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Jelen kötet szerzői Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert
írásának újraolvasására vállalkoznak. A tanulmányok változatos kiindulópontú (klasszika-ﬁlológiai, eszmetörténeti, kritikatörténeti, tudománytörténeti, folklorisztikai, ﬁlozóﬁatörténeti és irodalomtörténeti), de
minden esetben szövegközeli elemzései a tárgyalt szöveg új értelmezési
lehetőségeinek megteremtésén túl hozzájárulnak a bölcsészeudományok egyes módszertani beidegződéseinek felülvizsgálatához.
A Hagyományfrissítés az MTA Bölcsészeudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete XIX. Századi Osztályának könyvsorozata,
melynek kötetei egy-egy . századi magyar irodalmi szövegről közölnek 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 kételyeket – lehetséges kritikai-elemző módon megszólalnunk a sajátnak
érze örökségről.
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D P
A hagyományban rejlő hipotézis
∙
Előszó a Hagyományfrissítés sorozat első kötetéhez

A’ hypothesis’ alkotója lassanként hozzá-szokik azt,
a’ mit először csak gyanúnak tarto, bizonyosságnak hinni ; ’s nem többé a’ valót, hanem magának a’
hypothesisnek megállapítását keresni. […] Mennél
inkább szerelmes valaki a’ maga hypothesisébe, annál messzebb téveszti el magát, ’s annál inkább nem
veszi észre tévelygését.
Kölcsey Ferenc¹

Kell-e, lehet-e, szabad-e hagyományt frissíteni ? Hiszen a „hagyomány” szó
gyökének és képzőjének rendszerint megvizsgálatlanul beleérte közös előfeltevése szerint minden hagyomány egyik legfőbb értéke épp abban állna,
hogy amit tartalmaz, azt a múlt mint sok részből álló egészet hagyta ránk,
így mint egészében adoat vehetjük birtokunkba, nem alakítgathatunk rajta
korunk új igényei, egyéni hajlamunk vagy pillanatnyi kedvünk szerint, sőt inkább nekünk kell felnőni hozzá. Ehhez képest önkéntelen tudománytörténeti
jelképnek is beillik, ezért mélyen elgondolkodtató az a számítógépes művelet,
amelyből e kötet szerkesztője, Fórizs Gergely, megformálta az első pillantásra különösnek, ellentmondásosnak, sőt talán szentségtörőnek látszó Hagyományfrissítés sorozatcímet. Mint közös munkahelyünkön, az MTA Bölcsé¹ [K Ferenc], Történetnyomozás, Muzárion, , –. I : –.



szeudományi Kutatóközpontjában, az Irodalomtudományi Intézet XIX. századi irodalmi osztályán többünknek elmesélte, esténként hiába próbálja leállítani gépét, az nem hagyja magát, hanem közli vele, hogy előbb frissítőprogramokat telepít, majd önműködően ki fog kapcsolni. De hisz ez közös sorsunk, vigasztaltuk együérzően, majd amúgy bölcsész módra, nagy
beleéléssel taglaltuk kiszolgáltatoságunk eme legújabb tanújelét, amelyben
számítógépeink kiszámíthatatlan lelkére ismertünk. Hamlet nagymonológja
juto eszembe, elvégre nemhiába sorolta az élet gyötrelmei közé (Arany
fordításában) „a hivatalnak packázásait”: az eredetiben ugyanis „the insolence
of oﬃce” állo, vagyis a költő nyilván látnokilag megsejte valamit az „Ofﬁce” nevű programcsomag eljövendő uralmából. Fórizs kollégánkat azonban
a jelenség elméleti szempontból foglalkoztaa. Vegyük észre, hangzo kijózanító fejtegetése, hogy a programok már addig is frissíte állapotban voltak,
csak eggyel régebbi változatban, sőt programjaink mindig és csakis frissíte
verzióban működheek, hisz nyilván már prototípusaik is előzetes, még nem
forgalmazo kísérleti stádiumok továbbfejleszte változataiként jöek létre,
s közülük a legelsőt, ha volt is, nem ismerheük. Tehát nem az a lényeg
számunkra, hogy az immár frissíte legújabb változat feltehetőleg valamivel
többet tud, mint a régi (amely máris többet tudo, mint amire egyelőre
szükségünk van), hanem sokkal inkább az, hogy a régit, sőt a legrégebbit
sem valamiféle eredendően és mindörökre ado, érintetlen és érinthetetlen
ősváltozatként kell felfognunk. Amit tehát hagyománynak nevezünk, hangzo végül a merész analógiával levont következtetés, az nem lehet, soha nem
is lehete más, mint már eleve frissíte hagyomány, legöljebb ennek nem
voltunk tudatában, mert nem ismertük a korábbi frissítések történetét.
Innen érdemes tovább gondolnunk a ölvete analógiát, mert o is megvilágító, ahol érvényessége megszűnik és ezáltal sokatmondó különbségekre
ﬁgyelmeztet. Fontos eltérés, hogy míg a számítógépes programok készítői
frissítéskor legalább a művelet megtörténtéről és a várakozási időről értesítenek minket, a hagyomány sáfárai többnyire mélyen hallgatnak ezekről,
az áthagyományozoat minden változás közepee mintegy öröktől fogva
adonak és önmagával mindvégig azonosnak állítják vagy sejtetik. De hogy
is lehetne valamit beavatkozás nélkül, érintetlenül megőrizni? Még a legragaszkodóbb hagyományőrzés is kénytelen hozzányúlni a megőrzendőhöz,
sőt annak anyagát, összetételét vagy formáját valamelyest meg is kell változtatnia, hogy továbbörökíthesse. Ha tudjuk, hogy a szavak etimológiája



