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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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F G
A Nemzeti hagyományok
és a neohumanista hagyomány ¹

Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert² tanulmányának hosszú
időn át beve értelmezése „az eredetiségében megújuló magyar nemzeti irodalom első nagy elvi programjának”³ tartoa ezt a szöveget. Ez az interpretáció, mely legteljesebb kifejtését Horváth Jánosnál nyerte el, úgy állítja az
origóba az értekezést, hogy azt egyben az addigi fejlődés célpontjává teszi :
eszerint a Nemzeti hagyományok betetőzése, összefoglalása a nemzetileg eredeti irodalom megteremtésére irányuló korábbi, kevésbé tudatos törekvéseknek, mivel „kijelöli azon tényezőit a hagyománynak, amelyek egy nemzetivé
fejlődni vágyó irodalmat e törekvésében támogathatnak”.⁴
A Nemzeti hagyományok irodalomtörténeti helyének egy másik lehetséges
meghatározási módja az, hogy a szöveget két, egyformán érvényes, egyenrangú, ám egymástól gyökeresen eltérő irodalomértési mód határpontjaként
azonosítjuk: az egyik az imitációs alapú, az antik görögségre orientálódó
egységes európai hagyomány talaján áll, a másik az eredeti nemzeti irodalmak tudatosan kimunkált, egymástól elkülönülő hagyományaiban gondol¹ A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatásával készült. Köszönöm Dávidházi Péternek a szöveg korábbi változatához fűzö lényegláató megjegyzéseit.
² Az Élet és Literatúrában -ban cím nélkül (VII-es sorszámmal) és álnéven publikált Kölcsey-tanulmány (C, VII, ÉLit , –.) csak a szerző halála után
kapta jelenleg ismert címét: K Ferenc, Nemzeti hagyományok = K ,
–.
³ S , .
⁴ H János, A magyar irodalom fejlődéstörténete = H , –, i:
.



kozik.⁵ Az alábbiakban ez utóbbi felosztást alapul véve vizsgálom meg az
elsőként említe – klasszicistának is nevezhető – hagyományfelfogás kései,
neoklasszicista avagy neohumanista változata és a Nemzeti hagyományok
közti viszony néhány vonatkozását. A neohumanista irodalomértés – bár
kétségtelenül az antik mintákhoz viszonyíto és a(z európai) hagyományegység elvét valloa – azon túl, hogy „benne állt” a hagyományban, maga
is annak tudatos alakításán, magasabb szintű újraértelmezésén fáradozo.
Olyan hagyományfelfogásról van szó tehát, melynek lényege nem múltba
fordulás és önállótlan reprodukálás, hanem a jövőbe tekintés,⁶ s melynek jegyében szüleek is programok a magyarság számára a Nemzeti hagyományok
megírásával nagyjából egy időben.

Az életkor-metafora Herdernél és Kölcseynél
A Nemzeti hagyományok ismert, a szöveg legelején álló alapmetaforája szerint: „Egész nemzeteknek, szintúgy mint egyes embereknek, meg vagynak az
ő külömböző koraik, Gyermekkorból virúl fel iúságok, iuból érnek férjﬁvá, ’s férjﬁkoroknak erejét az öregségnek lankadása váltja fel.”⁷ A Kölcseyﬁlológiában régóta elterjedt vélekedés, hogy a munka a herderi ﬁlozóﬁa hatásának jegyeit mutatja, s többször megfogalmazódo az is, hogy ez a fontos
szókép szintén a német ﬁlozófustól származik.⁸ Ez utóbbi nézet annyiban
⁵ Ernst Robert Curtius az egységes „európai irodalmat” a Homérosztól Goethéig terjedő  évszázadra teszi, ezt követi a „modern nemzeti irodalmak” megjelenése.
(C , –.)
⁶ Ernst Cassirer így fogalmazta meg a különbséget az erazmista humanizmus és a
neohumanizmus közö : „das Losungswort »ad fontes« wies diesen Humanismus
auf die Vergangenheit hin und hielt ihn immer wieder an ihr fest. Der Klassizismus
des achtzehnten Jahrhunderts ist von anderer Art. Bei aller Verehrung und Bewunderung der Antike, die auch ihn beherrscht und ihm den Stempel aufgeprägt hat, ist
er weit mehr auf die Zukun als auf die Vergangenheit gerichtet. Denn der Wille zur
Gestaltung, nicht der Wille zur Betrachtung ist hier das entscheidende Motiv. […]
die Gegenwart […] ist von der Vergangenheit erüllt, aber sie geht zugleich mit der
Zukun schwanger.” (Ernst C, Naturalistische und humanistische Begründung
der Kulturphilosophie [] = C , –; idéze hely : –)
⁷ ÉLit , .
⁸ F , .; F , . – Jelen kötetben : . oldal.



mindenképpen jogosult, hogy az emberi életkorok és a történelmi (vagy
nyelvtörténeti) korszakok közö vont párhuzam Herder műveinek gyakran
visszatérő gondolati alakzata : kritikai töredékeiben, nyelvészeti tanulmányaiban, az Ószövetség gel foglalkozó művében, iskolai beszédeiben és történetﬁlozóﬁai munkáiban egyaránt szívesen alkalmazza.⁹ Mivel azonban ennek
az analógiának a felhasználása Kölcsey korában (részben bizonyára Herder
nyomán) a történeti-történetﬁlozóﬁai áekintésekben közkeletűnek mondható,¹⁰ illetve azt megelőzően is Szent Ágostontól¹¹ Giambaista Vico-ig¹²
és a neohumanista populárﬁlozóﬁáig¹³ többször előfordult, kevésbé érdekes
a konkrét hatástörténeti összeüggés kérdése. Ehelye az alábbiakban azt
fogom vizsgálni, hogy Herder és Kölcsey milyen módon kezelik a szóképet,
milyen összeüggésrendszerbe illesztik be. Elsőként a metafora herderi kontextusát kísérlem meg ölvázolni.
Herder a metaforát általában nem valamely egyes nemzet, hanem az egész
emberiség története kapcsán szövi be, illetve amennyiben mégis valamely
nemzet vagy nép életkorairól szól, akkor a szókép funkciója az egyedi és a
nagy egész közti univerzális analógia megteremtése. Példa erre az allegória
egy korai felbukkanása az ún. nyelvregény felütésében :
Ahogyan az ember az életkorok különböző lépcsőfokain tűnik fel ; ugyanúgy
változtat meg mindent az idő. Az egész emberi nem, sőt még a halo világ is,
minden nemzet, és minden család a változás ugyanazon törvényeinek engedelmeskedik : a rossztól a jóig, a jótól a kitűnőig, és a kitűnőtől a rosszabbig
és a rosszig. Ez minden dolgok körpályája. Így van ez minden művészeel és
tudománnyal: szárba szökken, kibimbózik, kivirágzik és elvirágzik. A nyelvvel
szintén így van ez.¹⁴

Egy későbbi művében megfogalmazódik, hogy az analógia kiterjed minden
egyes emberre („minden egyén gyermekkora hasonló az egész nem gyermek⁹ Az életkor-metafora előfordulásait Herdernél áekinti : A , –.
¹⁰ Lásd Takáts József tanulmányában : –.
¹¹ S Á, De genesi contra Manichaeos, I, XXIII–XXIV. PL , –.
¹² Vö. A ,  sk.
¹³ Christian G, Betrachtung einiger Verschiedenheiten in den Werken der ältesten und
neuern Schristeller, besonders der Dichter [] = G , –. Különösen:
–.
¹⁴ Johann Gofried H, Über die neuere deutsche Literatur, Erste Sammlung von
Fragmenten [] = H , . Saját fordításom. A továbbiakban – ahol
nincs megadva a fordító – az idegen szövegeket saját fordításban adom.



