
nagy értékei iránt kívánnak érdeklődést kel-
teni minél szélesebb körben. A magyar kultu-
rális forradalom győzelmes előrehaladása tel-
jes mértékben indokolttá is teszi, hogy pl. 
Zrínyi Miklós minden írását szép és élvezhető 
formában kapja kezébe mindenki, aki e nagy 
költő és nagy hazafi életével és műveivel 
jobban meg akar ismerkedni. Tudom, hogy 
nem ennek a kiadásnak a célja minden rész-
letprobléma és vonatkozás megmagyarázása. 
De szerintem a kötetek terjedelmét legfel-
jebb egy-két ívvel szaporította volna az az 
eljárás, amelyet célravezetőnek tar tanánk: 
gondosan megválogatott, rövid magyaráza-

tokkal segítségére sietni az olvasónak, hogy 
minél inkább és maradéktalanul megérthesse 
Zrínyi költői és prózai munkáit, a levelek 
pedig még inkább megmutassák neki a nagy 
embert és a nehéz küzdelmekkel teli kort. 
Tudom, hogy Széchy Károly életrajza és 
Klaniczay Tibor mintaszerű monográfiája 
mindenre feleletet ad, de ezek a könyvek ma 
már nehezen hozzáférhetők, leginkább csak 
könyvtárakban, vagy szakemberek könyves-
polcain találhatók. Jellegüknél fogva sem 
kerültek el soha azoknak az olvasóknak az 
asztalára, akiknek a kezébe ez a két kötet is 
szánva van. Némedi Lajos 

KAROLYI* GÁSPÁR VÁLOGATOTT MUNKAI 

összeállította: Vargha Balázs. Magyar Könyvtár . Magvető Könyvkiadó, Bp. 1958. 404 1. 

Kevés szó esett az utóbbi években Károlyi 
Gáspárról, kinek nevét közismertté tette 
Biblia-fordítása, a híres Vizsolyi Biblia. Nem 
ok nélkül tekintettünk tehát várakozással 
munkáinak most megjelent válogatása elé. 

A kötet terjedelmének túlnyomó részét az 
Ó- és Uj- Testamentum-ból vett szövegek ad-
ják a Biblia Előljáró Beszédével együtt, de 
kisebb térre szorítva szemelvényeket kapunk 
Károlyi Két Könyv c. eredeti munkájából is. 
(Ajánlás, Országoknak romlásoknak okairól, 
Az ítéletnek közel való voltáról.) Mindehhez 
járul a könyv összeállítójának rövid utószava. 
Meglepő viszont, hogy a Magyar Könyvtár 
gyakorlatától eltérően, e nem éppen problé-
mamentes kötet semmiféle jegyzetanyagot, még 
csak minimális magyarázatot sem nyújt. 

Ez a magyarázatlanság már csak azért is 
szembetűnő, mivel az utószóból Károlyi Gás-
pár személyéről semmit, irodalomtörténeti 
jelentőségéről pedig csak a bibliafordítóra 
leszűkített, s általában a köztudatban élő 
igen halvány képet rajzolja. Érzésünk szerint 
az ilyen jellegű kiadványnak, mely nem első-
sorban a szakemberek szűkebb, hanem az 
olvasók szélesebb körének is szól, éppen az 
lenne a feladata, hogy legalább néhány fon-
tosabb irodalomtörténeti tényről röviden tá-
jékoztasson: pl. mikor élt a szerző, milyen 
körülmények játszottak közre munkája létre-
jöttében, stb. Távol legyen, az agyonértelme-
zés és a túlontúl jegyzetelés kívánalma, de e 
kötet esetében legtöbbször a kellő útbaigazí-
tás hiányából adódik, hogy a közölt értékes 

*A sze rző n e v é n e k Í r á s á b a n m é g n e m d ö n t ö t t a z 
l r o d a l o m t r t e n e t . S ez a b i z o n y t a l a n s á g b o s s z a n t ó 
k ö v e t k e z e t l e n s é g g e l n y i l v á n u l m e g e k ö t e t b e n is. 

szövegek nem tudják a kívánatos teljes ha-
tást elérni. 

