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Hagyományfrissítés ∙ 

sorozatszerkesztő
Fórizs Gergely

Jelen kötet szerzői Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert
írásának újraolvasására vállalkoznak. A tanulmányok változatos kiin-
dulópontú (klasszika-filológiai, eszmetörténeti, kritikatörténeti, tudo-
mánytörténeti, folklorisztikai, filozófiatörténeti és irodalomtörténeti), de
minden esetben szövegközeli elemzései a tárgyalt szöveg új értelmezési
lehetőségeinek megteremtésén túl hozzájárulnak a bölcsészeudomá-
nyok egyes módszertani beidegződéseinek felülvizsgálatához.

A Hagyományfrissítés az MTA Bölcsészeudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete XIX. Századi Osztályának könyvsorozata,
melynek kötetei egy-egy . századi magyar irodalmi szövegről közöl-
nek tanulmányokat. A vizsgálat tárgyául olyan írásműveket választunk,
amelyek közvetlen vagy közvete módon jelenkori önértelmezésünk
alapszövegeivé váltak, vagy éppen a kánonon kívülről járultak hozzá a
hagyomány rendszerének alakulásához. A Hagyományfrissítés címben
implikált szemléletmód szerint – vállalva a hagyományban való benne
állás és a róla folytato beszéd egyidejűségével járó módszertani ké-
telyeket – lehetséges kritikai-elemző módon megszólalnunk a sajátnak
érze örökségről.
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S M

A „pórdal” státusza a Nemzeti hagyományokban¹

Kölcsey Ferenc tanulmánya -ban Cselkövi álnéven, címtelenül láto nap-
világot az Élet és Literatúrában:² a szöveg Kölcsey életében többet nem is
jelentmeg, így nem tudjuk, a szerzőtől származik-e egyáltalán a későbbiekben
használatos cím (Nemzeti hagyományok). Persze nem ötletszerű a címadás,
bárkitől származik is, hiszen valóban összegzi a tanulmány centrális kérdését.
Ám az nem egyértelmű, hogy Kölcsey koncepciójának kell-e tulajdonítanunk
azt a feszültséget, amelyet Takáts József a következőképpen fogalmazomeg:
a „cím azt sugallja, hogy vannak nemzeti hagyományaink, miközben a szö-
veg azt állapítja meg sajnálkozva, hogy nemigen vannak.”³ Nem ez azon-
ban az egyetlen paradoxon. Miközben ugyanis a „nemzeti hagyományok”
meghatározását ígéri nekünk a cím, maga a szöveg folyamatos szűkítéseket
hajtván végre, csupán a magyar irodalom alakulástörténetére fuatja ki a
gondolatmenetet. Kölcsey tanulmányának gondolati koherenciája és retorikai
kidolgozosága mia nem is tűnik öl feltétlenül, hogy ez egyáltalán nem
magától értetődő eljárás. A Nemzeti hagyományokra vonatkozó szakirodalom
nem is szoko rákérdezni arra, amit maga a szöveg is axiómaként kezel,
hogy tudniillik miért éppen az irodalom – és csak az – a „nemzeti hagyo-
mány”. Pedig feltehetőleg a Kölcsey-tanulmány egyik legfontosabb tétjét ezen
a módon érthetjük meg. Így válhat világossá a gondolatmenet erőteljesen

¹ Készült az MTA – DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport prog-
ramja keretében (a kutatócsoport vezetője Debreczeni Aila). A tanulmány gon-
dolatmenetének formálódásában komoly segítségemre voltak Csörsz Rumen István
tanácsai.

² [K Ferenc], Egész nemzeteknek… [Nemzeti hagyományok], Élet és Literatúra
, I. kötet, . rész, VII. közlemény, –. A Nemzeti hagyományok szövegét a
továbbiaknak innen idézem.

³ Lásd: jelen kötetben a . oldalon.
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alanyi jellege, amely a saját írói pozíció meghatározásához kíván egy történeti
jellegű áekintés révén eljutni ; ezzel magyarázható, hogy a tanulmánynak
a magyar irodalom történetét áekintő egysége csak a verses művek iránt
mutat érdeklődést (ideértve persze a verses epikát is, nem csupán a lírát),
valamint ezen belül is a költői formateremtés problémái állnak az áekintés
központjában – s ezért is meglepő, hogy a gondolati végpont a „játékszíni
költés”,⁴ tehát a magyar nyelvű drámairodalom jövőbeni szükségességének
a propagálása lesz. Ha az ekkortájt a költői formateremtés gondjaival és egy
töredékben maradt dráma (Perényiek)⁵ megírásával küszködő Kölcsey írói út-
keresésének dokumentumaként kíséreljük meg olvasni a szöveget, a Nemzeti
hagyományok olvasatának is egy olyan aspektusa mutatkozhat meg, amely
nem a szakszerűsödő irodalomtörténeti beszédmód kialakításának vagy a
nemzeti kánon megteremtésének az irányába mutat – még ha a szöveg hatás-
történetében ennek a szempontnak is komoly szerepe volt –, hanem inkább
Kölcsey ez idő tájt formálódó és átértelmeződő alkotói (költői és gondolkodói)
felfogásának hátországaként fogható fel.⁶ Mindazonáltal ezúal nem az egyéb
Kölcsey-szövegek kontextusában kívánom elsősorban értelmezni a Nemzeti
hagyományokat, hanem pusztán a szöveg hagyományfelfogásának néhány
elemét szeretném körüljárni. S a tanulmány axiomatikus érvelésének a jelle-
gét talán azzal lehet a leginkább láthatóvá tenni, ha rákérdezünk az irodalom
központi státuszának a következményeire.

Kezünkre játszik, hogy létezik olyan, a Kölcseyével egykorú, hazai gon-
dolatmenet, amely – nem reflektálva a Nemzeti hagyományokra – többé-
kevésbé artikulált módon jelenít meg egy alternatív nemzeti hagyományfel-
fogást. Kölcsey logikai kiindulópontjának a feltételezeségét – s ezzel együ
erősen koncepciózus mivoltát – jól kiemeli, ha Berzsenyi Dániel különböző
szövegeibe szétszórt, de felismerhetően egy koncepcióba rendeződő víziója
melle helyezzük el. Berzsenyinél ugyanis – igaz, nem oly annyira kifejte
formában, mint Kölcsey gondolatmenetében – kirajzolódik egy, a tánc köré
építe hagyományértelmezés. A Poétai harmonistika egyik egysége (Harmó-
niás mozgás) így foglalja össze a tánc nézőpontjából az emberi civilizáció

⁴ Az idéze szókapcsolat : ÉLit, , .
⁵ A drámáról lásd S Márton, Kölcsey, a drámaíró = S , –.
⁶ Erre lásd K , –. Egyébként Ortutay Gyula áekintő tanulmánya
is csakis ilyen formában említi a Nemzeti hagyományokat, a következő mondathoz
kapcsolódó jegyzetben: „Kölcsei [sic !] Ferenc töprenge, hogy megtalálja a magyar
dal tónusának titkát, igaz, hogy költői gyakorlata számára.” (O , .)
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mitikus kezdeteit, a műveltség alacsony fokán álló „vad” népektől az eszményi
görögség állapotáig :

Az úgy neveze vad népek énekkel és tántzal kezdik az ütközetet s minden
fontosabb dolgaikat ; énekkel és tántzal gyógyítják a beteget ; a halálra itéltete
bünös énekkel és pompás hadi tántzal kezdi a tigrissel a halálos viadalt ; a
hadi fogoly a legiszonyubb kinzások ala énekkel és tántzal emelkedik ölül
a fájdalmakon s utolsó lehelletig zengi haloas énekét, néhol pedig a tántzban
megbotló azonnal lenyakaztatik ; melly szerint látnivaló, hogy ezen természetes
emberek nyilván valami religiót éreznek az énekben és tántzban.

De nem tsak a vad népek érzik ezt, hanem nyilván így érze a világ’ leglel-
kesebb népe, a görög nép is elannyira, hogy az egész görög cultura nem egyéb
volt mint a képzőszellem’ természetes fejleménye, mellynek legfőbb szentségei
valának az ének, muzsika, tántz és poésis.

Igy regélték a Hellenek, hogy Delphi’ oraculumát tántzoló ketskék ödözték
fel s hogy Delphi a népesede öldnek, az az, a civilisatiónak vagy a culturának
és religiónak középpontja. A mivel természet szerint tsak azt akarák jelenteni,
hogy a muzsika tántz gyüjté társaságba az elszórt embereket, s hogy igy az
énekbül, muzsikábul és tántzbul fejlék ki a poésis valamint az egész görög szép
cultura.⁷

Az -re már bizonyosan elkészült értekezés⁸ mellé érdemes odatenni egy
ezzel nagyjából egyidős Berzsenyi-levél néhány sorát, amely a Poétai har-
monistika gondolatmenetéhez kapcsolódik, újabb részletekkel is gazdagítva
a koncepciót.

s ha már egyszer valahára Nemzetünk valódi culturájával gondolkodni kez-
dénk; ha már ma nemtsak Platótul, de minden Borbélytul tudhatjuk, hogy a
Múzák Gymnasztika nélkül a lelket és testet dissonantiába hozzák s egyebet
nem adhatnak mint nyomorék phantastákat, hypochondristákat s nyelvzavaró
bábelismust ; ha már ma tudjuk, hogy a görög ditsőségnek alapja nem egyéb
volt a Muzikának és Gymnasztikának nagy Harmoniája ; valljon nem kell é
gondolkodnunk a Gymnasztikárul? s ha kell, gondolhatunk é jobbat s minden
oldalubbat mint a lovaglás és a magyar Tántz?