gyakran egy lényegláató cselekvésmintára mutat vissza,² nem meglepő,
hogy a konzervativizmus gyökében hordozo latin conservo ige vagy conservatio főnév egyaránt tartósításra utal, azaz egy olyan eljárásra, amely
nem lehet el adalékanyagok bevegyítése nélkül. (Ha olykor azt hinnénk,
hogy ez a művelet kimaradt, biztosak lehetünk benne, hogy megtörtént,
csak észrevétlenül. Telibe talál a Hamlet sírásójának szakmai megﬁgyelése:
legtovább a cserzővarga teste áll el rothadás nélkül a öldben, mert az ő bőrét
már életében átitaa s vízhatlanná tee a munkájához használt cserzőanyag.)
Vagyis nem az a kérdés, lehet-e bármely hagyományt, mint egy számítógépes
programot, frissíteni, hanem az, lehet-e nem frissíteni ? I a számítógépes
frissítés mint analógia arra is vonatkozik, hogy a megújíto programtól ügg,
milyen módon és formában jeleníthetjük meg a hagyományozandó szöveget,
s ez nem marad következmények nélkül a jelentésére nézvést; a hagyomány
tartalma nem választható el a hagyományozás módjától.
Mindezen túl a Hagyományfrissítés szóösszetétel azért alkalmas e könyvsorozat címéül, mert éppen ellentmondásosságával, sőt alkalmazhatóságának
szembeötlő korlátaival irányítja rá ﬁgyelmünket a vizsgálandó hagyomány
rejteen problematikus vonatkozásaira. Már a névelőhasználat dilemmája
árulkodó, ugyanis akár „egy” hagyományról beszélünk a sok közül, akár
„a” hagyományról, maga a főnév egyes számban áll, de amit jelöl, az változatokban él, melyek különböznek egymástól, sőt olykor ellentétben állnak
egymással. Egyes számú főnévként és határozo névelővel ellátva olyan,
mintha valami evidenciaként adora utalnánk vele, ám e nyelvtani művelet
ilyesféle sugallt jelentése általában is megtévesztő,³ s a konkrét hagyományokat közelebbről megvizsgálva be kell látnunk, hogy egyik sem eredendően
létező valami, hanem emberek által létrehozo és többféle változó alakban
fenntarto tárgyi, gondolati és szokásrendi konstrukció. Öröklö anyagán
kívül minden hagyomány előfeltevéseket is magába foglal, elemeit nehezen
összeegyeztethető igények sugallták, egészében pedig megkerülhetetlen hatalmi erőtérben (akár azzal szemben, de általa is alakítva) kelle létrejönnie,
tudatos vagy önkéntelen, olykor észrevétlen választásoknak is köszönhetően,
mígnem ezek által előformáltan megkaphaa mai alakját. Mindezt ráadásul,
miközben felfogjuk, észlelésünk is tovább formálja. Bármennyire igaz, hogy
a hagyományban eleve benne állunk, i érdemes eredetiben alapul venni e
² John L. A, A Plea for Excuses = A , –.
³ Vö. Northrop F, Myth as Information = F , –.



sokszor egyoldalúan parafrazeált és nemegyszer túlfeszítve alkalmazo gadameri formulát, nem feledve, hogy közvetlen szövegkörnyezetében annak az
álláspontnak cáfolatára szolgált, miszerint célunk a hagyománnyal szembeni
távolságtartás és szabadság elérése volna.
Wir stehen vielmehr ständig in Überlieferungen, und dieses Darinstehen ist
kein vergegenständlichendes Verhalten, so daß das, was die Überlieferung sagt,
als ein anderes, Fremdes gedacht wäre, — es ist immer schon ein Eigenes,
Vorbild und Abschreckung, ein Sichwiedererkennen, in dem ür unser späteres
historisches Nachurteil kaum noch Erkennen, sondern unbefangenste Anverwandlung der Überlieferung zu gewahren ist.⁴
Ellenkezőleg: mindig benne állunk a hagyományban, s ez a bennállás nem
tárgyiasító viszonyulás, mintha azt, amit a hagyomány mond, valami másként,
idegenként képzelnénk el — ellenkezőleg, eleve a sajátunk, mintakép vagy
elreentő példa, önmagunk újrafelismerése, amelyben későbbi történeti ítéletünk már aligha lehet megismerés, hanem a hagyomány teljesen elfogulatlan
magunkhoz alakítása.⁵

Ennek alapján jogos, sőt érdemes a túlságosan szűkítő és előíró hivatkozásokat azzal kiegészíteni, hogy azért persze Gadamer szerint is gondolkodó
erkölcsi lényként állunk a hagyomány(ok)ban, lehetőséget nyerve arra, hogy
belátásunk szerint (követendő mintaként, elreentő példaként, de mindenképp önfelismerésünkért és magunkhoz alakítva) használjuk (vagyis a hagyomány teret ad nekünk magában, nem pedig levegőtlenül s áldozatként
befalaz minket, mint szegény Kőmíves Kelemennét), s persze egyenként nem
is egészen ugyano állunk benne, ennélfogva ki-ki a maga, mégoly belső
nézőpontjából máshogy látja, értelmezi, s ezáltal máshogy teremti újjá és viszi
tovább a maga kapo hagyományát. Mivel az érvelés kedvéért Gadamer a
hagyomány szellemtudományi rehabilitálását szolgáló „Darinstehen” („bennállás”) metaforával a hagyományhoz fűződő viszonyunknak csak egyetlen
vonatkozását akarta kiemelni, ha minden összeüggésben csak ezt idézzük
mondatából, és gépiesen, abszolutizálva használjuk, akkor el is ödi az összes
többit, amelyek pedig az eredeti elképzelésben szükségképpen hozzátartoztak. Hasonlóképpen, bármennyire igaz a maga helyén Wigenstein szintén
sokat emlegete tétele, miszerint a hagyomány nem olyasmi, amit csupán
⁴ G , .
⁵ G , .



