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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. V P

A Vanitatum vanitas és a Nemzeti hagyományok

Ismeretes, hogy Kölcsey Ferenc két jelentős kései versét, a Zrínyi énekét és a
Zrínyi második énekét is a költö dialógus (subiectio) alakzatára alapozva írta
meg.¹ A Vanitatum vanitast gazdag recepciótörténete – kezdve Bajza és Toldy
vitájával – monologikus versként tartja számon; először Borbély Szilárd hívta
fel a figyelmet arra, hogy ez a vers is összeüggésbe hozható a fiktív dialógus
– a subiectio – alakzatával, „amelyben a másik fél lehet a hallgatóság vagy az
ellenség”.²

Az alábbiak kiindulásául az a tétel szolgál, hogy a Vanitatum vanitas két-
szólamú versként is olvasható. A beszédpozíciókat és viszonyukat az első
versszak többes szám második személyű állítmánya jelöli ki : a beszélő, bölcs
Salamon tekintélyére hivatkozva, vitába száll azzal az állásponal, amelyet
hallgatóságának tulajdonít. Az argumentációból könnyű megállapítani, hogy
a beszélő olyan értékítéleteket tulajdonít hallgatóságának, amelyek kopulás
nominális mondatokba foglalt állításokként jelennek meg: A est B, ahol A az
(európai) emberiség valamely emblematikus eleme, B egy pozitív értékténye-
zőt hordozó melléknév (Sándor pályája csillogó, Mátyás csatázási dicsők).
A beszélő ezeket a nominális mondatokat jelzős szintagmákká transzfor-
málja, és alanyi szerkezetként használja fel a maga állításaiban. Ezekben a
(nominális) állítmány kizáró viszonyba kerül az alanyi szerkezet jelzőjével,
amely a hallgatóság értékítéletét hordozza: Sándor pályája csillogó→Sándor

¹ A Kis magyar retorika a subiectio egyik példájaként épp a Zrínyi énekét hozza (bár
hibás címmel), S / S , –.

² B , –. Polemikus jelleget Szauder József is láto a versben, de ezt
a lírai én megkeőzésére vezee vissza; igaz, így is megbontoa a vers Horváth
Jánosig tartó monologikus értelmezési hagyományát, lásd S József, Kölcsey
Vanitatum vanitasa = S , –. I: .
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csillogó pályája nyúlvadászat, őzfutás ; Mátyás csatázási dicsők → Mátyás
dicső csatázási kakasviadal stb. (Jellemző, hogy Bajza azokat a strófákat,
sorokat kifogásolta – a ., ., . strófát és a . strófa zárlatát –, amelyekben a két
szólamot hordozó alanyi és állítmányi szerkezet ellentéte a legélesebb – még
ha érvelése formálisan a stílus egységének kazinczyánus elvárásán nyugszik
is.³)

A vers retorikájának különössége, hogy az argumentáció valójában nem
argumentáció ; a beszélő állításai nem tartalmaznak semmilyen meggyőző
elemet, egyszerűen szembeállítják a beszélő lefokozó értékítéleteit a hallga-
tóságnak tulajdoníto admiratív értékítéletekkel. Ez a retorikai gyakorlat a
szkeptikusoké. Mint ismeretes, Pürrhón – akire Kölcsey egyébként gyakran
hivatkozo – ezzel a retorikai eljárással kívánta eljuatni hallgatóságát az
epokhé, az ítéletalkotástól való tartózkodás magatartásához; eljárásával mind-
össze azt kívánta bizonyítani, hogy bármilyen állítással szembeállítható egy
ugyanannyira megalapozo ellentétes állítás. Az epokhé elsősorban az érték-
ítéletek közömbösítésére szolgált : ha ugyanis valami, ami az ember magatar-
tására hatással van, jónak vagy rossznak minősül, az nyugtalanságot okoz (a
rossz bántja, a jót elveszítheti) ; ha sikerül meggyőződnie, hogy sem nem rossz
az, sem nem jó, az ember megszabadul a nyugtalanító körülményektől, s eljut
a lelki nyugalom, az ataraxia állapotába. Ennek az érvelésnek természetesen
az a meggyőződés biztosítoa a háeret, hogy nem létezik a tapasztalati
valóságot felülmúló másik valóság, amely felüggesztené ez érvelés alapjául
szolgáló értékrelativizmust.