korához”¹⁵), és így a mindenkori olvasóra is, aki ezáltal, mikrokozmosza és
az emberi makrokozmosz megfeleltethetősége révén lehet képes a történelem eseményeinek beleérző megértésére.¹⁶ Az -es Auch eine Philosophie
der Geschichte zur Bildung der Menschheit az emberiség kisgyermekkoráról
(Kindheit), gyermekkoráról (Knabenalter), iúkoráról (Jünglingszeit) és férﬁkoráról (Mannesalter) ír. Ez utolsót (a Római Birodalom bukásával) a „halál”
követi, mellyel egyidejűleg azonban „északon egy új ember születe”: germán
és egyéb barbár népek,¹⁷ a történelem új főszereplői. Az allegorikus sor i nem
folytatódik, viszont a mű vége felé a szerző a jelenkori embert mint „túlokosodo ősöreget” szólítja fel arra, hogy nézzen körül és ismerje fel : a öld legtöbb
népe (az „úgy neveze vadak”) még gyermekkorukban leledzenek,¹⁸ mintegy
az új világtörténeti ciklus ígéreteként.
A történetﬁlozóﬁai főmű, az Ideen zu einer Philosophie der Menschheit előszavában Herder elhatárolja magát aól az időközben elterjedt értelmezéstől,
hogy az Auch eine Philosophie… lapjain leírt „néhány allegorikus szava” az
emberiség gyermekkoráról, iúságáról, férﬁ- és öregkoráról alkalmas volna
rá, hogy biztos alapozást adjon a kultúrtörténetnek vagy az emberi történelem
ﬁlozóﬁájának.¹⁹ Ennek ellenére ebben a munkájában is használja az életkormetaforát, de egyrészt nem juat már neki központi szerepet a narratívában,²⁰
másrészt nem fejti ki teljesen, hanem leginkább a gyermekkor mozzanatára koncentrál. Ez azzal a történetﬁlozóﬁai szemléletváltással magyarázható,
melynek eredményeképpen a ciklikus történelemfelfogás helyét átvee nála
az emberi történelem emelkedő pályaképe,²¹ melynek szemléltetésére a gyermekkorral vont párhuzamot használja. A gyermekkor ilyen értelmű szimbolikus jelentőségére már az -es nyelvészeti pályamű fejtegetése is utalt
az embert jellemző és őt az állatvilágból kiemelő tulajdonság, a „Besonnenheit” körülírásakor: „Bármilyen idősek legyünk is, mindig a gyermekkorból
¹⁵ „Die Kindheit jedes Einzelnen ist der Kindheit des ganzen Geschlechts gleich”.
(Johann Gofried H, Älteste Urkunde des Menschengeschlechts = H ,
.)
¹⁶ Vö. A , .
¹⁷ Johann Gofried H, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der
Menschheit = H , –. I : .
¹⁸ H , .
¹⁹ H , .
²⁰ Vö. A , .
²¹ Herder történelemszemléletének megváltozásáról, erősödő „történelmi optimizmusáról” lásd : F , .



növünk ki, mindig útközben vagyunk, nyugtalanul, kielégítetlenül : életünk
lényegi vonása soha nem az élvezet, hanem az előrehaladás, és nem leszünk
emberek addig, amíg végig nem éltük életünket. Ezzel szemben a méh már
akkor méh volt, amikor az első méhsejtjét építee.”²²
Az Ideen… hasonló szemléletű koncepciója szerint az emberi történelem
célja a humanitás, a humanitásra való képzés, vagyis a humanitásnak mint
az emberiségben eleve benne rejlő immanens lényegnek a kifejtése. Ez a
progresszív folyamat leginkább a gyermeki (ki)fejlődés életszakaszának felel
meg:
Az ember semmilyen körülmények közö és semmilyen társadalomban nem
törekedhet másra, nem bontakoztathat ki mást, mint a humanitást […]. A humanitás érdekében rendezte el a természet nemzedékeinket és életkorainkat
úgy, hogy gyermekségünk hosszabban tartson és csak a nevelés segítségével
tegyen szert a humanitás valamely válfajára. A humanitás érdekében alakult
ki a öldkerekségen minden emberi életforma, ennek érdekében vezeek be
minden társadalomfajtát.²³

Összefoglalóan elmondható, hogy Herdernél az életkor-metafora mindig az
egyén vagy a nemzet kis világa és az emberiség mint nagy egész közti megfelelés, összecsengés, lényegi benső azonosság érzékeltetését szolgálja, üggetlenül aól, hogy az ado mű éppen az egyedi nemzeti sajátlagosságoknak
biztosít-e nagyobb hangsúlyt (mint az Auch eine Philosophie…), vagy az emberiség közös nagy téloszát helyezi előtérbe (mint az Ideen…).
Kölcsey munkájában a metafora kikerül ebből az antropocentrikus-neohumanista kontextusból, a szókép i nem az emberiség közös céljához vezető
út egyes állomásait van hivatva megjeleníteni, hanem kizárólag a nemzeti
fejlődését. Még ha minden egyes nemzet többé-kevésbé ugyanazon stációkon
is megy keresztül, még hogyha hatnak is egymás kultúrájára, párhuzamos
történeteiknek ebben az elbeszélésben sem közös mintája, sem közös célja
nincs. A neohumanista képzetkörben az örök mintaadó szerepébe emelt antik
görögség a Nemzeti hagyományok ban is példaképpé válik, de az elkülönülés,
a megőrzö egyediség példája: „a’ Hellen […] idegen világosság által a’
nemzeti körből ki nem kapato, ’s az eredetiség’ színét o is megtarthaa,
²² Johann Gofried H, Abhandlung über den Ursprung der Sprache = H ,
–. I : .
²³ H , .



hol kölcsönözö vonásokkal ékesült”.²⁴ A keresztény Európa számára ez a
minta ráadásul utolérhetetlen: „az a kirekesztő, saját centruma körül forgó,
de egyszersmind lelket emelő nemzetiség, melly a’ Hellennek tulajdona volt,
Európában nem találtatik”.²⁵ Kölcsey nemzeti sajátlagosságokra fókuszáló
elbeszélésében az emberi életkorokról szóló képes beszéd szerepe az, hogy
kijelöli az azt elvi keretet, amelyben a nemzeti hagyomány történetiségéről
szólni lehet (a nemzetek iúságában megjelenő „nemzeti Hőskor hagyja maga
után a’ nemzeti Hagyományt” stb.)²⁶ A lényegi problémához, vagyis a magyar
nemzeti hagyomány mineműségének megállapításához ez a metafora nem
visz közelebb. Megtudjuk belőle, hogy ha volt nemzeti hagyományunk, akkor
annak mely időszakban kelle megképződnie (a nemzetek iúságáról mondoaknak leginkább a „Hunnusok kora” vagy a honfoglalás kora felel meg), s
mikor kelle volna poétai formát öltenie (legkésőbb a Hunyadiak korában²⁷),
ám a megszakítatlan történeti emlékezet elemeiként megőrzö adatok híján
ezek a feltevések nem visznek előbbre. A magyar nemzeti hagyományok
„Álmoson felül” megcsonkultak, s csak közvete utalásokból következtethető
ki, hogy léteztek egyáltalán.²⁸ Bizonyossággal nemzeti hagyományunkról a
Kölcsey-szöveg csak negatívumokat állít: „semmi mythológiai nyomokat”
nem tartalmaz,²⁹ Aila bárdjainak dalait és a honfoglalás kori „köznépi énekeket” nem ismerjük, a „Kereszthadi korból sem szállongo hozánk semmi”³⁰,
a meglévő „köznépi dalok” közö pedig nincs igazán réginek mondható.³¹
Vagyis Kölcseynek a magyar nemzeti hagyományokkal kapcsolatos gondolatkísérletében az életkor-metafora – elvi érvényének explicit kimondása
ellenére – elveszíti azt a heurisztikus jelentőségét, amellyel Herdernél bírt.
Nem válhat önmagában, a nemzeti kultúra múltjára vonatkozó élő emlékezet
megerősítése nélkül erős értelmezői kereé. Ez pedig arra utal, hogy hiányzik
mögüle az antropológiai állandóba vete feltétlen neohumanista hit, az az
elképzelés, hogy az emberi kultúra minden idő- és térbeli variálódása melle
végül is folyamatos és egységes.
²⁴ ÉLit , .
²⁵ ÉLit , .
²⁶ ÉLit , .
²⁷ ÉLit , .
²⁸ ÉLit , –.
²⁹ ÉLit , .
³⁰ ÉLit , .
³¹ ÉLit , .