meg kell (és lehet) tanulnunk, vagy hogy nem fonál, amelyet, ha tetszik, csak
úgy ölvehetünk, („Tradition ist nichts, was Einer lernen kann, ist nicht ein
Faden, den Einer aufnehmen kann, wenn es ihm geällt”⁶), más összeüggésben rögtön hozzá kell tennünk kiegészítésül, hogy a hagyományt, ha nem is
tetszőlegesen, azért valahogy mégiscsak ölvesszük (újraválasztva a kapoat),
s hogy valamennyire azért tanulnunk is kell (és lehet). Ugyanígy, bár egyetlen
hagyomány sem csupán a tudatunkban létezik, mint Berkeley hajdani esse
est percipi tételét egészében⁷ alkalmazva gondolhatnánk, számunkra végül is
o jelenik meg, hiszen érzékelnünk és (aól elválaszthatatlanul) értelmeznünk kell. Amilyen mértékig tehát Berkeley tétele érvényes az emberi kultúra számunkra mindig érzékelten és értelmezeen létező jelenségeire, olyan
mértékig érvényes hagyományainkra is, ezért azok érzékelésének folyamata
maga is vizsgálatot érdemel. Egy szöveg befogadástörténete már csak ezért
sem valami külsődleges, járulékos és mellőzhető dolog az immanensnek és
változatlannak hi jelentéshez képest; egy mű szövegének és befogadástörténetének összehasonlító vizsgálatából sokat megtudhatunk az értelmezők beleérte előfeltevéseiről, amelyeket különben hajlamosak lehetnénk a szöveg
eredendő jelentésének tekinteni.
Könyvsorozatunk arra törekszik, hogy a hagyományozo művek változatlanságának előfeltevését felülbírálva egyenként megvizsgálja a . századi
magyar irodalom nagy kulturális alapító szövegeit, lehetőleg több szaktudomány képviselőinek bevonásával, s öltárja azok mai alakjának és jelentésének keletkezéstörténeti változásait, mindazokat a régi és újabb hagyományozási műveleteket, amelyek a sokféle szöveg- és jelentéshagyományból kialakítoák a hagyományozandóként kedvezményeze és jóváhagyo
főváltozatot, elödvén annak egykor megvalósult vagy lehetőségként ado
riválisait. Az utóbbiak öltárásával és szóhoz juatásával sorozatunk a gazdagítás szándékával közeledik a klasszikus magyar irodalom hagyományához.
Kölcsey Nemzeti hagyományok című írása azért szerencsés választás e sorozat nyitódarabjául, mert iskolapéldája annak, hogyan próbált egy kitűnő és
nagyhatású szerző, a Hymnus költője és a Parainesis írója gondolkodva számot
vetni öröklö hagyományának belső összeteségével, vagylagosságaival, hiányaival és hipotéziseivel. Kötetünk nemegyszer egymással is vitázó szerzői
azért tudnak külön-külön és együ jelentősen újat mondani erről a számos
⁶ W , .
⁷ B , .



nemzedék által forgato és kommentált, nagy szakirodalmú tanulmányról,
mert közös bölcsészeudományi képzeségük bőséges útravalójával ezúttal más-más tudományszak képviseletében, több irányból közelítenek hozzá.
Ferenczi Aila klasszikus ﬁlológusként vizsgálja benne az antik paradigma
szerepét, Takáts József eszmetörténészként a politikai nyelvezetek és gondolatrendszerek használatát, Fórizs Gergely kritikatörténészként a neohumanista irodalomfelfogás hatását, Rákai Orsolya tudománytörténészként egy
kultúraértelmező normarendszer kialakulását, Szilágyi Márton folklórkutatóként a „pórdal” megítélését és mögöe Kölcsey feltételezhető népköltészeti
ismereteit, S. Varga Pál ﬁlozóﬁatörténészként a pürrhóni szkepticizmus összekötő láncszemét e tanulmány és a Vanitatum vanitas közö, Gyapay László
irodalomtörténészként a viszonylagosító szemléletre ado költői válaszok
összeüggéseit az életmű egészében.
Kötetünk szövegválasztása megerősíti a Nemzeti hagyományok régóta sejte, de csak manapság felismert kulcsszerepét szerzője életművében. Nemrég a legújabb Kölcsey-életrajzban a Kölcsey-életmű kritikai összkiadásának
szerkesztője, Szabó G. Zoltán állapítoa meg e korábban rendre más (tágabb) összeüggésben vizsgált szövegről, hogy a nemzeti kultúrához méltó
történelmi közköltészet hiányát megállapítva és e hagyomány valamiféle
pótlásán gondolkodva olyan törekvésre vall, amely mélyen összeügg Kölcsey
saját költői feladatkeresésével, s megmagyarázhatja, hogy verseiben az addigi
általánosabb hazaﬁas érzéshez képest miért jelenik meg új minőség az 
májusára datált Drégel től fogva.
A Drégel ben és a később keletkeze azonos ihletésű költeményeiben viszont
már egy meghatározo történelmi emlékhely vagy személy van úgy megválasztva mint a vers ihlető tárgya, hogy mintegy példát, táplálatot adjon a
hazaszeretetre. Ezeket a hazaﬁság-érzést igazoló vagy tápláló történelmi példákat maga Kölcsey sorolta fel az -ban megjelent, feltételezhetően korábban
készült tanulmányában, a Nemzeti hagyományok ban: […] Feltételezhető, hogy
Kölcsey szándéka ennek a hiányzó költői hagyománynak valaminő pótlása
vagy megteremtése volt. A Nemzeti hagyományok ban kifejte gondolat alapján
legalábbis erre lehet következtetni. […] Az olyan jellegű vers mint a Drégel
() vagy mint a későbbi Szondi (), a Huszt (), a Munkács () csak
a Nemzeti hagyományok megírása idején/után keletkezhete. Csak a nemzeti
történelemhez való olyan reﬂexív viszony átgondolása után, melyet Kölcsey az
említe tanulmányában végigvi. Ezért ezeknek a költeményeknek keletkezési



körülményeit nem tudjuk a Nemzeti hagyományok ban kifejte gondolatoktól
üggetlennek tekinteni.⁸

