
Szívből jövő emlékezet. Tanulmányok 
Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok 
című írásáról, szerk. Fórizs Gergely

A Szívből jövő emlékezet paradigmaváltás dokumentuma a Kölcsey-irodalomban és 
a klasszikus magyar irodalom kutatásában. Végre megjelent a könyv, amely tudomá
nyos igényességgel, többféle és újszerű nézőpontból (bár nem előzmények nélkül) je 
lenti ki, hogy Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert szövege nem állítja 
a magyar nemzeti irodalom és kultúra népköltészetre alapozott megalkothatóságát. 
Ha a Nemzeti hagyományok valamely olvasója nem értené e negatív tézis újszerűségét, 
elég a magyar irodalomtörténet-írás hagyományára utalni, amely Erdélyi Jánostól 
Horváth Jánoson és Szauder Józsefen keresztül S. Varga Pálig épített igen jelentős 
elképzeléseket ennek ellenkezőjére. Emellett ugyanilyen jelentőssé teszi a kötetet, 
hogy nem a tabudöntögetés szervezi tanulmányait, hanem a Nemzeti hagyományok 
lehetséges értelmezéseinek megmutatása, nem tartózkodva a belső viták, ellentmon
dások megmutatásától sem.

A Szívből jövő emlékezet a Hagyományfrissítés sorozat első kötete, alcíme szerint 
Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról szóló tanulmányokat tartalmaz. 
A Hagyományfrissítés -  Dávidházi Péter bevezető tanulmányát idézve -  „arra törek
szik, hogy a hagyományozott művek változatlanságának előfeltevését felülbírálva 
egyenként megvizsgálja a 19. századi magyar irodalom nagy kulturális alapító szö
vegeit". (11.) A Szívből jövő emlékezet fülszövege szerint a tanulmányok változatos 
módszertannal -  a fogalmazás szerint -  „elemeznek": klasszika-filológia, eszmetör
ténet, kritikatörténet, tudománytörténet, folklorisztika, filozófiatörténet, irodalom- 
történet. Szintén az ajánló szerint a könyv eltérő irányultságú írásai a történeti meg
közelítés mellett abban is közösek, hogy „szövegközeliek", sőt képesek arra, hogy 
hozzájáruljanak a bölcsészettudományok bizonyos „módszertani beidegződéseinek 
felülvizsgálatához." Nem derül ki, hogy melyek ezek a beidegződések, ugyanakkor 
az „elemzések" megadott módszertana nem tűnik felülvizsgálatra késztetőnek, ha 
csak a sokféle „történetet" nem ugrasztjuk össze a „szövegközeliséggel", bár ez is egy 
a bölcsészettudományok beidegződései közül.

A Szívből jövő emlékezet céljainak megértéséhez hozzásegít Dávidházi Péter ta
nulmánya, amely egyszerre szolgál a kötet és a sorozat előszavaként. A míves esszé 
a hagyomány és a hipotézis összefüggéseinek megvilágításán keresztül rögzíti a kötet 
módszertani kihívásait: meddig „hosszabbíthatja" meg az értelmező egy szöveg gon
dolatmenetét (a népköltészet nemzeti irodalmat megalapozó lehetősége kapcsán a 
Nemzeti hagyományok interpretációiban), mennyiben alakítja az értelmezői nézőpont 
a szövegjelentését (Dávidházi ebben látja a szoros olvasás szakmai beidegződéseket
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provokáló szerepét). Hagyomány és hipotézis összefüggéseinek értelmezése vezet 
el a Nemzeti hagyományokra vonatkozó megállapításokhoz is, megelőlegezve a kötet
nek a Kölcsey-szöveg kételkedő karakterére vonatkozó megállapításait: „a hagyomá
nyát nem találó ember megnyugtatására éppen úgy kevés egy hipotetikus magyará
zat, mint az aggódó, boldogtalan szerelmesére. Talán innen is érthető, hogy miért 
kapott mindmáig kevés figyelmet a magyarázatban rejlő hipotézis a Nemzeti hagyo
mányok szövegében és utóéletében egyaránt" (18-19.).

