
megrajzolása (amelynek fontosságát népsze
rűsítő kiadványban nem lehet eléggé hang
súlyozni), s ami még inkább kifogásolható: 
a formai elemzés szűkre szabott volta. Nem 
mintha ezen a téren nem volnának a szerző
nek találó és eredeti megfigyelései, mint a 
Berzsenyinél gyakori jelenetezési forma eltérő 
művészi funkciójáról a zsengékben és a nagy 
elégiákban (26. 1.), a nagy ódák vers-záró 
technikájáról (24. 1.) vagy a klasszicista 
forma-elemek jellegének Kazinczy hatására 
történt megváltozásáról (31.1.). Mindez azon
ban eléggé szűk térre korlátozódik az eszmei-

ERDÉLYI JÁNOS VÁLOGATOTT MŰVEI 

A magyar irodalomtörténet újabb szép 
kötettel törlesztette adósságát Erdélyi János 
iránt, amikor a Magyar Klasszikusok sorozat
ban megjelentette. A kötet sajtó alá rendezője 
Lukácsy Sándor, az előszó írója Wéber 
Antal. 

Lukácsy Sándornak nehéz feladat jutott. 
Egy válogatott munkákat tartalmazó kötet
ben a válogatás szerepe nagyon jelentős, mert 
az húzza meg az arc fő vonásait, jelöli meg a 
pálya fontos állomásait. Az életmű ilyenfajta, 
szelektív kiadása, még ha a válogató szubjek
tív indítékaitól el is tekintünk, mindig vala
miféle torzítással jár. Elkerülhetetlen, hogy 
a legjelentősebb művek kerüljenek a kötetbe, 
ami rendszerint egyoldalúságot eredményez. 
Erdélyi János esetében különösen fennforog 
ez a veszély, mert ő az irodalóm, és hozzá
tehetjük, a tudomány területén is sokat és 
sokfélét alkotott. Lukácsy maga is tudja ezt. 
Gondos, mérlegelő válogatásával sikerült a 
helyes egyensúlyt megteremtenie. 

Különös örömmel vettük á gazdag verses 
anyagot. Erdélyiről, a költőről az utókor 
majdnem teljesen megfeledkezett. Egyetlen, 
1844-ben megjelent verseskötetén, ma már 
nagyrészt hozzáférhetetlen albumokban, fo
lyóiratokban elszórt versein kívül csak az a 
néhány tartja fenn emlékezetét, amelyet egy-
egy ritka antológia vagy iskolai, egyetemi 
tankönyv őriz. Lukácsy helyes érzékkel ezek 
helyett a „standard" versek helyett a kevésbé 
elterjedt költeményeket sorolta a kötetbe. 
Még népdalait is mellőzte, csakhogy az Erdélyi 
egyéniségére, költői világára jellemzőbb dara
bok helyet kaphassanak. 

Erdélyi, bár költészetét nem mérhetjük 
Petőfi Sándor vagy Arany János mércéje--
vei, korának elismert, nagyhatású költője 
volt. Versei az 1830-as évek végén, az 
1840-es években rendkívül népszerűek 
voltak; a korabeli almanachok, lapok, 

tartalmi tényezők vizsgálata mellett, s ez 
Berzsenyi méltatásában különösen is hiba. 
Valamennyi klasszikusunk között ő az, aki
nél a világnézet viszonylagos korszerűtlen
sége és a létrehozott magas esztétikai érték 
között a legmélyebb a szakadék, s ezt az 
ellentmondást csak nyelvteremtő géniusza 
természetének, a történelmi-társadalmi vi
szonyoktól csak részben meghatározott egyéni 
karaktervonásainak, sajátságos erkölcsi tar
tásának mélyebb vizsgálata útján lehetne 
igazán megnyugtatóan feloldani. 

Julow Viktor 

elsősorban az Athenaeum legkedveltebb 
költője volt. Költészetének sikere nyi
totta meg előtte a nagytekintélyű Kisfaludy 
Társaság és az Akadémia kapuit. Székács 
József fogalmazta meg kora ítéletét, amikor a 
Társaságba való beiktatásakor „népünk köl
tőjééként üdvözölte. Erdélyi méltán aratta 
költői babérait, mert új, plebejus tartalmat, 
új hangot hozott. A nép fia volt, népének 
érzésvilágát, gondolatait fejezte ki. Annak 
köszönhette népszerűségét, hogy a demokrati
zálódó kor eszméinek adott hangot, mégpedig 
nem elvont általánosságok formájában, el
mélkedve róluk, hanem saját élményeivel 
telítetten, őszinte spontán ihlettel, egyszerű 
nyelven szólalt meg akkor szokatlan erővel és 
hitelességgel, szakítva a „szobaköltészet" 
finomkodó hagyományaival. 

