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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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„a költészet jótétei nem éppen kézzelfoghatók”
∙

A világkép egyneműsödésének szerepe
Kölcsey költészetfelfogásában¹

Kölcsey szellemi habitusának talán az egyik legjellemzőbb vonása, hogy a vi-
szonylagosság megtapasztalása ellenére igyekszik a védhető állítások megfo-
galmazásának elvi lehetőségét fenntartani. Az alábbiakban ennek mikéntjébe
igyekszem bepillantást nyújtani.

A viszonylagosság megtapasztalásának egy, láthatóan Kölcsey számára is
élményszerű esete -ban történt. Ekkor Szemere Pál A Reményhez című
szonejét Kölcsey műveként küldte el Széphalomra,² Kölcseynek pedig, aki
szintén megkapta a verset, Helmeczi Mihályt mondta szerzőnek.³ Kazinczy
elragadtatoan írt Kölcseynek a versről, kijelentve, hogy az „isteni darab”,
melynél szebbet „senki nem írt, senki nem írhat.”⁴ Az elismerő mondatokból
nem derült ki a címze számára Szemere tréfája, és így Kölcsey a Széphalomra
postázo válaszában Helmeczi költeményéről beszél :

Helmeczinek Soneóját (a’ Reményhez), megvallom, hogy én nem találhatom
szépnek. Elbámúltam Uram Bátyámnak róla te ítéletét olvasván. Lehetetlen,

¹ A tanulmány a TÁMOP-../B-/-- jelű projekt részeként – az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

² Szemere Kazinczyhoz íro levele nem ismeretes, de a Kölcseyének mondo szone
vételéről . szept. -én Kazinczy beszámol Helmeczi Mihálynak. (KazLev, XI,
.)

³ Szemere Pál Kölcsey Ferenchez, Pest, . szept. . = K , –.
⁴ Kazinczy Ferenc Kölcsey Ferenchez, Széphalom, . szept. . = K , .
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hogy a’ szépnek Ídeája ennyire subiectiva lenne, ‘s curiosus vagyok ezen kü-
lömbböző érzésnek okait magamban kitapogatni. Tizszer is elolvastam egymás
után, ‘s utóljára is kéntelen vagyok megvallani, hogy szépségét sem nem értem
sem nem érzem. Tompának kell lennem, ‘s Genius nélkül valónak. ‘S ha csak
ugyan szép, idő múlván ismét előveszem még egyszer ‘s meglátom mire me-
gyek.⁵

Kölcsey eleget te ígéretének, és a későbbiekben még sokat foglalkozo a
szoneel.⁶ Gondolatmenetem szempontjából nem a versről kialakíto véle-
ményének alakulása fontos, hanem inkább az, hogy tanúi lehetünk annak,
miként ütközö a huszonhárom éves fiatalemberben a szinte öntudatlanul
felszínre törő meggyőződés, mely tagadja az esztétikai értékítélet személytől
való nagyfokú üggőségét, és az az elemi tapasztalat, hogy egy költői al-
kotást ellentétesen minősíthetnek olyan emberek is, akik ízlésüket tekintve
egymáshoz közel állóknak tartják magukat. Eől a pillanaól kezdve jól
dokumentálható Kölcsey életművében az a termékenynek bizonyuló ellentét,
mely az értékítéletek könnyen megtapasztalható relativitása és a feltétlenség
iránti igénye közö feszül. Éppen azt látom számos munkája meghatározó
tétjének, hogy miként lehet elméletileg is védhető állításokat megfogalmazni
művészi tárgyakról, vagy – tágabb összeüggésben – a világról.

A szone megítélésével kapcsolatos élmény nem bizonytalanítoa el Köl-
cseyt annyira, hogy  tavaszán ne írt volna határozo bírálatot Csokonai
költészetéről. Ugyanakkor a relativitás élmény arra ösztönözte, hogy még
ugyanez év nyarán kísérletet tegyen az esztétikai ítéletek elméleti megala-
pozására, és ezért A’ Poësis és Kritika címen papírra vete egy erre irányuló
gondolatmenetet.⁷ A tanulmány azonban töredékben maradt.  nyarán
megint nekirugaszkodo a feladatnak, és a meglévő szöveg felhasználásával
Jegyzetek a’ Kritikárol és Poesisröl (a továbbiakban: Jegyzetek) címen újabb
tisztázó szándékú értekezés megírásába kezde, amit ismét abbahagyo.⁸
Ezeknek az írásoknak a befejezetlen volta, és így a kérdés lezáratlansága
azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy -ben Kis Jánosról és Ber-
zsenyiről megint határozo ítéleteket tartalmazó recenziókat közöljön. Ebből
a tényből arra lehet következtetni, hogy olyan előfeltevések éltek benne,

⁵ Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenchez, Álmosd, . okt. . = K , .
⁶ Lásd K Ferenc, Szemere szonejeiről = K , –, –.
⁷ Lásd K , –.
⁸ Lásd K , –.
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melyek folyományaként a relativizmust legyőzhető és legyőzendő problé-
mának tekintee. Ezzel együ a küzdelem az elméleti tisztázás érdekében
folytatódo. -ban Kölcsey ismét belekezde egy, végül töredékben ma-
radt, s halála után Ízlés⁹ címen publikált tanulmányba, melynek nyilvánvaló
célja újfent annak igazolása volt, hogy elméletileg lehetséges olyan esztétikai
értékítélet meghozása, mely a körülményektől üggetlen. A gondolatmene-
tek elakadása azt mutatja, hogy Kölcsey nem juto önmagát megnyugtató
eredményre, és minden bizonnyal az ebből fakadó elégedetlenség, valamint
a relativitás élménye és az előfeltevései közti feszültség késztee őt újabb
meg újabb szellemi erőfeszítésre. Életművének kritikatörténetileg jelentős,
későbbi darabjaiban is találhatók fontos reflexiók a problémára,¹⁰ de az emlí-
te töredékek koncentrálnak leginkább az ado elméleti kérdésre.

A Jegyzetekben a szerző nem arra törekszik, hogy hitelesítse előfeltevéseit,
vagy elhárítsa a velük kapcsolatban esetleg felmerülő kétségeket, hanem
megelégszik tételei puszta kijelentésével. Ez a módszer teszi lehetővé, hogy
a maga elé tűzö nem kis feladatot eredményesen megoldhatónak és meg-
oldonak láassa. Az első bekezdés azonban finoman elbizonytalanítja az
értekezőmagabiztosságának alapjait. Kölcsey i ugyanis saját tanulmányával
kapcsolatos módszertani és ismeretelméleti alapállását vázolja fel. Játékos iró-
niával szól gondolatai esendőségéről, és arra hivatkozik, hogy csak saját szűk
olvasásának és gondolkozásának eredményeiről fog beszámolni. „Innen van,
– mondja – hogy írásomban hézakok vagynak; ‘s principiumim nincsenek
iskolai szorossággal kifejtegetve. A’ gondolkozó fej ítéletet hoz a’ resultatu-
mokrol a’ principiumokra és viszont ; ‘s az illyenekre nézve Montesquieunek
tanácsát követnünk illik : nem mondani el mindent ; ‘s a’ mit mondunk is
csak azért mondani el, hogy az olvasó gondolkodásra ébresztessék.”¹¹ Örök
törvények megállapításának vág neki a szerző, s miközben láthatóan teljes
mértékben tisztában van a megismerés végtelenbe nyúló, alkalmanként csak
időleges, részeredményeket hozó folyamatával,¹² írása szándékának – a szö-

⁹ Lásd K , –.
¹⁰ Lásd K Ferenc, Körner Zrínyijéről = K  I, –; K Ferenc,

A leányőrző = K  I, –; K Ferenc, Kritika = K  I,
–.