Én a magyar Muzsikában és Tántzban Ideált látok s azt hiszem innét hogy
Nemzetünknek valaha aesthetias Culturájának kelle lenni, s hogy Eleinknél a
magyar Tántz nem tsak mulatság, hanem legvalódibb aesthetiás Gymnasztika

⁷ B Dániel, Poétai harmonistika = B , –.
⁸ A keletkezésre lásd a kritikai kiadásban Fórizs Gergely jegyzetét : B ,
–.
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volt, a mit nyilván mutat annak egész természete, s nyilván bizonyít Kinizsink
Hőstántza. Ez a Tántz olly gazdag különféleséggel bir, hogy az valamint minden
kigondolható szép mozdulatokat és erőfejleteket vagy minden szép érzelmeket
eggyaránt magában foglal. A mi pompás hadi Tántzainkat még az ősz férfi is
nagy dísszel eljárhatja, s jaj annak, akki Bihari Hatvágásában a Hősdalt nem
érti ! A mi Tántzaink nem két három gyermekes lépdelésbül állanak, mint a
mostani módi Tántzok, mellyeket egy két napon megtanulunk, a harmadikon
pedig egyforma, gyermekes, lelketlen voltok mia meg is ununk; hanem oly
tzélerányosok, hogy azoknak tanulása egész iuságunkban dolgot ado s aest-
hetiás természeteik szerínt olly kedvesek, hogy azok bennünk passióvá válnak
s az által a barátságnak, nyájasságnak ösztönei lesznek. S tapasztaljuk hogy
azokkal fogy a magyar barátság; mert saját tántzainkat elfeledtük; az idegent
pedig nem szeretjük s megszünt Muzsikánk. Ez pedig a Görögöknél nagy szó
vala, s annyit te mint a leg főbb Oskolának – a Társalkodásnak romlása!⁹

A Poétai harmonistikában jól felismerhető az a koncepció, amely a civiliza-
torikus fejlődés sémájában a kultúra bizonyos elemeinek tulajdonít nevelési
funkciót. Nincs szó arról, hogy a költészeel szembeállítva hangsúlyozódnék
a táncnak amoralitás növekedésére ható jelentősége, hanem éppen az egymás
utániság és egymás melleiség hatóereje bizonyul fontosnak: az ének, a zene
és a tánc együesen válik a poézis előkészítőjévé – vagyis ezen a ponton
Berzsenyi logikailag mintha éppen a Nemzeti hagyományok koncepciójának
előtörténetét hozná létre, mindazonáltal úgy, hogy ezzel a műveleel képes
jóval tágabb, nem kizárólag verbális alapú kultúrafogalmat bekapcsolni a
gondolatmenetébe. Csetri Lajos ezeknek a szöveghelyeknek a kapcsán azt
hangsúlyozta, hogy i egy apollói eszmény jegyében fonódo össze a szel-
lem és a test párhuzamos kiművelésének az elve, s ehhez kínált illeszkedési
pontot a muzsikához, s az irodalmi szöveget is magában foglaló énekléshez
kapcsolódó tánc ideálja.¹⁰ Feltehetőleg ez egyébként nem üggetlen aól a
. századi, neohumanista esztétikai hagyománytól sem, amely egy általános
esztétikai alapozás keretében helyezte el a különbözőművészeti ágak speciális
kérdéseit, s a tánc helyét is megadta a művészetek rendszerében¹¹ – a göin-
gai neohumanizmus hagyományvonalának Berzsenyiig történő elvezetésére

⁹ Berzsenyi Dániel levele gróf Széchenyi Istvánnak és báró Wesselényi Miklósnak,
. febr. . = B , –. Az idézet : –. A levélről lásd: F
, –.

¹⁰ C , –.
¹¹ Lásd példaként Schedius Lajos latin nyelvű esztétikájának táncra vonatkozó fejeze-
tét : S , –.
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már történt meggyőző kísérlet a szakirodalomban.¹² Berzsenyi a Poétai har-
monistikában kifejteeket a magánlevélben újabb elemekkel gazdagítoa, s
különösen figyelemre méltó, hogy az antik görögség példaadó szerepe melle
i megvan a táncot a magyar nemzeti karakter kifejeződéseként interpretáló
mozzanat is. A történeti érvelés pedig Kinizsinek a kenyérmezei csatatéren
bemutato tánca révén éppen azt az időszakot, Mátyás uralkodásának éveit
avatja fordulóponá, amelyet egyébként Kölcsey is kiemelt a Nemzeti hagyo-
mányokban, igaz úgy, mint amely elmulasztoa a hazai tradíció beépítését a
magaskultúrába („Ha nem elébb, bizony a’ Hunyadiak’ ideje körül fel kelle
volna a’ meghatározó pontnak tűnni, mellyből a’ nemzeti való költés széllyel-
súgározzék”).¹³ A morfológiailag közös elemeket is tartalmazó gondolatme-
netek persze kidolgozoságukban jelentősen eltérnek egymástól, ám egymás
tükrében szemlélve őket, úgy látszik, két olyan hagyománykoncepcióról van
szó, amelyek nem elsősorban végkövetkeztetésükben mutatkoznak másnak
– még ha Berzsenyi töredékesebb felfogásában erősebb is az ideálteremtés
szándéka és szinte teljesen elmarad a hagyomány újraértelmezéséből követ-
kező újabb fejlődési szakasz felvázolása. A különbség sokkal inkább abban
látszik, hogy a szerzők miben látják a nemzetinek tételeze hagyomány
megragadhatóságát ; s ha Kölcsey Nemzeti hagyományokja felől pillantunk rá
Berzsenyi idéze szövegeire, akkor jobban felismerhetjük, hogy mindaz, amit
Kölcseynél a tradíció meritumaként az irodalomra ráruházva látunk, nem
magától értetődő s kétségbe nem vonható tartalmi elem, hanem egy erőteljes,
csak éppen a tanulmányban nem explikált előzetes gondolati opció logikai
levezetése.

Kölcsey irodalmias hagyományfelfogásának az egyik logikai gócpontja a
tanulmányban bizonyosan a „pórdal”-lal foglalkozó néhány bekezdés. A szö-
vegben elfoglalt, viszonylag csekély terjedelméhez képest meglepően ko-
moly interpretációs hagyomány települt rá erre a néhány sorra. Horváth
János nagy jelentőségű népiesség-könyve például aNemzeti hagyományokban
annak fordulópontját látja, hogy miképpen születik meg a népköltészetre
alapozo nemzeti költészet koncepciója : „E Herder eszméitől telíte híres
tanulmányban jut el minálunk először történetileg tiszta tudatra mindaz, ami
a népdal iránti érdeklődésnek ösztönszerűmozgatója volt s válik költészetünk

¹² Erre lásd Fórizs Gergely monográfiájának vonatkozó fejezetét (A Poétai harmonis-
tika a neohumanizmus kontextusában) : F , –.

¹³ ÉLit, , .
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történetfilozófiai szemléletének rendszerező elvévé. A népdal iránti érdeklő-
dés mozgatója e szerint semmi egyéb, mint visszatérni óhajtás a műkölté-
szetünk által csaknem kezdeől fogva elhagyo eredeti nemzeti költészet
mintáihoz.”¹⁴ Ehhez az értelmezői hagyományhoz csatlakozik S. Varga Pál
elemzésének végkövetkeztetése is : „Ezzel Kölcsey egyúal ahhoz a közköl-
tészeti koncepcióhoz is csatlakozo, amely Faludi Ferenc óta a népiben keresi
a magyarság régi – eredeti saját – költészetének elevenen élő maradvá-
nyait, hogy önmagából újíthassa meg, az idegen hatások uralmának korszakát
lezárandó.”¹⁵ Ezekre a vélekedésekre reflektálva Takáts József határozoan
ellenvéleményt fogalmaz meg:

Ezzel szemben én úgy látom, hogy a Nemzeti hagyományoknak az a két be-
kezdése, amelyben a »nemzeti poézis eredeti szikráját« »a köznépi dalokban«
nyomozza a szerző, arra a következtetésre jut, hogy nem lehet a nemzeti ha-
gyományt a köznépi dalokban fellelni. Szó sincs a szövegben, sem ebben a két
bekezdésben, sem a későbbiekben arról, hogy a magyar kultúra esetében a nép-
dal (vagy a köznépi dal) mintájául, normájául, alapjául vagy kiindulópontjául
szolgálhatna a műköltészetnek.¹⁶

Alapvetően egyetértve Takáts József véleményével, érdemes árnyalni a kér-
désfelvetést : a Nemzeti hagyományoknak a „pórdal”-ra vonatkozó állításaihoz
ugyanis azt sem árt tisztázni, vajon Kölcsey érveinek elrejte referenciáiból
mit is tudunk rekonstruálni.

Nemcsak a Nemzeti hagyományok emlegete sorainak, hanem az ide el-
vezető gondolatmenetnek is kulcskérdése, hogy amikor Kölcsey valamely
szöveg vagy életmű kiemelését, mondhatni, kánonizálását végzi el, valamiféle
előzetes szelekció után dönt annak értékéről, vagy egyszerűen ezek az emlí-
tések szövegismeretének határait is jelzik. Mivel a Nemzeti hagyományok a
megállapításokat megalapozó szövegismeretet nem tee nyilvánvalóvá, csak
feltételesen lehet azonosítani Kölcsey utalásait. A magyar irodalomra vonat-
kozó részek esetében létezik egy alapos s kellően körültekintő rekonstrukció:
Mezei Márta az Ányos Pál költői életművére vonatkozó állításokból próbált
meg visszakövetkeztetni Kölcsey Ányos-olvasatára, s arra juto, hogy a szö-
veg háerében a Magyar Museumban publikált Ányos-versek ismerete való-

¹⁴ H , . Ennek a szempontnak későbbi megfogalmazását lásd még:
S , .