Bár Lukácsy valóban kitűnően válogatta a 
verseket, három verset mégis hiányolunk, 
mert művészi értékükön túl nagyon jellem
zőek keletkezésük idejére. A Pályaemlék a 
fiatal költő, aCornélia emlékezete az érett férfi, 
az Ilyes látnók a szabadságharc bukása utáni 
évek megfáradt, de hitét nem vesztett ember 
érzésvilágát tükrözik. (Az utolsónál bizonyá
ra terjedelmi problémák játszottak közre.) 

A kötet következő részlete a Prózai mű
vek, amelyekbe Lukácsy Erdélyinek 1844— 
1845-ös külföldi utazása során hazaküldöz
getett leveleit és 1850-ben írt naplójegyzeteit 
sorolta. Nem érthetünk egyet az úti levelek 46 
lapnyi terjedelemben való közlésével akkor, 
amikor azok nem is olyan régen (1951) kötet
ben összegyűjtve megjelentek. Indokolt lenne 
közlésük, ha sok minden egyéb dolgozatról 
— éppen terjedelmi okoknál fogva — nem 
kellett volna lemondanunk. Helyesebbnek 
tartottuk volna tehát az 1843-ban, a Regélő 
Pesti Divatlap hasábjain megjelent magyar
országi úti képek közlését, amelyek még azóta 
sem kerültek újabb kiadásra. Erdélyi úti 

Válogatta: Lukácsy Sándor. A bevezető tanulmányt írta: Wéber Antal. Bp. 1961. Szépirodalmi 
K- 619 I. (Magyar Klasszikusok) 
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képei a hazai költészet szempontjából jelen
tősek, mert azokban, mint arról már Horváth 
János szólott, Erdélyi felhívta a figyelmet a 
hazai tájra. Buzdította az írókat, hogy saját 
élményeiken keresztül ismerkedjenek meg a 
vidék magyar népével. Itt beszél ,,a költészet
től megszentelt táj varázsáról" éppen az Al
földdel kapcsolatban, amelyet a magyar nép
költészet legigazabb termőföldjének tartott. 
Ezekben az úti képekben kapcsolta össze 
— Petőfi előtt — az Alföldet a szabadságsze
retet fogalmával, elsőbbséget adva annak a 
romantikus költők megénekelte hegyvidék
kel szemben, mely ,,a lelket is korlátozza". 
Üti képeiben tette az alföldi magyar tájat 
a magyar jellem tájmásolatává, ,,a leg-
fenségesebb műköltői ihletek forrásává." 

A Tanulmányok között olvashatjuk az 
eddig még kötetben meg nem jelent Levelek 
Ottiliához egyik darabját és a Gyulai Pállal 
folytatott polémiát, az Én, a forma és a próza 
c. tanulmányt. Különösen az utóbbi közlését 
vettük örömmel, mert ebben Erdélyi nála 
ritka szubjektivitással vall addigi ítészi pálya
futásáról, és ugyanakkor kitűnően jellemzi a 
szabadságharc bukását követő évek üres, 
kelmeieskedő, üzleti szellemű irodalmi életét. 
Hiányoljuk azonban az 1866-ban kelet
kezett Pályák és Pálmák c. dolgozatot, amely 
Erdélyi egyik legszebb és legérettebb tanul
mánya. 

A kötet jegyzetei Lukácsy alapos munká
ját dicsérik. De ugyanígy a pontos, megbíz
ható szövegközlés is. Egy-két megjegyzésünk 
azonban így is akad. Véleményünk szerint 
helyesebb lett volna az idegen nyelvű idéze
tek fordítását az illető tanulmányhoz tartozó 
jegyzetben adni, nem pedig a Nevek és szavak 
magyarázatában. Megkönnyítette volna az 
olvasást, ha csak egy helyre kellett volna hát
ralapoznunk. Az 1844-es kötetben meg nem 
jelent versek datálásával kapcsolatban néhány 
helyreigazítás: a Szóköltészet c. vers nem 
az 1850-es évből való és nem az akkori 
naplóban szereplő Irmával hozható kap
csolatba, mint Lukácsy írja, hanem Erdélyi 
első feleségével, Vachott Kornéliával. A 
költemény első kidolgozása 1839. augusz
tus 21-i dátummal szerepel Erdélyi kéz
iratos verseskötetében Búcsú a szerelemtől 
cím alatt. A későbbi címet 1844-ben kapta, 
amikor a vers végleges formáját nyerte. A 
Vörösmarty c. vers keletkezési idejét Lukácsy 
helyesen próbálja megállapítani, mert az való
ban 1853-ban keletkezett. A Pesti élet-tel és a 
Végakarat-tal kapcsolatban: az előbbi 1855-
ben, az utóbbi 1856-ban kész*ült. A Rút legény, 
bár csak 1855-ben jelent meg, 1845-ös vers. 