¹¹ K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és Poesisröl = K , .
¹² Erre utal az is, hogy a Jegyzetekben a filozófus úgy jelenik meg, mint akinek lelkében
az „örök jobbitgatásnak ingere támad fel”. (K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és
Poesisröl = K , .)
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veg későbbi részeinek hangnemétől eltérően – mégsem egyetemes érvényű
törvények megfogalmazását, hanem csak az együgondolkodásra való ser-
kentést mondja. Az idéze szövegrész egyértelműen mutatja, hogy a princí-
pium Kölcsey gondolatrendszerében nem azt a már változhatatlan alapelvet
jelenti, melyre véglegesen lehetne építeni, hanem egy olyat, melyet a meg-
ismerési folyamat részeredményeivel való szembesítés állandóan módosít.
Ezt a felfogást tükrözi egy  végéről származó levél is, ahol egy általa
megírandó esztétikáról szólva a tapasztalás princípiumát Kant princípiumával
szemben megavultnak mondja.¹³ A princípium tehát olyan szükséges, de idő-
leges alapelv, mely bármilyen rendszeres tudás eléréséhez nélkülözhetetlen.
Kölcsey ezért ítéli el mindig azt, aki nem kellően megfontolt elvekre alapozza
érvelését. Önmagának pedig nagy biztonságérzetet ad, ha saját felfogását sok-
szorosan ellenőrzö princípiumra építenek tudja. Ez lehet az alapja annak
a magabiztosságnak, mely a nyelvkérdésben Kazinczyhoz íro fontos levelét
jellemzi : „az egész Lieraturában a’ Nem rettegő Neologismus’ részén Mi
négyen, Uram Bátyám, Pali [Szemere Pál], Helmeczi és Én egyedűl maradánk.
Azonban szabad legyen kimondanom, hogy egyedűl ez a’ rész még is a’
legerősbb, mert egyedűl épűlt philológiai principiumokon a’ többek közűl, az
egy Horvát Pistán kivűl senki sem gondolkozhatott a’ nyelvröl systematice,
’s ő belőle ’s az ő pricipiumibol mi leszen? a’ Német Adelungnak sorsábol
könnyű lenne megjövendőlni.” Néhány mondaal később saját felfogásának
ismertetését így vezeti be : „Az én Principiumim a’ Magyar Neologizálás’
dolgában ezek”, majd a Jegyzetekéhez hasonló határozo kijelentés-sorozat
következik.¹⁴ Mindebből arra következtetek, hogy a Jegyzetekben felhozo
előfeltevések Kölcsey ismeretelméleti felfogása szerint a princípium kategó-
riájába tartoznak. A jól átgondolt princípiumnak keős arca van: filozófiai
távlatból nézve a megismerési folyamat egy stádiumát jelenti, szubjektíve pe-
digmegadja Kölcseynek a világban való eligazodás lehetségességének érzését.
A tanulmány nyitó bekezdése így reflektálá teszi a később elmondandókat,
pontosabban: megadja a szöveg fontos állításainak ismeretelméleti státusát.

Az érvelés kezdőpontján a tanulmány meghatározza az ízlés fogalmát,
melyen a „szépnek, ’s az azzal határos felségesnek, nagynak, kellemesnek

¹³ Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenchez, Álmosd, . jan. . = K , .
¹⁴ Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenchez, Cseke, . júl. . = K , –. Vö.
„Kicsiny az, a’ kit a’ nagyobb sereg’ lármája félelemre hoz: mert vagy nem bír illő
bátorsággal, vagy járatlan a’ maga mesterségében; ’s principiumokat nem kapo.”
(Kölcsey Ferenc Döbrentei Gáborhoz, Cseke, . máj. . = K , .)





i
i

i
i

i
i

i
i

st. érzését kell” érteni. Ezután részletezően elősorolja azokat a tényezőket,
amelyek lehetetlenné teszik, hogy az ízlés az esztétikai értékítélet megbízható
és fellebbezhetetlen alapja lehessen:

ki nem tapasztalhaa, hogy kevés dolog van a’ világon, a’ melly több indivi-
dualis változásoknak lenne kitéve: mint az ízlés? Ki nem tudja, mi számtalan
ízlésbeli nem csak külömbséget, de ellenkezést is lehet észre venni nem csak
egymástol messze, vagy egymáshoz közel fekvő tartományoknak lakosaikban,
de ugyan azon öldnek fijaiban, még ugyan azon miveltségi ponton álló em-
berekben, sőt ugyan azon de más más helyhezetben levő individuumban is?
Következik, hogy ha valaki a’ maga mindenkori személyes ízlését veszi egye-
dülvaló sinórmértékül ; ‘s annál fogva akarja valamelly költeménynek becsét
megítélni : elkerülhetetlenül önnkényes ‘s akaratos kívánságokat fog előterjesz-
teni, mellyekmind a’ művész geniejével, mind az olvasó ízlésével számtalanszor
jőnek ellenkezésbe.¹⁵

Az így tudatosíto értékítéletbeli relativizmus kizárja, hogy az egyéni ízlést
„a’ Kritikának mértékévé” lehessen tenni. Az időtálló kritika viszonyítási
alapjának megteremtéséhez tehát „közönségesen az emberi lélek természe-
téböl szükség bizonyos tapasztalásokat” kivonni, „hogy általok közönséges
törvényeket” lehessen megalkotni. Első fokon Kölcsey az ilyen törvények
lehetségességének igazolására törekszik. Érvelésmódja azért is figyelmet ér-
demel, mert elszakad az eddig követe eljárástól, ahol következtetéseit logi-
kusan építi a tapasztalati tényekre. Ehelye világszemléleti meggyőződésére
hivatkozik: „[’s] ha magunkat a’ szántszándékos pyrrhonismustol megóv-
juk, nem fogjuk az illy közönséges törvények lehetségét kétség alá vonni.”¹⁶
A pürrhónizmus a szerző számára a szkepticizmus egyik markáns kifejező-
dése. Kölcsey tehát egy világszemlélet elutasításával argumentál a kérdéses
törvények lehetségessége melle. Az elutasíto világszemléleel nem állít
szembe komoly érvelést, elutasításának okait sem indokolja, csupán annyit
tesz, hogy bizonyos esztétikai és erkölcsi kánon nagyjait felsorolva megálla-
pítja, hogy az egyikben „minden személyes külömbözés és elhajlás melle is
épen úgy egynek találjuk a’ szépnek, bájosnak, nagynak felségesnek vonásait :
mint a’ morális nagyság érzelmeit” a másikban.¹⁷

A feltehetően -ban keletkeze Görög filozófia című, töredékben maradt
tanulmány a pürrhónizmust úgy definiálja, hogy „mivel semmi sincs, aminek