¹⁵ S. V , .
¹⁶ Lásd: jelen kötetben, . oldal.
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színűsíthető, s nem a teljes életművet összefoglalni akaró, -ban Batsányi
Jánostól kiado köteté.¹⁷ Ennek a vizsgálódásnak az kölcsönöz különleges
fontosságot, hogy Kölcsey tanulmányának egyik legfontosabb eszményállí-
tása éppen Ányos életművéhez kapcsolódik. Takáts József egyenesen úgy
véli, hogy miközben Kölcsey nem „népies” költészeti utat javasol, a végső
eszménnyé Ányos költészetét avatja :

A norma, amelyet alkalmazandónak és alkalmazhatónak talált a magyar köl-
tészetre, kultúrára, nem a görög fejlődési modell volt tehát, hanem (az annál
általánosabb és gyengébb norma) a sajátlagosság értelmében ve nemzeti ere-
detiség normája. Mivel a sajátlagosság biztosításának a népies útját nem találta
járhatónak, kerülő utat választo: a szövegben ezt testesíti meg a már elemze
hosszas nemzetkarakterológiai betét. E résznek – amelynek a gondolatmenet-
ben betöltö szerepével nemigen foglalkoztak eddig értelmezői – az a funkciója
az érvelésben, hogy megragadja a talán eredeti, talán csak régtől meglévő
nemzeti jellemvonásokat, hogy aztán majd az értekezés végének műköltészeti
áekintésében ama költészeti teljesítmények mellé tegye le a voksát, amelyek
leginkább megfeleltethetők ezeknek a jellemvonásoknak. Kölcsey opciója a
nemzeti szentimentalizmus történeti-közösségi tárgyú, érzékeny, ám férfias
költészete, amely leginkább Ányos Pál (kisebb részben Zrínyi) műveiben nyi-
latkozo meg a szerző szerint.¹⁸

Mindazonáltal Mezei Márta tanulmányának tanulságai még ez esetben is
arra látszanak érvet szolgáltatni, hogy Kölcsey nagyszabású és nagy hatású,
a későbbi, . századi kánonizációt is meghatározó irodalomtörténeti vízi-
ója nem feltétlenül egy szisztematikus áekintő szándék summázata, hanem
erősen ki van szolgáltatva mindazon esetlegességeknek, amelyek Kölcsey
olvasoságát befolyásolhaák, vagyis még Kölcsey Ányos-képe is egy szelek-
tív szövegismereten alapulhat. Természetesen óvatlanság lenne ezt – újabb,
hasonló elemzések elkészülte elő – határozo általánosításként kezelni, de
munkahipotézisként sokat segíthet abban, hogy megpróbáljuk definiálni a
Kölcsey folklór-ismeretére vonatkozó kérdéseket. Hiszen mindez a „pórdal”
esetében még inkább kérdéses lehet : Kölcsey tanulmánya még a rendszeres
folklórgyűjtések elő születe meg, tehát nem álltak rendelkezésére olyan
szövegkiadások, amelyek amagyar nyelvű folklór szövegbázisát kánonikusan

¹⁷ M .
¹⁸ Lásd: jelen kötetben, . oldalon.
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meghatározták volna.¹⁹ Érdemes tehát – követve Mezei Márta tanulmányá-
nak módszerét – figyelmesen újraolvasnunk Kölcsey gyakran idéze sorait,
s ebből kiindulva következtetnünk mindarra, ami az általánosítás alapjául
szolgálhato.

Kölcsey a „pórdal” általános, más népeknél is megtalálható változatairól
szólván rögtön – mint ezekben a passzusokban mindenhol – egyszerű szem-
beállítást alkalmaz, egy kétosztatú modellt hozván létre.

Nem hiszem, hogy volna tartomány, mellynek öldében, a’ költésnek bár melly
kevés virágai is ne tenyésznének. Mindenü vagynak a’ köznépnek dalai, min-
denü megdicsőítetnek a’ merész teek bár melly együgyű énekben is. De
vagynak népek, kik az együgyű ének’ hangját időről időre megnemesítik, az
énekes magasabb reptet vesz, ’s honának történeteit nevekedő fényben terjeszti
elő. Az ének’ lépcsőnként hágó ereje lassanként vonja maga után az egykorú-
akat, ’s mindég a’ nemzetiség’ körében szállongván, állandóúl ismerős marad
nékiek, míg végre a’ pórdalból egy Selmai ének, vagy épen egy Ilias tűnik fel.
Másu a’ pórdal állandóúl megtartja eredeti együgyűségét, ’s a’ nemzet szebb
része felfelé hágván a’ míveltség’ lépcsőjin, a’ bölcsőben fekvő nemzeti költést
messze hagyja magától. Illy környűlményben a’ magasabb poesis többé belső
szikrából szép lángra nem gerjed; idegen tűznél kell annak meggerjednie, ’s a’
nemzet egészének nehezen fog világítani. Velünk, úgy látszik, e’ történt meg.²⁰

Az i felrajzolt fejlődési séma csupán az ideális változaal és ennek hiányával
számol : az előbbire a példa – ahogy ez a „köznép” dalaiból kinő művek
említéséből kitűnik – a görög irodalom (az Iliász)²¹ és az Ossziánnak tulaj-
doníto életmű („Selmai dalok”). A választás nem véletlen, ezzel az európai
irodalomnak – az akkori általános vélekedés szerinti – két ősformáját jeleníti
i meg Kölcsey, a homéroszi naiv költői pozíciót (mint a déli világszemlélet
lenyomatát) és az ossziáni szentimentalizmusét, amely a klímaelméleől is
befolyásolva az északi borús világkép adekvát megfelelője.²² Ez a korabeli eu-

¹⁹ Ennek kapcsán lásd N .
²⁰ ÉLit, , .
²¹ Homérosznak a Nemzeti hagyományokban elfoglalt pozíciójáról lásd: F At-
tila, „Nem hazai plánta” : Az antik paradigma Kölcsey Nemzeti hagyományok című
írásában, jelen kötetben: . skk. oldalak.

²² Az osszianizmusnak a Nemzeti hagyományokban betöltö funkciójára lásd Takáts
József tanulmányát jelen kötetben: . oldal. Osszián magyar hatástörténetére álta-
lában: H Gabriella, Ossziáni fordítások a Magyar Museumban = J /
O , –.
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rópai felfogásnak megfelelő beállítás természetesen nem számol még az -
ben megjelent ossziáni dalok (e Works of Ossian) bizonytalan hitelességével
– amelyet hamarosan és némileg leegyszerűsítve hamisítványként bélyegze
meg az angol közvélemény –, hanem egy némileg ahistorikus kultúramorfo-
lógiai keretbe illeszti bele az irodalom „normális” fejlődésének vízióját. Ezért
lehet ugyanannak a sémának az eleme egy, a Krisztus elői . században
keletkeze, görög nyelvű eposz és egy, ősinek tekinte, ám csak a . szá-
zad második felében publikált, angol nyelvű epiko-lírikus költészet.²³ Ehhez
képest minden egyéb nemzeti irodalom csak eltérésként értelmezhető, s i
Kölcsey nem is próbál meg finomabb tipológiát alkalmazni : hiszen a norma
felmutatására is csak azért van szüksége, hogy a magyar nyelvű irodalom
hagyományalakulását definiálni lehessen. Ebben a második kategóriában a
szervesség valamiképpenmegszakadni látszik – hogymiért, arra nem kapunk
magyarázatot. Kölcsey gondolatmenete szerint kényszerűen és végzetesen
elválik egymástól a „köznépi” költészet és a magasabb műveltség, s ezzel
lehetetlenné válik, hogy az ősinek és közösséginek tételeze tudás irodalmi
szövegekben való tárgyiasulása nemzetivé emelkedjen, s a meghasadás azt
eredményezi, hogy a csak idegen mintákból táplálkozó „magasabb poesis”-
hoz képest a „köznépi” irodalom szegregálódik.²⁴

Ez után a bevezetés után következik Kölcsey nevezetes, sokat idéze mon-
data: „Ugy vélem, hogy a’ való nemzeti poezis’ eredeti szikráját a’ köznépi
dalokban kell nyomozni ; szükség tehát, hogy pórdalainkra illy czéllal vessünk
tekintetet.”²⁵ Retorikailag ez a kijelentés az előző bekezdésbe foglalt egyszerű,
bináris oppozícióra épülő tipológiából következik, s elbizonytalanítást sugalló
elemei – például a feltételezeséget állító első tagmondata („Ugy vélem…”) –

²³ Megjegyzendő egyébként, hogy Kölcsey feltehetőleg német fordításban olvasta
Ossziánt. Könyvtárjegyzékében legalábbis az -es, bécsi kiadású Rhode-fordítás
szerepel : S , .

²⁴ Csetri Lajos egy recenziójában határozoan arra utalt, hogy Kölcseynek a nép-
költészeel foglalkozó mondatai Friedrich Schlegel bécsi előadásainak a felfogása
fényében értelmezhetőek, s innen válhat érthetővé, Kölcsey miért érze elégedet-
lenséget a számára ismeretes költészeti anyag birtokában a népköltészet kapcsán.
Schlegel a népdalokról ugyanis nem azt állítoa, hogy azok általában is eszménynek
tekintendőek, hiszen eleve nem képesek betölteni a nemzeti költészet feladatát.
(C . Különösen: .) A vonatkozó, Csetritől vitato szövegrész : R
, –.

