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Sziklay Cs. Mónika

„…Ítélj meg, uram, 
engemet; lám, te vagy 
én erősségem”1

Erdélyi János költészetkritikai alapvetései 
az 1856-os Arany-bírálata kapcsán

Az 1830–1855 évek közötti időszak szépirodalmának fejlődésrajzáról Erdélyi János 1855-ben Egy 
századnegyed a magyar szépirodalomból címmel folytatásos közlésekben írt átfogó értekezést a Pesti 
Napló hasábjain.2 A „tézis-antitézis-szintézis” hármasságában alkotó Erdélyi művében nemcsak 
újradefiniálja a költészet és az ítészet feladatait, hanem rögzíti a nép és a műköltészet viszonyrend-
szerét is. A hegeliánus Erdélyi az egymást kiegészítő irodalmi folyamatok folytonosan előretörő 
haladásában látja az irodalom fejlődését, mely nemcsak új normákat hoz, egyúttal egységesíti az 
irodalmi ízlést is. Egész munkásságában egyensúlyra és olyan igazságok felismerésére törekedett, 
amelyek az adott korszak kihívásaira választ nyújthattak, nemegyszer az általa vallott elvekkel és 
eszmékkel formailag szembefordulva mutatta fel a megoldást az irodalmi folyamatokban felmerülő 
kérdésekre. De ez az ellentmondás voltaképpen csak látszólagos: kritikusi paradigmaváltásai során 
nem fordult el teljes mértékben korábban hirdetett eszméitől, csupán kitágította látóhatárát – alkal-
mazkodva az időszerű irodalmi folyamatokhoz – és a kizárólagosság középpontján kívülre helyezve 
azokat, új eszményt keresett és adott. Nagy alapossággal kimunkált alapvetései meghatározó 

1 Jelen dolgozat első alkalommal 2017 áprilisában, az Arany János változó időkben című bicentenáriumi konferenci-
án hangzott el, egy nagyobb tanulmány részleteként. Második alkalommal ugyancsak az Arany-emlékév keretein 
belül, a 2017. szeptember 22-én Nagykaposon rendezett Arany János Emlékkonferencián.
A tanulmány címében szereplő idézet Erdélyi Jánostól származik: „Én meg azt mondom, hogy e nagy szabadság 
közepett fogja belátni a költői világ (író és olvasó együtt), hogy nem jól megyen így a dolog; és mint a karádiak 
elmentek egykor földesurat keresni, maholnap úgy fog járni a magyar költő itész után, felkiáltván a zsoltárok feje-
delmi költőjével: ítélj meg, uram, engemet; lám, te vagy én erősségem.” Erdélyi János, Arany János. Arany János 
Kisebb költeményei = Uő, Pályák és pálmák, Bp., Kisfaludy-Társaság, Franklin-Társulat, 1886, 355.

2 Pesti Napló, 1855. szeptember 13., 19., 20., 25., 29., október 16., 22., 29., november 10., 14., 24. számokban, teljes 
névvel, a Tudomány, irodalom és művészet rovatban. Másodszor: Erdélyi János Kisebb prózái. Sárospatak, 1863. 
Az E. T-ben a KP. kézirata nem maradt fenn, de fennmaradtak a PN közleményeinek átjavított példányai. 
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szempontrendszerekként – részben vagy egészben – megszabták a 19. századi magyar irodalom 
fejlődésének irányait az évtizedek során. 

A század első harmadában jelentkező szellemi mozgalmak számára az elsődleges cél a nem-
zeti eszme megtalálása, s az így létrejövő nemzeti irodalom megteremtése, majd fenntartása 
volt. A korábbi évszázadokból átöröklődött nemzethalál-félelem, amely alapvetően a herderi 
történetfilozófia organikusságában csúcsosodott ki, megalapozta a következő évtizedek kritikusi 
magatartásának jellegét és kérdéseit is. Erdélyi irodalomkritikai gondolkodásának fő szervezőereje 
a nemzeti haladás és fejlődés ideája, fókuszában e fejlődéseszme értelmezésére való törekvés állt. 
De mi volt ez a történelmi és gondolkodásbeli állapot? A kérdésre adott válasz természete komp-
lex. Egyrészt a magyar történelemnek abban a korszakában élt, amelyben a nemzeti törekvések a 
magyarság fennmaradását voltak hivatottak szolgálni: az Erdélyire nagy hatást gyakorló filozófus 
elődök nézetei, továbbá a negyvenes években tett nyugat-európai körutazásának tapasztalatai szin-
tén erősítették benne a polgárosodás halaszthatatlanságát és a nemzeti jelleg erősítését; valamint 
irodalmunkban is jelen volt az európai liberalizmus hatása, mely a ’30-as években még elhalkította 
a fejlődéspárti értelmiség nemzeti önkifejeződését. Erdélyi Hegel mellett olvasta és tanulmányozta 
Johann Gottfried Herder nézeteit is, akinek jelentős képzettársításokkal gazdagított eszméje a 
nemzet fennmaradásának, túlélésének egyik fő kérdését adta a magyar gondolkodók számára: 
„…Da sind sie jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen, und andern Völkern der geringe Teil des 
Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden”3 – írja 
jóslatában, s e gondolata, bár szervesen csak a magyar nyelv fennmaradását érinti, felébresztette 
a közgondolkodásban azt a kérdést, hogy fennmaradhat-e a magyarság a szláv és a germán népek 
tengerében. Mi marad akkor, ha a nyelv mint a nemzetet elsődlegesen összetartó erő eltűnik, meg-
őrizheti-e a magyarság a kultúráját – ezáltal identitását; mi a záloga annak, hogy nem veszünk el 
a történelem sodrában, ha nemzetfenntartó szerepű nyelvünk elvész? Ez a lényegében történetfi-
lozófiai kérdés – többek között – Verseghy Ferencre (A Tiszta Magyarság, 1805) Mailáth Jánosra 
(Magyarische Gedichte, 1825), Kazinczy Ferencre (Paramythien-fordítás, 1793), Dessewffy Józsefre 
(az Aurorában megjelent felhívás, 1822), Kölcsey Ferencre (Nemzeti Hagyományok, 1826), Toldy 
Ferencre (Handbuch der ungarischen Poesie, 1828) s később Erdélyire is nagy hatást gyakorolt.  
A kritikus filozófiai felkészültsége nagymértékben segítette irodalomtörténeti eredetiségét.4 Esetében 
azonban nem csupán a vélt vagy valós értékek felmutatása, bizonygatása volt a válasz: kezdetben –  
részben ellentétben az elődökkel – elsősorban az eredetiség és a nemzeti értékek hiányát hangsú-
lyozta. Bár a teljes hatás- és előzménytörténetet aligha lehet e dolgozat keretein belül felfejteni, 
fontos megemlíteni, a herderi jóslat előzmény-koncepciójainak kronológiai áttekintéséből plaszti-
kusan kitűnik, hogy a nemzethalál-félelem irracionálisabb formája kitöltötte az egész 16. századot, 
átöröklődött a 17. századra, 