¹⁵ K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és Poesisröl = K , –.
¹⁶ K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és Poesisröl = K , .
¹⁷ K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és poézisröl = K , .
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valósága és valótlansága felől egyforma fontosságú erősségekkel nem lehetne
harcolni : az ember soha semmi állítást vagy tagadást egész bizonyossággal
nem fogadhat el”.¹⁸ Kölcsey az etikára és az esztétikára nézve veszélyes követ-
kezményekkel járónak tekinti az ilyen ismeretelméleti kiindulópontot, hiszen
a folytatásban arról ír, hogy amely „principium az ismeretet kétségbe hozta,
ugyanaz a cselekedet minéműségeit is öszvezavarta ; s jó és rossz, rút és szép,
boldogság és boldogtalanság fele támadván pör, abból veszedelmes indiffe-
rentizmus fejle ki.”¹⁹ Már az -ben készült filozófiai jegyzeteiben is azért
ír elismeréssel Descartes-ról, mert ő, ókori elődeitől eltérően, a kételkedést
nem etikája megalapozására használta :

minden Cartesius elő éltek csak azért kételkedtek, hogy megmutassák a’
tapasztalást csalónak lenni, legjobban megtetszik ez Zenonnak erősségeiböl,
’s Sextusnak vizsgálódásaiból. Dès Cartes azért skeptizált, hogy megtudja ha
vajon az érzés nem csalóka e? […] Azok az életre alkalmaztaák skepsiseiket,
mint ezt Anaxagorásnak állítása, a’ Sophisták’ bolondságai, főkép’ Zenonnak
és Pyrrhonnak vetekedései bizonyítják. […] Azok ezen resultatumot huzzák
σκεψιςekből, hogy semmit nem tudhatunk bizonnyal : Dès Cartes bizonyossá-
got húz ki σκεψιςből.²⁰

Ugyanezen felfogás megnyilvánulásának tekinthető az, amikor -ben
szinte kioktatóan említi, hogy „Humenak a maga szkepszisében, még a
revelációra sem juto eszébe rekurrálni, mint akár Huet, akár Bayle.”²¹ Ezzel

¹⁸ K Ferenc, Görög filozófia = K  I, . Kölcsey sokat forgato
olvasmánya volt Pierre Bayle Dictionnaire Historique et critique című műve, melyben
Pürrhón tanításának ismeretelméleti alapja így van összefoglalva (angol fordítás-
ban) : „Everywhere he found reason for affirming and for denying; and this is why
he suspended judgement aer having carefully examined all the arguments pro and
con, and always concluded that the maer should be looked into further. All his life
was searching for the truth, but he always managed things so as not to grant that
he had found it. Although he was not the inventor of this method of philosophizing,
it nevertheless goes by his name; the art of disputing about all things and always
suspending one’s judgement is most commonly called »Pyrrhonism.«” (B ,
.)

¹⁹ K Ferenc, Görög filozófia = K  I, .
²⁰ K Ferenc, Des Cartes’ Philosophica Principiainak extractusa = K ,
.

²¹ K Ferenc, Jegyzet a Szabó András filozófiai értekezésére az Erdélyi Múzéumban
= K  I, .
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összhangban a Töredékek a vallásról című értekezésében egyetértően idézi
Bayle-t : „»nincs senki, ha az okossággal élni akar, hogy isteni segédre nem
lenne szüksége. Enélkül az okosság oly vezér, mely eltéveszti magát«”.²²
Az idéze példák jól mutatják, hogy a gondolatrendszer valamely pontján
jelenlévő szkepszisből nem az következik Kölcsey számára, hogy világképe
is szkeptikus legyen. A filozófiában felbukkanó szkepszisnek azzal szab
határt, hogy a kételyt a nem közvetlenül érzékszervi tapasztalásból származó
élménnyel szembesíti úgy, hogy a világképre ez utóbbinak enged jelentős
befolyást, mondván: „[i]smerjük meg értelmünknek gyengeségeit s engedjük
magunkat a szívnél és a religiónakmegtisztult érzelmeinél fogva vezeetni”.²³
Az az élmény, melyre Kölcsey a szkepszissel szemben világképét alapozza,
lehet a reveláció, de ilyenféle élményre utal akkor is, amikor esztétikai
fejtegetéseiben leírja, hogy „a’ szép is tulajdonképen azon dolgok közé
tartozik, mellyeket Ember soha sem érezhete olly tisztán, olly bizonyosan,
hogy valaki rólok egy közönségesen bevehető meghatározást készíthete
volna”.²⁴ Ezen érzések homályosságából és tárgyuk racionális megragadha-
tatlanságából nem azt a következtetést vonja le, hogy az ilyen jelenségekről
racionális meghatározhatatlanságuk mia nem érdemes gondolkodni, vagy
hogy a szép és jó léte kétségesebb lenne, mint a tapasztalás tárgyaié, hanem
azt, hogy az emberi képességek gyengék az élményt kiváltó valóság meg-
ragadására, amiből az érzékszervi tapasztaláshoz képest nagyobb személyes
ingadozás következik. Ezen a ponton felsejlik Kölcsey mentalitásának egyik
alapvonása: a relativizmust nem azzal utasítja el, hogy – mintegy saját
pályáján verve meg – annak érvrendszerében megkeresi a tarthatatlannak
ítélt pontokat, hanem azzal, hogy következményeit mind a gyakorlati, mind
az erkölcsi életben veszélyesnek állítja. Úgy tűnik tehát, hogy az ítéletek
felüggesztéséből és az értékek artikulálásának hiányából fakadó relativizmus
fenyegetése nagyobb, mint a bizonyosság elérhetetlenségéből származó
veszély. Ezzel magyarázható, hogy a Jegyzetek nyitó bekezdése után a szerző
nem tartózkodik súlyos állításoktól. Ezek közül a mi szempontunkból talán

²² K Ferenc, Töredékek a vallásról = K  I, .
²³ K Ferenc, Töredékek a vallásról = K  I, . Lásd még: „az értelem
gyengeségei mia a leghidegebb vizsgálódó is számtalan tévelygéseknek van kité-
tetve: az el nem romlo szívnek érzései pedig egyenesen visznek bennünket a pont
felé, mely körűl a vizsgálódó értelem örök tapogatózásban kereng, és reá ismerni
nem bír elég erővel” (K  I, .)

²⁴ K Ferenc, Ízlés = K , –.
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az a legfontosabb, mely a művészet antropológiailag adonak tekinte
egyetemes viszonyítási alapjának kijelentése : a művészi „tökéletnek ideája
tisztábban vagy homályosbban minden egészséges lélekben feltaláltatik ; ‘s
minden külömböző formák ala is épen olly szükségesen egy az: mint az
Istenség”.²⁵ Ez az állítás olyan előfeltevést, azaz hitet fogalmaz meg, melynek
ismeretelméleti státusa az értekezés első bekezdésének fényében reflektálá
van téve. Úgy gondolom, hogy Kölcsey ezzel a tudatossággal teremti meg
önmaga számára a beszéd lehetőségét.