²⁵ ÉLit, , .
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azzal üggnek össze, hogy a korábbi szembeállítás kategorikusságát a szerző
egy konkrét nemzeti irodalom, a magyar sajátosságaira kíséreli meg alkal-
mazni.²⁶ Ez az eljárás azonban nem jelenti azt, hogy a magyar irodalom „köz-
népi” regiszterének vizsgálata érvényteleníteni lenne képes az előzőekben
felvázolt kétosztatú sémát a rendkívül ritka, s ezért követhetetlenül ideális
fejlődési útról – amely azért, s ezt is érdemes számba venni, nem kizárólag az
antik görögségnél ragadható meg – és az áthidalhatatlan megszakítoságot
mutató, tipikus másikról.²⁷ Voltaképpen tehát a magyar „köznépi dalok”-
ra vonatkozó fejtegetések illusztrációként szolgálnak az előző bekezdéshez.
Ezért is lehet jelentősége annak, hogy Kölcsey a bekezdés nyitómondatában
a szikra metaforáját alkalmazza, s nem a forrásét. A figurális nyelvhasználat
ugyanis így egészen eltérő sugallatokat hordoz: míg a forrás és a tőle táplált
egyre nagyobb vízfolyások közö fokozati, méretbeli különbség van, ám a
forrás minden cseppje képes belevegyülni a belőle kiinduló patakba, a szikra
minőségileg különbözik a tűztől, csupán előkészítő fázisnak tekinthető. S
hogy ez a metafora így értendő, azt Kölcsey szövegének tudatos retorizáltsága
erősíti fel. A szikra és a tűz egymáshoz való viszonyát, amelyre i csupán
ráutal a mondat, még az előző bekezdés vége jelenítee meg részletezőbben:
„Illy környűlményben a’ magasabb poesis többé belső szikrából szép lángra
nem gerjed; idegen tűznél kell annak meggerjednie, ’s a’ nemzet egészének
nehezen fog világítani.”²⁸

Kölcsey két részre bontja a vizsgálandó s közelebbről persze meg nem
határozo korpuszt, elkülönítvén az epikus és lírai karakterű szövegeket :
„Két rendbelieknek leljük azokat ; mert vagy történeteket énekelnek, vagy

²⁶ A mondat ezen nyelvi elemeinek más szempontú magyarázatát lásd M ,
–. A Magyar Néprajz népköltészeti összefoglalásában Küllős Imola ugyanakkor
határozo programként („…fogalmazta meg Kölcsey Ferenc a korszak egyik ideoló-
giai mozgatórugóját”) idézi ezeket a szavakat : K Imola,Amagyar népdalkutatás
története = V , –. Az idézet : .

²⁷ Ezért is tudok egyetérteni Radnóti Sándor megfogalmazásával : „A Nemzeti hagyo-
mányok, e mély, tépelődő írás – ha hatástörténetének fejleményeit nem olvassuk rá –
legalább annyira az autochton nemzeti (partikuláris) kánon, egy geschlossener Litera-
turstaat megalkothatatlanságáról, közelebbről pedig az autochtónia alapján felfogo
magyar nemzeti poézis öltételeinek hiányáról szól, mint amennyire ugyanannak
megalapításáról.” (R , –.)

²⁸ ÉLit , .
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a’ szempillantat személyes érzéseit zengik el.”²⁹ Mindkét típus (vagy műfaj)
megítélésének a mércéje azonban a régiség lesz, s Kölcsey számára ennek a
kritériumnak – ahogyan ez a példáiból látszik – egyetlen módon felelhetnek
meg a szövegek: ha a szöveg őriz valami egyértelmű nyomot a történetiként
elgondolt emlékezetből. Ez pedig leginkább – sőt, a példákból kitetszően
kizárólagosan – történeti személyiségek nevének megőrződésével ragadható
meg. Mivel Kölcsey szemléletét a szövegközpontúság jellemzi – nem számol
a dallamokkal, az éneklés lehetőségével, még annyira sem, mint Berzsenyi a
Poétai harmonistikában –, nem is lehet más fogódzója a régiség megállapításá-
hoz, mint a szövegek immanens utalásai, vagyis számára fel sem merülhete
a dallamokból kikövetkeztethető időbeli rétegek felismerése, amelyet majd
egy jóval későbbi folklórszemléleti paradigmában Vikár Béla, Bartók Béla
és Kodály Zoltán alkalmazo. Ebből a történetiség-felfogásból természetes
módon következik, hogy Kölcsey csak a „történeteket” éneklő daloknál érzé-
kelheti a régiséget, a második csoportba sorolt lírai dalokat már egységesen
újnak kell tételeznie, mondhatni, örökös jelen időként tudja csak értelmezni
őket. Ha közelebbről megnézzük azokat a jelenségeket, amelyeket Kölcsey
mégiscsak „régi”-ként határoz meg, azt látjuk, a „Lengyel László jó Királyunk,
az is nékünk ellenségünk” kezdetű daltöredék csak azért értékelődik öl a
számára, mert i egy magyar király neve³⁰ emlíetik meg, s ennek alapján
Kölcsey „több százados daltöredék”-nek nevezi a szöveget. Azaz az említe
történeti személyiség azonosítása magával hozza a kétely nélküli – bár persze
még így is csak hozzávetőleges – datálást. S noha i egy gyermekjáték dal-
lammal együ járó szövegéről van szó, Kölcsey nem számol még az említés
szintjén sem a zenei elemek jelentőségével. Annak ellenére sem, hogy ennek
a hidas játéknak a pozíciója azért is kivételes a szövegben, mert Kölcsey i
mintha személyes tapasztalatra utalna („melly a’ magyar gyermek’ ajkán mai
napiglan zeng”),³¹ vagyis mintha nem leírt szövegként, hanem hallo s láto
élményként ismerkede volna meg vele. Ezt erősíti, hogy valóban a Nemzeti
hagyományok említee először a szöveget, s ennek első, csak néhány évvel
később publikált változata közlésekor a folyóirat szerkesztője, Vörösmarty

²⁹ ÉLit , –.
³⁰ A név magyarázatának két lehetősége van: vagy I. Ulászlóra utal, vagy Szent Lász-
lóra, akinek az anyja lengyel hercegnő volt ; Kiss Lajos az utóbbit tartja valószínűbb-
nek (K , .). Azt persze nem lehet eldönteni, Kölcsey számára is ugyanezt
jelentee-e történeti utalásként a név.

³¹ ÉLit , .
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Mihály egy lábjegyzetben kifejezeen utalt is arra, hogy Kölcsey idézetéből
lehete korábban tudni a dalról.³²

Kölcsey a hidas játékhoz képest újabbnak tekinte, még a „történeteket
éneklő” kategóriába tartozó dalokról a következőket mondja : „Legrégibb da-
laink, mellyekben még nemzeti történet említetik a’ kuruczvilágból maradtak
reánk; ezekből a’ Tököli, Rákóczi, Bercsényi, Bóné nevek zengenek felénk;
’s ezekben a’ poetai lelkesedésnek nyilvánságos nyomai láatnak, a’ mit az
ujabb pórtörténeti pórdalban hijában fogsz keresni.”³³ Kölcsey számára i is a
nevek és csak a nevek jelzik a szövegek korát, s ezek a dalok szerinte mint
a „pórdal” történeti rétegének legtávolabbi darabjai érdemelnek figyelmet
– ehhez képest a hidas játék csupán extrém kivétel lesz, egyedi darab, s
nem egy több elemből álló műcsoport tagja. Ha a megemlíte nevek alapján
próbáljuk meg behatárolni Kölcsey feltételezhető szövegismeretét, akkor a
Rákóczi és Bercsényi név látszik együvé tartozni : ezek az ún. Rákóczi-nóta
markáns nyomának látszanak. A Rákóczi-nóta azonosításának ugyanis két
fontos eleme van: egyfelől a Rákóczi és Bercsényi nevét tartalmazó sor, s
az a „erela Hungariae” toposzt áthagyományozó, Rimay Jánostól (Kiben
kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán) eredeztethető rímbokor
(nép-kép-tép-szép-cserép), amely a magyar költészetben szinte egyedülállóan
evokatívnak mutatkozik.³⁴ A Rákóczi-nóta még az -es években is ereden-
dően tilto, rebellisnek számító vers volt – ezért is kelthete feszültséget,
hogy Csokonai Vitéz Mihály Csurgón a Cultura című darab nyilvános előadá-
sán, a Pofók nevű szereplő szájába adva gróf Festetics György jelenlétében
elénekeltee.³⁵ Megjegyzendő, hogy a Rákóczi-nóta esetében szintén nem

³² Első megjelenése Ó magyar dal címen: Koszorú, szépliteraturai ajándék Tudomá-
nyos Gyűjteményhez [a Tudományos Gyűjtemény melléklapja], , . Ehhez a
következő jegyzet járul, egyértelműen utalva aNemzeti hagyományokra is : „Ezen so-
rok, mellyeket a’ gyermekek játékaik közben mondanak el, ’s mellyekről Cselkövi az
iki Élet és Lieratura  lapján tesz említést, i úgy közöltetnek,mint Komárom’
Vármegyében vannak szokásban; máshol talán épebben marado fel ezen töredék,
a’ minek ’s több illy neműknek közlését is szívesen veendi A’ R[edaktor].” ; utána:
Játéki dal, a’ régi időkből címen lásd E I . . A korai megjelenések
adatait közölte : K , .

³³ ÉLit , .
³⁴ A erela Hungariae toposz történetére lásd alapvetően I , –.
³⁵ A szituáció elemzését lásd S Márton, Csokonai Csurgón = H ,
–.
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elhanyagolható jelentősége lenne a dallamnak, hiszen vannak arra . századi
adataink, hogy pusztán a dallam tárogatón történő eljátszása is elegendő volt
a nóta egyértelmű azonosításához.³⁶ Kölcsey azonban i is következetesen
eltekint a zenei elemektől, s kizárólag szövegversként kezeli a Rákóczi-nótát,
amelynek korabeli népszerűségét egyébként jólmutatja, hogy a kéziratos éne-
keskönyvekben fennmaradt változatai Csörsz Rumen István kutatásai szerint
a hetvenet is meghaladják.³⁷

Kölcsey bizonyosan ismerte a verset, hiszen a költő – feltehetőleg -
ben – írt egy olyan költeményt, amely ennek a szövegnek a részbeni imitá-
ciója. A végül Fejdelmünk, hajh… címen a Hasznos Mulatságokban megjelent
vers irodalmi előképei közé feltétlenül odatartozik a Rákóczi-nóta is – noha i
a megjelenés érdekében Kölcsey éppen azokról a történeti nevekről mondo
le, amelyek ezt az intertextuális kapcsolatot egyértelművé teék volna –, s
a kritikai kiadás jegyzetei azt valószínűsítik, hogy Kölcsey a Rákóczi-nótát
kéziratos feljegyzésekből ismerhee meg.³⁸ Ilyenformán pedig nem is meg-
lepő, hogy számára a szöveg nem énekelt formában vagy ének nélküli dallam-
ként volt ismerős: a megismerési mód eleve kizárta az ilyen jellegű auditív
élményt. A Nemzeti hagyományok ezen utalása viszont minden bizonnyal
annak a nyoma, hogy Kölcseynek voltak ismeretei a kéziratos énekeskönyvek
világából is.

