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RÉGI MAGYAR OLVASÓKÖNYV 

A régi magyar irodalom közműveltségünkben helyének és szerepé-
nek kérdései ismételten előtérbe kerültek az utóbbi évek közfelfogásá-
ban. A tapasztalatok nyomán egyértelműen állt elő az a megokolt 
igény, hogy ezt a nyolc évszázadra terjedő irodalmiságot közelebb 
kívánatos hozni korunkhoz; egyfelől a benne rejlő történetileg fel-
halmozott értékek miatt, de másfelől az újabb kulturális, irodalmi 
törekvések kellően megalapozott befogadása érdekében is. Ehhez a 
sürgető, de bizonnyal csak hosszabb perspektívában megvalósítható 
célkitűzéshez éppen jókor jött V. Kovács Sándornak kitűnő munkája. 

A művet a Tankönyvkiadó bocsátotta ki szép, könnyen kezelhető 
formában. Elismerést érdemel vállalkozásáért. Szándékát nyilván az 
indokolta, hogy az oktatásban is egyre szűkebb teret kapó régi magyar 
irodalom megismeréséhez egy olyan segédkönyvet, „olvasókönyvet" 
kívánt biztosítani, amelyet tanárok és diákok egyaránt, kötelezettség 
nélkül, de előnyös kiegészítésül hasznosíthatnak. Elöljáróban is elmond-
ható, hogy V. Kovács munkája messzemenően és sikeresen eleget tesz 
ennek a célnak, sőt nem egy vonatkozásban meg is haladja azt. Egyedi 
mivoltában a szakemberek és a szélesebb olvasóközönség érdeklődését is 
magas szinten elégíti ki. 

A szerkesztő vállalkozása részben átfogó igényű: a viszonylag kis 
terjedelmű kötetben az egész régi magyar műveltség és irodalom ke-
resztmetszetét kívánja nyújtani szemelvényekben; részben mélységében 
is meg akarja ismertetni, hogy ily módon egészen közeli élményt adjon 
az egyes írók egyéniségéről, mondanivalójáról, stílusáról stb. az eseten-
ként kiemelt műrészletek kifejező ereje által. Hogy ez a kettős cél 
sikeresen megvalósuljon, az a szerkesztéstől rendkívüli összefogottságot, 
tömörséget és céltudatos elrendezési elvet igényelt, s nem utolsósorban 
a szemelvények igen erős, de terjedelemben lehatárolt koncentráltságát 
követelte meg. A kötet legfőbb értékét abban látjuk, hogy mindkét 
említett igény valóra váltásával egy olyan világosan áttekinthető, tartal-
mában gazdag alapmunkát szerkesztett meg, amely a régi magyar iro-
dalom megismeréséhez különböző szinteken is kiváló lehetőséget kínál. 

A kötet átlagosnál precízebb szerkezeti rendjét és anyagfelosztását a 
tudományosan elfogadott irodalomtörténeti korszakolás határozza meg. 
(1. Ösköltészet, II. Középkor, III. Reneszánsz, IV. Barokk.) Ezen egy-
ségeken belül határolódnak el a különböző műfaji csoportok, amelyek 
már időrendben prezentálják a rövid, tömör műszemelvényeket. Lát-
szólag úgy tűnik, mintha a felsőbb szinten általánosan ismert „Kézi-
könyv-Szöveggyűjtemény" egyszerű gyakorlati alkalmazásával állnánk 
szemben, holott valójában ezúttal egy merőben új cél érdekeire néző, 
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önálló módszerbeli koncepciót is felismerhetünk. Kiváltképpen erre vall 
többek között az ó'sköltészeti rész hangsúlyozottabb kiemelése, a kö-
zépkor műfaji egységeinek sokrétűbb elhatárolása és újszerű szövegek-
kel való megtöltése, a humanista (latin) és reneszánsz (magyar) irodal-
miság összetett bemutatása vagy a barokk 17. századhoz a 18. század 
szerteágazóbb törekvéseinek felzárkóztatása stb. Igen érzékenyen reagál 
a kötet az újabb tudományos eredményekre, és bátran alkalmazza az új 
felismerések kihatásait, melyek által nemes feszültséget tud teremteni, s 
a tankönyvszerű tényanyagon túl is érdeklődést kelt. így jár el például a 
középkor vagy a humanizmus számos kérdésének izgalmas kivetítésé-
ben. Más oldalról a szinte mindenkor vitát kiváltó ó'sköltészeti témára 
utalhatunk, amely most is betölti ezt a „hagyományos" szerepét. 
Bizonyos azonban, hogy az ősi szóbeli irodalmiságunk nyomaira 
vonatkozó s itt az átlagosan ismertnél sokoldalúbban szerepeltetett 
dokumentáció igen tág perspektívában, előnyösen hathat majd az e 
témavilággal közelebbről ismerkedők körében. 