A pürrhónizmussal való küzdelem meghatározó összetevője Kölcsey élet-
művének. Költészetének egyik nagyhatású és sokat vitato darabja, az -
ban keletkeze Vanitatum vanitas²⁶ is ennek jegyében születe. A vers nyitó
soraiban a beszélő felmutatja a Bibliát és felszólítja hallgatóit, hogy „[é]re
észszel, józanon” ítéljék meg „bölcs Salamon” tanítását. A mű további részét
ennek a tanításnak a pürrhóni szellemben való újramondása teszi ki. A ha-
gyományosan nagynak illetve értékesnek tarto természeti és társadalmi je-
lenségekről egymásnak ellentmondó minősítést kapunk: „A’ villám és dörgő
vészek / Csak méhdongás, ’s bolygó fény;” (–. sor) és „A’ vég mellyet
Sokrat ére, / Cátónak kihulló vére, / ’S ZrínyiMiklós szent pora: / Egy bohóság
láncsora.” (–. sor) Alapvetően kétféle megoldással találkozunk: vagy a
vitathatatlanul nagynak tarto dolgok (villám, dörgő vész) lesznek kicsinek
láatva, vagy az emberi értékek lesznek kétféleképpen minősítve úgy, hogy
a névszói állítmány ellentmond az alany jelzőjének („Zrínyi Miklós szent
pora: / Egy bohóság láncsora.”) Ezzel az eljárással hét és fél versszakon át
megteremtődik egy Pürrhón értelmében ve szkeptikus világkép, melyben az
egymásnak ellentmondó állítások relativizálják egymást. Ezután következik
a kilencedik versszak, mely egy erre a világképre építe lehetséges etikát
fogalmaz meg úgy, hogy azt akár a Görög filozófiában veszedelmesnek mi-
nősíte indifferentizmus-fogalom költői kifejtésének is lehet tekinteni : „Hát
ne gondolj e’ világgal, / Bölcs az, mindent ki megvet, / Sorssal, virtussal,
nagysággal, / Tudományt, hírt, ’s életet. / Légy mint szikla rendületlen, /
Tompa, nyúgodt, érezetlen, / ’S kedv emel vagy bú temet, / Szépnek ’s rútnak
húnyj szemet.” (–. sor) A záró strófa újra a világra vonatkozó kijelentő
mondatokat tartalmaz, és így közrefogja, tovább hitelesíti a didaxist, mely arra
ad útmutatást, hogymiként kell/lehet a viszonylagosság által értéksemlegessé

²⁵ K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és Poesisröl = K , .
²⁶ A verset az alábbi kiadásból idézem: K , –.
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te világkép alapján élni. Nyugalomban lehet része az embernek, hiszen a jó
és rossz közöi döntés terhe és kockázata nem nyomasztja, de ugyanakkor
felmerül a kérdés, hogy emberhez méltó-e az olyan világ, melyben – egyne-
műsége mia – nem lehet etikát definiálni.²⁷ Ez az a kérdés, melynek alapos
megfontolására úgy szólít fel az első négy sor, hogy a beszélő maga nem
nyilvánít véleményt róla.

Az -ban publikált (és feltehetően ugyanebben az évben keletkeze²⁸)
Nemzeti hagyományok címen ismeré vált tanulmány költészetfelfogása szo-
rosan kapcsolódik a világ egyneműségének, értékmentességének problémá-
jához. A gondolatmenet azzal indul, hogy a szerző a nemzet történetét pár-
huzamba állítja, és leírhatónak mondja ez emberi életkorokkal (gyermekkor,
iúság, férfikor, öregség). A felsorolt négy életszakasz közül a középső keőt
jellemzi :

A’ férjfit a’ lélek’ éretségének nyugalma bélyegzi ; fő pontjára juto erejével ne-
héz dolgokat vehet czélba ‘s vihet véghez, de okos számvetéssel tudja magát a’
sorssal ‘s a’ környülményekkel öszvemérni, ‘s előre nézvemidőn kezd, vigyázva
lépteiben, fáradatlan a’ küszdés köz, felemelkede és magos érzelmeiben
bámúlaal elegy tiszteletet gerjeszt maga körül ; az ő neve: N a g y.²⁹

Erre a korszakra a képességek, a körülmények és a lehetőségek pontos felmé-
rése, összhangba hozása, az „okos számvetés”, az elvek követése, azaz a ráció
dominanciája jellemző. Ezzel szemben áll az iúság, melynek

kebelében a’ jövendő férjfinak ereje áradozó bövségben habzik, forr és vív
önmagával. Az ő characterében tűz és nyugtalanság önti ki magát : czéljai
nincsenek, csak reményei : principiumokat nem követ, csak sejdítéseket ; gon-
dolatjai a’ képzeletben süllyednek el, ‘s képzeleteinek a’ kivánság emelvén
fáklyát, mértéket, határt és lehetetlenséget nem ismer, ‘s kezd és csinál több
lánggal mint erővel, több szenvedelemmel mint ésszel, ‘s így szerencsében és
szerencsétlenségben, akaratján és teein bizonyos r e g é n y e s szín ömlik-el.³⁰

A férfikor észközpontúságával ellentétben i a fantázia túlsúlya jellemző;
a nagysággal ellentétben pedig a regényesség. A regény szó első dokumen-

²⁷ Vö. D Péter, A kitagadástól az irodalmi kánonig : A Vanitatum vanitas és a
magyar kritika = D , –, –.

²⁸ G .
²⁹ K Ferenc, Nemzeti hagyományok, ÉLit, , –.
³⁰ K Ferenc, Nemzeti hagyományok, ÉLit, , .
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tált előfordulása a Nemzeti hagyományokban található. Jelentése a történeti-
etimológiai szótár szerint : „csodálatra méltó ; bewunderswert | regénybe illő ;
romanha”.³¹ Kölcsey korához közelebb eső értelmezés szerint „oly vidékről
használtatik, mely különösen kies, bájoló, mint t. i. azt a regényekben lefesteni
szokták. Regényes tájék, völgy.”³² Ezekből a meghatározásokból a megszépí-
tés jelentésmozzanatát kell kiemelni, mivel ezzel ügg össze, hogy az alább
tárgyalandó részben a költői látásmódot a tündérvilággal társítja Kölcsey,
aki már -ben a Berzsenyi-recenzió elméleti bevezetőjében arról beszél,
hogy a költő kezében „a’ közönséges tárgy bizonyos idealitást nyer, […] az
az, hogy ő mindent bizonyos varázslat által megszebbít.”³³ A regényes szín
kifejezéssel tehát Kölcsey a költőihez közel álló szemléletet vagy cselekedetet
jellemzi. Fontos vonása még az iúságnak, hogy a férfikorral összehasonlítva
„[k]evés tapasztalással és ismereel, sok kitörekedő, munkába folyni akaró
tűzzel, felébredező, gyakran homályos és szempillantatnyi kivánságokkal” jel-
lemezhető.³⁴ A szembeállásokból az derül ki, hogy a két életkor két különböző
világlátás bemutatását szolgálja. Ezek pontosabb, fogalmibb leírása az ötödik
bekezdésben meg is történik.