A vers pürrhónista beszélője azonban ellentmondásba kerül önmagával :
állításai, amelyeknek valójában az epokhét kellene szolgálniuk, vagyis azt,
hogy hallgatói tartózkodjanak az ítéletalkotástól, maguk válnak ítéletekké;
a beszélő végül nem az ellentétes értékítéletek semlegesítése révén véli el-
érhetni az ataraxia pozícióját, hanem annak révén, hogy saját ítéleteit, ame-
lyek ellentétesek a hallgatóságnak tulajdoníto állításokkal, igazaknak tartja.
A konklúzió nem az értékítéletek semlegesítésén, hanem a lefokozó ítéletek
érvényességének hitén alapul, s ezért az értéksemleges szemléletnek („Sem
nem rossz az, sem nem jó”) és az ataraxiának („Légy mint szikla rendületlen”)
a zárlatban meghirdete programja nem is következik egyenesen a beszélő-
nek az emberi élet léptékeit lefokozó ítéleteiből.

³ Lásd erről D Péter, A kitagadástól az irodalmi kánonig = D ,
–. I: .
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A pürrhóni retorikának ez a módosítása láthatólag azt a célt szolgálta,
hogy a beszélő kireflektálhassa magát az emberi gondolkodás jelentéktelen-
nek és értéktelennek minősíte hagyományából, s önmagát a hallgatóság
által képviselt természetes emberi beállítódás ölé helyezze. Ez vélhetően a
cinikusok hatása:⁴ róluk szólva idézte az iú Kölcsey Senecát, aki szerint „a
sztoikusok legyőzték az emberi természetet, a cinikusok ölülmúlják” (tkp.
megválnak tőle ’excedere’).⁵ Ám ezt a lépést a beszélő ténylegesen nem tudja
végrehajtani (mint ahogy persze a cinikusok sem tudták) ; az emberin fe-
lülemelkedő pozíciót saját maga aknázza alá. Akármennyire deformálta is
ugyanis Pürrhón tanítását, érvelésmódja elválaszthatatlan a görög bölcseleti
hagyománytól – nem is beszélve a zárlatról, amely Pürrhón tanításának sza-
bad parafrázisa. (Hasonló ez Vörösmarty paradoxonához: mikor azt állítja,
hogy olyat talált leírva lelke asztalára, „amit ül nem hallo, a szem meg nem
jára”, a Bibliát idézi : „Amiket szem nem láto, ül nem hallo és embernek
szíve meg sem gondolt, amiket Isten készíte az őt szeretőknek”,  Kor. ,
). A beszélő tehát saját pozíciójának meghatározásakor a görög alapokon
nyugvó európai bölcselet viszonyrendszerében helyezi el magát. Csakhogy
a Platón és Arisztotelész emblematikus nevével szinekdochésan megidéze
(görög filozófiában gyökerező) bölcsesség kapcsán már az ötödik versszakban
azt állapítoa meg beszélőnk, hogy „Bölcselkedő oktalanság, Rendbe fűzö
tudatlanság, Kártyavár s légállítvány Mindenféle tudomány”. Ugyan miért
kellene másként ítélnünk a szkeptikusok epokhéjáról vagy ataraxiájáról, ne-
tán a tekintélyként megidéze bölcs Salamonról, mint bármilyen egyéb em-
beri bölcsességről? (Ne bonyolódjunk bele, hogy a versben legöljebb egy
„pürrhónizált” – az istenfélelem vigaszától megfoszto – Salamonnal szá-
molhatunk.⁶) Éppenséggel elgondolható, hogy bölcselkedés és bölcsesség nem
azonos (lásd Petőfi: Bölcselkedés és bölcsesség), de az ellentétek demonstrálásán
alapuló pürrhóni retorika nem enged meg a beszélőnek ilyesfajta distinkciót ;
a beszélő álláspontja így, saját előfeltevései szerint, maga is „bölcselkedő

⁴ A cinikusok és a sztoikusok hatásáról lásd S , .
⁵ Az idézet Justus LipsiusManudictio ad philosophiam stoicum c. művének kivonatában
szerepel. Második jegyző Könyv. Jegyzetek a’ Görög philosophia’ historiájára, .,
., . = K , . ; a fordítás : . (A tételt Szauder is idézi, S
, –.)