Toldy Aesthetikai levelei és a Nemzeti hagyományok
Feltehető a kérdés, hogy mennyire lehete meghatározó vagy elterjedt a
Nemzeti hagyományok  elejére tehető keletkezésének idején a herderi
neohumanista nemzetfelfogás, vagyis mennyire adekvát a neohumanista hagyományhoz mérni Kölcsey vonatkozó fejtegetéseit. E kérdéskörhöz adalékul
az alábbiakban egy olyan, a magyar nemzeti hagyományokkal kimondoan
herderi szemszögből foglalkozó szöveggel fogom összevetni Kölcsey írását,
amely azzal feltehetőleg időben és térben egyszerre keletkeze, s a keő
közö nem kizárt bizonyos kölcsönös hatás (vagy hatásiszony) fennállása
sem: Toldy Ferenc Æsthetikai levelek Vörösmarty Mihály’ épikus munkájiról
című munkájáról van szó.
Kölcsey és Toldy ugyanazzal a problémával szembesül : a magyar kulturális nemzeudatot meghatározni hivato hagyomány hiányzik vagy nagyon töredékes. A két érvelés vonatkozó felfogása az ezen hagyomány markáns elemét képező nemzeti mitológia vonatkozásában hasonlítható össze
a legjobban. Kölcsey az antik görögség kapcsán kifejti, hogy náluk „egy
félig religiói sejdítésekből félig történeti Hagyományokból öszve alkoto
hazai Mythológia készült, melly […] egy vidáman exaltált Poesisnek örök
tárgya le, ’s ez által a’ görög Poesist a’ görög hazaisággal elválaszthatatlanúl
öszveforrasztoa”.³² Később, a kereszténység elterjedésével a görög poézis
világa a „mythologiával együ elsülyedt.” Viszont a görög hagyománnyal
szemben a magyarban „semmi mythológiai nyomokat észre nem veszünk; ’s
ezek külömben is a’ kereszténység után idegenekké fogtak volna lenniek”.³³
Kölcsey a mitológiai (és históriai) hagyomány hiányát konstatálva lényegében lemondani látszik ősi hagyományainkról és helyeük más alapozást
keres a nemzeudatnak: a nemzeti karaktert vizsgálja (felvetve a nemzeti
nyelvvel való összeüggésének kérdését is),³⁴ továbbá rákérdez az eredeti
nemzeti költészet és a „köznépi dalok” összeüggésére,³⁵ s végül a nemzeti
játékszín fejlesztésének szükségességére fuatja ki érvelését.³⁶

³² ÉLit , .
³³ ÉLit , .
³⁴ ÉLit , –.
³⁵ ÉLit , –.
³⁶ ÉLit , –.



Kölcseyvel szemben a Zalán futása mitológiai apparátusát elemző Toldy
legalább a nemzeti hagyomány mitológiai szegmensét rekonstruálhatónak
véli :
A’ sziya–magyar nemzet’ mythológiáját nem ismérjük, mert annak Európába jövetele után az elhatalmazó keresztyénség azt csak hamar elfojtoa […].
A’ költőnek tehát, ki a’ históriából nem meríthete, szükséges volt, azt az emberiség’ (humanitas Herderi) philosophiájából kifejteni. Nemzetünk napkeleti, ’s
minden többi napkeleti mivelt és miveletlen nemzetekkel szoros contactusban
élt, a’ mit, nem szükséges hogy előed a’ nyelv’ philosophiájából kimutassam.
Lehete e’ hát vallyon religióját okkal más kútfőből meríteni, mint az orientalismusból ; ’s kell e’ ien a’ historiai igazságért nagyon szorongódnunk, holo
a’ philosophiai megvagyon.³⁷

A hivatkozás egyértelművé teszi, hogy Toldy a herderi (humanitás)ﬁlozóﬁát
alkalmazva véli lehetségesnek ﬁlozóﬁailag igaz kijelentések megtételét a magyar nemzeti mitológiáról. A „ﬁlozóﬁai igazság” (philosophische Wahrheit)
i megjelenő fogalmát Herder a nyelv eredetéről írt akadémiai jutalomfeleletében használja, azokban a rövid elmélkedésekben, amelyeket az értekezés két
nagy részének záradékaként iktat be. Szempontomból legérdekesebb a munka
legvégén zárszóként szereplő szövegrész, amely az egész értekezés ismeretelméleti pozíciójára reﬂektál. I Herder a berlini Királyi Tudományos Akadémia pályázati kiírására utal vissza, amely hipotézis megalkotását kívánta
az emberi nyelv keletkezésével kapcsolatban. Ezzel szemben hangsúlyozza,
hogy pályaművében „nem hipotézist állíto fel”, hanem azon fáradozo, hogy
„biztos adatokat gyűjtsön az emberi lélekből, az emberi szervezetből, minden
régi és vad nyelv felépítéséből és az emberi nem egész családjától”, és tételét
úgy bizonyítsa be, ahogyan „a legbiztosabb/legszilárdabb ﬁlozóﬁai igazság bebizonyítható”. Innen következik, hogy Herder számára lehetséges egy olyan
történeti adatokat nélkülöző területről mint a nyelv keletkezése, a puszta
tudományos feltevésnél erősebb, nagyobb valószínűséggel bíró kijelentéseket
tenni, ﬁgyelembe véve az emberi természet általános törvényszerűségeit és az
analógiás eseteket. Az így elért „ﬁlozóﬁai igazságot” szembeállítja Rousseau
és Condillac hasonló témájú, ám csupán hipotetikus érvénnyel megfogalmazo „ﬁlozóﬁai regényeivel”.³⁸
³⁷ T , .
³⁸ Johann Gofried H, Abhandlung über den Ursprung der Sprache = H ,
.



A Vörösmarty művében megjelenő magyar nemzeti mitológia ilyen értelemben ve ﬁlozóﬁai igazságát Toldy az Ideen… történetﬁlozóﬁájából kiindulva védelmezte. Herder szerint minden történelmi jelenség „fő törvénye”
annak hármas – tér, idő és nemzeti karakter általi – meghatározosága,³⁹ és
kifejti azt is, hogy az idő és hely általi „összeköetés” különböző népeknél
párhuzamos jelenségeket eredményez.⁴⁰ Figyelembe véve továbbá, hogy az
előbbieknek megfelelően Herder a vallást, illetve a mitológiát sem önkényes
konstruktumnak, hanem egy ado környezetben keletkeze, bizonyos mértékig aól üggő világértelmezési kísérletnek tartoa,⁴¹ Toldy joggal vélheti
„ﬁlozóﬁai igazságnak”, hogy az egymással szoros kapcsolatban álló, hasonló
környezetben élő „napkeleti népek” hitvilága hasonló volt, s így a magyaroknak is tulajdonítható olyan struktúrájú mitológia, mint az őshazájukban velük
szomszéd pársziké.⁴²
Egy másik, szintén koncepciózus eltérés mutatkozik Toldy és Kölcsey felfogása közö a nemzeti hőskor és a nemzeti költészet viszonyával kapcsolatban.
Kölcsey nézetét, miszerint a poézisnek, a nemzeti hagyomány megformálásának legkedvezőbb időszak az, amikor „a’ nemzet a’ zajló iúság’ korából a’
tisztább és józanabb míveltség’ csendesebb világába lépni kezd”⁴³, Toldy is
osztja, azonban a hőskor és a műveltség kora közé élesebb cezúrát von, mint
Kölcsey:
A’ hős kort őszve ne zavard a’ mivészet’ korával. Más koré a’ hős, másé a’ mív;
ezt a’ történetek is mutatják. […] Az én képzetem szerént csak egy bizonyos
időszak van a’ nemzetek’ életében, melly a’ tiszta époszi lelkesedést, mint
valamelly perennáló nővevényt neveli; ’s ez azon kor mellyben a’ nemzet’
csapongó iui tüze szűnedez, ’s forró vére lecsillapodván, nyugtalan iuság
után, komolyabb férﬁ lét áll elé : melly buzgó mellel ugyan, de csendes lángú ’s
nyilt szemmel néz vissza első korába, ’s veszély ’s szenvedélyeken túl, magasb
örömmel éli annak szépeit.⁴⁴
³⁹ „Földünkön minden létrejön, ami létrejöhet, részben a hely fekvésének és szükségleteinek megfelelően, részben a kor feltételeinek és lehetőségeinek, részben a népek
vele születe vagy kialakult karakterének megfelelően”. (H , .)
⁴⁰ H , .
⁴¹ „Minden nép mitológiája lenyomata annak a sajátos módnak, ahogyan ez a nép a
természetet láa”. (H , .)
⁴² A kérdésről bővebben lásd : F .
⁴³ ÉLit , .
⁴⁴ T , .