A kötet tárgyát tekintve, szinte mindegyik tanulmány utal rá: Kölcsey Ferenc N em 
zeti hagyományok című írása, amely az alcím szerint a Szívből jövő emlékezet kötet tár
gya, hangsúlyos módon a hagyománytörténet alkotása. 1826-ban az Elet és Literatú- 
ra első kötetének első részében V II. szám alatt megjelent, Cselkövi nevével jegyzett 
szöveget Bajza József a könnyebb kezelhetőség érdekében „A’ nemzeti hagyomá
nyok’ befolyásáról a’ költésre" megjelöléssel látta el, a jelenlegi szöveg pedig, a jelenlegi 
címével és szerzőjével ellátva, a Szemere-féle 1842-es kiadás alkotása.1

A Szívből jövő emlékezet szerzői irodalmárok, sőt, ha nem is ismerem munkássá
gukat teljes egészében, talán nem alaptalan a klasszika-filológus Ferenczi Attila kivé
telével valamennyiüket „klasszmagyarosnak" (18-19. századi magyar irodalommal 
hivatásszerűen is foglalkozó irodalomtörténésznek) nevezni (akik emellett valóban 
többféle „történetet" is művelnek). Sőt megkockáztatom, a kötet több szerzője a Köl- 
csey-kép meghatározó alakítója a közelmúlt irodalomtörténéseit tekintve. Mióta 
pedig az irodalomtörténet-írás nem azonos a pozitivista (és a szellemtörténeti) meg
közelítéssel, azóta a tágan értett kultúratudományi megközelítés sem tekinthető pro
vokatívnak. Vagyis a sorozat címében szereplő frissítés itt több esetben frissülés is, 
önmagára reflektáló hagyománytörténés.

Természetesen számos előnnyel jár az, hogy irodalomtörténészek a kötet szerzői. 
Sokkal inkább láthatók a visszatérő kérdések és a vitapontok is könnyebben kijelölhetők. 
Jómagam a következőkben látom a Szívből jövő emlékezet tanulmányait közös nevező
re hozó két témát: a magyar irodalmi népiességet az értelmezéstörténet meghatározó 
vonulata szerint megalapozó bekezdések „frissítő" értelmezése; a Nemzeti hagyományok 
gondolatmeneteinek vagy egy-egy következtetésének valamely korabeli hagyományba 
illesztése révén a „hipotetikusság", a kettősségek, az aporetikusság kimutatása.

A Szívből jövő emlékezet borítóján a kalotadámosi református templom szószékének 
kazettáját díszítő kép látható. A borító előrevetíti, hogy a kötet tanulmányai szinte 
mind foglalkoznak a kérdéssel: a Nemzeti hagyományok mennyiben tekinthető a ma
gyar irodalmi népiesség megalapozó művének, vagyis milyen viszonyban áll Kölcsey 
szövege a magyar irodalmi népiességgel; tágabban értve: milyen szerepet játszik a 
szöveg a magyar irodalom nemzeti irodalomként való látásában. Ezeket a kérdéseket 
fogalmazzák meg a tanulmányok akkor, amikor az antik vagy a neohumanista tra
dícióval, a nacionalizmus (és részben a republikanizmus) beszédmódjával, a nép- és 
közköltészeti hagyománnyal, illetve a Vanitatum vanitas értelmezését segítő filozófiai

1 Az Elet és Literatúra közléstechnikájáról részletesebben lásd Z á k á n y  T ó t h  Péter, Elkülönülő irodal
munk kezdetei = A magyar irodalom történetei, IL, szerk. S zegedy-M a s z á k  Mihály — V eres András, 
Gondolat, Budapest, 2007,153—168.



konstrukciókkal szembesítik a Nemzeti hagyományokat. A dolgozatok alapvetően kér
désesnek látják Kölcsey szövegének megalapozó jellegét és a szöveg egyszerre kétkedő 
és útkereső jellegének különböző aspektusait mutatják meg.