A fogalmi pontosításban központi szerepe van az újdonságnak, mely
„mindég, kisebb nagyob mértékben, lelket lep, ‘s ez a’ meglepés annál
érezhetőbb, annál különösebb, mennél újabb maga a’ meglepe lélek, azaz,
mennél kevesebb tapasztalásokkal tudja a’ feltűnő Újat öszvehasonlítani.”
A korábban nem tapasztalt élmények ugyanis „úgy hatnak reánk, mint
valamelly tündérvilágnak képei.” Ez a különös látásmód, melynek következ-
tében rendkívüli dimenziót nyer a körülöünk lévő világ, addig jön létre
bennünk „míg okot és következést messzéről sem sejdítünk”. Amíg tehát
nem számolunk oksági összeüggésekkel „a’ tüneményeket úgy tekintjük
mintha azok ismeretlen magasságu Lénynek rendkivűl való munkálódásai
lennének.”³⁵ A sok újdonsággal találkozó fiatal lélekben a fantázia intenzív,
a ráció által kevéssé kontrollált működése révén megképződik egy felső,
lényegi, transzcendens szféra, mely a lélek számára úgy jelenik meg mint az
érzékszervek által megtapasztaltakat irányító erő. Egy ilyen világkép szerint
nem a közvetlen tapasztalati világ dolgai és eseményei határozzák meg a

³¹ TESz. III, . Regény címszó.
³² CzF. V, . Regényes címszó.
³³ K Ferenc, Berzsenyi Dániel versei = K , .
³⁴ K Ferenc, Nemzeti hagyományok, ÉLit , .
³⁵ K Ferenc, Nemzeti hagyományok, ÉLit , .
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történéseket, hanem egy „ismeretlen magasságú” lény, egy felső hatalom, egy
transzcendens szféra. A világ egésze így lentre és fentre, meghatározora és
meghatározóra, jelenségre és lényegre különül el. Ezzel szemben a felnő
ember a tapasztalások nagy mennyisége és gyakori ismétlődése mia egyre
több visszaigazolt oksági viszonyt létesít a jelenségek közö, és ezzel – bár
a mindennapok során a gyakorlati életben egyre jobban eligazodik – világ-
képéből lassan kiiktatja a felső, korábban lényeginek tudo és magyarázó
erővel felruházo világrészt. Ezáltal olyan környezet részévé válik, melynek
minden elemét oksági viszonyok határozzák meg. Ez a rendszer – minőségét
tekintve – egynemű, hiszen benne minden egyszerre okozata és oka valami
másnak. Mindez azzal a súlyos következménnyel jár, hogy míg a fiatal lélek
kétpólusú világképe lehetővé teszi érték és etika definiálását, addig a felnő
ember egynemű világképe ezt kizárja, hiszen minőségi különbségek nélkül ez
lehetetlen. Az okozatiság következetes és teljes körű érvényre juatása olyan
szemléletet eredményez, mely rokonítható a Vanitatum vanitas salamoni-
pürrhóni látásmódjával, ahol a dolgok sem nem rosszak, sem nem jók, csupán
hiábavalók.

Az irodalom problémáját tárgyaló Nemzeti hagyományokban azért van
szükség a fiatal és a felnő lélek világlátásának gondos elkülönítésére és
körülírására, mert Kölcsey a költői szemléletmódot az előbbiével azonosítja :
a „fejleni kezdő fiatalka léleknek épen úgy sötéisztában, homályon által-
súgárzó gloria közt tetszik fel a’ természet, mint a’ Költő elő; csakhogy a’
Költő a’ lelkesedés’ [ihlet] pillantatiban a’ tapasztalás’ nyomvasztó világából
kikapva él, a’ fiatal lélek pedig még abba nem lépe.”³⁶ A koncepció kifejtése
során alkalmazo életkor-metafora nagy erővel érzékelteti, hogy az idő
feltartóztathatatlan előrehaladása és így a tapasztalások számának állandó
növekedése mia, minden élő ember és nemzet elkerülhetetlenül felnőé
válik, ami törvényszerűen hozza magával világképük egyneműsödését. Ezt
a Kölcsey által megrajzolt jelenséget jól le lehet úgy írni mint a világ
kiüresedésének, profanizálódásának folyamatát. Az iú léleknek az istenit
és a szenteket jellemző dicsfény derengésében tűnik fel a természet, míg a
felnő számára a tapasztalati világ szigorúan determinált, nyomasztó rend-
szerként jelenik meg. Az idő haladtával az ember látóköréből szükségszerűen
szorul ki a fenti szféra, a transzcendencia, a szent, és marad a lenti világ,
az immanencia, a profán. Ezen feltételek közö a költészet úgy jelenik

³⁶ K Ferenc, Nemzeti hagyományok, ÉLit , –.
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meg mint a kultúra egyik olyan eszköze, mely (a vallás melle) képes a
profanizálódás ellenébe hatni, melynek segítségével a felnő ember világ-
képe reszakralizálódhat. Ezek az összeüggések adják az egyik okát Kölcsey
meghatározó létélményének: olyan erőtérben lévőnek érzi magát, melyben (a
fent–lent-metaforán belül maradva) komoly lefelé húzó erőkkel kell számolni.
Olyannak érzékeli a világot, hogy benne energia-befektetés nélkül az emberi
élet minősége törvényszerűen elsilányul. Tíz évvel a Nemzeti hagyományok
keletkezése elő a már tárgyalt Jegyzetekben a költői teljesítményről így ír :
„Minden a’ mi nem felfelé siet, alant marad. Minden a’ mi a’ felső ponol
távozik, lefelé száll.”³⁷ A Parainesisben pedig, mely feltehetően  körül
keletkeze,³⁸ morális tartalommal telíte általános tételként fogalmazza meg,
hogy minden „ami felfelé nem hág, lefelé süllyed; és így kell az emelkedni
megszűnt embernek is süllyedni, s ki nem tudja, miképpen őt a süllyedés
egyenesen az állathoz ragadja le?”³⁹ Önmagunk megadása a lefelé húzó, a
profanizálódás, az egyneműsödés irányába ható erőknek az animális létbe
süllyedés rémét idézi fel Kölcseyben.

A világkép tapasztalással kapcsolatos kiüresedésének fenyegető élménye
már a tízes évek közepén megérintee Kölcseyt. Egy  februárjában
papírra vete levélben félreérthetetlenül erről ír, ha az összeüggéseket
nem a Nemzeti hagyományok fogalmi tisztázoságával fejti is ki : „A boldog
gyermek-kor! midőn írunk még gyakorlatlan kezekkel ; ‘s küzdünk, bár nem
tudjuk, Miért? nem tudjuk, Hová? Oh, az a’ Tapasztalás! O van sírja minden
álmainknak, kényeinknek: mikor eloszlik sütő heve elő a’ Sötéiszta ; ‘s
nem többé Phantasiáink’ bájkápeit, csak azt látjuk a’ mi valósággal van…”⁴⁰
A  éves fiatalembernek ebben az érzelemteli kifakadásában már fellelhető
az -os nagy tanulmányban megfogalmazo költészetfelfogás egyik alap-
eleme, hiszen szemben áll egymással a fiatal lélek fantáziájának szépséget
teremtő, gazdag ereje az előrehaladoabb kor empírián alapuló, örömöt és
lelkesedést kevéssé generáló beállítoságával. A tapasztalat ugyanakkor i
még nem kapcsolódik össze az ok-okozati szemléletmóddal, és – Kölcseytől
szokatlan módon – ismeretelméleti kételyektől mentesen úgy jelenik meg
mint ami a valóság problémamentes hozzáférését teszi lehetővé. A ref-
lektáltság (pillanatnyi) hiánya a baráthoz íro sorok érzelmi fűtöségével