A színi hatásról c. cikk (amelyet Lukácsy a 
Kisebb prózák nyomán közöl) 1852-ben kelet
kezett, abban az évben, amikor a Szilágyi Vir
gil szerkesztésében kiadott Értesítőben, az 
Irodalmi levelek c. cikksorozat 3. és 4. darab

jaként megjelent. A dolgozatot az 1890-es 
Tanulmányok is közli, feltüntetve a dátumot, 
az utolsó bekezdés elhagyásával (479—496.1.). 

Ha Lukácsy Sándornak, a kötet összeállí
tójának nehéz feladat jutott, Wéber Antal
nak, az előszó írójának még nehezebb. Ötven
öt oldalon kellett bemutatnia Erdélyi Jánost, 
a reformkor vezető irodalomteoretikusát, a 
költőt és a népdalgyűjtőt, a kritikust és a 
filozófust —, hogy csak tevékenységének leg
jelentősebb oldalait emeljük ki. 

Wéber Antal öt rövidebb-hosszabb feje
zetre osztja az előszót. Előbb Erdélyi költé
szetével, majd tanulmányaival és értékelésé
vel foglalkozik. Az előszónak azzal a végkövet
keztetésével azonban nehezen érthetünk egyet, 
amely szerint Erdélyi , , . . . az igazán plebe
jus érzéseket nem tudta eldalolni. Ismerte, 
szerette a népet, belőle származott, de nem 
értette meg teljesen.. ." Nem tudjuk, milyen 
tartalmat tulajdonít Wéber Antal a „plebejus 
érzéseknek", hiszen amikor e versek keletkez
tek, még csak az 1830-as évek végét írjuk, fél 
évtizeddel Petőfi fellépése előtt vagyunk. 
Tény az, hogy Erdélyi lírája szólaltatta meg 
először szinte jakobinus kicsengésű versében, 
az Egy gyermek születésére c. költeményben a 
jogfosztott nép teljes kiszolgáltatottságát, 
vagy a Pórfiú hazátlanságát a nemesi hazá
ban éppúgy, mint ahogy az egyszerű, min
dennapi érzések, a családi boldogság, az ott
hon, a szülők, a szülőföld szeretete is először 
Erdélyi líráján csendültek meg plebejus tar
talommal verseiben és népszerű dalaiban,-
Petőfi útját készítve elő. (Érdekes, hogy pl. 
Petőfi nemcsak 1845-ös úti leveleiben emlé
kezik meg szeretettel Erdélyiről és verseiről, 
hanem 1849. július 21-én, halála előtt tíz nap
pal Erdélyi versét, a Botjához a koldus-t idézi, 
mint azt Dienes András kimutatta.) 

A kor eszméi iránti nagyfokú érzékenység, 
amely a későbbi években a kritikus és esztéta 
egyik legfőbb jellemzője lesz, már ekkor, a 
költőben jelentkezett. Verseit olvasva nem
csak nézeteinek bontakozását, véleményei
nek formálódását követhetjük nyomon, mint 
Wéber mondja, hanem a kor eszmevilágának, 
a kor problémáinak változását is észlelhetjük. 
Az egyes fejezetek terjedelmét tekintve, lát
juk, hogy Wéber célja, feltehetően valamiféle 
ökonómia alapján, elsősorban a tanulmányíró 
bemutatása volt, a tanulmányok részletes 
ismertetésén, elemzésén keresztül. Wéber 
Antal maga is meghatározza módszerét, ami
kor kijelenti, hogy célja Erdélyi gondolatainak 
felsorakoztatása elméleti tárgyú írásainak 
tükrében. Ennek a tárgyalási módnak előnye, 
hogy jobban fel tudja hívni az olvasó figyel
mét egy-egy, a mai kort leginkább érdeklő 
kérdésre, vagy egy értékes gondolatra. Wéber 
Antal jól ismeri a kort, világosan látja a kor
szak legfontosabb elvi problémáit. A szabad
ságharc előtti évekből elsősorban az Egyéni 
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és eszményi c. tanulmányt emeli ki, Erdélyi 
ösztönös realizmusát vizsgálva. 