Kölcsey tétele szerint a nemzeti hagyományt maga után hagyó hőskor, már
maga is „egy valóságos költői helyhezetet” jelent, melyet így jellemez : „A’ fejleni kezdő ﬁatalka léleknek épen úgy sötéisztában, homályon általsúgárzó
gloria közt tetszik fel a’ természet, mint a’ Költő elő : csakhogy a’ Költő a’
lelkesedés’ pillantatában a’ tapasztalás’ nyomvasztó világából kikapva él, a’
ﬁatal lélek pedig még abba nem lépe.”⁴⁵ A költői helyzetű „ﬁatal lélek” és a
(férﬁkorú) „Költő” keőssége emlékeztet Schiller felosztására a természeel
azonos naiv és a természetet kereső, a műveltség állapotában ahhoz visszatérni kívánó szentimentális költőről.⁴⁶ A különbség az, hogy a művelt kor
nemzeti költője számára nem a természetnek, hanem a nemzeti hőskornak
kell feltetszenie „bizonyos sötéisztában”.⁴⁷ Tehát Kölcsey koncepciójában
a nemzeti költő tevékenysége előfeltételezi annak a valakinek/valakiknek a
ténykedését, akik a hagyományt a hőskorból maguk után hagyták, vagyis valamilyen mértékben előformálták. A nemzeti hagyomány csak akkor létezhet,
ha azt valaki hagyományozta és a hagyományozódás folyamata a jelenkorig
töretlen volt. Ez jellemzi a görög hagyományt, mely „szakadatlan idősorban,
s mindég tiszteletben tartatva szállo a késő unokákra”. Ahol „ősi Hagyomány” nincs, vagy kevés, o „nemzeti Poesis nem származhatik”.⁴⁸ Ezzel
szemben Toldy szervesen átörökíte nemzeti hagyomány megléte nélkül is
lehetségesnek tartja nemzeti költészet, konkrétan nemzeti eposz létrejöét.
Ennek letéteményese az olyan eposzköltő, aki képes „nemzete repraesentánsaként”⁴⁹ fellépni, s ebbéli minőségében mintegy magában egyesíti a Kölcseyféle hagyományozó és hagyományt feldolgozó költőt : „a’ Magyar most nemzeti életének egy nevezetes szakaszát éli, mellyben önmagáról eszmélkedvén, ezt az elmulal egybevetvén, az emberi szellem’ örök változhatatlan
törvényei szerént, a’ multat a’ jelennel öszvekapcsolja, az objectivitásnak
⁴⁵ ÉLit , –.
⁴⁶ „Minden költő vagy maga a természet, vagy keresi az elvesze természetet. Ebből két
egészen különböző költészeti mód származik, melyek kimerítik és felosztják a poézis
egész birodalmát. A költők, mármint akik valóban azok, kivétel nélkül vagy naivak,
vagy szentimentálisak aszerint, hogy milyen az a kor, amelyben művészetük virágzik,
s milyen esetleges körülmények befolyásolják általános műveltségüket és elméjük
átmeneti hangulatait.” (Friedrich S, A naiv és szentimentális költészetről []
= S , –, I : .)
⁴⁷ ÉLit , .
⁴⁸ ÉLit , .
⁴⁹ T , .



subjectivitást ad – ’s hasonlóan a’ tükörhöz, melly a’ magába felve tárgyat
ismét vissza ragyogtatja, a’ subjectivitásnak objectivitást kölcsönöz. Ezen két
szerencsés környűlállás’ öszvetalálkozásában kelhetének-fel Horvát Endre,
Vörösmarty.”⁵⁰ Ezeknek a különleges nemzetreprezentáns költőknek a szerepeltetése ismét csak a humanitásﬁlozóﬁa alapján lehetséges, azt kell hozzá
feltételezni, hogy ezek a kiválasztoak támaszkodhatnak az „emberi szellem’
örök változhatatlan törvényeire”. E törvényeket követve ugyanis az eposzi
kor költője nincs ráutalva a hőskori hagyomány adatolható, hagyományozo
formájára, a ﬁlozóﬁai igazság eléréséhez az is elég, ha kikövetkezteti annak
tartalmát.
Hasonló költői funkcióban Kölcsey Ányos Pált lépteti fel, a neki tulajdoníto nemzetreprezentáció azonban nem a történeti epika keretében megy
végbe, hanem a líra területén, és nem is az átörökíte nemzeti hagyomány az
alapja, hanem a korábban konstatált magyar „charakteri sentimentalismus” :
Azon kornak gyermekei közül bizonyosan Ányos az, ki leginkább saját tüzében
látszik olvadni, ’s kinek érzése a’ nemzetiséggel ’s phantasiája a’ hon’ képeivel
leginkább rokon. Soraiból egy szelíden bús, ’s a’ hazához hevüleel vonzódó
léleknek hármoniája hangzik felénk ; énekbe ömlő sentimentalismusát, a’ honszerelem’ érzelmei által vezeti […] szívétől veszen táplálatot emlékezete, melly
a’ nemzet múlt korának történetein olly örömmel andalog, ’s a’ virúló mezőn
a’ rajta elhullo hős’ árnyékát pillantja meg ; kisérőjévé teszi a’ bajnoknak a’
poetát, ’s az új kort a’ régivel összekötvén, e’ párosításban egy költői közép
világot keres, mellynek megszelídűlt, megnemesíte fényében magát minden
érző hazaﬁ fellelhesse, ’s meglelkesítve lelhesse fel.⁵¹

Vagyis a nemzeti karakter lép a (rekonstruálhatatlan) nemzeti hagyomány helyére: az ezen karaktert birtokló költő képes emlékezni hagyomány híján is, s
hogyha nincsenek is fennmaradt adatok, melyekre emlékezhetne, a „szívével”
látja és láatja a múltat.
A Nemzeti hagyományok és az Aesthetikai levelek közti hatások megléte szövegszerűen kétségbevonhatatlanul nem bizonyítható, a párhuzamos olvasás
azonban olyan szoros vitaszituációs összeüggésre utal a két munka közö,
hogy érdemes röviden áekinteni, mi tudható a szerzők kapcsolatáról abban az időszakban, amikor a két írásmű – közel egyidejűleg – megszülete.
⁵⁰ T , .
⁵¹ ÉLit , .



