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dalmi mintákkal való anakronisztikus azonosulásának bolondságként lelepleződése, 
hanem az, hogy a jelen értésmódja a várúr tetteinek motivációjában, megnyilvánulá-
saiban nem ismeri fel saját hagyományát, teljesen süket tehát saját múltjára. Csak a 
puszta kommunikáció szintjén - a színjáték révén - képes időlegesen „közös nyel-
vet" teremteni (egyébként végig színjátékként értik Pongrácz tetteit!), de képtelenek 
termékenyen lefordítani, beépíteni saját jelenük világlátásának megfelelő értékrend-
jükbe (szakrális rítusok paródiája Apolka átadásakor stb.). Érthető módon végig 
ironikus-kicsinyítő perspektívában látjuk Pongrácz alakját és tetteit, de implicit mó-
don (metaforikus utalásokkal) inkább ennek a világlátásnak az oldalán bontakozik ki 
egyfajta nosztalgikusnak tűnő értéktelítettség, az önmaga konszenzusos evidenciáira 
valójában reflektálni képtelen, alapvető eligazodási pontjait vesztett jelen életvilágával 
való szembesüléskor. 

Ezek és a korábbi kritikus megjegyzések természetesen nem befolyásolják a mono-
gráfia egészének pozitív megítélését, már csak azért sem, mert ezeknek az állítások-
nak az adekvátsága kérdésében a recenzióíró sem tud saját olvasatának vélt koheren-
ciájánál magasabb ítélő fórumra hivatkozni. Eisemann György monográfiájával egy 
olyan irodalomtörténetileg és elméletileg egyaránt megalapozott munkával gazdago-
dik a Mikszáth-szakirodalom, mely sokat tesz annak érdekében, hogy a kedélyesen 
mesélő, anekdotizáló Mikszáth-kép mellett a szövegalkotásban és világképteremtés-
ben a hagyományosabb és modernebb eljárásokat egy összetett elbeszélőszerkezet-
ben egyaránt érvényesítő mikszáthi írásművészet képzete erősödjék meg a köztudat-
ban és a kritikai értésben. A monográfia minden szempontból alkalmas arra a 
szerepre, melyre zárósoraiban predesztinálja magát: kitűnő kiindulási alapot teremt 
a Mikszáth-életmű újraolvasásához, újraértéséhez. 
(Bp., Korona Kiadó, 1998, 200 1.) 

BÉNYEI PÉTER 

Magyar verstani szöveggyűjtemény I. 
Hagyományőrzés és hagyományteremtés 

a versújítás korában (1760-1840) 

A négy kötetre tervezett szöveggyűjtemény jelen első kötetének címadását az előszó-
ban magyarázzák meg a szerkesztők: hagyományőrzésen a régi hangsúlyos vers 
továbbélését értik, hagyományteremtésen az új, időmértékes versformák meghonosí-
tását. A szöveggyűjtemény nem verstani példatár, hanem a kor költőinek és literáto-
rainak saját maguk és kortársaik verselésére vonatkozó megjegyzéseit gyűjti össze. 
A gondos összegyűjtés jó szolgálatot tesz a magyar verstörténet (és tágabb értelem-
ben a magyar irodalomelmélet) iránt érdeklődő olvasónak, mert az idézett szöveg-
részek többsége nehezen hozzáférhető helyeken található: a költők versesköteteinek 
előszavában és az egykorú folyóiratokban: Magyar Hírmondó, Magyar Músa, Magyar 
Museum, Mindenes Gyűjtemény. Emellett négy rövideb (Rájnis, Révai) és egy hosszú 
(Pálóczi) tanulmány kéziratból most jelenik meg először. A kötet 27 szerzőtől 62 tételt 
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tartalmaz, legtöbbet (10) a szorgalmas levelező Pálóczi Horváth Ádámtól és a még 
szorgalmasabban levelező Kazinczytól (tőle 4, hozzá 5 levél). A szövegeket változat-
lan nyelvi alakban, de mai helyesírással közli, ami nagymértékben fokozza az olvas-
hatóságot. Szintén elősegíti az olvasmányosságot az, hogy az eredetiben függelékben 
közölt jegyzeteket beépíti (elkülönítve) a szövegek megfelelő helyére. 