⁶ Lásd: „Míg a hiábavalóság fogalma Salamon vallásos tudata számára csak az »evi-
lágot« jellemzi, addig a Vanitatum vanitas beszélőjének világfelfogása monista.”
(C , .)
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oktalanság”-nak minősül. A kígyó a farkába harap: a beszélő felszámolja
saját beszédhelyzetét – ahelye, hogy kireflektálta volna magát az emberi
lét korlátaihoz kötö szemléletből, szándékával ellentétben azt bizonyítoa,
hogy nem áll rendelkezésére olyan beszédhelyzet, amely kívül esne a véges
létben gyökerező emberi gondolkodásnak a hagyomány által kirajzolt ho-
rizontján. Paul de Mannal szólva, a vers „egyszerre állítja és tagadja saját
retorikaiműködésmódjának autoritását”.⁷ A vers tehát nem azáltal ironizálja a
„minden hiábavaló” bölcseletét, hogy ad abszurdum viszi,⁸ hanem azzal, hogy
önellentmondásba keveri képviselőjét.

Az a konklúzió, amely szerint az emberi gondolkodás nem léphet túl a
gondolkodástörténeti hagyományon, egybevág a Vanitatum vanitasszal egy
időben írt Görög filozófia alapvetésével ; eszerint

Akar arról legyen kérdés ami van, (το όν, Ding an sich) ; akar a Világ, Isten,
Lélek, s az emberi cselekedet, s magányos vagy társasági jusok forogjanak
szóban: mindenképpen bizonyos meghatározo útak vagynak az emberi véges
ész elő, melyekből ugyan tetszése szerint választhat, de amelyeken kívül
másokat felfedezni nincs tehetségében. Mindezen lehetséges útakat a görög nép
bölcsei bevándorloák; s innen van, hogy a görög filozófia pályáját úgy kell
tekintenünk: mint azon iskolát, honnan minden későbbi filozófia kiszállo.⁹

A Görög filozófiának lesznek még további tanulságai, azonban egyelőre ma-
radjunk a kétszólamúság jelenségénél. Kölcseynek két olyan szövegére utal-
nék, amelyek a subiectio alakzatán alapuló dialogikus szerkezetüket tekintve
rokoníthatók a Vanitatum vanitasszal. Az egyik a Töredékek a vallásról, a
másik a Mohács. A dolog érdekessége, hogy mindkét szöveg az ember ön-
maga ölé emelkedni akarásának hübrisze ellen irányul ; mintha a Vanitatum
vanitas némaságra kárhoztato publikumának szószólója vágna vissza. Ha
a vitapartnernek tulajdoníto pozíció e szövegekben nem azonos is teljesen
a Vanitatum vanitas beszélőjéével, a visszavágás lényege, hogy a most meg-
szólaló, emberi helyzetének korlátozoságát belátó beszélő mindkét esszében
a maga pozíciójához kapcsolja a nyugalmat, amelyet a Vanitatum vanitas
beszélője saját voluntarista pozíciójával kötö össze. A Töredékekben ezt
olvassuk: „Vissza, ezt mondjátok, az emberi okosságnak örök törvényeire! De
vigyázzatok, nehogy csalóka tüzet veetek legyen csalóka vezérűl. Ki nem

⁷ Paul  M, Szemiológia és retorika =  M , –. I: .
⁸ Lásd D , .
⁹ K Ferenc, Görög filozófia = K , I. –. I: –.





i
i

i
i

i
i

i
i

tudja, minő romlásokat nem szerze ezen okosság, valahányszor filozófia
küszködö religióval, azaz hit hiel? Az okosság, lépcsőről lépcsőre hág, a
vallásnak alsó tartományából nyugtalanúl törekszik a felsőbb felé, s jaj nékie,
ha a titokig felbátorkodik!”¹⁰

