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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 
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deák életformának máshonnan meg nem ismerhető oldalai mutatkoznak 
meg, az oklevelek és történeti források elől elrejtett, érzelmi szálai 
tűnnek elő. Sajátos atmoszférája van a dalgyűjteménynek: korhangula-
tot teremt, a 17. századi ember örömét és bánatát, szerelmét és 
csalódását, hősi küzdelmeit és emberi gyarlóságait, olykor vaskos 
tréfáit, máskor embertelen szenvedéseit varázsolja elénk, hús-vér alakok-
kal és érzelmekkel töltve meg az elvont, tudományos fogalmat: barokk 
korszak. Nem kétséges, hogy hiteles tanúval állunk szemben: olyanok 
voltak a kor emberei s a kor érzelmei, amilyennek többek között ez a 
gyűjtemény mutatja őket. 

Számos dalt magába foglaló csoport a gyűjteményen belül a szerelmi 
és lakodalmi verseké. Akad közöttük alacsony művészi színvonalú, 
csupán a lakodalmi mulattatás célját szolgáló verselmény (1. sz.), de 
vannak igen nagy közkedveltségnek örvendő, a csalódott szerelmes 
panaszát hitelesen megszólaltató énekek is (48. sz.). Tágabb értelemben 
ide tartoznak a nősülés kockázatain meditáló diákok szerzeményei (21. 
sz.), a feleséghez szóló intelmek (24. sz.) és a magát felkínáló szeretőről 
szóló, nemegyszer miniatűr jellemrajzot eredményező költemények is. 
Ez utóbbira jó példa az 56. számú vers („Hallod-e, ifjú, jöjj te egy 
szómra . . ."). 

Több költemény tipikusan barokk kori témákat szólaltat meg: a 4. 
számú vers pokolvíziója minden bizonnyal 17. század eleji, hisz nagyon 
közel áll Nyéki Vörös Mátyás hangvételéhez. A világ változékonyságá-
ról, „merő álnokságáról", múló dicsőségéről ugyancsak nagy előszere-
tettel szóltak a kor versírói (15. sz.). Közel állnak ezekhez a rabénekek 
(6. és 7. sz.), amelyek a sors szeszélyességét és a szerencse „tűnékeny-
ségét" panaszolják, nemegyszer már a halál árnyékából, a kivégzés előtti 
napok valamelyikén. Míg egyes darabok sajátos színeit a barokk 
misztika, érzelmi túláradás adja, addig másutt a zsoltárok erős hatása 
érződik (pl. 27. sz. 6. vsz.). 

Noha a daloskönyv összeállítása 1704-ben befejeződött, mégis 
található benne néhány vers a kuruc függetlenségi küzdelmek korai 
szakaszából. A 73. számú ének egyenesen II. Rákóczi Ferencet szólal-
tatja meg, az ő szájába adott szavak átkozzák azokat, akik „szegény 
hazánknak" voltak nagy kárára, akik „a súlyos terheket a magyarokra 
adták", akik a nemzetet megfosztották „régi szabadságátul", másfelől 
pedig megható szavak könyörögnek a haza sorsának jobbrafordulásáért : 

Építs föl, Úristen, megromlott oszlopát, 
Szegény magyaroknak megromlott bástyáját! 
Isteni erőddel add meg szabadságát, 
Emeld föl még egyszer tündöklő zászlóját! 
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A kurucok kezdetben elszenvedett vereségeit több ének siratja (75., 
76., 77. sz.), jó néhány pedig a 17. század végi bujdosók sorsát oldja 
lírává. Az utóbbi tárgyú szegénylegényénekek sorából kiemelkedőnek 
érezzük a más forrásból mindeddig nem ismeretes 16. számú dalt, amely 
a korabeli társadalomnak tarka spektrumát tárja elénk. Vajon hová 
mehetne, hol élhetne meg, hol verhetne gyökeret a nincstelen szegény-
legény? - teszi fel a kérdést az énekes, majd sorra veszi — és sorra el is 
veti - a lehetőségeket: vándorlás? házasság? katonaság? írnokság? szer-
zetesség? jobbágymunka? koldulás? — Egyik sem jelent megoldást, mert 
„nincs böcsületi" a szegénylegénynek. De nem is ez a fontos, hanem 
hogy valamennyi társadalmi rétegről elmondja véleményét a szerző, s 
hogy némi öniróniával állapíthassa meg az „oskolát járt", de szegény 
sorsú, nem nemes ifjú társadalmon kívüliségét. A műfaj eléggé tipikus 
darabja ez, pompás tömörítéssel tárja fel a bujdosók sorsának és 
társadalomszemléletének leglényegesebb vonásait. 