Az 1760-as évszám a maga korában nagy tiszteletnek örvendő, mára teljesen elfe-
lejtett Molnár Jánosnak a régi jeles épületekről írott könyve megjelenési dátuma, 
amelynek előszavában - a követők nélkül maradt Sylvester János után - elsőnek tesz 
hitet a görög-római versformáknak a magyar költészetben történő alkalmazása mel-
lett. A megelőző korszakból mindössze há rom szemelvénnyel találkozunk: 
Sylvestertől, Gyöngyösitől és - nem egészen idevágóan - Gönczi György énekes-
könyvének előszavából (1602). Mindenképpen ide kívánkozott volna Szenei Molnár 
Albertnek zsoltárfordításához írott fejtegetése (1607) a magyar versek rímeléséről: ő 
emelt szót elsőnek a „vala-vala" rímelés ellen, és példának felhozta a Balassi-strófa 
művészi rímelését, alig néhány évvel az általa idézett Bocsásd meg Úristen első megje-
lenése után. 

Szerencsés a kötetnek az a megoldása, hogy nem szerzőnként, hanem szorosan a 
megjelenés (illetve megírás) időrendjében közli az egyes írásokat. így jól nyomon 
követhető a gondolatok történeti fejlődése és a kibontakozó viták lefolyása. Másrészt 
viszont jegyzetben (453-474.) a szerzők betűrendjében felsorolja a könyv az összes 
tőlük vett idézetet, a megjelenési helyek gondos feltüntetésével és esetleges magya-
rázó jegyzetekkel (lábjegyzeteket a főszövegben nem ad). Hasonlóképpen segíti az 
áttekinthetőséget a kötet szerzőinek szintén betűrendes, rövid (5-10 soros) életrajzi és 
működési ismertetése, irodalomtörténeti jelentőségük tömör értekelése (449-452.). 
Következő, igen hasznos jegyzék a verseléssel valamilyen vonatkozásban foglalkozó 
egykorú hazai kiadványok kimerítőnek mondható időrendi jegyzéke (1536-tól 1840-
ig), a latin nyelvű kiadványokat (például iskolai poétikakönyveket) is beleértve 
(475-^485.). Ezt az időrendi jegyzéket is összefoglalja röviden a szerzők betűrendjében 
(486^87.). Az egykorú írásokban hivatkozott külföldi szakmunkákat szintén felso-
rolja szerzői betűrendben, pontos bibliográfiai adatokkal (488^190.). 

A dolog természeténél fogva a legnagyobb terjedelmet a deákos költők (Rájnis, 
Baróti, Révai) 1773-1787 közötti vitája foglalja el a könyvben (28-174.). E vita legje-
lentősebb darabjai Szalai Anna Pennaháborúk című szöveggyűjteményében is megje-
lentek (1980; A prozódiai harc 1781-1783 című fejezet). E vita feszültséget kiváltó pont-
jai és általában az egész kötet anyaga mutatja, hogy meglehetősen szűk körre terjedt 
ki a tárgyalt kor verselmélettel foglalkozó szerzőinek figyelme: az antik formák meg-
honosítása, ezen belül a h hang és a zárhang + r l (muta cum liquida) szótagnyújtó sze-
repe; a magánhangzókivetés (elisio) megengedhetősége; a rímes hexameter (leoninus) 
és a négyes rím elítélése; a német és francia rímes strófaképletek átvétele. Ezen a so-
vány vitaanyagon túl jobbadán csak az antik verslábak és sor-, illetve strófaképletek 
(hexameter, alkaioszi stb. strófa) részletes felsorolása és példákkal való illusztrálása 
képezi a kor verstani szakirodalmának anyagát. Kivételt mindössze Földi János és 
Csokonai kiemelkedő értékű, de annak idején kéziratban elfekvő tanulmánya képez 
(1790, 1799); ők - mintegy Arany János előfutáraiként - már a magyar hangsúlyos 
verselésről is igen figyelemreméltó megállapításokat eszközöltek. Az anyag sovány-
sága következtében a szerkesztők a szöveggyűjtemény címének némileg ellent-
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mondó válogatási szempontot alkalmaztak: nemcsak verstani, hanem költészettani 
(stilisztikai, esztétikai) és helyesírási (Rájnis) idézetek tömegével duzzasztották fel a 
kötetet. N e m egy szemelvényben semmiféle szorosan vett verstani (prozódiai, metri-
kai) megállapítás sem található. A címnek megfelelő, kifejezetten verstani (verselmé-
leti) anyag kisebb - és ezáltal olcsóbb - kötetben is elfért volna. (Tekintve, hogy a ki-
advány egyetemi tankönyvnek készült, az ár nem megvetendő szempont.) Másrészt 
viszont nem ártott volna néhány mellőzött szerzőről is említést tenni: Kalmár György 
latin Prodromusából ( 1 7 7 0 ) fordításban lehetett volna ízelítőt adni (bármennyire zava-
rosak is Kalmár fejtegetései), Gvadányinak ( 1 7 9 0 ) , Szenthe Pálnak ( 1 7 9 2 ) és Somogyi 
Gedeonnak ( 1 8 1 9 ) a négyes rímet védő, illetve az antik versformákat ellenző konzer-
vatív véleményére hivatkozni, Teleki László könyvéből (A magyar versszerzés mester-
ségéről, 1 8 1 9 ) röviden idézni, esetleg Dayka fejtegetéseire utalni ( 1 7 9 3 ) . Viszont vesz-
teség nélkül elhagyható lett volna például Virág Benedek latin(!) metrikai példatára 
( 4 2 1 - 4 2 9 . ) ; túlontúl elegendő Földi példatára a görög-latin metrumokról ( 2 7 9 - 2 9 5 . ) . 