Hasonló tanulságokat kínál, ha megpróbáljuk áekinteni azokat a szöve-
geket, ahol Bóné András kuruc ezereskapitány ( körül – )³⁹ nevére
rábukkanhatunk. Varga Imre antológiája alapján a következő versek jöhetnek
szóba: Újváry Tamás verse (Az rácok veszedelmiről és Szakmár megvíteléről),
a Magyarország, Erdély, hallj új hírt, a Szegénylegény éneke, Dálnoki Veres
GerzsonKuruc krónikája, valamint két, a Péró-lázadásról szóló szöveg (Rebellis
ének a Péró-lázadásról ; Péró téteményei és halála).⁴⁰ Ha ezt az anyagot tovább
szűkítjük abból a szempontból, hogymelyikbenmutatkozik nagyobb sűrűség-
ben vagy kiemeltebb pozícióban a név – hiszen Kölcsey számára valamilyen

³⁶ Lásd H . Különösen: . A Rákóczi-nóta dallamcsaládja egyébként
eltérő – vallásos és világi – szövegekhez is járulhato, s különböző szótagszámú
strófákban léteze; kiterjedése tehát jóval nagyobb, mint a szűkebben ve Rákóczi-
nótáé: vö. P , –.

³⁷ C , .
³⁸ Vö. K , –.
³⁹ Róla lásd: M , , .
⁴⁰ V , –, –, –, –, –, – .
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módon emlékezetes lehete Bóné, ha a másik három, történetileg jóval ismer-
tebb személy mellé éppen ezt illesztee negyediknek – akkor a Szegénylegény
éneke és Dálnoki Veres krónikája marad. Csakhogy Dálnoki Veres szövege
terjedelme és krónikás jellege mia aligha mutatkozhato volna másnak,
mint egy tanult szerző munkájának, ráadásul annak sincs nyoma, hogy a vers
elszakadt volna szerzője nevétől, s anonim műként hagyományozódo volna
– így a legnagyobb valószínűséggel, bár természetesen a többi szöveget sem
egyértelműen kizárva, a Szegénylegény énekét sejthetjük Kölcsey forrásaként.
S ez voltaképpen nem is lenne meglepő, hiszen – a Rákóczi-nóta melle –
az egyik legismertebb kuruc kori szövegről van szó, amely egyébként csak
kéziratos másolatokban volt az -as években hozzáférhető.

A legnehezebb dolgunk ököly Imre nevével van, mert neki igen sok
említése van az idevonható versanyagban. Ám ezt az anyagot is lehetsé-
ges bizonyos szempontok alapján szűkíteni. Bizonyosan kizárhatjuk a nem
magyar nyelvű (tehát latin és szlovák) verseket, hiszen nincs nyoma an-
nak, hogy Kölcsey nem magyar nyelven keletkeze szövegeket a magyar
„pórdalok” közé sorolt volna, valamint azoktól is eltekinthetünk, amelyek
egyértelműen szerzőhöz köthetők s így is hagyományozódtak. Az sem va-
lószínű, hogy Kölcseyhez eljuthaak volna olyan versek, amelyeket csak egy
vagy igen kevés kéziratos kódex őrzö meg olyan családi hagyatékokban,
amelyekkel öldrajzilag Kölcseynek nem volt közvetlen kapcsolata (gondo-
lok i például az erdélyi arisztokrata családoknál fennmaradt kéziratokra).
Ugyancsak szűkítő szempont lehet, ha ököly nevének a verseken belüli
pozíciójára figyelünk: hiszen feltehetőleg különös súlya lehet a névnek, ha
Kölcsey éppen erre emlékeze a költeményből. Ilyen megfontolások után a
Varga Imre szövegkiadásában azonosítható említések közül a leginkább két
vers jöhet szóba feltételesen: a ököly búcsúéneke és a Két szegénylegénynek
egymással való beszélgetése.⁴¹ E szövegek melle szól megformálásuknak a
közköltészeti jellege is, az, hogy nem feltétlenül mutatkozik meg bennük egy
költői egyéniség alakító akarata, hanem a lírai én általánosabban behelyee-
síthetőnek mutatkozik.⁴² Ezekre a versekre is érvényes egyébként az, amelyet
már az eddigi nevek kapcsán meg lehete állapítani :  elő csak kéziratos
hagyományozódás révén lehete megismerni őket.

⁴¹ V , –, –.
⁴² Az utóbbi szövegről egyébként lásd: E , –.
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S ez még csak nem is az összes lehetséges, valószínűsíthető forrása a
„pórdal”-ról szóló passzusnak. Figyelmet kell szentelnünkmég egy figyelemre
méltó mondatnak, amely viszont már a történeti tudat hiányát kívánja ér-
zékeltetni : „valaha a’ köznépi költő messzebb kitekinte a’ haza’ történe-
teire, a’ helyet, hogy a’ mostani énekekben csak a’ felüggeszte rablónak,
’s a’ szerencsétlenül járt lyánykának emlékezete forog fenn.”⁴³ Kölcsey i
két ballada-szüzsét vázol fel, immár nevek említése nélkül, s ezeket minősíti
érdekteleneknek⁴⁴ – látványos példáját szolgáltatva annak, hogy a Kölcseytől
képviselt folklórszemlélet mennyire eltér a néhány évtizeddel későbbitől,
amely éppen a balladát állítja majd a magyar verses folklórműfajok csúcsára.
I talán a legnehezebb az esetleges szövegismeretet azonosítani, de bizonyos
támpontok azért remélhetők. Az emlegete szüzsék esetében nincs kiter-
jedt kéziratos tradíció  elő; ahogyan Csörsz Rumen István tanulmánya
megállapítja, a korai, azaz –. századi lejegyzésű balladák inkább azok
a szövegek voltak, amelyeket a ponyvanyomtatványok népszerűsíteek.⁴⁵
Kölcsey tanulmányában nincs is arra semmiféle nyom, hogy i az oralitás-
ban jelen lévő „énekeket” személyesen a szerző halloa volna – mi több, a
„köznépi költő” emlegetése inkább azt valószínűsíti, hogy anonim formában
felbukkanó, de olvaso szövegek tapasztalata áll a háérben. Ez pedig arra
látszik utalni, hogy ez esetben ponyvaolvasmányokat tételezhetünk öl a
legnagyobb valószínűséggel.⁴⁶

Ha ilyen munkahipotézis alapján kezdünk el vizsgálódni, akkor a „fel-
üggeszte rabló” (azaz betyár) kapcsán több, a Kölcsey-utalásnak megfe-
lelő ballada-szöveget találhatunk. Először is Angyal Bandi (–) jö-
het szóba, mert róla már a . század első két évtizedében öt kiadásban
megjelent ponyván „Az Alöldre menendő Angyal Bandi nótája”.⁴⁷ Ebben a
versben ugyan nincsen szó arról, hogy Angyal Bandit felakasztoák volna

⁴³ ÉLit , .
⁴⁴ Ezt a mondatot Margócsy István úgy említee, mint „Kölcsey nagyon erős elutasító
véleményét a betyárballadákat vagy a szerelmi népdalok nagy többségét illetően”:
M , .

⁴⁵ C , .
⁴⁶ A Nemzeti hagyományok vonatkozó helye kapcsán a ponyvaeredet lehetőségére már
figyelmeztete: Z , .

⁴⁷ K , –. A ballada szövegét – egy -es váci kiadású ponyva alapján
– lásd: uo. –. A későbbi nevezetes betyárokról megjelent ponyvaüzetek krono-
lógiai okokból nem leheek Kölcsey forrásai.
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– s valóban, életrajzi adatai alapján tudható, hogy betegségben halt meg –
ám a hagyományban léteze sorsának egy olyan értelmezése, amely szerint
akasztása elő ez volt a búcsúnótája.⁴⁸ A kivégzés elői búcsúnótára más
példa is van az  elői ponyvák sorában: ilyen Barna Péter és Sallai Pista
esete – Pogány Péter szerint „az -es éveknél semmi esetre sem később”
jelent meg a róluk szóló versezet.⁴⁹ Ami viszont tökéletesen illeszkedni látszik
Kölcsey kifejtetlen megjegyzéséhez, az a Zöld Marciról szóló ponyva.⁵⁰ S
nemcsak témája és szövege mia: a Pogány Pétertől fakszimilében közölt
záró illusztráció kifejezeen három akaszto embert mutat : Zöld Marcit,
Becskerekit és Palatinszkyt.⁵¹ A Zöld Marciról szóló kiadvány széleskörű
ismeretét pedig jól jelzi, hogy gróf Dessewffy József saját művéről, a Bártfai
levelekről azt írta . május -én Döbrentei Gábornak: „Egyik kapja el
a’ másik kezéből a’ példányt, olvassa, de mivel rosz a’ papiros a’ betűk,
és hemzseg a’ munkátska a’ sok nyomtatási hibáktól, meg nem veszik. –
egy más azt mondja : minő haszontalanság – Bártfai Levelek – ha még a’
vallás trombitája vagy a’ Bölcsesség tüköre vagy a’ jóságos cselekedetek
kertje vagy Zöld Martzi élete lenne? – az más volna.”⁵² Az említe három
betyárballada egyébként a korai, s hamar ponyvára is került szövegek közé
tartozik, ahogyan ezt Küllős Imola kiváló adaára bizonyítja.⁵³ Mivel Pogány
Péter szerint az -as évek szinte nélkülözik a betyárponyvákat,⁵⁴ Kölcsey
szövegismerete ezen a ponton inkább az -es évek ponyváin alapulhat.