³⁷ K Ferenc, Jegyzetek a kritikáról és poézisről = K , .
³⁸ Vö. L ; K , –.
³⁹ K Ferenc, Parainesis : Kölcsey Kálmánhoz = K , .
⁴⁰ Kölcsey Ferenc Döbrentei Gáborhoz, Álmosd, . febr. . = K , .
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magyarázható, egyrészt mivel az alapos filozófiai műveltséggel rendelkező
Kölcsey írásaiban ritkák az ilyen árnyalatlan megnyilvánulások, másrészt
mert alig egy hónappal korábban éppen a tapasztalás problémáját érinti
egy másik levelében, amikor Ercsei Dánielt kritizálva azt írja Kazinczynak,
hogy Kant gondolatainak fényében „a’ tapasztalás’ principiumi […] már
megavúlak, ‘s ha az újakhoz nem szabjuk magúnkat Goethének, Schillernek
‘s Schlegelnek tanítványaiktol kineveetűnk”.⁴¹

A Nemzeti hagyományokban részleteze irodalomszemlélet fontos mozza-
natai a most idéze levélrészletnél még korábbi szövegben is kimutathatók.
A szerző által . szeptember -ra datált, majd -ben az Aurorában,
-ben pedig saját gyűjteményes kötetében megjelentete Ideál című vers-
ről a források vizsgálata alapján a kritikai kiadás sajtó alá rendezője azt állítja,
hogy a „végleges változat valószínűleg az -es Versek szövegösszeállítása
közben keletkeze.”⁴² Ez tehát egy olyanmű,mely tizenhárom évvel aNemzeti
hagyományok elő születe, de melynek első publikálása már jóval köze-
lebb ese a tanulmány megjelenéséhez, és melynek végleges változata hat
évvel  után hagyta el a nyomdát. Kölcsey számára fontosnak tűnő, a
nyilvánosság elő többször vállalt és sokáig formált, de alapkoncepciójában
keveset változó versről van szó, mely értelmezhető úgy, hogy a lírai én
arról számol be a szövegben megkonstruált barátjának, hogy a profanizálódás
irányába ható erők közö milyen élmények révén éli meg világa időleges
reszakralizálódását.

A beszélő pozícióját tekintve a negyvensoros mű két egyenlő egységre
osztható. Az elsőben a lírai én lelkesülten és érzékletesen meséli el korábban
megélt látomásait. A fikció szerint a második rész elején az élménybeszámoló
címzeje, egy barát (anélkül, hogy megszólalna,) megmosolyogja a szenve-
délyes mesélőt, aki eől kezdve – mintegy védőbeszédet tartva – élményei
önmaga számára való fontosságáról szóló reflexiókba vált át. Értelmezésem
szempontjából kulcsfontosságú a vers ezen fordulópontja, amikor a beszélő
érzékeli barátja reakcióját az addig halloakra: „Mosolygasz, ó Barát, hogy
ére éveimben / Gyúladva festem én az eltünt gyermeket”.⁴³ A Nemzeti ha-
gyományok kapcsán tárgyalt életkorokhoz kötö szemléletmódok ütköznek
i össze. Éveik számát tekintve a vers mindkét szereplője felnő. A beszélő

⁴¹ Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenchez, Álmosd, . jan. . = K , .
⁴² K , .
⁴³ K Ferenc, Ideál = K , . A továbbiakban a verset mindig ebből a
kiadásból idézem.
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nyilvánvalóan azzal váltja ki barátjából a lekicsinylő gesztust, hogy megha-
ladonak gondolt, azaz nem életkorának megfelelő beállítódás szellemében
mesél. A barát világlátását verbálisan ugyan nem jeleníti meg a szöveg, de
talán nem alaptalan a két szereplő közö i felbukkanó szembenállást össze-
üggésbe hozni valami olyanfajta ihlető élménnyel, melynek fogalmi kifejtése
majd a Nemzeti hagyományokban történik meg. Erre az is feljogosít, hogy
a beszélő által elmondoak lényegileg megegyeznek azzal, ami az -os
tanulmányban a fiatal lélek szemléleteként van leírva.

A beszélő arról mesél, hogy szent fái közö gyakran volt része abban a
különös élményben, hogy képzelőereje intenzív működése hatására megvál-
tozo színben tűnt fel számára a világ. Az ilyen pillanatokban, mint mondja :
„Csapongva szórta szét phantasiám’ hatalma / Iu korom’ kecses, de öldi
képeit ; / ’Smint égi kert virúlt haloaim’ sírhalma; / ’S nem ismert szellemnek
érzém lengéseit.” (–. sor) A Nemzeti hagyományokhoz képest csupán annyi
az eltérés, hogy i az élményt nem az újdonság és az azzal összekapcsolódó,
az ember egyetemesnek mondo pszichikai reakciója („Az Uj mindég, kisebb
nagyob mértékben, lelket lep[.]”⁴⁴) váltja ki, hanem egy közelebbről meg nem
határozo momentum, talán leginkább a szent fák közelsége. Számunkra az a
lényeg, hogy az eredmény azonos: megképződik egy fenti, egy isteni szféra,
melyet megtapasztal a lélek. Ennek a szférának az isteni jellegét jól mutatja a
látomást kiváltó szakrális környezet és az, hogy az élmény felidézése során a
beszélő bőven él mitológiai elemekkel : a napok a Sylphidák lábnyomán nyíló
rózsákhoz hasonlítanak (–. sor) ; az iú glóriával boríto, a lány „plátói
lélekként” leng fel (–. sor) ; a fényviszonyok pedig a Kölcsey esztétikai
fejtegetéseiben fontos szerepet betöltő, aNemzeti hagyományokmár érinte .
bekezdésében is előforduló, sejtelmes sötéiszta szerint alakulnak: „Mi hely,
mi érzemény, melly álmok bájolának / Sötéten mint Hypnus ’s tisztán mint
Grátzia?” (–. sor)

A sötéiszta az olasz chiaroscuro, a német Helldunkel, a francia clair-obscur
megfelelője. Eredetileg festészeti szakkifejezés, mely arra az eljárásra utal,
amikor a festmény fényekkel és színtónusokkal, a metszet (és rajz) pedig
ugyanazon szín sötétebb és világosabb árnyalataival adja vissza egy forma
térbeliségét és részleteit. Kölcsey fogalomhasználata talán ezen belül inkább
a kompozicionális chiaroscuroval rokonítható, ahol a kép fényviszonyait do-
minánsan nem a természet törvényei szabják meg, hanem a művészi szándék