Annak a maximának az alátámasztásául, hogy „Szent légyen […] a vallás
előünk, ha benne nyúgalmat, boldogságot lelni akarunk”,¹¹ Pierre Bayle-t
idézi, aki szerint „»A filozófia megcáfolja először a tévelygést, de i meg nem
áll, hanem az igaz ellen indul, s ha fantáziája szerint engedjük cselekedni, oly
messze megyen, hol nem tudja többé, hol van, nem tudja többé, hol nyúgodjék
meg«”.¹²

A Mohács „ábrándozó” beszélője a kozmopolita beszédpartner ölényes
okfejtésére reflektálva mondja :

Vagy talán, mindezen okoskodás csalóka bölcseségen épűl? Jaj nektek, ha úgy
van; s ha az érzelem, mi keblemet e nap emlékezetére felhevíté, csakugyan nem
hiúság! Minden állat keres magának fekhelyet, minden madár fészket, hova
nappali vergődése után nyúgodni visszatér ; s egyedűl az emberen feküdnék-e a
sors legterhesebb átka: vándornak lenni az egész bújdosó csillagon [= bolygón]
keresztűl, s mindenü lenni, hogy mindenü idegen maradjon?¹³

A Vanitatum vanitas és a Nemzeti hagyományok viszonya szempontjából a
Mohács dialogikus szerkezete kínál tanulságokat.¹⁴ A Mohács-esszé kozmo-
polita beszélőjének pozíciója csak annyiban különbözik a Vanitatum vanitas
beszélőjéétől, hogy nem öldöntúli távlatból, hanem az emberi civilizáció leg-
jelentősebb eredményei felől nézi saját honi közegét s ítéli jelentéktelennek
emlékeit (a különbséget világosan mutatja Waterloo emblematikus toposza) :
„Parányi fészkek a sziklabércen, apró harcok a sík mezőn, változékony apák,
emléktelen kor, szalmafedelű várasok, s más hasonlók érdemlik-e elhagynunk
a jelent, hogy tekinteteinket rajtok legeltessük? A fészkek öszveomloak;
de mi omladékok Itália és Aegyptus romaihoz képest? A harcmezők mit
juatnak észbe, ami Waterloohoz hasonlíthatna?”¹⁵ A vitapartner i érin-
tetlenül hagyja ellenfele nominális mondatait, amelyek ennek világpolgári

¹⁰ K Ferenc, Töredékek a vallásról= K , I., –. I: .
¹¹ K , I, –.
¹² K , I, .
¹³ K Ferenc, Mohács = K , I. –. I: .
¹⁴ A subiectio alakzatára, bár nem nevezi meg, Lukácsy Sándor mutat rá : „A négy fal
közé a magában beszélő vitapartnert képzel”, L , .

¹⁵ K , I. –.
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nézőpontjából adódó lebecsülő értékítéleteit hordozzák; mint mondja, „[a]z
ezer hajó, melyek Trója ala tíz évig hevertek, nyomorúlt sajkák valának; az
ithakai sziklák fejedelme parányi kalandor” ; sőt, retorikailag még meg is te-
tézi e lefokozó állítások hatását : „Vajon sokkal ragyogóbb vala-e Visegrádnál
Athena, mielő Perikles az Akropolis csarnokát emelé? Vajon az árok, melyet
átalugorni Remusnak halált hoza, óriási műv vala-e?”¹⁶

Ám mindezt csak azért teszi, hogy a nézőpontok ellentétét kiélezze és saját
antropológiai álláspontját nyomatékosítsa. Miután a görög hajókat nyomo-
rult sajkáknak, Odüsszeuszt parányi kalandornak minősítee, megállapítja :
„minő elláthatatlan mégis a hatás, mit e magokban kicsiny képek a hagyo-
mányban megdicsőítve okoztanak!” Ezt a szembeszegeze állítást rögtön
általánosítja is, amikor leszögezi, hogy „[h]asonló regécskék váltak a római
temérdek nagyság alapjává” ; „A marathoni győzők emléke hőseket nevelt
Athenának; s az itáliai csatácskák győzedeljegyei ütközeteket nyertek Róma
számára, egész világrészek sorsát intézőket.” Ezek után tér vissza saját gon-
dolatmenete kiindulásához: „Nem költői ábrándozás ez ; hanem fennmaradás,
folyvást emelkedés érzelme; s azon egyesűletnek, mely a nemzeti lét elevenítő
szelleme, legbiztosb, legszebb, s legjutalmazóbb középpontja.”¹⁷ Vagyis bizony
„jaj nektek”, akik mindezt lebecsülitek, hiszen a konklúzió szerint „csakugyan
nem hiúság”, ami a beszélő keblét Mohács napjának emlékezetére felhevítee.