A „szerencsétlenül járt lyánykának emlékezete” kapcsán annyi bizonyos-
nak látszik, hogy i is epikus jellegű verses szöveg állhat a háérben – Köl-
csey ezt is az első kategóriába sorolt, azaz „történeteket” elzengő szövegekre
hozza fel példának –, ám ennek már a tartalmi behatárolása is nehezebb.
Nyilván szerelmi tematikájú ballada-szüzsét kell keresnünk, s az eufemisz-
tikus megnevezés feltehetőleg az elcsábítás, esetleg a teherbe esés konno-
tációit hordozza. A magyar népballadák korpuszát áekintő Vargyas Lajos

⁴⁸ K , .
⁴⁹ P , –.
⁵⁰ Zöld Marciról lásd: D .
⁵¹ P , –.
⁵² Dessewffy József Döbrentei Gábornak, Szentmihály, . máj. . Magyar Országos
Levéltár, Dessewffy család levéltára (P ), . csomó, . r–v. A levél kéziratát
Vaderna Gábor szívességéből ismerem. A levelet közölte (jún. -ra datálva) : D
 , –. az idézet : –.

⁵³ K .
⁵⁴ P , .
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összefoglalása számos, idevonható szüzsé-variációt megnevez,⁵⁵ ám tanulmá-
nyában alig szerepel az a szempont, amely a szövegek lehetséges elterjedé-
sének történeti rétegeit kívánná láthatóvá tenni. Így például a tőle „–.
(.) századi ponyvaballadák”-nak elneveze műcsoport esetében éppen a
lehetséges ponyvaeredet következetes felmutatása hiányzik. Ezt a feladatot
Küllős Imola végezte el, s a tőle összeállíto adaárból kitűnik, hogy az egyik
legkorábbi s leginkább elterjedt, hamar a ponyvára került szüzsé A pávás
lány címen ismeretes szöveg, amelyben egy leány – engedvén az unszolás-
nak – elmegy a legényekkel az erdőbe, ahol aztán reggelre kelve egyedül
marad, s keservesen siratja elhagyatoságát. A ballada ilyenformán inkább
csak ellipszisként tartalmazza a megcsalatás állapotát, s a ponyván terjedő
változataiban igen erős volt a didaktikus moralizálás ;⁵⁶ ám kétségtelenül
egyeztethető a Nemzeti hagyományok tömör megnevezésével. Vargyas egy
-es kézirat alapján közölte a legkorábbi változatot,⁵⁷ ám a szöveg több
ponyván is hozzáférhető volt már az -es és -as években.⁵⁸ Vagyis ez
a ballada is hozzátartozhato Kölcsey szövegismeretéhez, s amennyiben az
azonosításomnak van némi alapja, akkor i is a ponyvát, azaz egy nyomtato
szöveghordozót kell feltételeznünk, éppúgy, mint a másik említe szüzsé
esetében.

Jól látható, hogy Kölcsey a Nemzeti hagyományok elemze passzusában
mennyire diszparát elemekből alkotja meg saját „pórdal”-fogalmát. Egymás
mellé kerül orális hagyomány, kéziratos tradíció és nyomtato ponyvakiad-
vány, s Kölcsey számára nem a szövegeket hordozó médium lesz a megítélés
legfontosabb kritériuma, legalábbis abban az értelemben biztosan nem, hogy
hangsúlyozoan ezek alapján értékelné a költészeti jelenségeket. Ily módon
Kölcsey kikövetkeztethetően nem a tiszta eredet elvét vallja, s az eredetet nem
is az oralitásban megragadható szövegek felértékelésében keresi ; ezzel össze-
üggően pedig nem rendelkezik olyan tisztázo nép-fogalommal sem, amely
az autochtón „pórdal” hordozójaként, megőrzőjeként azonosítható lenne. Az
gyanítható, hogy példaanyagának összeállításakor erősen befolyásolta a po-
pularitás, az elterjedtség szempontja : általánosításainak háerében – hiszen

⁵⁵ V Lajos, Népballada = V , –. Az i említe szüzsékhez kap-
csolódó balladaszövegeket Vargyas korábbi összefoglalása alapján lehet megtalálni :
V .

⁵⁶ Vö. C , .
⁵⁷ V , .
⁵⁸ K .
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mindig különösebb árnyalás nélkül, generális kiterjesztéssel utal a tőle em-
líte szövegek és szüzsék ismertségére – mintha az húzódnék meg, hogy az
alsóbb néposztályok körében kedvelt szövegekkel azonosítoa a „pórdal”-t.
Az persze feltűnő, hogy Kölcsey a feltehetőleg ponyvai eredetű szüzséket
tekinti a legújabbaknak („mostani énekek”) s ezzel együ a történeti tudaól
leginkább elidegenedeeknek. A szöveg kifejtetlensége mia egyértelműen
nem dönthető el, hogy a ponyvára kerülés önmagában kárhoztatandó körül-
mény volt-e Kölcsey számára; Zentai Mária érdekes felvetését, hogy Kölcseyt
még Vörösmarty Csongor és Tündéje esetében is a ponyvai szüzsé felismerése
zavarhaa kezdetben,⁵⁹ nem látom kellően bizonyíthatónak (igaz, mindenes-
tül cáfolhatónak sem). Kölcsey számára a „pórdal” kategóriájába egyaránt
beletartoznak folklór eredetű és közköltészeti elemek, s az a tagadhatatlan
törekvés, hogy ebben az anyagban valamiféle relatív kronológiát lehessen
ölállítani, egy meglehetősen egyszerű és mechanikus metódus révén valósul
meg – ezért sem tud a lírai dalok esetében feltételezni régebbi történeti
rétegeket, miközben feltehetőleg ezt a kategóriát érzékelte a kiterjedtebbnek,
több darabból állónak. Voltaképpen törvényszerű, hogy ebből a szemléleti
alapállásból nem születhet a „pórdal” felértékelését hangsúlyozó program;
Ferenczi Aila nem jogtalanul fogalmazo így: „Úgy tűnik, Kölcseynek a
népi (ebben az esetben = paraszti) líráról lesújtó véleménye van.”⁶⁰ Inkább az a
figyelemre méltó, hogy Kölcsey képes mégiscsak esztétikai értékeket találni a
tőle másodrendbelinek neveze, tehát a történeti tudat szempontjából érdek-
telennek számító, lírai verscsoportban. Mert akármennyire is viszonylagos
dicséretet tartalmaznak a következő sorok, kétségtelenül van i egy olyan
szempont, amely addig nem szerepelt a Nemzeti hagyományok elemze be-
kezdéseiben – nevezetesen a szövegek poétikai megalkotoságának, esetleg
csupán öntudatlan szépségének felfedezése:

A’ másod rendbeli dalok közt több poetai szikra csillámlik. Némellyekben, ha
bár soronként is, való érzés, bizonyos gondatlan könnyű szállongás, ’s tárgyról
tárgyra genialis szökdellés lep meg bennünket ; de tagadhatatlan az is, hogy
legközönségesbb charakterök nem egyéb mint üres, ízetlen rímjáték, melly
mia a’ legidegenebb ideák egymással öszvefűzetnek, ’s a’ köztök ollykor
elvegyűlt egymáshoz illőbbel nevetséges tarkaságot formálnak.⁶¹

⁵⁹ Z , .
⁶⁰ F , . Jelen kötetben: . oldal.
⁶¹ ÉLit , –.
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Ezek a szavak már egy olyan folklórfelfogás irányába mutatnak, amely esz-
tétikai alapon kívánja osztályozni a „nép”-től származó szövegeket, egy, a
tudós irodalmiság normáiból elvont mérce alapján szűrve meg a felbukkanó
textusokat. Ez az eljárás működik majd az első, valóban kánonikus szerepű
folklórgyűjteményekben, például Erdélyi János Népdalok és mondák című
antológiájában is. Sajnos Kölcsey ezúal nem hoz példát arra, mely szöve-
gekben lát mégiscsak méltányolható értéket, s melyeket sorolja az „ízetlen
rímjáték” kategóriájába, így i már semmi támpontunk nincs a lehetséges
szövegismeret feltérképezésére. Mindazonáltal a Nemzeti hagyományokban
fellelhető utalások mégiscsak elegendő muníciót adnak ahhoz, hogy Kölcsey
folklórszemléletének sajátos és némely pontokon újszerű jellegéhez közelebb
jussunk – s ezáltal jobban lássuk azt is, hogy a magyar folklórgyűjtések korai
szakaszának a problémáit miféleképpen lehet elsősorban a folklórszemlélet
változásaiban megragadni.⁶² Ez a tanulság pedig a Nemzeti hagyományok
jelentésrétegeinek szempontjából sem közömbös.

⁶² Nagyon tanulságos az -es évek meselejegyzései kapcsán a következő monográ-
fia: G .





i
i

i
i

i
i

i
i



i
i

i
i

i
i

i
i

F 

A  Michael A, Eklektik : Eine Begriffsgeschichte mit
Hinweisen auf die Philosophie- und Wissenschasgeschichte, Stugart /
Bad Cannsta, Frommann/Holzboog,  (aestiones : emen und
Gestalten der Philosophie, ).

A  Vanessa A, Weltbild und Metapher : Untersuchungen zur
Philosophie im . Jahrhundert, Würzburg, Königshausen & Neumann,
.

A  Benedict A, Képzelt közösségek (részlet) = Na-
cionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény), szerk. K Zoltán, Bp.,
Rejtjel Kiadó, , –.

A  Jan A, A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és po-
litikai identitás a korai magaskultúrákban, Bp., Atlantisz Kiadó – C. H.
Beck Verlag, .²

A  John L. A, Philosophical Papers, Oxford–New York–To-
ronto–Melbourne, Oxford University Press, .

B  Francis B, Új Atlantisz / Novum Organum, ford. S
János és C János, Szeged, Lazi, .

B / T  Bajza József és Toldy Ferenc levelezése, s. a. r. és a jegyz.
O Ambrus, Bp., Akadémiai, .

B  Pierre B,Historical and Critical Dictionary: Selection, trans-
lated, with an Introduction and Notes by Richard H. P with the
assistance of Carig B, Indianapolis/Cambridge, Hacke Publishing
Company, .

B  B Krisztián, Önkívület : Olvasónapló a magyar romantiká-
ról, Pozsony, Kalligram, .
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B  George B, A Treatise Concerning the Principles of
Human Knowledge, ed. G. J. W, London–Glasgow, Collins/Fon-
tana, , .