⁴⁴ K Ferenc, Nemzeti hagyományok, ÉLit , .
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által hangsúlyozni kívánt mozzanatok rendszere. Szemléletes és korai példa
erre Geertgen tot Sint Jans németalöldi mester Jézus születése ( körül,
National Gallery, London) című festménye, ahol a sötét és világos struktú-
ráját üdvtörténeti megfontolások szervezik: az éjszakai jelenetben az isteni
gyermekből kisugárzó glória megvilágítja a jászol körül álló, a sötétből élesen
kiemelkedő angyalokat és Máriát, de a homályból alig rajzolódik ki a szintén
közelben lévő József az állatokkal. A távoli dombtetőn égő tűz éppen csak
láthatóvá teszi a pásztorokat, míg az égbolton lebegő angyal a kisdedhez
hasonlóan dicsfényt bocsát ki magából. A chiaroscuro hasonló elvű alkal-
mazása változatos tematikával mind időben, mind térben nagyon elterjedt
hagyománnyal rendelkezik. Kölcsey szóhasználatában a sötéiszta ezzel össz-
hangban azt az ihlete látás- illetve ábrázolásmódot jelenti, amikor a dolgok
sejtelmes megvilágításban, de mégis tisztán érzékelhető módon tűnnek fel,
és amikor a (költői) szemlélet nem racionalizálható, lényegi – mondhatjuk
isteni – jelenséget érzékel, illetve örökít meg. Az, hogy a sötéiszta a felsőbb,
isteni szférával ügg össze, pontosan érzékelhető a tényből, hogy képzete a
versben antik istenségekkel, Hypnus-szal és Grátziával asszociálódik. A Nem-
zeti hagyományokban a fiatal lélek és az ihlete állapotban lévő költő számára
a világ „sötéisztában, homályon általsúgárzó gloria közt”⁴⁵ jelenik meg. Ez
az értelmezős szerkezet jól mutatja, hogy a homályban feltűnő dicsfény, azaz
isteni világosság a revelációhoz hasonlóan, tájékozódást elősegítő hatással bír.
A sötéiszta megtapasztalása révén tehát az ember a jelenségek világából
a lényegi létezők világába lép. A valószínűleg –-ben keletkeze Mo-
hácsban⁴⁶ a költői szemlélet szintén a öldi látásmóddal van szembeállítva :
„Ti, dalszerzők, nem leltek a’ jelenben annyi színvegyűletet, annyi sötéisztát,
annyi fénykört [értsd: glóriát], ’s minden más egyebet, mennyi nektek azok-
nak az úgyneveze ätheri hangoknak öszvealkotására szükséges. I minden
igen közel, igen öldi világításban és viszonyban áll ; ’s mi természetesb, mint
a’ hajlandóság, minél fogva a’ múltba visszaröpkedni szereek?”⁴⁷ Mindez
megerősíti : Kölcsey világképének fontos és állandó eleme, hogy az értékek
viszonylagossá, a világ egyneművé válása által kiválto profanizálódással a
költői (és vallásos) látásmódban megképződő értékvonatkoztatási pontok ál-
líthatók szembe. A költői szemlélet által kijelölt értékvonatkoztatási pontokra
azért építhető a világban eligazodást nyújtó rendszer, mert ezek a pontok

⁴⁵ K Ferenc, Nemzeti hagyományok, ÉLit , .
⁴⁶ Vö. K , –.
⁴⁷ K Ferenc, Mohács = K , .
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kiemelkednek a öldi, a meghatározo jelenségek köréből, és mint a ölöünk
lévő, a meghatározó, a lényegi világ elemei tűnnek fel.

Az Ideál második húsz sora arra vonatkozó reflexiókat tartalmaz, hogy a
beszélő miért vonzódik gyermekkora látomásaihoz. Az első megjegyzés, mely
közvetlen reakció a barát mosolyára, személyes : „Ah, most is újulást találok
képzetimben, / ’S könnyebb szárnyain bolyong elmém a’ öld fele.” (–.
sor) Ebben a két sorban felvillan a beszélő felnő kori lélekállapota. Mint a
Nemzeti hagyományok kapcsán már volt arról szó, a gyermekkor múltával a
világban való orientáció legfőbb eszköze az ész lesz, mely azonban a gyakor-
lati élet körén kívül, az egyneművé váló világban csupán bolyong, azaz cél és
irány nélkül mozog, tévelyeg a öld, azaz a profán szféra vonzáskörében. Ez a
felnőkori állapot szorongatóan hat a beszélőre, aki az iúkori emlék hatására
megelevenedik, felfrissül, hiszen (a lent–fent-metafora értelmében) az égi
szféra vonzáskörébe kerül, és így könnyebben viseli az elme bolyongását.
Úgy tűnik, a barát azt az embertípust képviseli, aki megelégülést, nyugalmat
talál a gyakorlati élet körében, és az o elért biztonság következtében nincs
rálátása a világ egyneműségéből fakadó ürességére. A vers beszélője nem
a mosolyban kifejeze aitűd korlátoltságát igyekszik megmutatni, hanem
saját érzéseit kezdi el részletezni. Így a következő lépésben – megint a Nem-
zeti hagyományokból már ismert módon – a látomást (kérdés formában) a
művészi ihlet állapotának szemléletével azonosítja, hiszen a lant istennője,
a múzsa hatására érzékeli tündérinek a természetet : „’S mit téssz, ha így adá
lantunknak istennéje / Szemlélni tündérfényt a’ Természet körűl, / És terjedő
karral szállonganunk feléje, / ’S sötétben lenni majd, ha bája szét röpűl?”
(–. sor) Az idéze sorok az iúkori látomás hatásának lélekemelő és ori-
entáló jellegére fókuszálnak: a bolyongás nyomasztó élményével szemben i
könnyed szállongásról van szó, és ehhez az önmagában határozatlan irányú,
lebegőmozgást kifejező főnévi igenévhezmagára amúzsára utaló, célképzetet
jelentő határozó (feléje) kapcsolódik. Ez az istenség irányába való lebegést
megrajzoló kép jeleníti meg a reszakralizáció folyamatát, melynek során az
ember a öldi világ kötelékeit meglazítva a fenti, lényegi szféra felé közelít. A
látomás fényviszonyait a sötéiszta kapcsán már érinteem. Az idézet utolsó
sora annyival járul a kérdéskör árnyalásához, hogy kiderül, a beszélő a felnő,
a látomások időszakát maga mögö hagyó korhoz a fénytelenség élményét
társítja. A sötétbe borult környezetben az eligazodás lehetetlenné, legalábbis
bizonytalanná válik, míg az orientációhoz szükséges fény csupán a látomások
világában érzékelhető.
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Az örök értékekkel való találkozás múló pillanatainak visszaidézése a révbe
érés vágyát váltja ki a beszélőből : „Mikor, mikor lesz, hogy nem fog távozni
tőlem / A’ hullámok közö mosolygó bölcseség, / ‘S ez elszendergető Dae-
mon kiszáll belőlem, / ‘S elő lepletlen áll a’ tiszta emberiség?” (–. sor)
Ennek a kívánságformulának keős természete van: egyrészt magába foglal
valamiféle bizonytalansági tényezőt a vágy beteljesülését illetően, másrészt
nyomatékosítja mindazon tényezők és körülmények („mosolygó bölcseség”,
„elszendergető Daemon”, „tiszta emberiség”) létezését, melyek a vágy megva-
lósulásával kapcsolatban vannak. Azáltal, hogy a mikorra kerül a hangsúly,
nem válik kérdésessé, sőt megerősítést nyer a szóban forgó tényezők léte. Míg
a bizonytalanság így csupán ahhoz kötődik, hogy megadatik-e, hogy az óhaj
megfogalmazójának látókörében szakadatlanul jelen legyen a bölcsesség és a
tiszta emberiség, addig ez a két örök értéket jelentő fogalom a kételymentesen
állíto dolgok körébe sorolódik. A felnőkorban a fiatal évek látomásainak
visszaidézése révén, a gyerekkorbanmaguknak a látomásoknak révén tapasz-
talja meg a beszélő ezen értékek létezését, melyek mindkét időszakban átme-
netileg tűnnek fel. A bölcsesség – a metafora alapján – annak üggvényében
mutatkozik meg, hogy a felmagasodó hullámok láthatóvá teszik, vagy éppen
eltakarják (megszemélyesíte) alakját, a tiszta emberiség pedig Daemon aka-
ratának kiszolgáltatva válik érzékelhetővé. A Daemon Kölcsey szóhasználatá-
ban a genius-szal szemben a rossz szellemet jelenti. Éppen -ban, amikor
hosszú szünet után újra felveszi a kapcsolatot barátaival, és visszaemlékezik
az inspiráló pesti közegre, melyet álmosdi elszigeteltségében hiányol, így ír
Kazinczynak: „Hidegen ‘s genusz nélkül jö-el a’ dúrva öldmívelő [értsd:
maga a levélíró] a’ Charisok köréböl ; de […] ma erőt veem a’ Daemonon,
‘s több mint egy év után ma leveleket írtam ismét barátaimhoz.”⁴⁸ Alig egy
évvel később Kállay Ferencnek küldö sorai zárásában említi rossz szellemét :
„ha ezen ellenséges Daemon engedni fogja többet írok”.⁴⁹ A példákból az
derül ki, hogy a Daemon tunyává, tehetetlenné, a szendergés révén tompává,
érzéketlenné teszi az embert. A vers úgy utal a Daemon ártó hatására, mint
ami látomások közöi időszakban érvényesül : a tisztán látást, a világ lényegi
mozzanatainak megpillantását tehát a gyermek tündérvilágot teremtő, költői
szemléletmódja, nem pedig a felnő oksági viszonyokat kereső megközelítése
teszi lehetővé.