A Nemzeti hagyományok megírásának időpontjáról közvetlen adat nem áll
rendelkezésre, de joggal feltehető, hogy  tavaszán keletkeze, amikor
Kölcsey Pesten és Pécelen dolgozo együ Szemere Pállal az Élet és Literatúra
szerkesztésén.⁵² A munka az Élet és Literatúrának az . augusztus -i
vásárra megjelent első kötetében láto napvilágot. Toldy . június -i
levelében számol be Bajzának a Kölcseyvel való első – előző napi – találkozásáról.⁵³ Kölcseyék ezután felkérték Toldyt, hogy legyen új folyóiratuk
munkatársa, s már június -e elő megbízták az Élet és Literatúra-kötetek
kéziratának korrigálásával.⁵⁴ Toldy a saját munkáját három részletben közölte a Tudományos Gyűjtemény . júliusi, augusztusi és . márciusi üzetében, tehát nem kizárható, hogy legalább a második közleményre
már hato Kölcsey szövegének olvasmányélménye, melyről mindazonáltal
csak július -én számolt be Bajzának a következőképpen : „Az első részben
[…] K[ölcsey]nek egy istenes értekezése van a hőskorról”.⁵⁵ Kölcsey szintén
megismerkedhete Toldynak a magyar nemzeti hagyományokról vallo felfogásával, például azon eszmecserék során, melyeket  júliusában folytato az iú irodalmárral, nem is szólva arról, hogy Toldy az eposzi korra
vonatkozó nézeteiről már korábban is írt: egy  decemberében megjelent
német nyelvű cikkében a magyar eposz „fényes korszakának” beköszöntét
ünnepli, és – az Aesthetikai levelek et megelőlegzően – az eposzköltőktől várja,
hogy tökéletes képet adjanak „a régi magyarok hősiességéről, költészetéről,
mítoszairól és nemzeti szokásairól”.⁵⁶ Annyi bizonyos, hogy Toldy – Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly melle – Kölcseynek címezte az Aesthetikai
levelek könyv alakú -es kiadásának előzéklapján olvasható ajánlást, egy
olyan Lessing-idézet kíséretében, amely a mesterrel szemben „csodálkozva
kételkedő, kétkedve csodálkozó” hozzáállást ír elő.⁵⁷ A kötetet Toldy ezzel a
kommentárral küldte meg Kölcseynek . július -jén : „Akarom, tudassék
hogy én, ha választo pályámon valaha szerencsés leszek, kimondhatatlan
sokat köszönök a’ Barátom Uram’ írásainak; ’s legyen szabad i megval⁵² Lásd: G .
⁵³ B / T , –.
⁵⁴ Toldy Ferenc – Bajza Józsefnek, . jún. . = B / T , .
⁵⁵ B / T , .
⁵⁶ S , .
⁵⁷ A moó : „Mit Bewunderung zweifelnd, mit Zweifel bewundernd gegen den Meister. Lessing.” Az ajánlás : „Kazinczy Ferencz Kisfaludy Károly Kölcsey Ferencz
mestereim-, ’s barátimnak.” (T )



lanom, hogy azon órák, mellyeket a’ múlt évben Barátom Urammal töltöttem, mindenkor életemnek igen szép és elfelejthetetlen óráji közé fognak
tartozni.”⁵⁸ A küldeményre Kölcsey válaszlevelében ennyit reagált: „Itéletet
adjak a’ Levelekröl? […] az Aesth[etikai] levelekben sok van a’ mit én nem
úgy hiszek, de jól tudom azt, hogy nem csak az az igaz a’ mit én magam annak
tartok. Szeretem, ha minden fej a’ maga saját világa után indul inkább, mint
a’ másé után vakon. Azonban az irígy is kénytelen lesz megvallani, hogy az
Aesth[etikai] levelekben sok tudomány van”.⁵⁹

A Nemzeti hagyományok és az eklektikus ﬁlozofálás
Kölcsey sorai, melyekkel elhárítja az Aesthetikai levelek ölöi ítélkezést,
ugyanazt a szellemiséget tükrözik, mint az Élet és Literatúra szintén tőle
származó moójában az o Montesquieu-nek tulajdoníto passzus : „nem
mondani el mindent; ’s a’ mit mondunk is, csak azért mondani el, hogy az
Olvasó gondolkodásra ébresztessék”.⁶⁰ A folyóirat szerkesztői alapelvének
tekinthető mondat feltételezésem szerint az -os első kötetben kiado
Nemzeti hagyományok beszélőjének pozícióját is meghatározza, ezért fontosnak tartom idézni az eredeti szövegkörnyezetből a gondolat részletesebb –
bár a folyóiratban nem publikált – kifejtését is: „Semmit sem kerűlök inkább,
mint azt : nehogy másokat tanítani láassam; ’s mindenü csak saját szűk
olvasásomnak ’s gondolkozásomnak resultatumait szeretem a’ közönségnek
bemutatni. Innen van, hogy írásomban hézakok vagynak; ’s principiumim
nincsenek iskolai szorossággal kifejtegetve.”⁶¹
E részlet nagy jelentősége Kölcsey (és az Élet és Literatúra, s különösen
a Nemzeti hagyományok ) módszertana szempontjából akkor mutatkozik meg,
ha ﬁgyelembe vesszük, hogy a folyóirat utolsó (Muzárionra átkeresztelt) kötetében közölt Történetnyomozás című Kölcsey-szöveg tartalmazza az ellentétes
metódus leírását is. I az önkényes hipotézisek alaptétellé emelése és a körkörös érvelés, vagyis a felte princípiumból kiinduló, majd azt igazoló érvelési
mód ellen szól Kölcsey:
⁵⁸ K , .
⁵⁹ Kölcsey Ferenc – Toldy Ferencnek, . szept. . = K , .
⁶⁰ ÉLit , .
⁶¹ K Ferenc, Jegyzetek a’ Kritikárol és Poesisröl = K , –. I: .



Azok, kik a’ természet’ titkait ’s törvényeit akarták felvilágosítani, saját fejeikből alkoanak hypothesiseket, ’s azokat a’ természetre alkalmaztatván,
később bizonyos principiumokká igyekeztek formálni. Hasznos-e a’ valónak
ezen módját a’ historiára is alkalmaztatni? Talán nem csak nem hasznos, sőt
felee veszedelmes. 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. […] Mennél inkább szerelmes valaki
a’ maga hypothesisébe, annál messzebb téveszti el magát, ’s annál inkább
nem veszi észre tévelygését […] saját gondolatit a’ valósággal összetéveszti;
széles olvasásától félre-vezeetvén, fontosságot a’ sokaságban keres; ’s mivel
következtetései közt rendet ’s öszveüggést talál, nem is gyanítja, hogy hibáz
[…] 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.⁶²

Tehát a forráskritika nélküli, az adatok eredeti összeüggéseit ﬁgyelmen kívül
hagyó anyaggyűjtés (erre használja Kölcsey a „széles olvasás” kifejezést),
párosulva az adatok önkényes rendszerezésével az a helytelen, dogmatikus
(történet)vizsgálati módszer, amellyel szemben áll a „szűk olvasásra” alapozó,
vagyis – ha a „széles olvasás” ellentétének vesszük – az adatok eredendő kontextuális jelentőségét felmérő, köztük aszerint válogató, s nem az alapelvhez
való visszatérést célzó, hanem a kiindulási alaptételt ki nem fejtő, végső soron
annak felülírását célul kitűző metódus. Ez utóbbi megvalósítójának tekinthető az Élet és Literatúra-moóban szereplő (vele megszólíto?) „gondolkozó
fej”, aki „ítéletet hoz a’ resultátumokról a’ principiumokra és viszont”.⁶³ Egy
korábbi tanulmányomban az Élet és Literatúra ezen idézetben is kifejeződő
szerkesztői koncepcióját a baconi aforisztikus–eklektikus ﬁlozofálás hagyományához kötöem,⁶⁴ hasonlóan előképként tekinthetünk azonban a cicerói
eklekticizmusra is.
Feltételezésem szerint Kölcsey fenti, az Élet és Literatúra szövegeinek értelmezésénél szem elő tartandó megjegyzéseinek háerében egy, a decorum-elméletekkel kapcsolatos antik eredetű retorikai közhely áll : a kizárólag
⁶² K Ferenc, Történetnyomozás, Muzárion, , –. I : –.
⁶³ ÉLit , .
⁶⁴ F a