3 A herderi jóslat lényege: a magyarok a szlávok, a németek, románok és más népcsoportok között élnek, mint 
az ország lakosságának csekélyebb része, s nyelvüket évszázadokkal később talán alig találhatjuk meg. Johann 
Gottfried Herder, Werke, Band III/1, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit [1791], Herausgegeben 
von Wolfgang Pross, München, Carl Hanser Verlag, 2002, 633; valamint Hites Sándor, Kazinczy és a nyelvhalál, 
Kisebbségkutatás, Melléklet, 2009/3.

4 Dávidházi Péter, Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Bp., Akadémiai, 
Universitas, 2004 (Irodalomtudomány és kritika), 960.

Tanulmány



|85

szórványosan jelentkezett később is, de az új, tisztultabb nemzetszemlélet kialakulásával átadta helyét 
annak a racionálisabb felfogásnak, mely az eszme szerinti nemzet enyészetétől félt. Ez a XIX. század 
nemzethalál-félelme, a Kölcseyé, a Berzsenyié, a Vörösmartyé, a Kemény Zsigmondé, a Petőfié, az 
Arany Jánosé s a XX. századi örökségként az Ady Endréé is.5 

A nyelvhalál hipotézisének gondolkodásra gyakorolt hatása megkerülhetetlen, sajátos módon „a 
kollektív önszemlélet agitatív jellege is közrejátszik ebben a számvetésben, amely végeredményben 
közvetett program is.”6 A követendő ideálok korszerűségének megítélése igen változó volt a korszak 
kritikusainak részéről, mint ahogyan az is, hogy az irodalmi életünk meghatározó gondolkodói 
hogyan és miként látták megvalósíthatónak a nemzeti irodalom megteremtésének lehetőségét.7  
S. Varga Pál mutatott rá,8 hogy a 19. századi magyar irodalomtörténetben két fogalom vált általánossá: 
az egyik a literatúra, amelyet az egyéni alkotóerő hoz létre, s textusainak esztétikai értelmezésein 
keresztül idővel egyre inkább elvált a tudományos szövegektől; illetve a poézis, amely a nyelv kezdeti 
állapotából épül fel, így alapvetően közköltészeti funkciót lát el. Erdélyi szerint „a költészet, mint 
egy Balaton, mint egy tenger, nem volt még lecsapolva különböző ágain a műveltségnek, hanem 
öszvessége volt minden szellemi nyilatkozásnak, honnan vevé a nép törvényét, vallását, történeteit 
s erkölcstudományát.”9 E felfogás szerint 

az írásbeliség a nyelv költői erejének hanyatlásával jár, egyrészt azért, mert a nyelvben uralomra jut 
a fogalmi gondolkodás ( J. G. Herder), másrészt azért, mert az írás egyéni szövegváltozatokat rögzít 
(W. Grimm); harmadrészt pedig azért, mert az írásos magaskultúrákban az idegen hatás uralomra 
jut a saját hagyománnyal szemben (Friedrich Schlegel).

A születő nemzeti irodalom határmezsgyéjén, a nemzeti identitás kialakításának hagyomány-
közösségében Erdélyi következetesen lépett fel a nemzetiesség, az eredeti egyéni hangok, az 
irodalmi ízlés eszményének társadalomformáló értékei mellett. E diskurzusban és a kánonterem-
tés egyidejű viszonyrendszerében tehát azt tekintette már kizárólagos feladatának, hogy arra a 
hagyományokkal rendelkező hazai értékre mutasson rá, melyből létrejöhetnek az irodalmi kánon 
alapelemei, s mintát jelenthetnek a szerzők számára. Elég csak az 1842-ben, Kisfaludy Társaságban 

5 Isák József, Nemzethalál–félelem a régi magyar költészetben, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Múzeum-Egyesület, 1947, 4.

6 Korompay H. János, A „jellemzetes” irodalom jegyében. Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása, Bp., Aka-
démai, Universitas, 1998 (Irodalomtudomány és kritika), 199.