Nagyobb terjedelemben és alaposabban 
foglalkozik a szabadságharc bukását követő 
évek írásaival. Szépen elemzi az Egy század
negyed (és nem Egy negyedszázad!) gondola
tait, helyesen állapítja meg helyét az ötvenes 
évek irodalmában, kiemelve a tanulmány 
úttörő jelentőségét, szintézis jellegét. (Az 
elismerést némileg csökkenti az a tény, hogy e 
megállapítás után fél lappal később már arról 
beszél, hogy a dolgozat nem több ,,az éles 
elmével és tudományos alapossággal feldol
gozott részmunkálatok kissé hevenyészett 
összefoglalásánál. A szintézisnek inkább a 
lehetőségét érezzük." (24—25. 1.)) Még na
gyobb teret kapnak Erdélyinek a lírával 
foglalkozó tanulmányai, amelyeket Weber 
alaposan, gondolatébresztőén elemez, így A 
legújabb magyar líra (1859) és A legújabb ma
gyar líra (1863) c. dolgozatait. Megállapításai 
helyesek, jól jellemzi Erdélyinek a provincia
lizmus ellen folytatott harcát. Esetleg még 
azt lehetett volna hangsúlyozni, hogy Erdélyi 
— aki maga rs népies költőként indult —• már 
előbb, 1853-bán felveszi a harcot a híg epigo-
nizmus, a népiesség gondolatával visszaélő 
népieskedők ellen. (Ennek kiemelését az is 
indokolta volna, hogy a Népköltészet körül c. 
tanulmány nem kapott helyet a kötetben.) 

Összefoglalásul: Wéber tehát jól látja az 
egyes tanulmányok értékeit és hibáit, helye
sen mutatja be jelentőségüket és a kor irodal
mában elfoglalt helyüket. Az így kialakult 
kép még árnyaltabbá vált volna, ha a szerző 
nem szorítkozik csupán Erdélyi és Qyulai Pál 
ellentétének jelzésére, hanem részletesebben 
kifejti nézeteik azonosságát, ül. különböző
ségét (nemcsak az Én, a forma és a próza 
kapcsán), és nem hagyja bizonytalanságban az 
olvasót a köztük levő ellentétek természetét 
illetően. 

A fent említett és bemutatott módszerből 
következik, hogy az egyes művek kiemelése, 
azok részletesebb elemzése következtében a 
figyelem elterelődik az egész életműről, és hát
térbe kerül az ember, az alkotó maga. 

Nem kerül sor — többek közt — Erdélyi 
János talán legjellemzőbb vonásának meg
rajzolására sem, amelyet már Ady Endre is 
észrevett. Ady nagy tisztelettel emlékezik 
Erdélyire, ak i , , . . .európai elme volt, minden 
nagy eszmeáramlat értője és bajvívója." 
Erdélyi a nagy felismerések embere, szellemi 
mozgató, ösztönző erő volt. Ez a vonása a 
negyvenes években éppúgy jellemzi, mint 
sárospataki tartózkodása idején. Ő maga 
1850-ben, addigi munkásságára visszatekint
ve ezt így fogalmazza meg: ,, . . .munkáló-
dásaim iránt úgy néztem magamra, mint aki 
elvei által magot vei, legfölebb is földalatti tör
zsök lett volna irodalmi állásom, mit bánom 
én aztán, akárki legyen a fának teteje, a dicső

ség hordozója". Ennek a megjegyzésnek az 
őszinteségében — ismerve Erdélyi egyénisé
gét —: nincs okunk kételkedni. Barátja, Pálffy 
János, a s'zomorú sorsú erdélyi emlékíró, 
jegyzi fel róla, hogy nem ismert még olyan 
embert (talán csak még Eötvös Józsefet), aki
ből annyira hiányzott volna az írói irigység, 
mint Erdélyiből. Ezért is tudta olyan elfogu
latlanul méltatni az általa vetett és nevelt 
magból kikelő terebélyes fa csodálatos gyü
mölcsét: Petőfi Sándort és Arany Jánost. 