A 17. századi politikai életnek több jelentős eseményét elevenítik fel 
a dalok. Ilyen például a Zrínyi Miklós váratlan haláláról szóló sirató (5. 
sz.), amelynek szerzője egész világosan látta a törökverő főúr politikai 
irányvonalának jelentőségét. „Keservesen sírhatsz te is Pannónia, mert 
nincs országodnak immár pártfogója" - jajdul fel a költő, aki már nem 
csupán a Zrínyi-família, nem is csak a horvát végvidék, de az egész 
magyarság gyászaként fogta fel a megrázó halálesetet. Több ének az 
1674-ben gályarabságra ítélt protestáns prédikátorok szenvedéseiről 
szól (41., 42. sz.), mások az erősödő ellenreformáció kegyetlenségei 
miatt keseregnek (így pl. a tápi lutheránus templom elvételekor íródott, 
58. sz. vers). 

A vitézi költészet egyik kései remeke a Zöldítsed, Úristen, hamar az 
erdőket . . . kezdetű vers (59. sz.), amely még töretlenül őrzi a 16. 
századi heroikus harcok morálját, lelkesedését. E tekintetben korántsem 
tipikusnak, sokkal inkább kivételnek tekinthető, hisz a 17. századra 
jórészt züllésnek indult vagy bujdosóvá lett a korábban oly sok fényes 
haditettet végrehajtó „végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege", s 
ez a változás a vitézi énekekben is tükröződött. 

A 16. század legjobb énekei közül többet is tartalmaz a kötet, így 
Bornemisza Péter bölcsődalát, ezt a protestáns énekeskönyvekbe is 
bekerült, de merőben világi éneket. Profán hangja annyira szembeötlő 
volt, hogy már Újfalvi Imre is megrótta érte a semptei prédikátort 
1602-ben. 

Csupán ízeket és színeket villantottunk fel ezúttal a daloskönyv 
gazdag anyagából, de ennyi is elég ahhoz, hogy egyetértsünk Szabó T. 
Attila szavaival, aki szerint politikai, vallásos és szerelmi költészetünk 

13 Irodalomtörténet 
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legszebb darabjai ezek, így „daloskönyvünk e korra vonatkozólag 
legértékesebb forrásaink közé tartozik". Épp ez indokolta a mostani 
megjelentetést, noha betűhív kritikai kiadása eddig is rendelkezésünkre 
állt (Buda János gondozásában, Régi Magyar Verseskönyvek I. Bp. 
1943.). Itt jegyezzük meg, hogy számos régi magyar verseskönyv és 
énekgyűjtemény megérdemelné a hasonló típusú, nemcsak a szakembe-
rek szűk körének szóló kiadást, különösen azok, amelyek még egyszer 
sem jelentek meg Ipl. Mátray-kódex, Lugossy-kódex stb.). 