„Ideje már — olvassuk az utószóban —, 
hogy a Vizsolyi Biblia laikus olvasmányként 
keljen újra életre". Valóban így van, ezzel 
egyetérthetünk. De vajon elegendő-e ennek a 
nem is olyan egyszerű célnak érdekében csu-
pán újranyomtatni a Bibliát? Jóllehet szemel-
vényes kiadásról és Károlyi Gáspár fordítá-
sáról is van szó, helyes-e kellő irodalomtör-
téneti megvilágítás nélkül, újra közreadni a 
már oly sok kiadást megért egyházi könyve-
ket a „Szentírást"? A fenti cél annak hang-
súlyozását kívánná, hogy itt a Biblia, mint 
jeles világirodalmi alkotás, különlegesen érté-
kes tolmácsolásban szerepel, s nem csupán a 
vallás szent iratainak tekinthető, hanem ezút-
tal irodalmi értelmezésben kerül kiadásra. És 
mint ilyen elemzést kívánna, ami rámutatna, 
hogy a Biblia is a létrejötte korabeli társa-
dalmi viszonyokat tükrözi, formai, művészi 
követelményeket vált valóra, hatással lesz 
későbbi századok nemzeti, társadalmi küz-
delmeire stb. 

A jelen válogatás utószava mindössze Ká-
rolyi fordításának nyelvi jelentőségét hang-
súlyozza, ami kétségkívül elismerésre méltó, 
de egymagában az előbb említett aggályokat 
nem oszlatja el, sőt azzal néhány más fontos 
kérdést megkerül. 

A bibliai szövegek válogatását általában 
dicséret illeti meg. I t t fő vonalakban végig-
húzódik a szándék, hogy irodalmi, esztétikai 
mérlegelés, avagy magyar irodalmi vonatko-
zások döntötték el egy-egy szemelvény közre-
adását. A mintegy három- és félszáz oldalra 
terjedő szövegből igen gazdag anyag tárul 
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elénk. A válogatás képes átfogni szinte vala-
mennyi irodalmi szempontból érdekes bibliai 
részletet; kezdve a világ teremtésétől az özön-
vízig, Putifár feleségének esetétől Dávid és 
Góliátig, Judi t asszony históriájáig stb. De 
nem hiányoznak az irodalmunkban annyira 
jellegzetes részek sem, mint Illés és Jónás tör-
ténete, az Énekek éneke és mások. Valóságos 
irodalmi antológia áll előttünk, mely a leg-
különbözőbb műfajokat tudja megszólaltatni. 
Krónikás részeket filozófiai költészet követ, 
a drámát líra, majd ballada vált ja fel, csodá-
latos mondák és érzéki szerelmi énekek kap-
csolódnak memoárokhoz, fenséges himnuszok-
hoz és isteni szózatokhoz. 

Meggyőz a válogatás arról, hogy az általá-
nos magyar irodalmi műveltség szempontjá-
ból mennyire szükséges ezeknek a bibliai szö-
vegeknek ismertté tétele. Bizonyságul elegen-
dő ha csak irodalmunk kiemelkedő alakjai-
nak, Arany Jánosnak, vagy Ady Endrének 
bibliás költői munkásságára utalok. S nem 
utolsósorban világosan példázzák a szemel-
vények, hogy a Biblia mily nagy mértékben 
volt serkentője nyelvünk fejlődésének, hiszen 
szinte ez a könyv volt az egyetlen nagy világ-
irodalmi mű, melyet oly nagy erőfeszítések 
árán már a XVI. század magyar nyelve magá-
évá tudott tenni, és hagyományozhatott a 
későbbi századokra. Megvalósult Károlyi 
szándéka, hogy a „parasztoknak Bibliájok 
— közönséges nyelven légyen, mindeneknek 
kezében forogjon és mindenektől olvastassák." 

A bibliai szövegek válogatásának általános 
elismerése ellenére érződik még egyes esetek-
ben bizonyos egyenetlenség, kiforratlanság, 
ami a feladat nagyságával bizonyos mértékig 
magyarázható. Olyan jelenségekre gondolok, 
mint pl. ami József és testvéreinek hosszabb 
történetével kapcsolatban áll elő. A kötetben 
ugyanis olvashatjuk Józsefnek első találkozá-
sát az őt hajdan cserbenhagyó testvéreivel, 
amikor is azok a hét szűk esztendő egyikében 
gabonát vásárolni mennek hozzá, a fáraó első 
emberéhez. (XLII.) Majd két rész kihagyása 
után, áthidaló értelmezés nélkül nyomban a 
XLV. részt kapjuk, ahol József már felismer-
teti magát. Éppen a bonyodalom, és az ezt 
követő indokolás hiányzik. A Benjaminra 
vonatkozó részek, a lopással vádolás, a pró-
báratétel, s főleg Juda beszéde volna nélkü-
lözhetetlen. (XLIV. 18—34.) Ez utóbbi tel-
jes lélektani indokolást ad, s oly meggyőzően 
muta t ja a testvérek megváltozását, hogy fel-
tétlenül helyet kellett volna kapnia nemcsak 
a szöveg teljes értelme miatt, de esztétikai 
meggondolásból is. 