Igen, pótolni akarván egy hiányzó költői hagyományt (tegyük hozzá : ahogy a
század nagy költői, Csokonaitól Vörösmartyn át Aranyig a hiányolt nemzeti
eposzt akarták mintegy utólag megírni), e verseivel Kölcsey feltehetőleg csakugyan e tanulmánya szellemében akart „táplálatot” adni a hazaszeretetnek.
(Ami azért is érdekes, mert a tanulmány végkövetkeztetése szerint leginkább a
színpadi művek tudnának „a nemzet szívéhez utat találni”, csakhogy ezek avato szerzőjére és egy „célerányos nemzeti játékszín” létrejöére még sokáig
várni kellene.⁹) I persze a „táplálat” nem a monográfus régiesítő szóleleménye, hanem a tanulmány jellemezte azzal a nemzeti költő eszményképeként
megrajzolt Ányost, hogy „szivétől veszen táplálatot emlékezete”, sorozatunk
szerkesztője pedig épp ebből alakítoa ki az első kötet címét : Szívből jövő
emlékezet. Aligha véletlen, hogy mind Kölcsey eredeti kifejezése, mind annak
szójátékkal élő modern átfogalmazása felidézheti bennünk az angol „wishful
thinking”, illetve a német „Wunschdenken” képzetét: ahogy a szívtől táplált
vagy szívből jövő emlékezet arra emlékszik, amire a szív emlékezni szeretne,
mondhatni amire legszívesebben emlékeznénk, s ahogy a vágy sugallta gondolkodás olyan következtetésre jut, amilyenre vágyik, úgy a hagyományban rejlő
hipotézist is részben kívánságaink irányítják. Bizony nem mindig öröm ezzel
szembesülnünk, ahogy Shakespeare IV. Henrik jében (II. rész, IV. felvonás,
. szín) az iú trónörökös is méltán feszeng, amikor holtnak hi atyja kinyitja
szemét s megpillantja nála a közben mohón fel is próbált koronát, majd az ő
gyanútlan mentegetőzésére, miszerint azt gondolta, nem hallja már beszélni
többé, a király így válaszol: „y wish was father, Harry, to that thought”,
azaz (Vas István fordításában) „Vágyad volt gondolatod apja, Harry”. Mindez
a befogadás folyamatára is érvényes: Kölcsey szövegének sorsa jól mutatja,
mennyire ügg az olvasó vágyo céljától, előfeltevéseitől és hipotéziseitől,
hogy miként értelmezi a szöveget, s ehhez milyen hagyomány részeként
vagy akár alapító szövegeként olvassa. Kölcsey művének keletkezés- és hatástörténete egyaránt ráirányítja ﬁgyelmünket hagyomány és hipotézis másu
gyakran észrevétlen maradó, de i izgalmasan feltáruló összeüggéseire, s a
hagyományban rejlő hipotézis messziről jövő és messze vezető nyomaira.
⁸ S , –.
⁹ K , I, .



Amikor Kölcsey a később Nemzeti hagyományok címet kapo tanulmányán dolgozo, mind a hagyomány, mind a hipotézis fogalma már átese
egy jelentős átértékelődésen; a tradíció mint szó és fogalom egyaránt kiment a forgalomból az előző két század folyamán, s épp a . század elején tért vissza megújulva,¹⁰ a hipotézisnek pedig, épp ellenkezőleg, már a
. század derekától kezdve mind nyilvánvalóbbá leek veszélyei, s nem
meglepő, hogy a módszertani kérdésekre mindig fogékony Kölcsey előbbutóbb mindkeő lappangó problémáival számot vete. David Hume már az
–-ben megjelent korai főműve (A Treatise of Human Nature) írásakor
szigorúan megvonta a hipotézisekre támaszkodó gondolkodás érvényességi
határát: szerinte minden hipotetikus vagy feltevésre épülő gondolatmenet,
bármennyire logikus érvelési láncolatot képez, végül is sem meggyőződéshez, sem bizonyítékhoz nem lehet elégséges, mert egyaránt hiányzik belőle
bármiféle jelen érzéklet és a valódi létezés biztos tudata.¹¹ Hume későbbi
műveiben e gondolat többféle megfogalmazásban tér vissza, de egyikben
sem engede a hipotézisek teljesítőképességének szigorú meghatározásából;
szerinte csakis ennek ﬁgyelembe vételével tanácsos hipotézisre támaszkodni.
(Nemhiába tartják egyesek a pozitivista ﬁlozóﬁa valódi ősatyjának,¹² ezen a
ponton ő radikálisabbnak, mondhatni pozitivistábbnak bizonyult az irányzat
majdani névadójaként ismert August Comte-nál is, aki a tudományos hipotéziseket ugyanúgy igazolhatónak tartoa, mint az érzékelhető tényeket.)
Három évtizeddel a hume-i Treatise megjelenése után más érvek alapján
kételkede a hipotézis bizonyító erejében a Kölcsey gondolatvilágához módszertani elveiben közelebb álló Herder. Ugyanis -ben a berlini akadémia
pályadíjat tűzö ki egy világos és átfogó hipotézisre, mely kielégítően megmagyarázza a nyelv eredetét, különös tekinteel arra a kérdésre, hogy isteni
adománynak kell-e tekintenünk, vagy az emberek nélküle is létrehozhaák.
Szempontunkból rendkívül tanulságos, hogy Herder miért tagadta meg a
kívánt hipotézis felállítását, ugyanis indoklásából jól kivehető, mit gondolt
a hipotézisek általános problémáiról.
Eredetileg a franciául megfogalmazo pályakérdés így szólt : „En supposant
les hommes abandonnés à leurs facultés naturelles, sont-ils en état d’inventer
le langage? […] On demande une hypothèse qui explique la chose clairement
¹⁰ P , vii.
¹¹ H , I, .
¹² K , –.