Valójában a dialógus retorikai karakterét érvényesítő Mohácsban is benne
rejlik a két nézőpont közti viszony temporalizálásának, egy közös narratí-
vában való összekapcsolásának lehetősége; beszélője azt bizonyítja, hogy a
nagyságot, amelyért a kozmopolita oly hőn rajong, csak a jelentéktelen múlt
idealizáló emlékezetétől fellelkesült közösségek érhetik el ; előbbi nélkül nem
lehetséges az utóbbi. Az emlékezésnek ezt a korai időkből eredő idealizáló
aitűdjét jelöli az „ábrándozó” jelző, s kapcsolja össze a költészeel.

Ha a saját, hazai köréből kilépni akaró beszélő pozíciója nem egyezik is
teljesen a Vanutatum vanitas beszélőjéével, a vitatkozó álláspontok, végső
antropológiai előfeltevésüket tekintve, i is összeegyeztethetetlenek marad-
nak: a nemzeti emlékezet iránt antropológiai megfontolásokból elköteleze
beszélő az emberi természeel ellentétesnek minősíti az elszakadást aól a
körtől, amelyhez a saját közösség emlékei fűződnek.

¹⁶ K , I. .
¹⁷ K , I. .
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A Nemzeti hagyományok beszédhelyzete nem dialogikus – i a két po-
zíció ellentéte teljesen feloldódik a Mohács által jelzésszerűen megmutato
történeti narratívában. A két nézőpont a fiatal nemzetek képzelődése és az
élemede korúak vizsgálódása közti ellentétében mutatkozik. A fiatal népek
lelkesedésének leírása közvetlen rokonságot mutat a Trója partjainál megje-
lenő nyomorult sajkák leírásával :

Midőn egy merész embercsoport legelőszer csatloa öszve magát, s valamely
szomszéd társaságocskát nyugodalmas mezein felvert és kirablo; midőn egy
tengerparti lakos kivájt fatörzsökét legelőszer a habokra vonta, s a szomszéd
sziget partjáig eveze: természetes, ha ezen teek mind a tevőben, mind egy-
korúiban különös érzéseket gerjeszteek, s minden bizonnyal különösebbeket,
mint időnkben egy százezerekből álló táborozás, s egy út az egész planéta
körül.¹⁸

A Mohács bevezetője kétféle látásmódot tarto lehetségesnek, az ábrándozó
és a vizsgálódó szemüvegéről szólván. Nos, ha a hőskor teeihez kötődő
„különös érzések” ábrándos emlékeket hagytak maguk után végrehajtóikban,
a másik nézőpontot ezúal a „históriai vizsgálat” képviseli, amelynek „későn
fellobbanó fáklyája” könnyedén szertefoszlatja azt az ábrándképet, amelyet a
közösség ilyesfajta teeinek emlékezete őriz.

A Nemzeti hagyományok beszélője nem ítélkezik nyíltan a vizsgálódás il-
lúziótlanító munkája ölö, sőt a bevezetésben, az individuálpszichológiai
párhuzam fejtegetésekor mintegy természetes fejleménynek minősíti, hogy
a varázslatos benyomásokat az ok–okozati viszonyok felismerése, az „Ent-
zauberung der Welt” váltja fel. Így, ha alapvető előfeltevése megegyezik a
Mohács beszélőjéével – a jelenben csak akkor lehetségesek nagy teek, ha
az idealizáló emlékezet motiváló ereje kifejti hatását –, érvelésének ezúal
nem az a tétje, hogy ezt a szempontot a vizsgálódás elvével szemben érvényre
juassa, hanem az, hogy kimutassa, hogyan lehetséges az emlékező pozíció
megtartása a vizsgálódás szükségképpen elkövetkező kései korszakában. En-
nek a közvetítésnek a kulcsszava a hagyomány, amely az idealizáló emlékezés
folytonosságát jelenti – s amelynek fő letéteményese a költészet.