tudományhoz avagy bölcselkedéshez, illetve a mindenfajta személyhez és
témához illő megszólalásmód elkülönítése.⁶⁵ Két, a retorikai és a poétikai hagyományt meghatározó mű, Cicero Orator a és Horatius Ars poeticája ezeket az
előadásmódokat nem kizáró ellentétként állítja szembe egymással, hanem az
szűrhető le belőlük, hogy az esztétikai illendőséget/méltóságot költőként vagy
szónokként az képes megvalósítani, aki egyszerre van birtokában a ﬁlozóﬁai
elméletnek és járatos az élet dolgaiban: „bölcs”, tanulmányozza a „sokratinus
könyveket”, ám ugyanakkor tisztában van a magánéleti szerepekkel és a
közszereplők feladataival.⁶⁶ I tehát a decorum doktrínája keős szerepkört
ír elő a megszólaló számára.⁶⁷
Cicerónál az orator perfectus eme vonatkozásához kapcsolható a tökéletes
szónokról beszélő saját beszédpozíciójára reﬂektáló következő megjegyzés :
„nincs szándékunkban bármit is tanító célzaal fejtegetni, és inkább úgy
szólunk a tárgyhoz, hogy értékelőt [existimator], ne tanítómestert [magister]
lássanak bennünk”.⁶⁸ Később ugyanezt a pozicionálást megerősítésként megismétli, de ezúal egy, a szónoki tárgy deﬁniálásának kétféle módját bemutató
szövegrész lezárásaként:
Gyakran ki kell fejtenünk elgondolásunkat valamely dologról, és fogalmi meghatározással fel kell tárnunk, hogy mi a jelentése, hiszen a meghatározás nem
egyéb, mint a szóban forgó tárgy lehető legtömörebb szóbeli magyarázata. Majd
bármely tárgykör kifejtése után, amint már ismeretes előed, meg kell vizsgálnunk, melyek e tárgykör formái és alkotóelemei, hogy szerintük alakuljon ki a
beszéd. Az általunk elképzelt ékes szavú szónokban tehát meglesz az a képesség,
hogy tárgyát meghatározza, s ezt nem olyan szűkszavúan és tömören teszi, mint
ama ölöébb tudományos értekezésekben szokás; hanem bővebben kifejtve,
s egyszersmind gazdagabb nyelvezeel is, a tömeg ízléséhez, a hallgatóság értelmi képességeihez mérve. Ha pedig a dolog természete úgy kívánja, tárgyának
egészét bizonyos tárgykörökre osztja felaprózva, hogy semmit ki ne felejtsen
belőle, és semmi ölöslegeset ne fűzzön hozzá. De hogy ezt mikor és hogyan

⁶⁵ Philodémosz szerint: „τό πρέπον τό κατά σοφίαν”, illetve „τό πρέπον καθ’ έκαστον
πρόσωπον καί πράγμα” (G / F , .)
⁶⁶ intus H F, Ars poetica, –. Vö. még : Marcus Tullius C,
Orator, .
⁶⁷ Cicero és Horatius decorum-tanának értelmezésénel a következő tanulmányt követem: G / F .
⁶⁸ C, Orator, . (ford. K Csilla)



tegye, ez pillanatnyilag nem ide tartozik ; hiszen ahogy fentebb mondoam,
csak bírálóként [iudex] s nem tanítómesterként [doctor] kívánok fellépni.⁶⁹

Cicero tökéletes szónoka tehát beszédében nem marad meg a fogalmi meghatározásnál, hanem azon túl képes a tárgy egyes konkrét eseteit, formáit is vizsgálni, s így a tárgyról való előadását érthetőbben, érzékletesebben, exoterikus
módon alakítani. Ez a szónok úgy bírálja vagy értékeli az egyes eseteket, hogy
megvan hozzá az elméleti – tanítómesteri – tudása is. Hasonló hozzáállás
Kölcseyé, aki szintén tanítómesteri – teoretikus – tudás birtokában szólal
meg, de nem fejtegeti ki „iskolai szorossággal” alapelveit. Látszólagos ellentmondás a cicerói és Kölcsey-féle pozíció közö, hogy előbbi esetben a bővebb
kifejtés, utóbbiban pedig a hézagos kifejtés biztosítja a tanítói gyakorlaól
való eltávolodást. Pedig valójában ugyanannak a módszertani eljárásnak az
aleseteiről van szó: mindkét metodika célja a gondolatmenet lezárásának,
a végső fogalmi meghatározásnak az elodázása. A „tárgy egészének” (genus universum) felaprózása ugyanúgy a végigmondó, dogmatikus módszer
ellentéte, pontosabban meghaladása, mint a gondolatmenet megakasztása a
cél elő, mivel mindkeő az igazságok, megközelítési módok részlegességét,
pluralitását implikálja.⁷⁰ Hozzátehetjük ehhez, hogy az Élet és Literatúra
kontextusában a gondolkozó, a gondolatmenetet a maga számára befejezni,
a konzekvenciákat levonni képes olvasó feltételezése nem a kiválaszto kevesekhez való szólás igényével párosul, hanem – és ez ismét cicerói vonás –
a publikumra hatás módozata. A folyóirat moójában a ﬁlozóﬁai iskoláktól
üggetlen, azok tanításait saját tapasztalata alapján felülbíráló és kiegészítő
eklektikus ﬁlozófus eszményképe sejlik fel.⁷¹
A nagy probléma, amivel ezen eklektikusnak vagy aforisztikusnak nevezhető módszer kapcsán Kölcseynek (úgy is mint az Élet és Literatúra szerkesztőjének) szembe kell néznie, a metódus háerét, működőképességét biztosító
emberkép érvényességének kérdése. Cicero univerzálisan képze, a nagy
egészet és annak részeit, elméletet és gyakorlatot egybefogni képes perfectus
⁶⁹ C, Orator, . (ford. K Csilla)
⁷⁰ Az így érte eklektikus módszertan kifejtése : Marcus Tullius C, Tusculumi eszmecsere, V. . és V. . A további vonatkozó Cicero-szöveghelyeket lásd : A
, –.
⁷¹ Ezen ideál legtömörebb megfogalmazását Horatiustól szokás idézni : „egy mester
tana sem köt s egyre sem esküszöm én fel”, „gyűjtöm s elraktározom azt, mit
elővehetek majd”, „Azt keresem, mi igaz s mi a jó, s elmélyedek ebben”. (H,
Episztolák, I. . ., . és . ; ford. H István Károly)



orator a, ez a ﬁlozófus-szónok-politikus, egyben az általános emberi eszmény,
a humanitas megtestesítője, garantálja az ideál és az egyedi formák világa
közti közbülső, közvetítő funkció betöltését. Horatiusnál a ﬁlozófus-költő, a
poeta perfectus tölt be hasonló szerepet. A jelenkorra nézve viszont a spekulatív ész, szépérzék és gyakorlati érzék ezen együese inkább kétségek és
vágyak tárgya Kölcsey számára Iskola és világ címen kanonizált szövegében,
mely az Élet és Literatúrában a VI. pont ala közvetlenül megelőzi a Nemzeti
hagyományok at:
Én az újabb Nemzetek köz nem lelem azon szellemet, melly a’ görög Nagyokon ’s némelly Rómaiakon is tündöklik. Azon boldog-egü Régieket, leek légyen bár Philosophok vagy Bajnokok, egyformán vészi környűl, mint valamelly
glória, a’ széplelkűségnek ’s örökké-virúló iuságnak bizonyos sugára […].
O az érzés a’ szép eránt, egyesülve az érekor’ bölcseségével ’s nagyságával
teszi azt, a’ mit én minde mai Nagyokban is találni óhajtanék. Igy lennének
közünk szeretetre méltó Philosophok és Katonák, valamint el nem puhúlt
érzelmű Poeták […] De hol vagynak azon környülmények, mellyek Homért és
Sokratest, Plátót és emistoklest szülték ? […] Csak egy szikrát azon lángból,
melly a’ még ﬁatal Sokrates’ lelkében lobogo – ’s mi nem lehetne belőlünk?
Érzékenység és Speculatio ’s a’ történetek’ nyugodt keresése egyformán elrontanak bennünket: csinálni, csinálni kellene! A’ Cselekedetek, a’ Publicumbanforgás formálnak hasznos embert ; ’s egy illy formált ember, ha szívében hordja
a’ szépnek magvait, lesz osztán Pászthorivá, Ürményivé.⁷²