et qui satisfait à toutes les diﬃcultés”.¹³ Azaz maga a kérdés is egy elképzelt helyzetre utalva, gondolati kísérletként várta a hipotézis kidolgozását:
ha feltételezzük, hogy az embereknek saját képességeikre kelle (vagy kellene bármikor) hagyatkozniuk, akkor fel tudhaák-e (fel tudnák-e) találni
a nyelvet? Herder Abhandlung über den Ursprung der Sprache című értekezésében kétségbe vonta bármilyen hipotézis tudományos megbízhatóságát,
kevesellte magyarázó vagy meggyőző erejét, és helyee inkább biztos adatok
gyűjtésével próbálta megalapozni válaszát, mely szerinte így hathatósabban
kiszoríthatja a nyelv isteni eredetének ködösítő hipotézisét.
Wie würde er [der Verfasser] sich freuen, wenn er mit dieser Abhandlung eine
Hypothese verdränge, die von mehreren Seiten betrachtet, dem menschlichen
Geist nur zum Nebel dienen kann und dazu lange gedienet hat. Er hat eben
deswegen das Gebot der Akademie übertreten und keine Hypothese geliefert ;
denn was wäre es, wenn eine Hypothese die andre auf- oder ihr gleich wäge?
und wie pﬂegt man, was die Form einer Hypothese hat, zu betrachten […]. Er
beﬂieß sich lieber, „feste Data aus der menschlichen Seele, aus der menschlichen
Organisation, dem Bau aller alten und wilden Sprachen und der ganzen Haushaltung des menschlichen Geschlechts zu sammlen,” und seinen Satz so zu beweisen,
wie eine philosophische Wahrheit bewiesen werden kann. Er glaubt also mit
seinem Ungehorsam den Willen der Akademie eher erreicht zu haben, als er
sich sonst vielleicht erreichen ließ.¹⁴
Mennyire örülne [a szerző], ha ezzel az értekezéssel kiszorítana egy hipotézist,
mely — több oldalról szemügyre véve — csak elködösítheti az emberi szellemet, és ezt is tee hosszú ideig. Éppen ezért az író áthágta az Akadémia
parancsát, és nem állíto fel semmiféle hipotézist: mert mit érne, ha egy
hipotézis egyensúlyozná a másikat, vagy azzal egyenrangú lenne? És hogyan
szokták nézni mindazt, ami egy hipotézis formáját ölti ! Ezért az író inkább arra
törekede, hogy biztos adalékokat gyűjtsön össze az emberi lélekből, az emberi
szervezetből, a régi és kiműveletlen nyelvek szerkezetéből, végül az emberi nem
egész háztartásából, és úgy bizonyítsa tételét, ahogy egy ﬁlozóﬁai igazságot
bizonyítani lehet. Meggyőződése tehát, hogy engedetlenségével jobban teljesítee az Akadémia óhaját, mint ahogy az máskülönben talán teljesíthető lenne.¹⁵

¹³ H , .
¹⁴ Johann Gofried H, Abhandlung über den Ursprung der Sprache = H ,
.
¹⁵ Johann Gofried H, Értekezés a nyelv eredetéről = H , –.



Szaktudományunk módszertana mindmáig sokat köszönhet Herder ieni engedetlenségének, s főként az adatokra alapozo bizonyítás vágyának egy
végeredményként felállíto hipotézis benyújtása helye, de érdemes megﬁgyelni, hogy e kulcsfontosságú passzus (az értekezés záró bekezdése) az éles,
mondhatni végletes szembeállítások olyan rendszerét vonultatja fel, amely
közelebbről megvizsgálva felismerhetővé teheti egy egész tudománymódszertani és elméleti gondolkodásmód innen eredő vagy legalábbis innen érthető vakfoltját. Ugyanis egyik oldalon csupa pozitív értékeléssel áll egymás
melle a biztos adalékok gyűjtése, általuk a tétel bizonyítása, valamint általában a ﬁlozóﬁai igazságok bizonyíthatósága, végül az akadémia óhajának, ha
nem is formai, de érdemi teljesítése, a másikon pedig csupa leértékelő minősítéssel szerepelnek a másik lehetőség képviselői: egy hipotézis, amely csak
ködösíteni tudo, továbbá hipotézisek, amelyek közül egyik sem tudja meggyőzően felülmúlni a másikat, s amelyek mindegyike csak a szokásos kétkedő
megvetést tudja kiváltani az emberekből, s az akadémia óhajának formailag
megfelelő, de valójában nem kielégítő teljesítése. Azonban bármilyen tetszetős retorikájú ez az ellentétező szereposztás, nemcsak azt hallgatja el, hogy a
hipotézisek is adatokra szoktak hivatkozni, legöljebb a tudomány bizonyos
szintjén épp nem megfelelőnek vagy még nem elégnek tekinte adatokra,
hanem szinte hézagmentesen kizárja, résnyire sem engedi egy ennél sokkal
lényegesebb mozzanat felismerését: hogy az adatokra alapozo bizonyítás is
mindig tartalmaz hipotézist. Pedig ennek a vakfoltnak tulajdonítható, hogy
szaktudományunk adatokra támaszkodva bizonyító érveléseiben mindmáig
hajlamosak vagyunk gyanútlanul átsiklani a bennük rejlő hipotézisek fele.
Nincs arról szó, hogy akár Hume, akár Herder tagadta volna mindenféle
hipotézis mindenkori használhatóságát; csak az alkalmazásukhoz fűzö túlzó
reményeket igyekeztek eloszlatni, illetve használhatóságuk végső határaira
élesebben rávilágítani. Ehhez képest sokatmondó, hogy bár Kölcsey a maguk
helyén gyakran folyamodo feltételezésekhez, köztük tényellentétes (counterfactual) fajtájúakhoz, akár még a legtiszteltebb kötődéseivel kapcsolatban
is (például egy iúkori levelében azt latolgaa, hogy ha születése elő lelkét
megkérdezték volna, biztosan más hazát választ, noha utólag már semmi
kincsért nem cserélné el a számára elrendelt sorsot¹⁶), s másokkal együ ő
is kész volt komolyan latolgatni, milyen eposzt írt volna Csokonai, ha korai

¹⁶ Kölcsey Ferenc – Szemere Pálhoz, . november . = K , .