B  Isaiah B, A nacionalizmus: Valaha elhanyagolták, ma ha-
talmas úr (ford. B Dezső) = Az angolszász liberalizmus klasszikusai,
szerk. L Mária, Bp., Atlantisz, , II, –.

B  Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei, s. a. r. M
 Oszkár, Bp., MTA Irodalomtörténeti Bizosága, .

B  Berzsenyi Dániel prózai munkái, s. a. r. F Gergely, Bp.,
EditioPrinceps,  (Berzsenyi Dániel összes munkái).

B  B Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp.,
Balassi, .²

B  Hugh B, Kritikai értekezés Osszián költeményeiről (Részlet)
= A skót felvilágosodás : Morálfilozófiai szöveggyűjtemény, vál., szerk.
és az utószót írta H H Ferenc, ford. B Eszter,
H H Ferenc, S Ádám, S Tamás, Bp., Osiris,
, –.

B  B Szilárd, A Vanitatum vanitas szövegvilágáról, Fe-
hérgyarmat, Kölcsey Társaság,  (A Kölcsey Társaság üzetei).

C  Ernst C, Zur Logik der Kulturwissenschaen: Fünf
Studien, Hamburg, Meiner, .

C  Samuel Taylor C, Biographia Lieraria or Bio-
graphical Sketches of My Literary Life and Opinions, ed., introd. George
W, London, J. M. Dent & Sons, .

C  Ernst Robert C, Europäische Literatur und lateinisches
Mielalter, Bern, A. Francke, .

CF. C Gergely – F János, A magyar nyelv szótára, I–VI.,
Pest, MTA, –.

C  C Lajos, Rohonyi Zoltán: Kölcsey Ferenc életműve, ItK,
/, –.
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C  C Lajos, Nem sokaság, hanem lélek : Berzsenyi-tanulmá-
nyok, Bp., Szépirodalmi, .

C  C Lajos,AVanitatum vanitas értelmezéséhez = „Amag ki-
kél” : Előadások Kölcsey Ferencről, szerk. TT Ernő, Bp.–Fehér-
gyarmat, Kölcsey Társaság, , –.

C  C Lajos, Amathus : Válogato tanulmányok, I–II, össze-
áll., S Mihály, Z Mária, Budapest, L’Harmaan – Magyar
Irodalomtörténeti Társaság, .

C  C Rumen István, Népballadáink egyik forrásvidéke : a
közköltészet I., Néprajzi Látóhatár, /–, –.

C  C Rumen István, Szöveg szöveg hátán: A magyar köz-
költészet variációs rendszere –, Budapest, Argumentum, 
(Irodalomtörténeti Füzetek, ).

D  D Péter, Per passivam resistentiam: Változatok
hatalom és írás témájára, Bp., Argumentum, .

 M  Paul  M, e Resistance to eory, Minneapolis, Univer-
sity of Minnesota Press, .

 M  Paul  M, Az olvasás allegóriái, ford. F György,
Szeged, Ictus Kiadó – JATE Irodalomelméleti Csoport, .

D  Gróf Dessewffy József munkái, III. kötet : Levelek, sajtó alá
rendezte F József, Bp., Méhner Vilmos kiadása, .

D  D Sándor, Zöld Marci a Hortobágyon,Múzeumi Ku-
rír, . július, (.), –.

E I  E I Pál, Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a’
legszükségesebb tudományok’ öszvesége, Buda, A’ Magyar Királyi Egye-
tem’ betűivel, .

E  Norbert E, A németekről, Bp., Helikon, .

ÉLit Élet és Literatúra
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E  E Tamás, Két szegénylegény egymással való beszélgetése, It,
, –.

F  F István, Haza s emberiség : A magyar irodalom –,
Bp., Gondolat, .

F  F Aila, „Nem hazai plánta” : Az antik paradigma
Kölcsey Nemzeti hagyományok című írásában, Ókor, /, –.

F  F Gergely,A kétszeműKüklopsz : AZalán futása ősmagyar
mitológiájának igazolási kísérlete Toldy Aesthetikai leveleiben = klasszi-
kus – magyar – irodalom – történet : tanulmányok , szerk. D Pál
és L Gergely, Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged, , –.

F  F Gergely, „Álpeseken Álpesek emelkednek” : A képzés esz-
ménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Bp., Universitas,  (Klassziku-
sok).

F  F Gergely, Kontextusok az Élet és Literatúra szerkesztői
önértelmezéseihez = Margonauták: Írások Margócsy István . születés-
napjára, szerk. C Rumen István, H Béla, V Gábor,
A Judit, B Tibor, Bp., rec.iti, , –.

F  F Gergely, Zriny és Zrínyi : Szemere Pál fordítása eodor
Körner Zrinyjéből az Élet és Literatúrában = A középkor vetületei : –.
századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspek-
tusai, szerk. G Dezső, Bp., Gondolat, , –.

F  Wolfgang F, Johann Gofried Herder : Weltgeschichte
und Humanität = Aulärung und Geschichte : Studien zur deutschen Ge-
schichtswissenscha im . Jahrhundert, hrsg. von H. E. B, G. G.
I, J. B. K, P. H. R, Göingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, , –.

F  Northrop F on Culture and Literature : A Collection of Review
Essays, ed. Robert D. D, Chicago–London, e University of
Chicago Press, .

G  Hans-Georg G, Wahrheit und Methode : Grundzüge
einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen, J. C. B. Mohr, .⁴
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G  Hans-Georg G, Igazság és módszer : Egy filozófiai
hermeneutika vázlata, ford. B Gábor, Budapest, Gondolat, .

G  Christian G, Sammlung einiger Abhandlungen aus der
Neuen Bibliothek der schönenWissenschaen und der freyen Künste, Erster
eil, Leipzig, Dykische Buchhandlung, .²

G  Ernest G, Nations and nationalism, Oxford, Black-
well, .

G  Ernst H. G, Művészet és fejlődés, Bp., Corvina,
.

G / F  Mary A. G and George C. F, Cicero’s „Orator”
and Horace’s „Ars poetica”, Harvard Studies in Classical Philology, Vol.
 (), –.

G  G Judit, „Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?” :
A népmese az -es évek magyar irodalmában, Bp., Akadémiai, 
(Néprajzi tanulmányok).

G  G László,Mikor keletkeze aNemzeti hagyományok? =
Margonauták: Írások Margócsy István . születésnapjára, szerk. C
Rumen István, H Béla, V Gábor, A Judit, B
Tibor, Bp., rec.iti, , –.

H  Stuart H, A kulturális identitásról = Multikulturalizmus,
szerk. F Margit, Bp., Osiris Kiadó, , –.

H  H Emil, II. Rákóczi Ferenc a zenében = Rákóczi Em-
lékkönyv halálának kétszázéves fordulójára, szerk. L Imre, II.,
Budapest, Franklin-Társulat, , –.

HF  HF Katalin, A „nemzeti szentimentalizmus”
programjának egyik forrása : az osszianizmus = Serta Pacifica: Tanulmá-
nyok Fried István . születésnapjára, szerk. Á Otília, K
Katalin, O Ferenc és S László, Pompeji Alapítvány,
Szeged, , –.

H  Johann Gofried H, Sämmtliche Werke, VII, hrsg. von
Bernhard S, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, .
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H  Johann Gofried H, Sämmtliche Werke, V, hrsg. von
Bernhard S, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, .

H  Johann Gofried H, Sämmtliche Werke, VIII, hrsg. von
Bernhard S, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, .

H  Johann Gofried H, Értekezések, levelek, szerk. R
 János, ford. R László, Bp., Európa, .

H  Johann Gofried H, Frühe Schrien (–), hrsg.
von Ulrich G, Frankfurt/M., Deutscher Klassiker Verlag, 
(Werke in zehn Bänden, ).

H  Johann Gofried H, Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit, hrsg. von Wolfgang P, München–Wien,
Hanser,  (Werke, /).

H  „’S végre mivé leszel?” : Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály
halálának bicentenáriuma alkalmából, szerk. H Zoltán, Bp., Rá-
ció,  (Ráció – Tudomány, ).

H / R  Eric H – Terence R (szerk.),
e invetion of tradition, Cambridge, Cambridge UP, .

H  H János, A magyar irodalmi népiesség Faluditól Pe-
tőfiig, Bp., Akadémiai, .²

H  H János irodalomtörténeti munkái, I., szerk. K
 H. János és K Klára, Bp., Osiris, .

H  David H, A Treatise of Human Nature, I–II, eds. David Fate
N, Mary J. N, Oxford, Clarendon Press, .

I  I Mihály, „Magyarország panasza” : A erela Hungariae to-
posz a XVI–XVII. század irodalmában, Debrecen, Kossuth Egyetemi Ki-
adó,  (Csokonai Universitas Könyvtár, ).

J / O  A magyar irodalom történetei : A kezdetektől
-ig, szerk. J László és O Géza, Bp., Gondolat,
.
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KazLev K Ferenc Levelezése, I–XXI, s. a. r. V János, Bp., MTA,
–; XXII, s. a. r. H István, Bp., ; XXIII, s. a. r.
B Jenő, B Margit, Cs. G Klára, F Géza, Bp.,
Akadémiai Kiadó, .

K  K Dezső, Kölcsey Ferenc, [Bp.], Franklin-Társu-
lat, [.]

K  K Lajos, A Lengyel László-játék = Emlékkönyv Kodály Zoltán
. születésnapjára, szerk. S Bence és B Dénes, Bp., Aka-
démiai, , –.

K  Lawrence E. K, e ird Earl of Shaesbury and the Prog-
ress of Politeness = Eighteenth-Century Studies,  (–), –.

K  Leszek K, Positivist Philosophy: From Hume
to the Vienna Circle, transl. Norbert G, Harmondsworth–Ring-
wood, Penguin Books, .

K  K László,Az állam rejtelmei : Brit konzervativizmus és
a politika kora újkori nyelvei, Bp., Atlantisz, .