Mikor tehát valamely nemzet a maga félvad állapotjában, messze a puhálko-
dás veszedelmeitől, s hódításban támadólag vagy szabadságért védelmezőleg
küzdve él és forr ; mikor benne a genie-nek és erőnek jelenségei sűrűn, de egyes

¹⁸ K Ferenc, Nemzeti hagyományok = K , I. –. I: .
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alakokban feltünnek; mikor ezen tünemények lelkesedéssel fogadtatnak, s az,
ami bennek új és hasznos, és szép és nagy, a költői érzelemhez hasonlóval
éreztetnek, következőleg szív és képzelet segedelme által megdicsőíetnek:
ekkor szoko a hőskor feltetszeni. S mivel feltetszik bizonyos sötéisztában,
mivel tüneményi a jelenkorban elragadtatással fogadtatnak, s így a jövőnek a
hagyomány glóriájában adatnak által ; mivel a históriai vizsgálat későn fellob-
banó fáklyája ezen sötéisztán és glórián a közvéleményben többé erőt nem
vehet : természetes, ha a hősi kor a maga regényes alakját századról századra
nemcsak megtartja, de öregbíti, s a nemzeti lelkesedésnek és poézisnek sokáig
tartó táplálatot nyújt.¹⁹

A Nemzeti hagyományok beszélőjének szándéka már nem is a saját köréhez
kötö ember pozíciójának, a múlt „ábrándozó” felidézésének védelme, hanem
a számvetés a költészet általi emlékezés elvesztésének következményeivel.
A hagyomány megszakadása azzal jár, hogy a közösség, amelyet valójában
a közös emlékezet te egyáltalán közösséggé, elveszíti saját létalapját és
lendítőerejét. Európa nemzetei eszerint kvázi-nemzetek, mert egy sincs, ame-
lyikben a hagyományozódás folytonos maradt volna; azt a fajta identitásukat,
amelyiket az embernek a gyermekkora biztosít, mind elveszteék. (A gyer-
mekkori emlékek elvesztésének identitásromboló szerepét mint individuál-
pszichológiai párhuzamot egyébként szintén a Mohácsban olvashatjuk.²⁰) Ér-
tekezőnk számol ugyan az egységes „európai nemzet” alternatívájával, lévén,
hogy az európai népek vallása és műveltsége közös, akárcsak a hellén nép-
törzseké; ám ez nem elég ahhoz, hogy Európa a göröghöz hasonló – törzsileg
tagolt, mégis egységes – nemzet legyen,mert a keresztény vallás nemúgy nő
ki az európai létviszonyokból, mint a görög az oaniakból, s a nyelv, a költői
hagyományok sokfélesége is lehetetlenné teszi a közös történeti identitást.

Ami a szűkebb értelemben ve nemzet emlékezetét illeti, a kollektív am-
nézia folytán szinte értelmetlen vállalkozás, amit a Nemzeti hagyományok
beszélője a magyar irodalom vonatkozásában megkísérel. Mert bármit tár is
öl a nemzet egykori emlékezetéből, arra – mint ő maga mondja – immár csak
olyan egzotikumként nézhetünk, mint Perunak és Mexikónak régiségeire.²¹
Többé nem a sajátunk, felidézésük nem teremt közösséget és nem ad erőt a
jelenbeli teekhez.

¹⁹ K , I. –.
²⁰ K Ferenc, Mohács = K , I. .
²¹ K Ferenc, Nemzeti hagyományok = K , I. .
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Kölcsey a Görög filozófia írásakor vonta le a végső következtetéseket az em-
beren kívüli beszédpozíció, az előfeltevés-mentesség lehetetlenségét illetően.
Axiomatikus érvénnyel állapítja meg, hogy „Valahányszor az ember a világ
eredetéről s az istenségről tanakodo: mindannyiszor, habár homályosan,
habár nem tudva is saját magából indúla ki. Világeredetet nyomozo, hogy
abban önnön származását feltalálhassa ; istenségről ohajto ismeretet, hogy
benne tulajdon sorsa vezérét imádnia lehessen.”²² A görög filozófia történetét
vizsgálva egyenesen arra a következtetésre juto, hogy ezt az érdekeltséget,
amelyet a görög filozófia a mítoszok homályába vesző hagyománytól örökölt,
a legteoretikusabb pillanataiban sem tudta felszámolni ; ha erre törekedve
az abszolút bizonyosságot kereste, be kelle látnia, hogy ezt nem találhatja
meg, s ezért inkább lerombolt mindent, mert semmi sem volt bizonyossággal
állítható.