halála nem hiúsítja meg tervét,¹⁷ de mindig óvakodo aól, hogy egy merő
hipotézisre mint bizonyíto tényállításra hivatkozzon. Általában is vonzódo
a feltételezésre épülő gondolatkísérletekhez, a Nemzeti hagyományok meg
többek közt éppen a modellkereső, ezért eleve hipotetikus gondolkodás iskolapéldája, s bár mondatai nem feltételes módúak, érvelése feltételes módba
könnyen áehető feltételezések láncolataként halad (mi lenne, ha a római modellt követné a magyar kultúra fejlődése; a görögöt egyáltalán követhetné-e;
milyen utat kellene választania a lehetségesek közül). Ugyanakkor jól látható,
hogy a tanulmány gondolatmenete mindvégig gondosan ügyel a hipotézisek
teherbírásának határaira, és hogy szerzője láthatólag már i sem akar áttévedni a Wunschdenken olyan használatába, amilyenre később, -ban, a
Történetnyomozás írásakor mint a hipotézisek örök csábítására ﬁgyelmezteti
olvasóját.
I már Kölcseyt a hipotézisek lélektani veszélye aggasztja. Szerinte ezek
hajdan (feltehetőleg a görögöknél) a természet megismerésére szolgáltak („kik
a’ természet’ titkait ’s törvényeit akarták felvilágosítani, saját fejeikből alkoanak hypothesiseket, ’s azokat a’ természetre alkalmaztatván, később
bizonyos principiumokká igyekeztek formálni”), ilyen használatukat azonban
hiábavaló, sőt káros lenne a történetírásban meghonosítani, mert az előbbutóbb magát a vizsgálódót is megtévesztené. „A’ hypothesis’ alkotója lassanként hozzá-szokik azt, a’ mit először csak gyanúnak tarto, bizonyosságnak
hinni; ’s nem többé a’ valót, hanem magának a’ hypothesisnek megállapítását keresni. Összeköetéseket, hasonlatosságokat, világosságot nem az
emléktöredékektől a’ hypothesisnek, hanem a’ hypothesistől kölcsönöz az
emléktöredékeknek; ’s maga magát észrevétlen ’s akaratlanúl megcsalván,
mindent hamis fényben kezd tekinteni; ’s vizsgálódás helye vak hitre téved
el.” Eltévedését pedig azért nem veheti észre, mert minden logikus rendbe
látszik illeszkedni, ugyanis az ember hajlamos eleve azt találni, amit feltételeze. Aki a hipotézist már bizonyosságnak hiszi, „mivel következtetései közt
rendet ’s öszveüggést talál, nem is gyanítja, hogy hibáz”, pedig „sokszor a’
következtetések közt rend és öszveüggés lehet, ha szinte maga a’ fő állítvány
azok közé tartozik is, miket a’ logicusok petitio principii névvel neveznek”.
Mindezt szerelmi metaforával kifejezve: „Mennél inkább szerelmes valaki a’

¹⁷ D Péter, Csokonai és az irodalomtörténet feltételessége = H ,
–.



maga hypothesisébe, annál messzebb téveszti el magát, ’s annál inkább nem
veszi észre tévelygését”.¹⁸
Ha élhetek egy csak látszólag történetietlen összehasonlítással, hogy a
különbség jobban rávilágítson Kölcsey gondolatának sajátosságára, akkor
Wigenstein egy évszázaddal későbbi, de meglepően hasonló szerelmi analógiája kívánkozik ide, mely egyúal jól mutatja a hipotézis problematikájának
folytonosságát. Alaptétele azt állítja, hogy minden magyarázat voltaképpen
hipotézis, s éppen ezért nem tudhatja megnyugtatni az aggódó szerelmest.
(„Jede Erklärung ist ja eine Hypothese. Wer aber, etwas, von der Liebe beunruhigt ist, dem wird eine hypothetische Erklärung wenig helfen. – Sie wird
ihn nicht beruhigen.”)¹⁹ Ezzel szemben Kölcsey aól tart, hogy saját hipotézisünkbe beleszeretvén túlságosan is megnyugtat bennünket az összeillés csalóka látszata feltételezésünk és az igazolására kerese adataink közö, ezért
többé nem vehetjük észre, ha valami nincs rendben. Wigenstein szerelmi
hasonlata képes beszéddel, de a hipotézis meggyőző vagy bizonyító erejének
ugyanazon fogyatékosságára céloz, amelyet már Hume ﬁlozóﬁája szabatosan
meghatározo, illetve amely mia Herder elvetee a berlini akadémia javaslatát. S bármennyire későbbi a hipotézis eredménytelenségét hangsúlyozó
wigensteini gondolat, nemcsak azért kívánkozik ide, mert pontosan azt a
fenntartást fogalmazza meg, amely családfáját tekintve rokona a lényegében
neopozitivista bécsi kör sokáig elutasító álláspontjának minden olyan állítással szemben, amelyet nem lehet tapasztalatilag igazolni, hanem azért is, mert
Wigenstein másu a szerelmi analógiát egy olyan helyzetre is alkalmazza,
amely nagyon hasonlít a múltbeli tradíció egy bizonyos fajtáját kereső, de
nem találó, s ezért a pótlásának lehetőségein aggódva töprengő Kölcseytanulmány beszédhelyzetére. Épp miután arról beszélt, hogy a hagyományt
éppúgy nem lehet tetszőlegesen ölvenni, ahogy őseinket sem választhatjuk
meg, Wigenstein azt mondja, hogy akinek nincs hagyománya, de szeretné,
hogy volna, az olyan, mint egy boldogtalan szerelmes. „Wer eine Tradition
nicht hat und sie haben möchte, der ist wie ein unglücklich Verliebter.”²⁰ Ha
most (aligha önkényesen) összegezzük a két feltűnően összeillő gondolatot,
akkor eszerint a hagyományát nem találó ember megnyugtatására éppen úgy
kevés egy hipotetikus magyarázat, mint az aggódó, boldogtalan szerelmesére.
¹⁸ K Ferenc, Történetnyomozás, Muzárion, , –, főként –.
¹⁹ Ludwig W, Bemerkungen über Frazers Golden Bough = W
, . Fordítás tőlem – D. P.
²⁰ W , . Vö. SM .