Ugyanez mondható a szakirodalmi bibliográfiáról, amely ugyan terjedelmileg nem 
jelentős ( 4 9 1 - 4 9 2 . ) , de nagyrészt nem a tárgyalt kor verstani gondolkozására, hanem 
általában a régi (középkori) magyar vers ritmusára (Császár Elemér, Horváth János, 
Horváth Cyrill), vagy általában a régi magyar irodalomra vontkozó műveket tartal-
maz, sőt esetleg semmiféle idevágó vonatkozása sincs (Fónagy Iván: Über die Schall-
fiille der ungarischen Vokale). Ugyanakkor említetlenül maradt a magyar verstan alap-
vető - idevágó megjegyzéseket is tartalmazó - kézikönyve: Szepes Erika-Szerdahelyi 
István Verstana ( 1 9 8 0 ) , Szerdahelyi Fortuna szekerén című kötetének ( 1 9 8 7 ) idevágó fe-
jezete ( 3 4 5 - 3 6 5 . ) , vagy Vargyas Lajos nagy vitát kiváltó könyve: A magyar vers ritmu-
sa ( 1 9 5 2 . ) . Bibliográfiában megengedhetetlen rokon- vagy ellenszenv érvényesítése. 

A szövegekben szereplő idegen nyelvű (főleg latin, olykor francia) idézeteket nem 
fordítják (jegyzetben sem) a szerkesztők, eltérőleg például a Pennaháborúk című szö-
veggyűjteménytől. (Mindössze féltucat német-francia fordítással találkozunk, nem 
világos: miért éppen ezekkel.) A pusztán verstani példaként idézett, nagyszámú 
Vergilius-, Pindarosz- stb. sort valóban teljesen fölösleges lett volna lefordítani, de az 
ókori (vagy későbbi) auktorok elméleti megállapításait rendkívül kevés olvasó fogja 
megérteni (mint alább látni fogjuk, a kötet szerkesztői sem). Régi magyar irodalom-
mal foglalkozó szakmunkához vagy latinul (esetleg görögül) tudó lektort kell felkér-
ni, vagy legalábbis megfelelő szakember segítségét igénybe venni. Adott esetben ez 
annál egyszerűbb lett volna, mert éppen a görög-latin verstannak van közismert ma-
gyar szakértője Szepes Erika személyében. így a kötet latin (és görög) szövegeit igen 
súlyos nyelvi (sőt görög abc-beli) hibák torzítják el: 

A régi nyomtatványokban és kéziratokban о (szigma) jelölésére használt д jelet 
nem ismerték fel, és ezzel a jellel közölték (цакаре501 stb., következetesen); az OD 
betűkapcsolatot helyettesítő tf jelet ómegának (со) olvasták; a Ô betűt (delta) thétának 
(Ô) nézték: 3 1 1 ôr) Kepûos, ÔFI KÉQÔOÇ helyett. A legtöbb értelemzavaró hiba termé-
szetesen Pálóczi Horváth Ádám kéziratból kiadott tanulmányának elolvasásakor 
adódott: 393 addidorunt, a kéziratban helyesen (továbbiakban: k.) addiderunt; 394 Cice-
ro Quart. Tusc., k. Quaest. Tusc. (a Tusculanae Quaestiones szokásos rövidítése; ráadásul 
nem a IV., hanem az I. és II. könyvben szerepelnek az idézett helyek); 3 9 5 ÖEIKTI k.; 
ÔEIAIJ; Tusc. Quart, lásd fent; Virtos, k. viros; virtutio, k. virtutis; ediscuntur, k. ediscant-
ur; 396 logis, k. locjui; pari, k. pariter; 401 az Indusok Gossampinus fajik, k.fájik (magyar 
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szó, ma: fáik); restiunt, k. vestiunt; patore, k. pátere; 403 visât, k. vivat; Salmatius, k. 
Salmasius (n.b. a híres XVII. századi filológus nevét nem ismerve, a külföldi források 
bibliográfiájába sem vették fel a szerkesztők) 406 profundi Pindarus ores, к. profundo 
Pindarus ore (n.b. az ore, utáni vesszőt olvasták s-nek). 