Az előszó csak műveltségét méltatja, és 
nem történik említés állandó szellemi készen
létéről, dinamizmusáról, a kor eszméi iránti 
hallatlan érzékenységéről. Erdélyi élete végé
ig nem lankadó érdeklődéssel követte mind a 
hazai, mind a külföldi szellemi mozgalmakat, 
arra figyelve elsősorban, ami a magyar fejlő
dés szempontjából számottevő, jelentős lehe
tett. (Éppen ezért elsietettnek érezzük Wéber-
nek azt a megjegyzését, mely szerint Erdélyi 
sárospataki elvonultságban rosszul tájéko
zottanélt.) Emberi magatartásából követke
zik, hogy megállapításaiban a fejlődés elvét 
mindig szem előtt tartotta, ítéleteiben arra 
támaszkodott. Ahogy pl. nem fogadta el a 
Toldy-féle korszak-lezárási elméletet: „az iro
dalmi korszakok becsomózásának" elvét, úgy 
azonnal felszólalt, amikor Gyulainál is — mu-
tatis mutandis — jelentkezett, még ha csak 
tendencia formájában is. Ez a gondolat feje
ződik ki Arany kisebb költeményeiről írott 
bírálatában is. Arany nagyságát feltétel nél
kül elismeri, de szembeszáll az „irodalmi cél" 
érdekében történt glorifikálással éppen az 
irodalmi fejlődés, „a művészi cél" érdekében. 
Ne állítsunk az írók elé példát, modort, enged
jük egyéni utakon fejlődni Őket •— vallja. 
„Szeretem a szellem útját nyitva tartani, sze
retem az ifjat küzdésben látni, de hadd legye
nek előtte nyitva a pálya sorompói." 

Ugyancsak említett tulajdonságából fakad 
az a szintetikus, organikus látásmód, amely 
pályáját jellemezte, és amely a népköltészet 
és a magyar filozófia múltjának, 111. jelenének 
búvárlásán át az egyetemes irodalomtörténet 
megírásához vezette. 

Az egyéniség megrajzolásának, a pálya 
legfőbb állomásai megjelölésének hiánya 
magával hozta az Erdélyi életművének és 
pályájának értékelése körül mutatkozó bi
zonytalanságokat, így például az előszó 
olvasója nem tudja meg, hogy Erdélyi 1842-
től a Regélő Pesti Divatlap kiadója, ill. szer
kesztője volt, amely éppen a Wéber által is 
kiemelt ösztönszerű realizmus igény szem
pontjából nagyon jelentős eredményeket 
hozott. Érdekes módon, annak ellenére, hogy 
Wéber Antal az egyes műveket általában biz
tos kézzel rakja egymás mellé, adós marad az 
egész életmű biztos, határozott megítélésével. 

A következetes gondolatmenet hiánya az 
előszó szövegében belső ellentmondásokat szül. 
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Wéber egy helyütt azt mondja, hogy Erdélyi 
„csak addig tud hatni, amíg a történelem fő 
sodrában él." Ezek szerint tehát 1851 utáni 
nagy tanulmányai, hogy csak az 1853-as 
Népköltészet körül (Népköltészet és kelmeiség a 
Kisebb Prózákban), az Egy századnegyed-et 
vagy a magyar líráról írtakat említsük, már 
nem hatottak?, Néhány mondattal később 
viszont éppen sárospataki tartózkodása ide
jén keletkezett műveit emeli ki, amikor azt 
írja, hogy „sárospataki tevékenysége lénye
gesebb eredményeket terem, mint öyulai Pál 
hivatalos irodalmi hatalma." 

Ellentmondást érzünk a Madách-bírá-
lattal kapcsolatban mondottaknál is. Az 
1862-ben írt kritikát Erdélyi „utolsó prog
resszív fellángolásaként" tartja számon, majd 
így folytatja: „ . . .még akkor is, 1862-ben, 
minden torzító hatás ellenére is töretlenül 
élnek elméjében a haladó pályakezdet szub
jektív indítékai." Ezek szerint 1862 után írt 
művei, így pl. a külön is kiemelt Egyetemes 
irodalomtörténet nem tekinthető értékes, 
progresszív alkotásnak? 

Az előszó néhány megállapítását még a 
következő megjegyzésekkel szeretnénk kie
gészíteni. Erdélyi, származásáról szólva nem 
elég, hogy „szegény szülők gyermekeként 
látta meg a napvilágot", mert éppen paraszti, 
telkes jobbágyszármazása, szinte végvári 
(Ung megyei) magyarsága determinálja egész 
életművét. Erdélyi népiességéről szólva Wé
ber kiemeli „tudatosabb népiességét", de nem 
beszél népiességének politikai tartalmáról, 
arról a minőségi változásról, amely az addigi 
Herder-idézésekkel szemben a többletet jelen
tette. 