„Mindenütt vagynak a köznépnek dalai, mindenütt megdicsőíttetnek a merész tet
tek, bármely együgyű énekben is", szól az egyik közös értelmezésbeli alapul szolgáló 
szövegrész tételmondata, mely a bekezdés végén azzal az állítással egészül ki, hogy a 
népdal „eredeti együgyűségét" megtartva „a nemzet egészének nehezen fog világítani". 
A következő bekezdés még nagyobb karriert bejáró nyitó mondata szerint pedig: „Úgy 
vélem, hogy a való nemzeti poezis eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomoz
ni; szükség tehát, hogy pórdalainkra illy czéllal vessünk tekintetet."2 Ez a kijelentés 
az utolsó esély megjelölése helyett, kontextusától megszabadítva, megoldási javaslattá 
változott, mintha a nyomozás azonos lenne a megtalálással. Már az 1840-es években 
mottóvá vált Erdélyinél (a Népdalok és mondák II. kötetében, 1847-ben), aki aztán az 
Egy századnegyed a magyar szépirodalomból című értekezésével Arany János klasszici- 
zálásán keresztül a nemzeti klasszicizmus Horváth János-i, normatív fogalmának 
megalapozásáig, illetve a népiesség önálló korszakként kezeléséig jutott.

Bár szinte minden tanulmány rögzíti a népköltészet szerepének kérdésességét, a 
két legkarakterisztikusabb megfogalmazást idézném. Ferenczi Attila szerint: „Ami
kor Kölcsey köznépi dalokról beszél, valószínűleg nem a mai fogalmaink szerinti 
népdalra gondol, hanem a magyarok tetteit megörökítő névtelen »közköltészetre«. 
A Nemzeti hagyományokat nem igazán lehet minden további nélkül a Petőfi- és Arany
féle népiesség megalapozásaként használni. A népköltészet lírai részét Kölcsey egy
általán nem hozza kapcsolatba a nemzeti hagyományokkal." (35.) Takáts József az el- 
híresült két bekezdés 19. századi organikus értelmezését egyfajta -  Bemard Williams 
fogalmával élve -  „logiko-etikai meghosszabbításnak" tartja, amennyiben úgy látja, 
hogy Horváth Jánostól S. Varga Pálig „fejlődéstörténeti szemléletük szerint ott kel
lett volna, hogy legyenek azok az állítások a Kölcsey írásában. [...] A szövegben ott 
a normatív, majdnem autark görög kultúramodell, s ott a »saját pórdalokból kell ki
fejleszteni a nemzeti költészetet« normája is. Valóban, logikailag akár ott lehetne az 
az állítás is, hogy ez legyen a magyar költészet/kultúra fejlesztésének az útja. Ám ilyen 
állítás nincs a szövegben." (48-49 .) Ennek alapján a tanulmány még a Kölcsey-szö- 
veg címének helyességét is kétségbe vonja: „a cím olyasmit sugall, aminek a szöveg szin
te az ellenkezőjét állítja. A cím azt sugallja, hogy vannak nemzeti hagyományaink, 
miközben a szöveg azt állapítja meg sajnálkozva, hogy nemigen vannak" (45.). Sőt 
Takáts a Nemzeti hagyományok „nemzetkarakterológiai betétjét" is innen magyarázza, 
mint olyan „kerülőutat", amelynek révén a záró műköltészeti részben Ányosnál (és 
részben Zrínyinél) beazonosíthatóvá válnak a nemzeti jegyek. Hasonlóképpen látja 
Fórizs Gergely tanulmánya is, magyarázatát adva egyben a kötet címének: „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 láttatja a múltat." (63.)