7 Toldy (Schedel) Ferenc kritikai magatartását ld. Vörösmarty műveinek egykorú kritikai fogadtatása = T. Erdélyi 
Ilona, „Pályák és pálmák”. Erdélyi Ilona válogatott tanulmányai, szerk. Kiczenko Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2008. 104. 

8 S. Varga Pál, Mi a nemzeti irodalom? Mitől nemzeti az irodalom? = Nemzet-identitás-irodalom. A nemzetfogalom 
változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban, szerk. Bényei Péter, 
Gönczy Mónika, Debrecen, 2005 (Csokonai Universitas Könyvtár), 243.

9 Erdélyi János, Népköltészetről = Uő, Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások, s. a. r. T. Erdélyi Ilona, Bp., 
Akadémiai, 1991 (A magyar irodalomtörténetírás forrásai. Fontes ad Historiam Literariam Hungariae Spectan-
tes 13.), 102–103.
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meghirdetett programteremtő népköltészeti gyűjtésére gondolnunk (Népköltészetrül, 1842),10 mely 
önmagában új irányt adott a negyvenes évek literatúrájának: a költészet kulturális funkciójának 
újraértelmezésében a népköltészet felé való fordulás mint megkerülhetetlen előzmény megte-
remtette a népnemzeti irányt, kijelölte az irodalom normáit és az egységes nemzeti irodalomhoz 
vezető utat. Ez a népies direkció lesz az, amely előkészítette Petőfi pozitív kritikai fogadtatását, 
valamint a század negyvenes éveinek legnagyobb hatású kritikai polémiájához vezet majd: az addig 
kizárólagosnak gondolt esztétikai „fent” és a „lent” dimenziói helyett az ettől minden formájában 
élesen elkülönülő, a „pórias” fogalmától már megtisztított népi regiszter a népi elem kánonteremtő 
jellegét hangsúlyozta.  Milbacher Róbert jegyzi meg, hogy a popular és a pöbelhaft szembeállítás a 
populus és a plebs fogalmainak megkülönböztetésén alapul, amely valószínűleg a „nép” és a „pór” 
fogalmainak a negyvenes évekre (főleg Erdélyinél) kialakult megkülönböztetésének „első tétova 
kísérlete.”11 Fontos párhuzamnak mutatkozik továbbá, hogy Erdélyi alapvetése a Schiller által átvett 
bürgeri differenciáló terminológiából is levezethető. 

Míg kezdetben, az 1840-es években a nemzeti jelleget Erdélyi elsősorban és kizárólagosan 
a magyar népköltészetben találja fel, hiszen „…költészetünk minden iskolát kitanula már; 
hallottunk éneket és dalt görög és római mértékben és modorban; ismerünk olasz és francia hevet 
és könnyűséget, angol ízt és német komolyságot, de még most sem vagyunk igen tisztában afelől, 
melyik hát az igazi magyar nemzeti költészet”,12 később, az 1850-es években jelentkező kritikusi 
korszakában rendszerszervező elve már megváltozik: „a régi és a népi imitációjáról szólva a kritikus 
nem állítja szembe a hazait és a külföldit, a hatás itt nem zárja ki a megújulást és nem ítéltetik el.” 
(Az epigonok tömeges megjelenésekor) „…a népiesség külsőségeinek utánzása láttán felhagyott 
a hazai inspiráció követelményeinek kizárólagos igényével s a népköltészet iránti érdeklődést meg-
előző műköltői értékek nagyobb szerepet kaptak ítéleteiben” – mutat rá Erdélyi normaváltására 
Korompay H. János.13 A tárgyalt Arany-bírálatnál három évvel később született A magyar lyra című 
tanulmányában Erdélyi kijelenti, hogy 

úgy látszik, a népi forrás már-már kiapadt, s a népi elem korántsem elegendő arra, hogy belőle alkot-
tassék fel a magyar műideál. Arany, Petőfi, ha nem csalódom, kimerítették. Úgy jártunk vele, mint 
ki nem is gyanítva jut gazdag örökségbe; nem izzadván, nem nyugtalankodván soha is értette: belé 
dulakodik a könnyen jött vagyonba és rossz végekre használja.14

10 Erdélyi Népköltészetrül című székfoglaló beszéde 1842. november 30-án hangzott el a Kisfaludy Társaságban. 
1843 augusztusában a Társaság titoknokává választják, ugyanazon év decemberében előadja értekezését a Ma-
gyar népdalköltészetről címmel. A meghirdetett népköltészeti gyűjtés nyomán született meg az 1846–1848-as, 
háromkötetes Magyar Népdalok és mondák I–III. Ld. Magyar Népköltési Gyűjtemény. Népdalok és mondák I–III, 
szerk. Erdélyi János, Pest, 1846–1848.

11 Milbacher Róbert, „…Földben állasz mély gyököddel…”. A magyar irodalmi népiesség genezisének akkulturációs 
metódusa és pórias hagyományának vázlata, Bp., Osiris, 2000, 58.

12 Erdélyi, Népdalköltészetünkről, i. m., 373–374.

13 Korompay H., i. m., 192. 

14 Erdélyi János, A legújabb magyar lyra, Budapesti Szemle, 1859, 37; valamint  Uő, Irodalmi tanulmányok és pálya-
képek, Bp., s. a. r. és szerk. T. Erdélyi Ilona, Akadémiai, 1991 (A magyar irodalomtörténetírás forrásai. Fontes ad 
Historiam Literariam Hungariae Spectantes 14.), 313.
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Az új költészeti ideál, mely „feltartja a nemzetiséget és a hazaiságot”,15 s amely már Világos után 
született meg, abban a lelki állapotban találta társadalmunkat és irodalmunkat, amikor Erdélyi 
szavaival élve a közönyösség volt „a legmeghatározóbb, ami elfoglalta közérzületünket.”16 Tanul-
mányának megszületésekor a kelmeiség ellen harcol – már nem lép fel azzal a kritikai igénnyel, 
hogy a költő eredeti élményből táplálkozva alkosson, „a környező népek dalainak tanulmányozása 
éppúgy szükségesnek bizonyult, mint annak a belátása, hogy nem káros az idegen befolyások 
megismerése.”17 Ugyanitt megmagyarázza a népiesség felé fordulás szükségességét, illetve meg-
haladásának okait is. 