Horváth Ádám kézirata két példányban ismeretes, az egyik az Országos Széchényi 
Könyvtárban, a másik az MTA Könyvtárában van. A szerkesztők szerint a két kézirat 
„csaknem betűről betűre azonos" (462.), de elfelejtik megjegyezni, hogy számos he-
lyen egy-egy mondattal bővebb az egyik vagy másik kézirat, és így célszerűbb lett 
volna első kiadás esetében a szövegváltozatokat kritikai kiadás igényével jegyzetben 
közölni. A két kézirat összevetése esetében például nem került volna sor a 393. olda-
lon szereplő Lactantius-idézet eme téves közlésére: „(L. I. c. 2. de falsa sap [?])", ahol 
is a szerkesztők által fel nem ismert de falsa sapientia című Lactantius-mű helyett az 
akadémiai kéziratban de falsa relig. áll, Lactantius másik művére hivatkozva, és a va-
lóságban ez utóbbit (defalsa religione) idézi Pálóczi (bár nem a 2., hanem a 11. caput-
ból a kritikai kiadás szerint). 

A görög szövegekben a mellékjeleket (ékezet, hehezet) hol teljesen mellőzi a kiad-
vány, nyomdatechnikai okokból, hol pedig mindhárom (éles, tompa, hajtott) ékezet 
és mindkét hehezet helyett egységesen éles ékezetet (') helyez a betűk mellé (nem fölé). 
Még mindig jobb lett volna mindenütt mellőzni a mellékjeleket, mint ezt a megoldást 
alkalmazni. 

A sajnálatosan gyér számú szövegmagyarázó jegyzet között két latin idézet nem 
okvetlenül indokolt helyesbítésével találkozunk. Virág Benedek Terentianus-idézetét 
(Contrahit orator, variant in carmine vates, / Si mutam, liquidamque simul brevis una prae-
ivit, 418.), az 1980. évi Virág-kiadást sajtó alá rendező Lőkös István fordítását félreért-
hetőnek minősítve, Kecskés András újrafordítja, de nem kevésbé félreérthetően. 
Lőkösnél contrahit: „tömörít", variant: „váltogat". Kecskésnél: „A szónok összevon, a 
költők váltanak a versben." A szöveg pontos jelentése ez: „Ha a rövid magánhangzót 
zárhang és folyékony hang (r, l) kapcsolata követi, a szótagot a folyó beszéd (oratio) 
röviden ejti, a költők a vers kedvéért különbözőképpen alkalmazzák (variant)." 
Ugyanitt a másik latin idézet az eredetiben is homályos, Kecskésnél még inkább: Ante 
enim breve est creatum, redditum longum dein, Kecskésnél „A hangot ugyanis előbb 
röviden ejtjük, majd pedig hosszan adjuk vissza". Inkább így fordítható: „Mert előbb 
a rövid magánhangzók keletkeztek, s utólag nyújtották meg őket" (474.). 