2 Élet és Literatúra 1826., 50.
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Nemcsak ennek a hiánynak a kimondása teszi érdekessé a kötet tanulmányait, 
hanem az ebből levont következtetések is. Szilágyi Márton alapos értelmezéssel iga
zolja, hogy a „pórdal" sokkal vegyesebb tartalmú annál, mintsem a népköltészet fogal
mával azonosíthassuk -  de még fontosabb ennél a következmény, illetve annak to
vábbgondolása: J ó l  látható, hogy Kölcsey a Nemzeti hagyományok elemzett passzu
sában mennyire diszparát elemekből alkotja meg saját »pórdal«-fogalmát. Egymás 
mellé kerül orális hagyomány, kéziratos tradíció és nyomtatott ponyvakiadvány [...]. 
Ily módon Kölcsey kikövetkeztethetően nem a tiszta eredet elvét vallja, s az eredetet 
nem is az oralitásban megragadható szövegek felértékelésében keresi; ezzel összefüg
gően pedig nem rendelkezik olyan tisztázott nép-fogalommal sem, amely az autochtón 
»pórdal« hordozójaként, megőrzőjeként azonosítható lenne." (111.) Kölcsey nép- és 
főként népköltészet-fogalma tehát nem tekinthető a népiesség megalapozásának, 
amennyiben népiességen az Erdélyi- vagy Gyulai-féle organikus felfogáson alapuló 
irányzat és/vagy korszak meghatározást értjük. Hacsak nem abban az értelemben meg
alapozás, hogy maga a magyar irodalomtörténeti hagyományban rögzült népiesség- 
fogalom is hasonlóan „diszparát elemekből" és tisztázatlan nép-fogalommal került 
megalkotásra. A népiesség normatív hagyományának kialakulásával ugyanis kimutat
ható egy saját megalapozottságával szemben is bizonytalan, kétkedő népiesség, amely 
főként az eposz időszerűségét illető dilemmákban mutatkozik meg, éppen a népies
ség kulcsfigurájának, Arany Jánosnak a műveiben.

A kötet tanulmányai eltérően kezelik a Nemzeti hagyományok egyszerre norma
tív és kétkedő gondolatmenetét. Fórizs Gergely alapos tanulmánya azt a konfliktust 
mutatja be, ami a neohumanista tradíció és az eredeti nemzeti irodalom igénye kö
zött létrejön Kölcsey szövegében. Fórizs szerint a Nemzeti hagyományok olyan „határ
pont", ahonnan mindkét program belátható -  ugyanakkor kettősségük feloldhatatlan, 
a (neo)humanizmus és a nacionalizmus egymással összeegyeztethetetlennek bizo
nyul. Ezzel Kölcsey szövege nem számol, a „beszélő nem képes uralni a tárgyát". (74.) 
Takáts és Szilágyi, illetve részben Ferenczi tanulmányai ezzel szemben pozitív szere
pet szánnak a Nemzeti hagyományok aporetikusságának. Ezt a szerepet legvilágo
sabban a Szilágyi Márton által egyetértőleg idézett Radnóti Sándor (ahogy Takáts 
József hangsúlyozza: nem a szűk szakmai közösség tagja [47-48.]) fogalmazza meg: 
„A Nemzeti hagyományok, e mély, tépelődő írás -  ha hatástörténetének fejleményeit 
nem olvassuk rá -  legalább annyira az autochton nemzeti (partikuláris) kánon, egy 
geschlossener Literaturstaat megalkothatatlanságáról, közelebbről pedig az autochtó- 
nia alapján felfogott magyar nemzeti poézis föltételeinek hiányáról szól, mint ameny- 
nyire ugyanannak a megalapításáról."3

Talán Rákai Orsolya kitűnő tanulmányában a legerőteljesebb a nézőpontokra 
vonatkozó reflexió, amely nemcsak Kölcsey szövegére, hanem a magyar irodalommal 
hivatásszerűen foglalkozó tudósra is érvényes. A nemzeti hagyomány definiálása 
metalepszisek sorozata: egyszerre előfeltétel és alkotás, hiányában vagy megszakított-

3 R a d n ó t i  Sándor, Jö jj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése. Winckelmann és a következmények, 
Atlantisz, Budapest, 2010, 509—510.
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ságában is lehetővé teszi a róla való beszédet. Assmann kulturális emlékezet fogal
mán keresztül hangsúlyozza a hagyomány „poetizáltságát", megalkotottságát, s ebből 
a szempontból -  S. Varga Pállal vitatkozva -  megkülönbözteti Kölcsey és Horváth 
János hagyományértelmezését. Konklúziójában pedig, a Nemzeti hagyományok zár
latára reflektálva, rámutat arra, hogy a hagyomány úgynevezett ápolása nem a múltra, 
hanem a jövőre irányuló tevékenység.