K  Reinhard K, Az aszimmetrikus ellenfogalmak
történeti-poétikai szemantikája, Bp., Jószöveg, .

K  K Ferencz’ minden munkái, szerkesztik B. E
József, S László és S Pál, Harmadik kötet, Kölcsey Ferencz’
aesthetikai és kritikai dolgozatai, Pest, Heckenast Gusztáv, .

K  K Ferenc Összes művei, szerk. S József és S
 Józsefné, Bp., Szépirodalmi, , I–III.

K  K FerencKiadatlan írásai, –, vál., bev., jegyz.
S József, s. a. r. B György, S József, S
Józsefné, Bp., Akadémiai,  (A magyar irodalomtörténetírás forrásai
– Fontes ad historiam literariam hungariae spectantes, ).

K  Kölcsey Ferenc válogato művei, vál. F István, Bp., Szép-
irodalmi Könyvkiadó, .
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K  Nemzet és sokaság: Kölcsey Ferenc válogato tanulmányai,
válogaa és szerkesztee K Ferenc, Bp., Múzsák Közművelődési
Kiadó, .

K  K Ferenc, Versek és versfordítások, sajtó alá rendezte
S G. Zoltán, Bp., Universitas,  (Kölcsey Ferenc Minden Mun-
kái).

K  K Ferenc, Irodalmi kritikák és esztétikai írások I.
–, s. a. r. G László, Bp., Universitas,  (Kölcsey Ferenc
Minden Munkái).

K  K Ferenc, Levelezés I. –, s. a. r. S G.
Zoltán, Bp., Universitas,  (Kölcsey Ferenc Minden Munkái).

K  K Ferenc, Levelezés II. –, s. a. r. S G.
Zoltán, Bp., Universitas,  (Kölcsey Ferenc Minden Munkái).

K  K Ferenc, Erkölcsi beszédek és írások, s. a. r. O
Csaba, Bp., Universitas,  (Kölcsey Ferenc Minden Munkái).

K  K Imola, Betyárok könyve, Bp., Mezőgazdasági, .

K  K Imola, Balladaszüzsék és -típusok legrégibb kéziratos
lejegyzései = Az Idő rostájában: Tanulmányok Vargyas Lajos . születés-
napjára, III. kötet, szerk. A Bertalan, DMária, N
Ilona, Bp., L’Harmaan, , –.

L (é. n.) L Gergely, Évnapok: visszamlékezni, elmélkedni, ábrán-
dozni – Gyulay Lajos naptárai (kézirat)

L  Gohold Ephraim L Válogato esztétikai írásai, vál. és
az utószót írta B István, ford. B István, B Júlia, K
Csilla, J Zsuzsa, R György, T Ilona, V György
Mihály, Bp., Gondolat, .

L  ʰ Century Literary Criticism: A Reader, ed. David L,
London, Longman, .

L  L Sándor, Kölcsey Mohácsa, Új Írás, . december,
–.
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L  L Sándor, Mikor írta Kölcsey a Parainesist?, ItK,
/, –.

M  M István, Nép és irodalom: Tézismondatok és alap-
kérdések = M István, Petőfi-kísérletek : Tanulmányok Petőfi Sán-
dor életművéről, Pozsony, Kalligram, , –.

M  M Kálmán, II. Rákóczi Ferenc tábornokai és briga-
dérosai : A kuruc katonai felső vezetés létrejöe és hierarchiája –,
Bp., Argumentum,  (AHadtörténeti Intézet ésMúzeum könyvtára).

M  M Márta, Kölcsey Ányosról a Nemzeti hagyományokban
= Széphalom, A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, . kötet, ,
–.

N  George H. N, Philosophy of History Before Historicism =
Critical Approaches to Science & Philosophy, ed. Mario B, New
Brunswick, Transaction Publishers, ², –.

N  N Péter, Adatok a magyar folklór szöveg-
bázisának megkonstruálásához a . században = Népi kultúra és nemzet-
tudat : Tanulmánygyűjtemény, szerk. H Tamás, Bp., Magyarságku-
tató Intézet,  (A magyarságkutatás könyvtára, ), –.

O  O Gyula, A magyar népköltési gyűjtemények törté-
nete, Ethnographia, , –.

P  P Katalin, Magyar népzenetörténet, Budapest, Balassi,
.

P  P Sámuel,A’magyar literatúra’ esmérete,Veszprém, Szám-
mer Klára, , I–II.

P  Wilhelm P, Zur Geschichte der Wolfschen Prolegomena zu
Homer: Mieilungen aus ungedruckten Briefen von Friedrich August Wolf
an Karl August Böiger, Frankfurt, Enz & Rudolph, .

P  P Éva, Nacionalizmus és politikai romantika: Vázlat a
magyar nacionalizmus romantikus elemeiről és a politikai romantikáról
Magyarországon, Bp., Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Köz-
alapítvány, .
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P  P Péter, A magyar ponyva tüköre, Bp., Magyar Heli-
kon, .

P  P Tibor, „Nagyjainknak pantheonja épűl” : Közös-
ségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd, Bp., Anonymus, .

P  Adam P, Virtue and Manners in Macpherson’s Poems of
Ossian, Publications of the Modern Language Association,  (),
, –.

P  Stephen P, Modernity and the Reinvention of Tradi-
tion : Backing into the Future, Cambridge, Cambridge University Press,
.

R  R Sándor, Jöjj és láss ! A modern művészetfogalom ke-
letkezése : Winckelmann és a következmények, Bp., Atlantisz,  (Mes-
teriskola).

R  R Orsolya, „És felhozá őket északról és Sinnek öldjéről” :
A finnugor rokonság és a választo nép mıt́osza a –. század fordulóján
= „Nem sűlyed az emberiség !” Album amicorum Szörényi László LX. szüle-
tésnapjára, szerk. J József, C Tünde, C Rumen
István és S G. Zoltán, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet ,
–. (http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Rakai.pdf)

R  R Orsolya, Az irodalomtudós tekintete : Az önállósuló iro-
dalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 
és  közö, Bp., Universitas Kiadó, .

R  R Zoltán, Kölcsey Ferenc életműve: Kismonográfia,
Kolozsvár–Napoca, Dacia, .

S. V  S. V Pál, A hagyomány elvének érvényre jutása Kölcsey
Ferenc gondolkodásában, ItK /–, –.

S. V  S. V Pál, A nemzeti költészet csarnokai : A nemzeti iro-
dalom fogalmi rendszerei a . század magyar irodalomtörténeti gondol-
kodásában, Bp., Balassi, .

S  S Péter, Petrarcától Ossziánig : A költészetértelmezés
megújulása a XVIII. századi olasz irodalomban, Bp., Akadémiai, .



http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Rakai.pdf
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S  Franz S, Historischer Überblick der epischen Literatur
der Ungarn, Iris, , Nro . (. Dez.), –; Nro . –. ;
Nro. . –. ; Nro . –. ; Nro –. –.

S  Doctrina pulchri : Schedius Lajos János széptani írásai, szer-
kesztee és a jegyzeteket készítee B Piroska, Debrecen, Kossuth
Egyetemi Kiadó, .

S  Friedrich S, Művészet- és történelemfilozófiai írások,
ford. M Miklós és P Zoltán, Bp., Atlantisz, .

SB  W. SB, A német felvilágoso-
dás filozófiai profilja, ford. B Gábor és S József, L’Harmaan /
Német–Magyar Filozófiai Társaság, Bp., .

S  Anthony D. S, Kiválaszto népek, avagy miért maradnak
fent egyes népcsoportok? = Eszmék a politikában: A nacionalizmus, szerk.
B Zoltán és D Ágnes, Pécs, Tanulmány Kiadó, , –.

S/P  A magyar irodalom története, főszerk. S István, III.,
A magyar irodalom története -től -ig, szerk. P Pál, Bp.,
Akadémiai, .

S  S G. Zoltán, Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai, Bp.,
Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat,  (Nemzeti Téka).

S  S G. Zoltán, Kölcsey Ferenc (–), Pozsony, Kallig-
ram, .

S  S József, Kölcsey Ferenc, Bp., Művelt Nép, .

S  S József, Az estve és az álom, Bp., Szépirodalmi, .

SM  SM Mihály, A Nemzeti hagyomá-
nyok időszerűsége, Valóság, /, –.

S  S Márton, Határpontok, Bp., Ráció, .

S / S  S László – S G. Zoltán, Kis magyar
retorika, Bp., Helikon, .
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T  T József, Magyar politikai beszédmódok a XIX. század
elején =Mesterek, tanítványok: Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri
Lajos tiszteletére, szerk. S Mihály, Bp., Magvető, , –.

T  T József, A tér és az idő nemzetiesítése és a kultuszok,
Regio, /, –.

T  T József, Modern magyar politikai eszmetörténet, Bp.,
Osiris, .

T  T László, A’ magyar nyelv elémozdításáról buzgó esdeklé-
sei, Pest, Traner Mátyás, .

TES. A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára, I–IV., főszerk. B
Loránd, Bp., Akadémiai, –.

T  T Ferenc, Æsthetikai levelek Vörösmarty Mihály’ épikus
munkájiról, Pest, Eggenberger és Müller, .

TW  TW Imre, Vallástörté-
neti tanulmányok, Bp., Akadémiai, .

V  A kuruc küzdelmek költészete : II. Rákóczi Ferenc születésének
. évfordulójára, vál. és s. a. r. V Imre, Bp., Akadémiai, .

V  V Lajos,Amagyar népballada és Európa, II. kötet, Bp.,
Zeneműkiadó, .

V  Magyar népköltészet, főszerk. V Lajos, szerkesztő
I Márton, Bp., Akadémiai,  (Magyar Néprajz, ).

V  Maurizio V, Per amore della patria : Pariotismo e nazio-
nalismo nella storia, Roma–Bari, Laterza, .

W – RenéW,AHistory of Modern Criticism –,
I–VIII, New Haven–London, Yale University Press, –.

W / Johann Joachim W, Gedanken über
die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-
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