„Keőt lehet észrevenni : egyet, hogy a kételkedésnek a filozófiába elke-
rülhetetlenül kelle becsúsznia ; másat, hogy a kételkedés, becsúsztával a
filozófia a maga méltóságát elvesztee” – állapítja meg; a filozófus számára,
aki nem az emberből, hanem az embertől üggetlen bizonyosságból akart
kiindulni,

többé nem az volt a nagy, a fő kérdés, hogy azon tárgyak, melyek után az emberi
szív esdekle, megfejtessenek: hanem az, ha [= vajon] lehetséges-e az emberi
léleknek valamit tudnia, vagy még inkább, ha van-e valami az emberi lelken,
vagy azon valamin kívül, ami a filozóan gondol és vizsgál? Ezen kérdés,
mellyel minden filozófnak meg kell vívnia, akarmi úton akarja tudományát
megindítani, s mely annyi századok óta sohasem döntete el, hanem minden
újszínű filozófiával újra feltétete: örök bizonytalanságba vetee a filozófiá-
nak teóriáját, sőt annak practica részére is ártalmas befolyást okozo. Amely
principium az ismeretet kétségbe hozza, ugyanaz a cselekedet mineműségét
is összezavarta ; s jó és rossz, rút és szép, boldogság és boldogtalanság fele
támadván pör, abból veszedelmes indifferentizmus fejle ki.²³

Az a beszélő tehát, aki szerint „Szépnek s rútnak húnyj szemet”, „holdvilág
csak boldogságunk”, s a parányi öld „Sem nem rossz, sem nem jó”, a maga
méltóságát elvesztee, mert nem azon tárgyakról beszél, „melyek után az
emberi szív esdekle”.

²² K Ferenc, Görög filozófia = K , I. . ; Kiemelés : SVP.
²³ K , I. –.
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Talán megkockáztatható, hogy Kölcsey a Görög filozófia és a Vanitatum
vanitas megírása után azért választoa a „próba”, az esszé karakteréhez közel
álló műfajt, mert filozófiai tanulmányainak tanulságait leszűrve elutasítoa a
bizonyítható igazságokon épülő apodiktikus tudás lehetőségét ; olyan beszéd-
módot alakíto ki, amely megfelel az emberi gondolkodás alaptermészetének
– hogy tudniillik az ember a legelvontabb teoretikus gondolkodás terén is
mindig magából indul ki és mindent magára vonatkoztat. Kölcsey nézőponto-
kat szembesítő vagy összekapcsoló szövegeiben is megkérdőjeleződik az em-
beri egzisztencián kívüli beszédpozíció lehetősége, s aMohácsban és aNemzeti
hagyományokban nyíltan megmutatkozik a beszélő emberi érdekeltsége.

Homo mensura – az ember a dolgok mértéke – jellemezhetnénk összegzően
ezt az álláspontot ; ez persze nem valami heroikus humanizmus lózungja,
hanem egy olyan gnóma, amely az emberi gondolkodás elvi korlátainak
tudomásulvételét rögzíti. S amely, lévén a szofisták alaptétele, szintén a görög
filozófia hagyományából származik, s még csak túl messze sincs Pürrhón
szkepszisétől.
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= „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


i
i

i
i

i
i

i
i

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, .





i
i

i
i

i
i

i
i

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-
kunst [], Stugart, G. J. Göschen’sche Verlagshandlung, .





i
i

i
i

i
i

i
i

W  Ludwig W, Vermischte Bemerkungen /
Culture and Value, ed. G. H. von W, transl. Peter W, Oxford,
Basil Blackwell, .

W  Ludwig W, Philosophical Occasions –
, eds. James C. K, Alfred N, Indianapolis and Camb-
ridge, Hacke Publishing Company, .

Z  Z Mária, Álmok hármas útján = A magyar irodalom tör-
ténetei -tól -ig, szerk. SM Mihály, V András,
Bp., Gondolat, , –.