S. Varga Pál gondolatgazdag írása alapvetően a Vanitatum vanitas, a Görög filozófia 
és Mohács együttes értelmezése görög filozófiai háttérrel, s vállaltan olyan filozófia- 
történeti horizontot foglal el, ahonnan a Nemzeti hagyományok nagyon részlegesen 
értelmezhető. Újszerűsége éppen abban rejlik, hogy figyelmen kívül hagyja mind 
a neohumanizmusnak, mind a romantikának, mind a népiességnek a Nemzeti hagyo
mányok értelmezéstörténetében felvetődő kérdéseit (ide értve saját nagy hatású értel
mezését is). Gyapay László szövege hasonlóképpen Kölcseynek a pürrhonizmussal való 
küzdelmével indítja gondolatmenetét, s a Vanitatum vanitas értelmezésekor szintúgy 
nem számol a romantika felőli értelmezésekkel, ugyanakkor interpretációja belátha- 
tóbb módon kapcsolódik a Nemzeti hagyományokhoz. Gyapay meggyőzően mutatja 
meg több Kölcsey-műben, ideértve a Nemzeti hagyományokat is, az „egyneműsödéssel" 
folytatott küzdelem példáit. Bár az ő tanulmánya sem kapcsolódik szorosan a kötet 
korábbi tanulmányaihoz, jelentősége éppen abban áll, hogy a nép és a nemzet témái 
helyett másik nézőpontból képes olvasni a szöveget.

Válaszol-e arra a kérdésre a Szívből jövő emlékezet, hogy miért érdekes ma a Nemzeti 
hagyományok? (De kell-e válaszolni irodalomtudományos munkának ilyen kérdésre? 
Szerintem kell.) A tanulmányok olyan olvasatokat tesznek lehetővé, amelyek az iro
dalomtörténeti reflexió révén nem csak a népiesség fogalmával dolgozó irodalom- 
történeti elképzelésekkel, hanem a kultúra, illetve a nemzeti mivolt kérdéseivel is 
szembesítenek. Ennek révén pedig a kötet mint a magyar irodalomtudomány jelentős 
képviselőinek alkotása szintén egyfajta nemzeti irodalomtörténeti önértelmezés, ön
pozicionálás. Az írások több olyan értelmezést is kétségbe vonnak, amelyek jogosult
sága eddig is kétes volt a szűk szakmai körökben, de az alapos igazolás hiányzott 
részben a kegyelet, részben éppen a nyilvánvalóság okán. A népiesség elméleti meg
alapozása, a kiinduló biológiai metaforika herderi volta, a szöveg jelentésének egyér
telműsége -  néhány olyan, a közoktatásban is rögzült és részben éppen azáltal fenn
tartott olvasat, amelyhez képest a Szívből jövő emlékezet valóban új lehetőségeket tar
talmaz. Dokumentuma annak, amit a Hagyományfrissítés sorozat céljaként a kötet 
az elején és a végén kétszeresen is rögzít: vállalása a hagyományban való benne állás és 
a róla folytatott beszéd egyidejűségével járó módszertani kételyeknek. A hagyományt 
egyként élteti a normatív igenlés és a részét képező kijelentések kétségbe vonása. A Szív
ből jövő emlékezet se a hagyományt, se a hagyománytörténetet (önmaga értelmezéseit 
is beleértve), nem támadja és nem fényezi, hanem valóban: frissíti.

(reciti, Budapest, 2012.)