Nem volt egyéb választás, mint annál inkább ragaszkodni a hazaiság, a népiesség adalékaihoz, miből 
még az a gyakorlati haszon is ígérkezett, hogy válságos időben éppen a nemzetiségnek teszünk vele 
jó szolgálatot: így kényelmesen folytunk alá […] mindaddig, míg egyszer azon vettük észre magun-
kat, hogy a magyar népiességet, mint nagy pénzt, apróra váltottuk fel a vidékiségben, s lassanként 
nemcsak az egyetemes embervilágból, hanem a magyarságból is kiestünk úgy nyelv, mint észjárás 
tekintetében…18 

Az irodalom fejlődése nem képzelhető el folyamatos megújulás nélkül, ezt legplasztikusabban Erdé-
lyi paradigmaváltásai mutatják meg számunkra – s míg a módszer többféle lehet, adott korszakokban 
más és más, az eszményi cél viszont ugyanaz: az aktuálisan középpontba állított stíluseszmények 
vizsgálata alapján kijelenthető, hogy azokban de facto a nemzeti költészet időtálló értékei jelennek 
meg, hiszen bennük az egyéninek, az eredetinek, az ideálnak – a magyar szellem és néplélek kife-
jeződésének kell megtestesülnie. 

Az 1867-es Pályák és pálmák című művében a filozofáló kritikus megtalálja az aurea mediocritast, 
összefoglalja az addigi törekvések eredményét és mérleget készít: 

A költészet határtalan országában nem vakútakra, melyek előlünk mihamar elfogynak van szükség, 
hanem a nyílt országútak a kívánatosak, melyek fogyása együtt megy az idővel, s a magunk hatalmába 
esik folytatásuk. Idegenből vett irány a végesség zsákutcájába szorít, hol nincs előmenet, legjobb 
esetben is másodrendű (a) siker.19 

Viszont „nemzeti classicizmust a népköltészet feldolgozása, elsajátítása nélkül gondolni sem lehet”, 
hiszen „…valósággal a magyar költészet is, mióta a népköltészethez visszafordúlt, elemeit mind-
inkább elsajátította: eredetiségben, a legérdemelegesb kritika szerint is, felülmúlja az előző korok 

15 Erdélyi János, Tanulmányok, Bp., Kisfaludy-Társaság, Franklin Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyv-
nyomda, 1890, 16.

16 Erdélyi több alkalommal említi és vizsgálja széptani, bölcsészeti dolgozataiban a kritikai élet pangását, illetve a 
költői magatartásokat a kritikai interregnum korszakában. Ld.  pl. a már idézett  A legújabb magyar lyra, 1859 és 
1863 = Erdélyi János válogatott művei,  s. a. r. és szerk. T. Erdélyi Ilona, Bp., Szépirodalmi, 1986, 540.

17 Korompay H., i. m., 195.

18 Erdélyi, Tanulmányok, i. m., 47–48

19 Erdélyi János, Pályák és Pálmák, Bp., Kisfaludy Társaság, Franklin Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyv-
nyomda, 1886, 41–42.
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és írók minden eredetiségét.” Erdélyi elfogadja, hogy a nép is lehet művész, túlzásnak bizonyult 
azonban a népiesség kizárólagos értékként való felfogása. Az idegen költői modor szolgai utánzása 
önmagában pedig az eredetiség mint költői alapvetés eszményét veszélyezteti. Tehát az 1860-as 
évek műbölcsészeti állítása szerint a népköltészet és a nemzeti szellem eredetisége együtt adja a 
szintézist a kritikus számára.

* 

Az esztétikai értékű alkotás a költészetkritikus Erdélyinél az 1850-es években – amikor az idézett 
rendszerszervező elve megváltozott – leginkább a „lantos költészet”, illetve „regényes líra” műfaji 
privilégiumában mutatkozik meg számára, és mindenekelőtt Arany Jánosnak mint a regényes líra 
harmadik korszaka fő képviselőjének, a „tudalmasan alkotó művész”-nek költészetében. Megálla-
pítja, „Arany volt a zárkő, mely a dalköltészetben, a fölvett időszakot bevégzé”,20 mert „Arany János 
a tartalom gazdagságát a forma szépségével párosítván uj költői világnézletet alapít meg”. Ő áll a 
korszak végén mint „amaz öntudatos népiesség kiváló képviselője”.21 Nála a tartalom- és költői ele-
meken keresztül tiszta formákig vívta ki magát a műeszme. Azért ő teszi a zárkövet a regényes lírai 
alkotásokhoz, vagy őbenne tér vissza költészetünk az első kezdethez, az eredeti népköltészethez; 
„de ezen népköltészet nem oly közvetlen, absztrakt, öntudatlan munkásság többé, hogy belé kell 
gondolni a poézist, hanem tartalom és forma át vannak egymás által szellemítve.” 

