.), 284-285. és 

I. т., 1980, (I. köt.), 189. 
76 Vörösmarty Mihály minden munkái (1845-

1946) = ERDÉLYI, i. т., 1991, (Irodalmi...), 43. 
77 HEGEL, /. т . , 1980, (I. köt.), 126. (a m á -

sodik mint helyett h ibásan: mind). 
78 HEGEL, /. т . , 1956, (III. köt.), 260., ki-

emelés az eredetiben. 
79 Berzsenyi Dániel összes művei (1847) = ER-

DÉLYI, i. т., 1991, (Irodalmi...), 129., 131. (ki-
emelés n e m az eredet iben) . E megál lapí tás 
n y o m á n ki is egészí teném K o r o m p a y H. János 
megál lapí tását , amely sze r in t Erdélyi ebben a 
kr i t ikában elmarasztal ta Berzsenyit az u t á n -
zás miat t , míg két év t izeddel később, a Pályák 
és pálmákban „u tánzás he lye t t elsajátításról 
beszél" , i. т., 197., 222.; l á t juk , már e do lgo-
za tban is megjelenik az u tánzássa l s z e m b e n 
az elsaját í tás mozzanata . 

80 Népköltészetről (1842-43) = ERDÉLYI, 
/'. т., 1991, (Nyelvészeti...), 108. 

81 Czuczor Gergely (1854) = ERDÉLYI, i. т., 
1991, (Irodalmi...), 173. 

82 Vörösmarty Mihály minden munkái 
(1845-46) = ERDÉLYI, i. т., 1991, (Irodalmi...), 
53.; m á s összefüggésben idéz i Korompay H. 
János, i. т., 236. Az már csak érdekesség, h o g y 
az eposz t a költői lélek u n i v e r z u m á n a k nyil-
vánító tételt Herdertől idézi ; holott idézhet te 
volna az eposz herderies sze l l emű definícióját 
Hegeltől , vö. HEGEL, i. т., 1956, (III. köt.), 
255. 

83 MSzSz, 1847,1. 203., idézi : KOROMPAY, 
i. т . , 237. 

84 Vörösmarty Mihály minden munkái (1845-
1846), ERDÉLYI, i. т., 1991, (Irodalmi...), 46. 

85 Lásd KOROMPAY, i. т., 223.; Czuczor 
Gergely (1854), ERDÉLYI, /'. т., 1991, (Irodal-
mi...), 172. 

86 Lásd A három divatlapról (1847) = Erdélyi 
jános válogatott művei, vál., szerk . T. ERDÉLYI 
Ilona, Bp., 1986, 295., idézi KOROMPAY H. 
János, i. т., 220. 
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