Hogy a mindenoldalúan képze „nagy ember” plutarkhista (s az angol felvilágosodás gentleman-ideáljában és a neohumanizmusban továbbélő)⁷³ eszményének érvényesíthetősége mennyire kulcskérdés a Nemzeti hagyományok
gondolatmenetének szempontjából, azt mutatja, hogy az szöveg elején, közvetlenül a jelen tanulmányban már idéze életkor-metafora után a nemzeti
férﬁkor jellemzéseként a nagy ember meghatározását kapjuk: „A’ férjﬁt a’
lélek’ éretségének[!] nyugalma bélyegzi; fő pontjára juto erejével nehéz dolgokat vehet czélba ’s vihet véghez, de okos számvetéssel tudja magát a’ sorssal
’s a’ környülményekkel öszvemérni, ’s előre nézve midőn kezd, vigyázva
lépteiben, fáradatlan a’ küszdés köz, felemelkede és magos érzelmeiben
bámúlaal elegy tiszteletet gerjeszt maga körül; az ő neve: N a g y.”⁷⁴
⁷² C [K Ferenc], VI. = ÉLit , –. I : –.
⁷³ Vö. C , –.
⁷⁴ ÉLit , .



A cicerói eklektikus hagyományban a történelem fogalma nem rendelkeze „időindex”-szel, a történelem időben és térben bármikor és bárhol
alkalmazható példatárat jelente.⁷⁵ E szemlélet számára kiemelt jelentőségűek voltak Plutarkhosz Párhuzamos életrajzai mint az erény örök példáinak
forrásai.⁷⁶ Ehhez képest Kölcsey a Nemzeti hagyományok ban a plutarkhista
embereszményt temporalizálja, amikor a nagy ember felléptét a nemzeti fejlődés egy bizonyos korszakához köti. Az eszmény megjelenésének ilyesfajta
időhöz kötösége a neohumanizmusra is jellemző szemléleti mód, csakhogy
o a mindenoldalúan képze („nagy”) ember eszménye bontakozik ki az
emberi történelem folyamatának egészéből, míg Kölcseynél a nemzeti történelem emberideálja – szemben például Berzsenyi kortárs felfogásával⁷⁷ –
nem azonos az univerzális eszménnyel, s ennélfogva problematikussá válik a
plutarkhoszi hagyománnyal fennálló viszonya.
A nagy ember és a nemzeti költő eszménye egymással szoros összeüggésben áll Kölcsey okfejtésében. A nemzeti hőskorban megjelenő „hősi” és „költői
szellem” ugyanazon törekvésnek két oldalát jelentik, az „iu lélek” kifelé
illetőleg befelé irányuló munkálkodásának folyományai: „a’ Hősségre kitörekedő és a’ Poesis’ fátyola ala bennküszdő ﬁatal lelkek rokonok egymással.
Egyforma tünemények közt, egyforma helyhezetben tünnek fel”, „egyformán
meg nem vesztegete fris forrásokból buzognak ki”, s mindegyik a „Nemzet
individualis charakterével” van összeüggésben.⁷⁸ A nemzeti férﬁkor („midőn
a’ nemzet a’ zajló iúság’ korából a’ tisztább és józanabb míveltség’ csendesebb világába lépni kezd”) kedvez a nemzeti költészetnek leginkább. Az ekkor
fellépő nemzeti költő „érzelmei kitisztúlnak és nyugalommal szállonganak”,
s képzelete „erőt és formát” nyer a hőskori hagyomány megmunkálásához.⁷⁹
A nagy ember – noha ez nincs explicit módon kifejtve – ezen nemzeti költő
párjának tekinthető, ő a hős utódja, aki a kifelé törekvő hősi szellemnek
ad formát. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hősi és a költői szellem csak
egymást megtermékenyítve nyerhetnek formát. A plutarkhista egészlegességet mindazonáltal csak akkor érhetnék el, ha a kétirányú törekvés egy
személyben egyesülne, Kölcsey azonban a jelenre nézve nem említ ilyen esetet
– ellenpéldaként ismét csak Berzsenyi hozható fel, aki ódáiban rendre ezt a
⁷⁵ SB , .
⁷⁶ N , –.
⁷⁷ Vö. F , –.
⁷⁸ ÉLit , .
⁷⁹ ÉLit , .



fajta politikus–költő ﬁgurát ünnepli, s pályája végén így köszönti Wesselényit
és Széchenyit is.⁸⁰
A Nemzeti hagyományok alapvetéséből, a görög hagyományvonal megszakítoságának és folytathatatlanságának téziséből következik, hogy a plutarkhizmus athéni ágának holisztikus jellegű humanista tradíciója nem lehet egy
az egyben mérvadó a sajátlagosan magyar nemzeti kultúra vonatkozásában.
Kölcsey megoldása a dilemmára az, hogy megkísérli mintegy megszüntetve
megőrizni az antik ideált: átemeli az azt létrehozó és működtető eklektikus
gondolati struktúrát, lecseréli viszont az annak központjában elhelyezkedő
egészleges embereszményt a magyar karakteri szentimentalizmus hangsúlyozoan részleges ideáljára, melyet a nemzeti lírikus és a nemzeti játékszíni
költő hivatoak megtestesíteni.
Más oldalról közelítve a jelenséghez azt is mondhatjuk, hogy szükségilletve kényszerűség is áll az embereszmény eﬀajta redukálása mögö, hiszen
a látókör nemzetire szűkítésével a beszélőnek le kell mondania nemcsak
az eklektikus ﬁlozófus számára alapesetben rendelkezésre álló univerzális
mintakészletről és toposzokról,⁸¹ hanem – tekinteel a magyar nemzeti hagyomány csonkultságára – a történeti tényekről is. Az eklektikus történetszemléletben érvényes historia est magistra vitae-szemléletből⁸² átörökíthető
a magister tágabb, nem-dogmatikus, nem-iskolai, existimator -szerű értelmezése, de az eredeti összeüggésrendszerükben vizsgálható történelmi adatok⁸³ hiányoznak hozzá. Kölcsey nem fejti ki az okát, de vélhetően erre
a konstatált hagyományfolytonossági hiányra vezethető vissza, hogy nem
ajánlja az eposzt a jelenkori nemzeti költészet műfajául. Ezért van szüksége
az olyan lírai költőre mint Ányos, akinek nem tényektől, hanem „szívétől
⁸⁰ Vö. Berzsenyi Dániel – Széchenyi Istvánnak és Wesselényi Miklósnak, . febr. .
= B , –.
⁸¹ Erről lásd: W. SB, In nullius verba iurare magistri : Meddig ér el az
eklekticizmus? = SB, , –, i : –.
⁸² SB , .
⁸³ „A módszertanilag eklektikus ﬁlozóﬁa számára arról volt szó, hogy a történeti tényt
hozzásegítse az őt jogosan megillető igazsághoz, arról, hogy a tényállásokat úgy
mutassa fel, ahogy azok fennálltak, majd hogy tudásösszeüggésekké és »rendszerekké« kombináljuk őket, ám nem olyanokká, melyek logikai bizonyossággal
dedukáltak és ezáltal megerőszakolták a történeti tények sajátos igényeit, hanem
olyan rendszerek, melyek az eléjük táruló tényeket statisztikai, haszonelvű vagy
célszerű rendezőelvek alapján kritikai módon rendezték el.” SB
, –.