1856 júniusában Greguss Ágost (aki korábban már bírálta Aranyt) szintén a Pesti Napló hasábjain 
reflektált az „ítész” Arany Jánost illető szavaira. Greguss cikkében kiemeli: 

De még ezen korlátok között sem terjeszkedhetém annyira, hogy Aranyt állítása szerint általában a 
költészetben, azután különösen a magyar költészetben mutassam föl. Erdélyi János megjelölé Arany 
helyét a magyar költészetben, de óhajtandó, hogy irodalmi jelentéke [!] minél több oldalról és minél 
részletesebben deríttessék föl és ne csak úgynevezett tudósaink, hanem a nagy közönség is tanulja 
fölfogni, megbecsülni a nagy kincset, mellyel a magyar nemzet Arany műveiben bír.22 

T. Erdélyi Ilona szerint Greguss e szavakkal Erdélyit arra is bíztatta, hogy – folytatva a megkezdett 
munkát – Arannyal foglalkozva ismét megszólaljon, mint tette azt egy évvel korábban, a nagy 
összefoglaló tanulmányában. Néhány héttel a Pesti Napló szerkesztői megjegyzése után, mely 
közzéteszi felhívását, („ezennel megindítjuk Erdélyi János úrnak ugyane tárgyra vonatkozó cikkso-
rozatát”), folytatásos közlésekben megjelent az újság hasábjain Erdélyi Arany János-bírálata. Erdélyi 
János szemléletváltozásainak egyik legkézzelfoghatóbb tanúságtétele e tanulmány, amelyben újabb 
szempontú megjegyzései is felhívják a figyelmet arra, hogy már nem utasít el teljes mértékben 
minden „nem hazai” imitációt és már nem kizárólagos kritikai feltétel a költői élmény eredetisége.

20 Uo., 355., Erdélyi János válogatott művei, i. m., 480. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 256.

21 Uo., 252., valamint T. Erdélyi Ilona, Erdélyi János (1814–1868), Pozsony, Kalligram, 2015, 361.

22 Greguss Ágost kritikáját ld. a Pesti Napló, 1856. május 31-től június 22-ig megjelenő számaiban.
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Az Arany János Kisebb Költeményei23 című recenziójában (1856) Erdélyi három kiindulópont 
alapján vizsgálta a költő művét: „… feltárom nézeteim irányát, kijelentvén, hogy […] én Aranyról 
fogok szólani először azon viszony után, mely van a műtermék és teremtő elme között, másodszor, 
a szépirodalom megelőzött, és harmadszor, következő korszakára való tekintet szerint”, és minthogy 
koncepciójának alapja itt is az egyetemesség perspektívájának előfeltevésével párosul, kiemeli, a 
Kisebb Költemények poétikai vizsgálatának célja nem csupán az „üres” tudományként való felmutatás. 
Korábbi elméleti fejtegetéseit továbbgondolva kijelenti, hogy a művészet mint tér, egyre szűkül.  
Az önérdekek és az egyéni törekvések érvényre juttatása, illetve a kritika korábbi, szigorúbban kano-
nizáló funkciójától eltérő, egyre engedékenyebb volta miatt a korábbi határok fellazultak, és az utóbbi 
időkben leginkább csak a dalköltészetben mutatkozik meg az igazi művészi alkotás, mind alak, mind 
forma tekintetében. Megállapítása kettős irányultságú: az adott évtized irodalmi folyamatainak 
negatív tendenciájára való figyelmeztetése mellett méltatja Arany költői teljesítményét, melyben 
számára az a kritikai kategória mutatkozik meg, hogy a szépirodalom fejlődésében megbecsülik 
az eszme rovására nyert szabadságot, és azt a művészet ügyében és javára használják fel. Példája 
nyomán kimondható, hogy „a könnyűt, a mesterkéletlent szereti a tömeg, a művészettel bajoskodót 
nem”.24 Erdélyi méltányolja Arany sikerét és népszerűségét, mely kezdetben egyoldalúan elfogadó 
volt: a költőt első fellépése óta üdvözölte a nagyközönség és a kritika is. (Fontos megemlíteni, hogy 
az irodalom kánonteremtési folyamatában Toldy Ferenc alapvetően nem tartotta előnyösnek azt 
az alsó regisztert is magába foglaló törekvést, amely a népköltészetre alapozta a költészet esztétikai 
megújítását, így szükségképpen számára Arany költészete szintén romlásnak volt tekintethető.)25 
Korompay H. János jegyzi meg, hogy Aranynak eleinte „illuzórikus”-nak mondható elképzelése 
volt művei esztétikai igényű befogadásával kapcsolatban, majd csalódottsággal vette tudomásul 
a széles olvasóközönség esztétikai igénytelenségét, műveinek sikertelen befogadását. 1849 után 
emiatt megváltozott alkotói attitűdje és munkamódszere is: „…jelszava többé nem a népet tanítani 
lesz, mint korábban, hanem a néptől tanulni s ily módon a költészetet is fölfrissíteni, nemzeti alapra 
helyezni.”26 S míg a negyvenes évek népiesség-felfogása nem volt elválasztható a néppel kapcsolatos 
politikai képzetektől, a későbbiekben már „nem a nép, hanem a népköltészet és a népnyelv állnak a 
viszonyítások középpontjában; a népies költészetnek lényeges – de nem kizárólagos – ihletforrásai 
a verselés, a nyelv és a poétikum.”27 (Az irodalmi folyamatokban nemcsak a követendő elvekben 
következik be változás: a kezdetben összefoglalóan csak „népköltészeti” terminussal illetett gyűjtő-
fogalom meghatározása az évtizedek során a különböző alkotói megközelítések felülvizsgálatával, 
és a későbbiekben megfogalmazódott kritikák eredményeképpen további szűkülő és módosító 
jelentésváltozáson megy át.) A kritikus szerint a 

23 Erdélyi János Arany-bírálatát ld. In: Pesti Napló, 1856. augusztus 26., 27., 28., 29., 31., szeptember 2., 3., teljes 
névvel, valamint Erdélyi, Pályák és pálmák, i. m., 355–440. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 
256–297. (Arany megbírált műve: Arany János Kisebb Költeményei Első köt., a költő arczképével, 240. l. Máso-
dik köt. 252. l. 8-dr. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. Landerer és Heckenast. Ára: 2 frt. 36 kr. pp.)