A kötethez Varga Imre írt filológiailag alapos, az eddigi kutatási 
eredményeket mérlegre tevő tanulmányt. Munkája nyomán mindaz 
együtt olvasható, amit ma a daloskönyv eredetéről, eddigi sorsáról, 
forrásairól, időhatáráról, paleográfiai, könyvészeti és nyelvtani vonatko-
zásairól tudunk. Több esetben helyesbíti, árnyalja vagy kiegészíti a 
korábbi kutatók megállapításait, így a Thaly Kálmánét, Szabó T. 
Attiláét, Buda Jánosét. Kár, hogy épp a könyv összeállítójának 
személyére borul még mindig homály, s szinte semmit sem tudunk 
Szentsei Györgyről, még az sem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy 
azonos-e Szeniczei Bárány Györggyel, aki 1713-tól evangélikus lelkész-
ként tevékenykedett (Payr Sándor álláspontja, Protestáns Szemle, 
1928.). E feltételezés helyességét illetően mindenesetre erős kételyt 
ébreszt a daloskönyv összeállítójának, ill. a dunántúli evangélikus 
lelkésznek az eltérő névhasználata. A Szentsei-Szeniczei névazonosság 
még elfogadható lenne, hisz a korabeli tulajdonnevek következetlen 
írása közismert; sokkal inkább az jelent nehézséget, hogy Schmidt János 
kismonográfiája szerint (Szeniczei Bárány György élete és munkássága, 
Paks, 1939.) az evangélikus lelkész magát legtöbbször csak Bárány 
Györgynek nevezte, s írásait is így írta alá, a Bárány család csak 
előnévként használta a Szeniczei megjelölést. Ezzel szemben a dalos-
könyv szerzője saját műveinek (33. és 75. sz.) versfőiben magát 
Szentseinek nevezi. További nehézséget jelent, hogy a kétségtelenül 
általa írott két vers meglehetősen érett hangú bujdosóének, a későbbi 
evangélikus pap viszont ekkor (1702 és 1704) még csak húsz év körüli 
diák, aki 1705-ig egyfolytában Győrött járt iskolába. Igaz, volt némi 
összetűzése szállásadójával, Löwey Balázs lelkésszel, Győrt azonban 
ekkor Sem hagyta el, így az ő tollából nem lennének indokoltak az ilyen 
strófák: 

Jaj, már odavagyunk, mert csak bujdosunk, 
Egy helybül más helyre hordozóskodunk, 
De sohul sincs bátorságos lakásunk, 
Az erdőn széjjel gunyhókban nyomorgunk. (75. sz.) 
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Mindez természetesen nem perdöntő bizonyíték, e téren további 
kutatások látszanak szükségesnek, csak így remélhető ismereteink 
gyarapodása a magyar barokk közköltészet e nevezetes gyűjteményének 
összeállítójáról. (Magyar Helikon, 1977.) 

BITSKEY ISTVÁN 

PETÖFI-SZÖTÁR* 

Alig van háládatlanabb munka, mint egy szerves egészet alkotó 
kiadványsorozatnak: egy többkötetes kézikönyvnek, egy lexikonnak, 
szótárnak stb. a második, a harmadik vagy akár a tizedik kötetéről írni, 
hiszen bármilyen dicsérettel halmozza is el a recenzens az első kötet 
megjelenését, avagy bármilyen jogos kritikával illesse, gyakorlati szem-
pontból a későbbi kötetek számára mindennek vajmi kevés jelentősége 
van. Még fokozottabban áll ez a második, harmadik stb. kötetekre. A 
bíráló semmi okon nem keresheti előző megjegyzéseinek módosító 
eredményeit, következésképpen vagy - itt-ott megbővítve - elismételi 
dicséreteit és kifogásait, vagy egyszerűen regisztrálja az éppen aktuális 
kötet megjelenését. 

Az igazság az, hogy minden recenzió elkésett, mondjuk, egy lektori 
véleményhez képest. Legfeljebb olyan művek, kiadványok kritikájától 
várható gyakorlati eredmény, melyek megjelenési formájukban teljesek, 
és várható belátható időn belül újrakiadásuk, mely - esetleg — 
tudomásul veszi és hasznosítja az első kiadást követő recenzió megálla-
pításait. De hát lehet-e számítani a Petőfi-Szótárnak 1 - 2 0 0 éven belüli 
új kiadására? Aligha. Akkor pedig a bíráló - ha bírálatát nem saját 
személye és elképzelései előtérbe helyezése, oldalvágások és kioktató 
allúziók alkalmának tekinti — elkerülhetetlenül szemben találja magát 
azzal a kínos érzéssel, hogy mindaz, amit mond-ír, értelmetlen 
szófecsérlés. Az esetleges ellenvetésekkel ugyanis a szerkesztők úgysem 
tudnak (még ha akarnának is) mit kezdeni: a sorozat lényeges 
átprofilírozásáról, átstrukturálásáról nem lehet szó, a korábbi szűkebb-
tágabb körű tanácskozásokon, vitákon nem kialakult, nem egységes 
szerkesztési elveken úgysem lehet változtatni. (Ennek a paradox 

••helyzetnek voltam részben aktív szereplője, részben szenvedő alanya, 

•Petőfi Sándor életművének szókészlete. Második kötet, G - M . 
Szerkesztette J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha Imre. 
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