A kötetnek talán legnagyobb hatóereje abban rejlik, hogy mindenütt 
a célnak megfelelő, gondosan kiválasztott szövegeket állítja előtérbe. 
Szinte önállóan mutatkoznak be a szemelvények, s önmaguk szólnak 
önnön értékeikről. Az igen rövid, legtöbbször fél- vagy egy-két oldalas 
szövegegységek a maguk természetes mivoltában, de mégis kellő 
célzatossággal felettébb nyomatékos és meggyőző alapot adnak mind a 
tájékozódáshoz, mind pedig a részletek kiszűréséhez. Jól mutatja az 
„olvasókönyv", hogy a következetesen végigvitt szigorú koncentráltság 
által mily gazdagságot lehet feltárni, és mennyi mindenről lehet 
tájékoztatni. 

A mintegy háromszáz szemelvény nagy hányada olyan szövegekből 
adódik, amelyek mai korszerű műveltségünknek kitörölhetetlen részévé 
váltak, gyakrabban idézett utalásaik többé-kevésbé széles körben 
ismertek. (Például a Halotti Beszédtől és a Mária Siralomtól Janus 
Pannoniuson, Balassin, Zrínyin keresztül egészen a kuruc költészet 
ismert darabjaiig stb.) Ezek esetében „olvasókönyvünk" szerepe a 
további emlékezetben őrzést és elmélyítést szolgálja. A szövegek másik 
nagyobb része azokat a műveket illusztrálja, amelyek még a viszony-
lagos ismertség és a feledésbe merülés határmezsgyéjén vannak, amelyek 
az iskolai oktatás peremére vagy azon kívülre szorultak, s csak igen 
halvány közelebbi ismeretek kötődnek hozzájuk. (Ilyenek például 
Anonymus, Temesvári Pelbárt, Vitéz János, Pesti Gábor, Heltai Gáspár, 
Tinódi, Bornemisza, Szenei Molnár, Rimay, Pázmány, Apáczai Csere 
János, Gyöngyösi, Tótfalusi, Bethlen Miklós és a többi emlékíró, Mikes 
Kelemen, Faludi Ferenc, valamint még sokan mások.) Könyvünk igénye 
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és betöltendő funkciója szerint különösképpen fontossá válik ezeknek a 
szerzőknek és műveknek ismeretét felerősíteni közműveltségünk széle-
sebb rétegeiben. A szemelvényeknek harmadik - szeretnénk hinni, 
hogy kisebb arányt képviselő - csoportjára viszont kétségkívül az a 
feladat vár, hogy a teljes ismeretlenségből vagy feledésből kiáltsanak, s 
hívják fel magukra a szélesebb figyelmet. „Olvasókönyvünk" nagy 
mértékben segíti őket e nem könnyű folyamatban. Egészében tehát 
teljes a repertoár; a könyv így a maga részéről sokrétű tényanyagot s 
messzemenő lehetőséget halmoz fel kultúránk „rövidgyökerűségének" 
cáfolatához és a kívánatos tényleges igénybevételhez. Csak élni is kell 
vele! 

Időrendi sort, történeti látásmódot sugároz a kötet. Jelentős ez a 
puszta tény tárgyunkban akkor, amidőn a régi magyar irodalom 
általános megismertetése sokszor - időhiány vagy más ok folytán -
csak a kiemelkedő csúcsok bemutatásával jár együtt, miáltal hatalmas, 
százados foghíjak maradhatnak mögöttük megvilágítatlanul. A folya-
matból, a fejlődésből nemegyszer kiszakított nagyok - Janus Panno-
nius, Balassi, Zrínyi - ezúttal helyes arányban és szervesen ágyazódnak 
be koruk irodalmi s művelődéstörténeti fejlődésrendjébe. Mindezek 
által nemcsak a kiemelkedő alkotások válnak még markánsabbá, de így 
a többi sokszínű érték is méltón érvényre juthat. Továbbmenően pedig 
nem csupán az irodalmi összefüggések bontakoznak ki teljesebben, de a 
korok egész civilizációs képe, mentalitása és közgondolkodása is az 
olvasó elé tárul. 