24 Erdélyi, Pályák és pálmák, i. m., 376. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 266.

25 Ld. bővebben: S. Varga, i. m., 247. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei alfejezetben. 

26 Arany János XI, 175. és Arany szemléletváltásának okait, előzményeit és folyamatát ld. Korompay H., i. m., 463.

27 Uo., 468.
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…nemzeti classicizmust a népköltészet feldolgozása, elsajátítása nélkül gondolni sem lehet, valósággal 
a magyar költészet is, mióta a népköltészethez visszafordult, elemeit mindinkább elasajátította: erede-
tiségben, a legérdemlegesebb kritika szerint is, felülmúlja az előző korok és írók minden eredetiségét. 

Számára a népihez való fordulás elve a műtermék, mint a teremtő szellem produktuma szempont-
jából már nemcsak önmagában fontos, hanem abban a rendszerben is, amely a népiesben egyfajta 
fejlődési fokozatot, korszakot jelöl. A műbölcsész-művészetfilozófus Erdélyi rámutat: „csak az jöhet 
a lélekből, mi benne van: az alak és a tartalom; a külső és a gondolat egymás fényében megtörve 
adnak egészet, valódi művet.” Ezért a kritikának a teremtő elme és a műtermék közötti viszony-
rendszert kell vizsgálnia, vagyis 

az itész megóvatik ama szerencsétlen expediciótul, hogy az éjszaki csillag távolába és magasságára 
helyzett üres szabályokhoz kénytessék folyamodni minduntalan; a költő pedig azon szerencséhez 
jut, hogy méltó szempontból fogatik föl; és részesül az itészet elismerésében, hogy szabadon, maga 
emberségéből dolgozván: (ön) magához méressék.28

 
Erdélyit alapvetően a hagyományteremtő esztétikai kritériumok érdekelték, nem csak önmagában a 
lírai teljesítmény vagy annak fogadtatása. Számára így lesz jelentősége a poétikai teljesítménynek az 
idő vonatkozásában, mert az alkotói teljesítmény csak viszonyrendszerekben értelmezhető. Arany 
munkáját is e kritikusi kiindulópontból vizsgálja: az Egy századnegyed a magyar szépirodalomból 
című értekezésében ugyanígy a viszonyítás a mérték: a kritikus működési területe, osztályozásának 
alapja a művek időbeli elhelyezkedése, amely fejlődési utat mutathat. 

Az idő képzete ad valamilyes útmutatást. Úgy mondhatom, hogy Arany énelőttem a multat képviseli, 
mit a költő-művészre következőleg kísérlek alkalmazni. Ama nemes igénytelen természet, mely Arany 
műveiből kitükröződik, azt mutatja nekem, hogy az ő lelkének nincs olyan vérmes érintkezése a jelen 
dolgaival, a napi eseményekkel, hogy az előtéren igyekeznék foglalni állást. Ő mintegy a színpad 
mögletében megvonúlva szereti elmulva látni azokat. 

[…] Megvárja, míg elveszti élességét a jelen, és mint esemény zománczot nyer a multban. 

Előtte nem az bír vonzó erővel: hogy lesz, mint lesz, hanem elfogadja, mint bölcs a valót, vagy Istenre 
hagyja, mint jó keresztény. A való eképp, úgyszolván be van végezve, körrajzai készek, biztosak.29 

Az egyedi és valós élményből táplálkozó teremtő szellem alkotása, mely a „valódi művészeti bevég-
zettségnek”, azaz a népi hagyománynak köszönhetően leginkább az eposzban és a balladában 
nyerte el lényegi esszenciáját és legteljesebb formáját, a történeti perspektívában nemcsak olyan 
költői nagyságok művei által mutatkozik meg a teljesség a kritikus számára, mint Arany János 
művei – világirodalmi kitekintésekor párhuzamot von Miltonnal is. Értékítélete kontextusában 

28 Erdélyi, Pályák és pálmák, i. m., 361. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 259.

29 Uő, Arany János Kisebb költeményei = Uő, Pályák és pálmák, i. m., 363–364. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pálya-
képek, i. m., 260.
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az Elveszett Paradicsom is ilyen költői bravúr, továbbá időtlen mintát jelentenek Homérosz művei. 
Tanulmányában egyúttal megállapítja azt is, hogy a szépirodalmi alkotási folyamatok közegét az 
1850-es években romló tendencia uralta: Arany akkor lépett fel költészetével, mikor már „a lehető 
legkülönfélébb alakításokra vannak példáink”, ez leginkább ízlésbeli elferdülést jelent. E folyama-
tot, „melyben a hamis képek gazdagsága tilos fölösleggé halmozódott fel […] s mikor a képzetek 
sokasága csak éppen anyag a rendetlenségre s a rend csak alkalom a legtávolabbi, egymást sohasem 
érintő tárgyak összehozására”30 szorítkozik, a költő sikeressége, hatása ezáltal válik kiemelkedő 
teljesítménnyé. Arany gazdag gondolatisága, merengő lírájának lényegi mélysége, bölcselkedő 
és szemlélődő hajlama adja meg az Arany-líra eredetiségét Erdélyi szerint. Bírálatának következő 
tézise a tartalom és a költői forma összefüggését érinti. A lírai formák elemzésekor nyomatékosítja 
azt a gondolatát, amit a népköltészetből merítő, de kézműi gyakorlat (!) alapján alkotó epigonok-
nak hibaként rótt fel. „…az újabb költői nemzedék ahelyett, hogy mint magyar ember mondani 
szokta, a közepe körül forgolódnék, a héját, a borítékot érinti, a könnyebb végit fogja, a gyönge 
oldalt műveli.”31 Ezzel szemben Arany művészetében a népköltészet szubsztanciáját fedezte fel. 