Némileg megkérdőjelezhető a szerkesztőknek Földi János leveléhez fűzött jegyzete. 
Földi így kezdi egyik levelét: „. . .védelmem már engemet is, mint ama néma 
Pszammetikust, megszólaltat" (177.). Jegyzet (458.): „A néma Pszammetikus (zsoltáréne-
kes) kifejezés valószínűleg a 39. zsoltár szövegére utal (3. v.). Károlinál: Elnémultam, 
vesztegléssel hallgattam a jóról." E magyarázat valószínűségét csökkenti az a körülmény, 
hogy a zsoltárban egyáltalán nem szerepel a Pszammetikus szó, amelynek jelentése 
nem „zsoltárénekes" (talán a psalmodus 'zsoltárénekes' szóval tévesztették össze a 
szerkesztők), hanem egyiptomi fáraók neve, akiknek zsoltárírói tevékenysége nem is-
meretes. Történetüket Hérodotosz tartotta fenn, akit viszont Dávid király aligha olva-
sott. Ellenben olvasta Hérodotoszt (és jegyzetben hivatkozik is rá) a XIX. századi Vaj-
da János, aki Mit konganak, bonganak a harangok című balladaciklusában feldolgozta a 
megaláztatását sokáig némán tűrő Pszammétikhosz-Pszamménitosz tragédiáját. Ma-
gyar irodalmi szöveggyűjteményben indokoltabb volna Vajdára hivatkozni. 
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Mind magyar, mind latin irodalomtörténeti szempontból nem ártott volna Földi 
Jánosnak egyik versfordításához (186.) is helyesbítő jegyzetet fűzni. Földi a nagy te-
kintélyű Gessner nyomán hivatkozik Catullus Privilégiumára, és az eredeti versmér-
tékben (tetrameter trochaicus catalecticus) egy részletet magyarra fordít belőle. A szó-
ban forgó költemény azonban nem Catullus műve, és címe sem ez, hanem ismeretlen 
késő antik költő szerzeménye, és címe Pervigilium Veneris. (Egyébként felfedezője ép-
pen a fentebb említett Salmasius volt.) 

A tárgyalt korszak magyar verstani elgondolásainak történetét kitűnő tanulmány-
ban foglalta össze Orosz László: A magyar verstani eszmélkedés kezdetei (1980; 154 1.). 
Orosz könyve nem szöveggyűjtemény, hanem összegező és értékelő áttekintés. 
Azonban az olvasó bővebb anyagismeretet és világosabb képet nyer a kor költőinek 
a magyar verselésről vallott felfogásáról e mindössze nyolc ív terjedelmű könyvecs-
kéből, mint e 63 ív terjedelmű szöveggyűjteményből. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az eredeti forrásoknak összefoglaló közre-
adása fölösleges lett volna. 
(Szerkesztette Kecskés András és Vilcsek Béla. A kötetet lektorálta és a szövegek korszerűsíté-
sében közreműködött Szuromi Lajos. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999, 492 l.) 

VEKERDI JÓZSEF 

Nagy Miklós: Klió és más múzsák 
Nagy Miklós kötete - tanulmányainak többségében Klió múzsái „szelleme" szerint -
történelmi témájú alkotásokról szól. A Waverly és a Tündérkert jelölheti ki azt a bő év-
századot, melyben a tárgyalt művek - többek között Walter Scott, Grillparzer, Jósika 
Miklós, Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Móricz Zsigmond szövegei - megszülettek. 
Ezek az értekezések így a történelmi elbeszélés (egy helyütt dráma) romantikus vagy 
modernizálódó sajátosságainak kérdéseit vetik fel. De a tizenkilencedik századi -
részben késő romantikus - magyar epikát elemzik a további munkák is, végül Fodor 
Andrásnak az Eötvös Collegium 1947 és 1950 közötti időszakáról beszámoló napló-
jára reflektálva fejeződik be a könyv. 

Ha Nagy Miklós immár fél évszázados pályafutásának egésze felől tekintünk a kö-
tetre, akkor elsősorban az összehasonlítás elvének fokozott érvényesülése tűnhet a 
szemünkbe. E módszer nem hiányzott természetesen a korábbi értekezésekből (főleg 
a Jókai- és Kemény-értelmezésekből, a Virrasztók című tanulmánygyűjteményből) 
sem, az új kötetben szerepe mégis kiemeltnek, hangsúlyozottnak mondható. Ami az-
zal jár együtt, hogy a régebbi írások hasonló vonásai „utólag" felerősödnek: a szerző 
korábban készült szövegeit főleg e szempontból olvastatják újra. A könyv ezért arra 
is figyelmeztet, hogy Nagy Miklós kutatásai e téren ugyancsak gyümölcsöző folyta-
tási lehetőséget rejtenek magukban. 

Már az első tanulmány - Bánk bán osztrák tükörben (Grillparzer tragédiájáról) - olyan 
tanulságokkal jár, melyek közvetve a történelmi téma magyar feldolgozásának, 
Katona József művének újraértelmezhetőségére is utalnak. Grillparzer darabja, az Ein 
treuer Diener seines Herrn (Urának hű szolgája, bemutatták 1828-ban), mint a címe is 
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