Mint minden szöveggyűjteményt, a jelen válogatást is lehetne vitatni 
abból a sokszor szubjektív szempontból, hogy egyik vagy másik 
szemelvény helyett melyik másikat vettük volna fel. Nem tesszük ezt 
részleteiben, mert az igen megfontolt koncepcióban teljes egységet 
kapunk, s a lehetőségek maximális kihasználását tapasztaljuk. (Csupán 
zárójelben jegyezzük meg, hogy szívesen vettünk volna Pesti Gábortól 
vagy Heltai Gáspártól állatmesét is, Pázmány Pétertől további hatható-
san láttató szövegrészt stb., és sajnáljuk, hogy Sztárai Mihály, Kemény 
János vagy Pápai Páriz Ferenc írásait teljességgel nélkülöznünk kell 
ezúttal.) 

Dicséretes, hogy a szerkesztő céljának megfelelően, de így is méltó 
szakmai szinten maradva távol tartja e művétől a régi magyar 
irodalomhoz sokszor feleslegesen tapadó, riasztó túlmagyarázást és 
mindenféle elnehezítő apparátust. Az egy-egy korszakhoz írott 2 - 3 
oldalas bevezető, a minimális jegyzetanyag és a kötetben szereplő 
írókról adott mintegy 10 lapos tájékoztatás rövidsége ellenére, de 
tömörsége révén — célja szerint - elegendőnek és kitűnően hasznosít-
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hatónak bizonyul. Az „olvasókönyv" egyébként meggyó'zó' példát 
szolgáltat arra is, hogy a régi magyar nyelv irodalmi szövegei - egyes 
más nyelvek helyzetétől eltérően - mennyire könnyen és mily kevés 
magyarázattal tehetők alapszinten is mai olvasmányélménnyé. 

Jól sikerült s remélhetően a gyakorlatban ugyancsak jól felhasznál-
ható könyvről adhattunk hírt. Mégis, bár ez a munka önmagában ugyan 
kitűnően szolgálja a régi magyar irodalom ügyét, egyáltalán nem 
homályosítjuk érdemét, sőt példáját tartjuk követésre méltónak, ha a 
teljes cél érdekében még több hasonló vagy módszerében eltérő munka 
további szükségességére ezúttal is felhívjuk a figyelmet. (Tankönyv-
kiadó, 1977.) 

GYENIS VILMOS 

SZENTSEI GYÖRGY DALOSKÖNYVE 

A vígasság és mulatozás hangjai, tréfás lakodalmi rigmusok, asszony-
csúfolók, a világ állhatatlansága és csalárdsága feletti panaszok, a halál 
és a mulandóság barokk átérzései, rabok és bújdosók keservei, gyász-
dalok, zsoltáros hangú fohászok, kuruc és labanc párti gúnyversek, 
üldözött prédikátorok jajkiáltásai, német- és törökellenes hazafias 
felbuzdulások s még ki tudja hányféle érzelem húrja zendül meg, ki 
tudná előszámlálni, mennyi tónuson csillan fel a 17. századi magyar 
ember életének ezernyi árnyalata a Szentsei Györgyről elnevezett 
daloskönyvben. De épp ez a tematikai tarkaság, a mindennemű 
szelekció nélkül egymás után írt versek színpompás kavalkádja, a 
könnyed spontaneitás, a szerkesztési elvekhez nem alkalmazkodó 
mohóság a megkapó ebben a nemcsak átvitt, hanem fizikai értelemben 
is színes dalgyűjteményben. Mert a könyvecske összeállítója nemcsak a 
szövegek hangulatában szerette a tarkaságot, hanem az ábrákban, 
mintákban, vonalakban is: a verskezdő iniciálék levél- és virágdíszes 
ornamentikája legalábbis ékesen tanúsítja ezt. 

A régi magyar közköltészetnek kétségkívül egyik legértékesebb 
gyűjteményét lapozhatja fel az olvasó, ha a daloskönyvnek e mostani 
kétkötetes kiadását veszi kezébe. Az egyik kötet az eredetinek 
hasonmása, ahol a díszítőelemek és szövegközti ábrák teljes pompájuk-
ban tanulmányozhatók, a másik pedig jegyzetekkel ellátott betűhív 
kiadás, amely a 80 verset — a daloskönyv teljes anyagát - tartalmazza. 

A Bibliotheca Historica címen futó sorozat ezzel a darabjával mind 
irodalomtörténeti, mind művelődéstörténeti szempontból fontos felada-
tot teljesített, hisz a versekből a korabeli magyar népi, kisnemesi és 