Talán innen is érthető, hogy miért kapo mindmáig kevés ﬁgyelmet a magyarázatban rejlő hipotézis a Nemzeti hagyományok szövegében és utóéletében
egyaránt.
Pedig a Hymnus költője lévén, Kölcsey saját szövegeinek utóélete fokozottan ki volt téve a hipotézisük bűvöletébe feledkező olvasatok veszélyének.
Különösen igaz ez a Nemzeti hagyományok esetében, amelynek gondolatvilágára mindmáig sokan építeek saját idevágó koncepciójuk kialakításához.
„A Kölcsey gondolataival küzdők sora is hosszú Erdélyi Jánostól s Aranytól Horváth Jánosig, Babitsig, Kosztolányiig, Szabó Dezsőig, Laczkó Gézáig,
Németh Lászlóig, Hamvasig, Prohászka Lajosig, Györﬀy Istvánig, Karácsony
Sándorig, sőt Gulyás Pálig, Révai Józseﬁg s napjaink írói közül Márton Lászlóig. Mindezeknél a szerzőknél kimutatható a Nemzeti hagyományok alkotó
el- vagy félreolvasása.”²¹ Szegedy-Maszák Mihálynak ezt az -ben összeállíto névsorát a mából visszatekintve hosszan folytathatnánk, de ennél
sokkal fontosabb kérdés, hogy az „alkotó el- vagy félreolvasása” kifejezésben
használt „vagy” i (logikai műszóval) diszjunktív (szétkapcsoló) vagy konjunktív (összekapcsoló) akart-e lenni? Logikai diszjunkció esetén a mondat
azt jelentené, hogy volt, aki el olvasta a művet, azaz „alkotó” módon, de
érvényesen értelmezte, s voltak mások, akik félreolvasták, azaz rosszul/tévesen
értelmezték; konjunkció esetén a mondat azt sugallja, hogy e névsorban mindenkinek az olvasata egyszersmind félreolvasás eredménye is, mert (eszerint)
a keő közt nincs végső határ, s az elolvasás eleve nem lehet más, mint
félreolvasás. Maga Kölcsey a hipotézis alkalmazásának veszélyeit érzékeltetve
is erős meggyőződéssel bízo a diszjunkció végső lehetőségében, annál is
inkább, mert a helyes és helytelen értés közti végső határvonal elvi feladását
mint a ﬁlozóﬁa történetének egyik legrombolóbb hatású fejleményét tartoa
számon és Görög ﬁlozóﬁa című tanulmányában () elreentő példaként
emlegee.
Görög ﬁlozóﬁáról beszélve saját aggodalmának ado hangot. Elismerte,
hogy a megismerésre vonatkozó kételynek („szkepszis”-nek) szükségképpen
be kelle következnie a ﬁlozóﬁa történetében, s ez kétféle alakban jelent meg :
az egyik azt állítoa, „hogy semmi úton semmit tudni, ismerni s érteni nem
lehet (akatalepsia)”, a másik azt, „hogy mivel semmi sincs, aminek valósága és
valótlansága felől egyforma fontosságú erősségekkel nem lehetne harcolni:
az ember soha semmi állítást vagy tagadást egész bizonysággal nem fogad²¹ SM , .



hat el (pyrrhonizmus)”, de siete hozzátenni, hogy mindkét gondolati lépés,
bármennyire elkerülhetetlenül be kelle következnie, lerombolta a ﬁlozóﬁa
méltóságát. Ugyanis kérdésessé téve, hogy egyáltalán „lehetséges-e az emberi
léleknek valamit tudnia,” ez a végletes kétely szerinte a ﬁlozóﬁának nemcsak
elméleti, hanem gyakorlati részére is ártalmasnak bizonyult : „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 indiﬀerentizmus fejle ki.”²² Kölcsey minden tőle
telhetőt megte, hogy saját gondolkodása ne menjen el az immár bármiféle
különbségtevésről lemondó közönyig, aminek veszélye még költészetében
is foglalkoztaa. Kötetünkben Gyapay László szöveg-összehasonlításokban
gazdag tanulmánya mutat rá, hogy Kölcsey egész életművében küzdö a
mindent egyneműsítéssel fenyegető szemléletmód ellen, s még a Vanitatum
vanitas egyik versszaka is innen, e „veszedelmes indiﬀerentizmus” költői
szemléltetéseként értelmezhető. „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.” Nem vitás, hogy Kölcsey számára
a közönybe torkolló szkepszis beletartozo az európai gondolkodástörténet
hagyományába, de annak olyan elemeként, mint amilyeneket majd Gadamer
szerint az egyénnek jogában áll „Abschreckung”-nak, elreentő példának
tartani. Kölcsey nem hie, hogy a kapo hagyomány egészének, amelyben
állunk, minden részét csakis ájult tiszteleel fogadhatjuk.
Mindezek alapján rendkívül fontos, hogy kötetünk tanulmányai azért is
olvassák újra a Nemzeti hagyományok at, hogy kiderítsék, milyen hipotézisekre támaszkodo a szöveg utóéletének egy-egy korábbi (diszjunktív értelemben ve) „alkotó el- vagy félreolvasása”. Példamutatóan tüzetes szövegelemzése alapján például Takáts József (a kötetben korántsem egyedül,
de legnyomatékosabban) nem találja a tanulmányban sem közvetlenül, sem
gondolatmenetéből következtethetően azt az állítást, amelyre Horváth János
és nyomában egy nagyhatású értelmező vonulat mindmáig hivatkozo, s
megkísérelvén kideríteni, mi vezethete a hiányzó állítás sokakat meggyőző
beleolvasásához, végül arra az eredményre jut, hogy a hiányzó állítás logikusan benne lehete volna a Kölcsey-szövegben, az értelmezőknek pedig
szükségük volt arra, hogy benne legyen. Nem nehéz megjósolni, hogy a kötet
²² K Ferenc, Görög ﬁlozóﬁa = K , I, –.



ehhez hasonló felvetései nem lezárják, hanem felélénkítik e kérdés (és rajta
túlmutatóan az ilyen ügyek) tudományos megvitatását, élesebben körvonalazva számos idevágó módszertani problémát, például hogy csupán olyan
jelentést tulajdoníthatunk-e jogosan egy szövegnek, amely közvetlen állítás
formájában helyet kapo benne, illetve hogy hol végződik a gondolatmenetből következő tartalmak jogos feltételezésének határa, s hol kezdődik az
indokolatlan, sőt indokolhatatlan beleértésé, ami már félreértésnek minősíthető. Mi több, konkrét ﬁlológiai elemzések tárgyává tehető az eddig csak
általános elméleti síkon és gyorsan szétfolyó fókusszal, homályosan vizsgált
kérdés, hogy vajon elvileg mindenestül a szövegben vannak (vagy nincsenek)
az ilyen vitato állítások, vagy részben eleve és óhatatlanul az értelmezői
keret részei ? Kötetünk eﬀéle problémafelvetései módszertani és elméleti hagyományfrissítést kezdeményeznek, felülvizsgálatát szorgalmazva a ﬁlológia
klasszikus módszertani elvének, miszerint (ahogy azt még a vaskalapossággal
aligha vádolható Paul de Man is hie és hirdee²³) legbölcsebb arra tanítani a
bölcsészhallgatókat, hogy csakis konkrét szöveghelyekkel igazolható értelmet
tulajdonítsanak bármilyen vizsgált műnek. Ugyanígy tehetik (s reméljük,
teszik) felülvizsgálandóvá a kötet rendkívül szoros olvasatai szakmánk több
más módszertani beidegződését, például az értelmezői nézőpont jelentésalakító távolságának ﬁgyelmen kívül hagyását. Már két évszázaddal ezelő
megﬁgyelte egy kiváló angol költő-kritikus, a Kölcsey kísérletező gondolatiságához sok vonatkozásban hasonló Samuel Taylor Coleridge, hogy a szakmai
előképzeséggel és módszerekkel öljavíto érzékelésmód a kés élén apró
fűrészfogak egyenetlen sorát képes észrevenni, miközben ugyanezt a puszta
szem töretlenül egyenes vonalúnak látja, ellenben a kiﬁnomult elemző befogadás által nagy felbontásban szemlélt jelenség annyira széagolódik, hogy
az belső összeüggése megszűnésével fenyeget.²⁴ Kötetünk idevágó tanulságai
nyomán nemcsak azt kell újragondolnunk, mit is jelent, s voltaképp hogyan
értendő, ha az ieni vitákhoz hasonló pillanatokban azt mondjuk, valami
benne van egy szövegben vagy nincs, hanem azt is, milyen közelről vagy
távolról kell vizsgálnunk ahhoz, hogy éppen az rajzolódjék ki belőle, amit
keresünk, s ezek a különböző távolságból észlelhető sajátosságok hogyan
viszonyulnak egymáshoz.²⁵
²³ Paul  M, e Return to Philology =  M , –.
²⁴ C , –.
²⁵ Vö. Northrop F, e Archetypes of Literature = L , .