Arany ott fogja fel tárgyát, a hol ennek, úgy szólván a java, közepe van. […] Versein egész harmatcsa-
pása tetszik meg a népi és régi gondolatmenetnek, kifejezési módnak, mégis az ujdonság ingerével 
(hat) [...] A népdalok gyűjtése, ha nem másért, avagy csak azért is méltó munka volt. És bár ez oldalról 
Arany is utánzó, de önnéppének utánzója.32 

Bár a népköltészet nemcsak tartalmát tekintve, hanem a művészeti képzelődés szabadsága, fejlődése 
által is a legszabadabb költészet a világon, önmagában mint „parlagi múzsa épen nem czél; csak a 
szabadság és szabatosság, tartalom és alak, eszme és kifejezés együtt adják a művészeti eleven szépet, 
s az életrevaló művészetet.” Számára a balladában megmutatkozik minden műfaji-műnemi elem, 
ezért az az egyik legfontosabb vizsgálati tárgy és modell a lírikus költészetének értelmezésében. 
Meghatározó a nyelv mint poétikai közeg: Arany János egyik bravúrja nyelvezete, mely valójában a 
„költő márványa, melyből farag” és „rendszeres eszköze a léleknek”.33 A textus vizsgálatakor kiemeli 
a verstani újításokat: az Arany által használatba vett, alkalmanként régiesnek ható szókincset, az 
addig nem túl elterjedt nyolcsorosait – melyek a népdalok négyes sorait idézik fel –, rímeléseinek 
változatosságát, mely bizonyos tekintetben új és hiteles a magyar nyelvben. A lírai újítások mellett 
pontos szemmértékkel a hibákra is rámutat: a „metszetek hiányát”, egyes népies kifejezések haszná-
latának nem szokványos voltát és Arany alkalmankénti hosszadalmas elbeszélői ön-pozícionálását 
rója fel. Erdélyi nem az egyoldalúan dicsérő kritika eszközével kívánta megvilágítani előttünk 
Arany művészetét. Az ihletettség ajándéka, azaz a költőiség az, amely az alkotói folyamatban a 
legnagyobb jelentőségű a műkritikus számára – noha úgy tartja, az esztétikai értéket mindig a 
kivitel határozza meg: ha a belső és a külső forma egyensúlyra talál, létrejön a valódi művészeti 
alkotás. Arany kiválósága ebben az egyensúlyban rejlik: ekkor az alak és a tartalom egyesüléséből 

30 Uő, Pályák és pálmák, i. m., 378. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 267.

31 Erdélyi János Válogatott esztétikai tanulmányok, Bp., Művelt Nép, 1953, 92.

32 Uő, Pályák és pálmák, i. m., 381. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 268.

33 Uő, Pályák és pálmák, i. m., 383. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 269.
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Erdélyi szerint „architektonikus” szépség jön létre. „Az alkotás az, amelyet az ítész nem taníthat, 
de a művész tanulmányozhat.”34 Utolsó széptani szempontja Arany „bevégzettségét” vizsgálja: 
lírai költészetében a népi és a műköltészet kölcsönhatásba lépett egymással. Erdélyi konklúziója: 
az áttekintett huszonöt év nagy eredménye így valós „megujhodás”.35 Felfogása szerint Arany volt 
a korszak lantos költészetének betetőzője, sikerrel használta a regényes lírában a népi elemet, és 
egyedi öntudatossággal kötötte össze a két irányt: „Bár kortársaié – akik kezdők voltak hozzá képest –  
a kezdet elsősége, övé lett a derekas folytatás.” – írja.36

Erdélyi Arany-bírálata élénk polémiát indított el. Megjelenése után Gyulai Pál recenziót írt Polemikus 
levelek Erdélyi Jánoshoz37 címmel, melyre Erdélyi az Én a forma és a próza38 című tanulmányában 
válaszolt. T. Erdélyi Ilona rámutat a kritikai kontextus körülményeire, melyeket Erdélyi fennmaradt 
kéziratai is tanúsítanak: Erdélyi János igen nagy gonddal készült e tanulmány írására. Mindenekelőtt 
az irodalom érdekeit tartotta szem előtt, nem akarta, hogy Gyulaival való nézeteltérése még inkább 
kiélezze azokat az ellentéteket, amelyekből – éppen Erdélyi Arany-kritikája miatt – sokan előnyt 
akartak kovácsolni: az irodalmi élet e két nevezetes alakját, Erdélyit – sok szempontból Gyulai 
egykori mesterét – és az egyre nagyobb hatalomra kapó Gyulai Pált szembeállítsák egymással.39 

A megbírált költő, Arany sem maradt szótlan, ellenbírálatot írt, melyet 1856. szeptember 4-én, 
Nagykőrösön kelt, Tisztelt hazámfia megszólítású levelébe foglalt.40 Egyúttal megköszöni Erdélyi 
kritikáját: 