Az előszó megállapítása, mely szerint 
Kazinczy Gábor nagy hatással volt fejlődé
sére, igaz, de nem 1834-től, csak 1837-től 

ARANY JÁNOS ÖSSZES VERSEI 

E kiadvány fontos lépés a Voinovich-féle 
Kritikai Kiadás ( = Krk) felülvizsgálatában, 
bevezetőjében pedig Arany életművének 
egyik leghivatottabb szakértője szólal meg. 

Keresztúry esszéjében elsősorban a tömör
ség, a magyarázkodás nélküli biztonság ragad 
meg, amellyel végigvezet egy nagy géniusz 
sokat vitatott pályáján. Szinte növeli a fel
adat nehézségeit, hogy szerkesztő- és forma
érzéke annál szívósabb harcba kezdhessen 
ellenük: alig 40 lapra korlátozza magát, s bár 
az alkalom csak a líra és kisepika rajzára kö
telezné, ő mégis az egész Aranyról szól. Az 
egész Aranyról: az alkotóról, sőt a verskötetek 

i kezdve, van Erdélyi szorosabb kapcsolatban 
5 Kazinczyval. Ettől az időtől kezdve írja 
i nagyobb rendszerességgel verseit és nem 1834-
i tői. 1834-ben csak egy verse, 1835-ben négy és 
t 1836-ban csak három verse készült. Ezekből 
: az évekből csak egy kritikájáról tudunk, a 

Bezerédy Gergely verseit elmarasztaló,.1837-
i ben megjelent bírálatról. Többet nem írt, 

ekkor még nem foglalkozott kritikával. Az 
; ügyvédi vizsgát nem „a megélhetés gondjai

tól való aggodalmában" teszi le, hanem 
I „azért a nyomorú vigasztalásért, hogy ran

gom [azaz honorácior] legyen a társaságban, 
melly kedvét leli a szóban és a címben".. . 

; írja 1841 elején Szemere Miklósnak. A színi 
hatás ügyében c. dolgozata nem jelent meg 

l 1840-ben, mint az előszóban olvashatjuk, 
csak 1852-ben Szilágyi Virgil Értesítőjében, 
ill. 1890-ben a Tanulmányok-bm. — Nem 
érzünk ellentmondást abban, hogy valaki 
szerelmes és „mindamellett a népdalokról, a 

i lengyel szabadságharcról . . . elmélkedik", 
mint azt az előszó Erdélyi bujdosása idejéről 
írja. Különösen akkor nem, ha ez az érzés a 
kétségbeejtő, nyomasztó valóságból való me
nekülést is jelentette, mint éppen Erdélyi 
esetében. Erdélyinek a provincializmus ellen 
folytatott harcában szó esik a „vidéki iroda
lomról", amellyel a magas színtű nemzeti 
stb. irodalmat helyezi szembe. A „vidéki" 
szó használata (Erdélyi maga sem alkalmaz
za) itt félreértést okozhat, hisz ekkor Erdélyi 
maga is vidéki volt, azaz vidéken élt, és még
sem volt provinciális. Véleményünk szerint 
sokkal részletesebben kellett volna szólni 
Erdélyi sárospataki éveiről, ez esetben az a 
vád, hogy elzárkózott a közélettől, önmagát 
döntötte volna meg. 

T. Erdélyi Ilona 

megtervezőjéről éppúgy, mint a kor fiáról s egy 
meghatározott testi-lelki alkat hordozójá
ról. Ez a portré nem polémikus, határozott 
vonalvezetésével mégis vitát jelent nem egy 
Arany-koncepcióval szemben. Keresztúry nem 
fogadja el azt a Lukács Györgytől eredő fel
fogást, mely a fiatal Aranyt egészen plebe
jus forradalmárrá, Petőfi testvérszellemévé 
teszi, hogy aztán annál jobban hangsúlyozza 
az 5Ó-es években bekövetkező törést, .az 
állítólagos „tragédiát". Helyesen hangoz
tatja, hogy a Toldi nemcsak „a népi sarjadék" 
hőskölteménye, hanem az „érdekegyesítés"1 

politikájának győzelmét is jelképezi. 

A bevezető tanulmányt írta: Keresztúry Dezső. Sajtó alá rendezte: Keresztúry Mária. Bp. 1961. 
Szépirodalmi K. 776 1. 
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