Első kötetül a Nemzeti hagyományok újraértelmezéseit választva könyvsorozatunk tiszteleg Csetri Lajos (–) elő, aki e szöveg megítélésében már bő három évtizeddel ezelő szemléleti megújulást sürgete, akkor még, sőt mindmáig nagyrészt hatástalanul. Ő ugyanis már -ban
úgy láa, Rohonyi Zoltán Kölcseyről szóló kismonográﬁáját bírálva, de a
szakmai közösség egészét ﬁgyelmeztetve, hogy a magyar irodalomtörténészi
közvélemény félreérti a Nemzeti hagyományok at, s hogy e kulcsfontosságú
szöveg újraolvasása nyomán másként kellene értelmeznünk Kölcsey egész
életművét.
Amennyiben ezzel a művel [azaz Rohonyiéval] is polemizálok, az is […] inkább
a magyar Kölcsey-szakirodalommal való polémia lesz. […] Ami pedig a -as
évek nagy történetﬁlozóﬁai és kulturpolitikai tanulmányát, a Nemzeti hagyományok at illeti, azzal kapcsolatban úgy érzem, Rohonyi is túlzoan előtérbe
állítoa a népköltészet kérdését. A tanulmány szövegének az a része, mely a
népköltészeel foglalkozik, valóban romantikus gondolkodó hatását mutatja,
Friedrich Schlegelét. De épp a Schlegel-ﬁvérekről köztudomású, hogy a népköltészet kultuszát milyen ironikus fenntartásokkal fogadták (ld. reagálásukat
a Des Knaben Wunderhornra). Friedrich Schlegel a korai romantika fenntartásait
még a nagy kontroverziója utáni évtizedben is őrzi, híres bécsi előadásaiban […]
A gyakran emlegete Kölcsey-idézet („Úgy vélem, hogy a való nemzeti poézis
eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni…”) e Schlegel-gondolatok
fényében más megvilágítást nyer s megmagyarázza: miért volt Kölcsey annyira
elégedetlen a korabeli magyar népdalok eszmei és művészi színvonalával, miért
kívánta őket felemelni a nemzeti tudat szintjére. […] Úgy érzem, e kérdőjelek
irányában jó volna újragondolni egész Kölcsey-képünket.²⁶

Csetrinek e máig rendkívül inspiráló, noha kétkötetes posztumusz tanulmánygyűjteményébe²⁷ be sem került írását kötetünknek már csak egyetlen
szerzője, Szilágyi Márton említi egy lábjegyzetében (. oldal). „Csetri Lajos
egy recenziójában határozoan arra utalt, hogy Kölcseynek a népköltészeel
foglalkozó mondatai Friedrich Schlegel bécsi előadásainak a felfogása fényében értelmezhetőek, s innen válhat érthetővé, Kölcsey miért érze elégedetlenséget a számára ismeretes költészeti anyag birtokában a népköltészet
kapcsán. Schlegel a népdalokról ugyanis nem azt állítoa, hogy azok általában is eszménynek tekintendőek, hiszen eleve nem képesek betölteni a
²⁶ C , .
²⁷ C .



nemzeti költészet feladatát.” Azonban bármilyen szövegszerű utalásnál ékesszólóbb hommage, hogy több ieni tanulmány akarva-akaratlanul éppen azt
az újragondolást kezdi el, amelyet Csetri egykori recenziója szorgalmazo.
Ugyanakkor a tőle kapo inspiráció, mint mindig, régebbről jö és távolabbról érkeze hozzánk : mint e recenzió megjelenése után Csetri egy René
Wellekről szóló beszélgetésünk során elmesélte nekem, a Nemzeti hagyományok ban kifejte népköltészet-koncepció újraértelmezésének szükségére
őt a René Wellek kritikatörténetének második kötetében () olvasható
Friedrich Schlegel-fejezet ébresztee rá; s valóban, a Csetri által bizonyítékul
hosszan idéze (öntebbi idézetemből kihagyo) Schlegel-szövegrészeket már
Wellek is idézte, ugyanazt emelve ki belőlük.²⁸ Kötetünk ennyiben tiszteletadás Csetri Lajos, René Wellek és a kritika- és tudománytörténeti kutatások
megalapozói elő, annak elismeréseként, hogy egyes észrevételeik nyomán
műértelmezéseinkben ma is előbbre juthatunk. A most induló könyvsorozat
pedig ugyanígy tiszteletadás akar lenni mindazon elődök vagy kortársak elő,
akikkel a hagyományfrissítés jegyében párbeszédet kezdeményez.

²⁸ W –, II, , . (Csetri a Wellek-mű német fordítását használta, én
az angol kiadást, de az idézeteket mindkeő eredetiben is közölte. — DP)
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