Köszönöm azt, mert czélja birálni, nem dicsérni, méltánylani, nem magasztalni, kimutatni a helyemet 
az irodalomban, nem mindenek fölé emelni- és sok tekintetben jogosítva érzem magamat, úgy nézni 
a recensiót, mint anticipált szavazatot az utókorból, nem pedig a jelen elfogultságának szüleményét, 

de a kisebb, alapvetően kifogásolható, bíráló megjegyzések miatt megbántva érezte magát. Leve-
lében alapos magyarázatot ad – mint írja: 

34 Uő, Pályák és pálmák, i. m., 431. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 294.

35 T. Erdélyi, Erdélyi János…, i. m., 362.

36 Erdélyi, Pályák és pálmák, i. m., 380. és Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 267–268.

37 Gyulai Pál bírálatát ld. Polemikus levelek (Erdélyi János úrnak) = Gyulai Pál, Kritikai dolgozatok. 1854–1861, Bp., 
Magyar Tudományos Akadémia, 1908, 241.

38 Én, a forma és a próza. Pesti Napló „Tárcá”-ja, 1857. július 24.; 1858. január 31., február 4., 12., 13., 14., 17., 18. –  
Legújabban: Erdélyi János válogatott művei. Alcíme: Gyulai Pálnak. Teljes névvel. Kézirata nincsen meg, a 
nyomdában elveszett. Az E. T 6. kötete e tanulmánynak három fogalmazványát, valamint egy ehhez készült jegy-
zetet őriz.

39 Idézett tanulmány polemikus előzményeit ld. Erdélyi János. Filozófiai és esztétikai írások, s. a. r. T. Erdélyi Ilona, 
Bp., Akadémiai, 1981 (A magyar irodalomtörténetírás forrásai. Fontes ad Historiam Literariam Hungariae Spec-
tantes 10.), 1015–1019.

40 Erdélyi János levelezése II, s. a. r. T. Erdélyi Ilona, Bp., Akadémiai, 1962 (A magyar irodalomtörténetírás forrásai. 
Fontes ad Historiam Literariam Hungariae Spectantes Fontes 3.), 134.
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a nyelvtani vétségeket – többnyire elismerem: de kevés van azok közül, a mi nem szándékosan jött 
volna be. […] s ha nincs is meg minden versben az engesztelődés, az egész gyűjteményben megvan 
az s a kötet vége felé már nyugodtan zengem a balladákat. 

Senki sem érti jobban, mint én, hogy a mit tettem, az többnyire kisérlet, tapogatozás jobbra és balra 
[…] s ha valami, a költészet meggyőződés dolga – vezérczikket lehet irni meggyőződés nélkül is, 
de jó verset nem.

Arany rezignált levelében. Számára már teher a szellemi foglalkozás. „Ily állapotban a magasztalás 
nemhogy elkényeztetne, de fáj, mint a melyet csak érdemlek a multra”. Arany János 1857. december 
1-i, Szemere Miklósnak küldött levelében elismeri, hogy korábbi ellenbírálatát „sebtiben, kellő 
meggondolás nélkül irtam volt”, „féltem, hogy Erdélyi megneheztelt rám a levélért.” Valójában 
sokallta önmaga költői méltánylását, mert hiszen „alig vagyok többé az az ember”, ki „ily nagy 
reményeket beváltani képes.”41 Erdélyi pedig, aki önmagával szemben is mindig szigorúan ítélt, 
az addig felülbírálhatatlannak tartott megállapításait újraértékeli: „…az ember igazságos óhajtana 
lenni bírálataiban, s csak később látja ez s amaz véleményéből, hogy nem volt az.” Így létrejön a 
kiengesztelődés kritikus és költő között.

* 
 

Erdélyi Arany Jánost, mint minden vizsgálat alá vetett alkotót, olyan vonatkoztatási rendszerben 
vizsgálja, ami az irodalomtörténeti folyamatok viszonyrendszerében mutatkozik meg számunkra. 
Irodalomkritikusként egyrészt alapvető feladata, hogy akkumulálja magába egy mű immanens 
értékeit, majd azok közlésével az alkotó és a művet befogadó oldal között megteremtse az egységet; 
másrészt olyan esztétikai alapelveken nyugvó egyensúlyi állapotok elérésére törekedjék, melyek-
ben azokat a fejlődési törvényszerűségeket mutassa fel, amelyek nagyobb távlatú hagyomány- és 
viszonyrendszerbe is illeszkednek. 

Ez a nézőpont mondatja ki Erdélyivel azt a meggyőződését, mely szerint Arany költői elsősége 
abban rejlik, hogy költészete „igazolva önmagát, egyúttal igazolja az őt előkészítőket és az őt köve-
tőket is”,42 ezáltal időtlenné válik. Az időtlenség pedig az egyetemesség esztétikai ideálja. S miként 
egy nemzetnek a nyelvében is egységesnek kell lennie, úgy a nemzeti költészetben is egységnek 
kell megvalósulnia – lényegében így szól Erdélyi axiómája.

41 T. Erdélyi, Erdélyi János…, i. m., 367.

42 „Benne tehát az idők elszórt jelenségei kapták meg alakulásukat; a töredék törekvések szedődtek együvé, s pró-
bálták meg a sikerülést magasabb fokon, mint elődeinél. Költészete az idők vívmányai egyrészről, s ez határozza 
meg mindjárt Arany viszonyát a megelőzött költői irodalomhoz.” Erdélyi, Pályák és pálmák, i. m., 380, valamint 
Uő, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, i. m., 268.
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