⁴⁸ Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenchez, Álmosd, . máj. . = K , .
⁴⁹ Kölcsey Ferenc Kállay Ferenchez, Álmosd, . márc. . = K , .
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Az Ideálban, a Vanitatum vanitasban, aNemzeti hagyományokban – és a sort
még lehetne folytatni – egyaránt különböző nézőpontok állnak egymással
szemben. Ezen oppozíciók lényege mindig az, hogy az egyik perspektíva
lehetővé teszi minőségek definiálását, a másik nem. Az értékek meghatáro-
zásának lehetősége, módja és az eredmény következményei : ezek a kérdések
kötöék le leginkább Kölcsey figyelmét, sarkallták újabb és újabb szellemi
erőfeszítésekre a kritikaelméleti szövegek megírása során is. Mint láuk, ez
utóbbi esetben a viszonylagossággal szemben a végső érv a károsnak ítélt
pürrhónizmus elkerülése volt. („’S ha magunkat a’ szántszándékos pyrrhon-
ismustol megóvjuk, nem fogjuk az illy közönséges törvények lehetségét két-
ség alá vonni.”⁵⁰) A világ megismerhetőségével kapcsolatos kételyét többször
foglalta össze úgy, hogy Démokritosz emblematikus metaforájára utalt. -
ben Descartes-ról készíte jegyzeteiben a kételkedésről mint a rendszerező
gondolkodás mellőzhetetlen kellékéről beszélve teszi fel a kérdést : „Ki elő
nincs tudva Demokrítosznak esmeretes szava, hogy az Igaz, kútnak feneké-
ben rejteze-el?”⁵¹ -ban éppen egyik kritikaelméleti töredékében szintén
kérdés kíséretében hivatkozik a görög filozófusra : „Hol fekszik a való? […]
Fekszik, de a kút fenekén! Erre tanít Demokrit.”⁵² Tizenegy évvel később egyik
főművében, a Parainesisben mélyen átélt, személyes tapasztalatként általános
érvénnyel fogalmazza meg, hogy a „való hasznot ismerni, éppen ollyan ritka
tulajdonság, mint minden más valót ; ’s ha Demokritnak igaza volt, midőn
a’ valót, philosophiai vizsgálatok’ tekintetéből, kútfenekén lenni mondoa:
épen úgy igazunk lenne, ha mondását az emberek’ legmindennapibb tee-
ikre ’s gondolkozásaikra alkamaztatnók.”⁵³ Ebből amegismeréssel kapcsolatos
kételyből következően Kölcsey kizártnak tartja, hogy az egymással szembe-
állíto világképek hitelessége ölö ítéletet lehessen mondani. A Mohácsban
ezt így fogalmazza meg: „Minden ember saját szemüvegével nézi a’ világot ; ’s
ki tudná meghatározni, ki tart jobb szemüveget?”⁵⁴ Mindez azt mutatja, hogy
Kölcsey felfogásában a világképek nem a valóság leképezései, hanem azok
az emberi tudatban megképződnek. Az a körülmény, hogy ismeretelmélete
szerint nincs mód a világképek végső ellenőrzésére, a pürrhónizmus alapján

⁵⁰ K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és Poezisröl = K , .
⁵¹ K Ferenc, Des Cartes’ Philosophica Principiainak extractusa = K ,
.

⁵² K Ferenc, Ízlés = K , .
⁵³ K Ferenc, Parainesis = K , .
⁵⁴ K Ferenc, Mohács = K , .
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utat nyithatna az egymást relativizáló állításokból következő értékbizony-
talanságra illetőleg egyneműsödésre. Kölcsey végső soron azzal utasítja el
ezt a számára fenyegető eshetőséget, hogy nem a spekuláció, nem az isme-
retelmélet logikáját követi, hanem azt a megfontolást, hogy az elméletileg
egyaránt alátámaszthatatlan világképek közül az emberi élet tartalmasságát
mérlegelve is lehet választani. Ezt a hozzáállást a vallási szertartásokhoz
való viszonya is jól mutatja : „A ceremónia bizonyos setét-tisztában tünteti
fel a vallási tárgyakat ; az értelemnek megfoghatatlan dolgokat a szívnek
sejdítéseivé varázsolja ; s a fantázia elő azon termékeny régiónak kárpitjait
vonja fel, hol csak az nem talál boldogságot, ki elég kegyetlen magát mindig
és mindenü hideg vizsgálatokkal s gáncsolódásokkal gyötreni.”⁵⁵ A vallás
a költészethez hasonlóan a sötéiszta szerephez juatásával az ész háérbe
szorítása és a fantázia előtérbe állítása révén képes viszonyítási pontokat
(„vallási tárgyakat”) felkínálni, és így elkerülhetővé tenni az értéksemleges, az
egyneművé váló világképet, mely felé a túlzo racionalitás óhatatlanul halad.
A két ellentétes világkép közöi választás tétje, amint ez mind a vallás, mind
a költészet kapcsán jól kimutatható, nem kisebb, mint az emberi méltóság
fenntarthatóságának esélye. -ban a Berzsenyi fele mondo akadémiai
emlékbeszédében ezért fűzi méltatásába Kölcsey, hogy „a költészet jótétei
nem éppen kézzelfoghatók”.⁵⁶

⁵⁵ K Ferenc, Töredékek a vallásról = K  I, .
⁵⁶ K Ferenc, Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel fele = K  I, .
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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,
/, –.





i
i

i
i

i
i

i
i

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, .





i
i

i
i

i
i

i
i

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
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