veszen táplálatot emlékezete”, tevékenysége mégsem önkényes, mivel a nemzeti közösséget képviseli: „érzése a’ nemzetiséggel ’s phantasiája a’ hon’
képeivel […] rokon”.⁸⁴ A nemzeti publikumra te hatás tekintetében még
szerencsésebb volna, ha egy ilyen jellemű drámaszerző lépne fel, mert ebben
a műnemben a szerző jobban a háérben marad, s a „csalatás” inkább a „való
színét” kapja.⁸⁵
A Nemzeti hagyományok utolsó elői bekezdésében ecsetelt színi hatás
kapcsán vetődik fel a kérdés, hogy vajon a nemzetiség érdekében nem kelle lemondanunk az eklekticizmus mindenkori lényegét jelentő önálló kritikai
gondolkodásról is, hiszen a nemzeti játékszín célja az ére, józan és letisztult
érzelmű közönséget a hőskori „svermerséghez” hasonló állapotba helyezni
vissza, vagyis olyan állapotba, amelyben a kritikai aitűd nem játszik szerepet, s a néző minden egyéb irányú „érdeklését” felüggesztve részévé válik
a (háérbe húzódo nemzetképviselő) költő világának.
A Kölcsey-szöveg folyóiratbeli kontextusát szem elő tartva az ezen a
ponton (egy, a nemzeti színjátszás és drámaírás jövőjét ﬁrtató kérdéssel) megszakíto gondolatmenet lehetséges folytatását találjuk a Harmadik Rész ben
szintén Cselkövi aláírással közölt, szintén cím nélküli, Körner Zrínyijével foglalkozó dramaturgiai értekezés elején. A levelek sorozatából összeálló szöveg
első darabjában a Zrínyi-dráma előadása után hazaérkező levélíró a darab rá
gyakorolt nagy érzelmi hatásáról számol be:
midőn a’ játékszínen megjelentem, ’s a’ mi halhatatlan Bajnokúnkat magyar
nézők elő magyarúl hallám szóllani, hajlandó levék a’ kritikust levetkezni, és
a’ poeta’ hibájit nemzetem’ dicsőségével fedni be. […] a’ magyar nyelv’ hangja,
a’ magyar játszó és néző megcsalják a’ szívet, ’s a’ patriotismus’ gerjedésbe
jö érzelmei a’ kritikát, ha bár csak pillantatokra is, megszelídítik. Én valóban
észrevétlenűl a’ közönség’ örömkifakadásai közé vegyűltem, felejtém Körnert
[…], ’s csak azt érezvén hogy Magyar vagyok […], épen olly művítélői fejvakargatás és szemöldökhunyorgatás nélkűl csappangatám öszve tenyereimet: mint
a’ galeriának boldog birtokosai.⁸⁶

Eltekintek aól az egyébként lényeges körülménytől, hogy Kölcsey/Cselkövi
színházi élménye a Zrínyi-darab Szemere Pál fordítoa és jelentősen átdolgozo, magyaríto változata nyomán keletkeze (melyet a folyóirat a
⁸⁴ ÉLit , .
⁸⁵ ÉLit , .
⁸⁶ C [K Ferenc], Harmadik Rész, ÉLit , –.



két nagy Cselkövi-írásmű közé illesztve közöl), az ezután olvasható lesújtó
bírálat pedig a német nyelvű eredetire vonatkozik.⁸⁷ Szempontomból most
az a lényeges, hogy a műbíráló csak időlegesen üggeszti fel ítélkezését és
adja át magát önfeledten a közösségi élménynek, utóbb viszont kritikai aspektusból is megtekinti tárgyát. Az egész hatása alai „svermerségből” a „hideg
ébredtség”⁸⁸ részletekre ﬁgyelő állapotába lép át, avagy (a Történetnyomozás
fogalmaival) a „vak hit” és „vizsgálódás” közö ingadozik. Az eklektikus
ﬁlozófus, az existimator eszményét akkor teljesítené be, ha képes lenne e két
véglet egyesítő meghaladására.

Következtetések
Kölcsey nemzeti hagyományokkal foglalkozó eszmefuatása felfogható úgy
is, mint a humanista hagyománykomplexum egyes szegmenseinek átemelése
nemzeti keretek közé. E kísérlet eredménye eleve nem lehet ellentmondásoktól mentes, hiszen a két szemléletmód közö összeegyeztethetetlenségek
állnak fenn. A nemzet Kölcsey-féle „kirekesztő” értelmezésében óhatatlanul
benne foglaltatik bizonyos – az eklekticizmussal össze nem férhető – dogmatizmus avagy idolum-jelleg: a Nemzeti hagyományok egyik nagy mondandója
éppen az, hogy csak a részleges, a bíráló észről lemondó, „sötéisztában” látó
megismerés számára hozzáférhető a nemzet mint tapasztalat. A humanista
és a nemzeti szemléletmód keősségének lenyomata a műben a beszélő és
a tárgy közti távolság, sőt diszkrepancia megléte. A beszélő Cselkövi módszertana az Élet és Literatúra szerkesztői szólamához illeszkedően egy eklektikus ﬁlozófusé lenne elvileg. A humanista paradigmán belül a megszólaló
ﬁlozófus rendre maga is a tárgyalt eszménykép megvalósítója: beszélő, tárgy
és metódus szoros egységre lép. Példa erre Cicero, aki saját magát minősíti
existimator nak illetve iudex nek, miközben ez a vizsgált orator perfectusra is
vonatkozik. Ugyanígy a . századi német neohumanista eklektikus populárﬁlozóﬁában a világi ﬁlozófus (Philosoph ür die Welt ) maga is megtestesíti az
általa vizsgált emberideált.⁸⁹ Az Élet és Literatúra Cselkövijének esetében az
⁸⁷ Erről bővebben lásd : F 
⁸⁸ ÉLit , .
⁸⁹ A kérdéskört a Der Philosoph ür die Welt című folyóirat és főleg Christian Garve
írásai alapján vizsgáltam: F , –.



eszménnyel való azonosulás pillanata akkor következik be, amikor a dramaturgiai tanulmány elején ábrázolt színházi jelenetben a nemzeti érzelmektől
felhevült közönség soraiban látjuk őt tapsolni, ekkor azonban éppen hogy
megszűnik bírálónak és beszélőnek lenni, s beolvad a publikumba.
A Nemzeti hagyományok nagy paradoxona tehát, hogy az Élet és Literatúra
szerkesztői textusaiban megkívánt neohumanista-eklektikus ﬁlozóﬁai szemlélet jegyében megszólaló beszélő nem képes uralni a tárgyát. Az ilyesfajta
– baconi hasonlaal élve – méh-szerű tudós beszélő elvileg az empirikusok
és a dogmatikusok (a gyűjtögető hangyák és az önmagukból fonalat szövő
pókok) közö állván „a kert és a mező virágaiból hordja össze anyagát, de
saját képességeinek megfelelően alakítja át és rendezi el”.⁹⁰ Ehhez képest
a magyar nemzeti hagyományok témakörében vizsgálódó Cselkövinek sem
kielégítő mennyiségű történeti tényanyag, sem az elrendezéshez szükséges
biztos eszmei háér nem áll rendelkezésére, melynek segítségével a herderi
ﬁlozóﬁai igazságok körébe tartozó szilárd következtetésekre juthatna. Emia
nem lehet képes az értekező saját keretein belül megoldani a vázolt problémát,
hogy ti. a magyar nemzeudat miként éleszthető fel, s csak utalhat azokra,
az általa belátható vagy uralható körön már kívül eső – lírai vagy drámai –
eszközökre, melyek célhoz vezethetnek.

⁹⁰ Francis B, Novum Organum, XCV. = B , . (ford. C János)
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