A bibliai válogatásnál jóval mostohább 
elbánásban részesülnek Károlyi eredeti mun-
kái. Az utószóból e művekről mindössze 
annyit tudunk meg, hogy „bármilyen tanul-
ságosak, értékesek is, irodalmi jelentőségük 

nem hasonlítható a Bibliához." A Két Köny-
vet máshonnan nem ismerő olvasó például 
abban a tévhitben teheti le a kötetet, hogy 
abból a teljes szöveget tanulmányozhatta. Kez-
dődik ugyanis a szöveg ajánlással és végződik 
,,Amen"-nel, ,,Finis"-sel, mintha csak teljes 
mű volna. Nincs írva, sem jelezve megbízható 
módon, hogy ezúttal a műnek csak csekély 
hányadát kapjuk idézetekből. Vitathatatlan 
hogy a Biblia irodalmi jelentőségéhez nem 
hasonlíthatók Károlyi eredeti művei, de még-
is az író megítéléséhez ezek az írások alapvető-
ek, s ,, Válogatott munkái"-ban méltányosabb 
elemzést érdemelnének. 

A Két könyvből vett válogatás anyaga álta-
lában csak a szűkebb értelemben vett főmon-
danivalóra szorítkozik. Kétségtelen, hogy 
ebből a szempontból legjelentősebbek az 
országok romlásainak okait elemző részletek. 
Ezekből ellenállhatatlan erővel ütnek át a 
XVI. század magyar írójának legégetőbb kér-
dései: A török veszedelem, a nemzet pusz-
tulásának, vagy megmaradásának problémái, 
melyek e válságos századokban oly sokszor 
bukkannak fel irodalmunkban. S Károlyi-
nál először fedezzük fel ennek a kérdésnek 
már fejlettebb kidolgozását (1563), amely 
Magyari István után Zrínyi Miklósnak is fő 
témája lesz. Károlyinak e két művén keresz-
tül egyszerre benne találja magát az olvasó 
a kor legteljesebb valóságában. Az a kép, 
amit kora társadalmáról kapunk hasonlít 
és sokban megegyezik a reformáció írói-
nak közfelfogásával: Kegyetlenség, fösvény-
ség, telhetetlenség uralkodik, d lás-fosz-
tás, prédálás, tobzódás, kevélység, részegség 
ta r t ja hatalmában a magyarságot, s mind-
ezekért a bűnökért isten a „nyomorult ország' 
ellen támasztja a pogány török hatalmát, me-
lyet mindaddig nem vesz el róla, amig csak 
bűneiket el nem hagyják. Eltérő azonban és 
jelentősen előre mutató Károlyi felfogásában, 
hogy fő iránya már a nemzeti felszabadítás 
reális kérdései felé is mutatnak. A bűn felsoro-
lásában már jellegzetesen olyan társadalmi 
bűnöket hangsúlyoz, amelyek különösképpen 
a magyarságra jellemzőek, s ezzel a nemzeti 
önismeretnek szinte első elemzését adja . Egész 
történetszemlélete' már önállósul; a nemzet 
jelenvaló nagy kérdései állnak előtérben, s 
egyénibb, sajátságosan XVII. századi színe-
zetet kap. Hogy mennyire fontos számára ez 
a kérdés, muta t ja a Biblia Előljáró beszédében 
te t t nyilatkozata is. Eszerint — nyilván Hel-
tai Krónikáját már elégtelennek érezve — a 
Biblia után legfontosabb feladatnak tarta-
ná, hogy végre meg rassák „az magyar 
nemzetségnek sok szép és nagy dolgainak 
vagy cselekedetinek históriáját ." . ." 

Az elmondottak szerint nem érthető,hogy 
a jelen válogatásból miért hiányoznak olyan 
részek is, amelyekből éppen az előremutató 
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elemek domborodnának ki. Ilyen rész pél-
dául, amikor a „bölcs király" és „az ország 
nagy előmenetelének" viszonyát tárgyalja. 
I t t kiemeli, hogy az ez időben oly sokat emle-
getett „jó királynak" egyik fontos feladata 
volna „az ország ótalmára'való, vitézlő népek 
tartása, kik az ország mellett véreket ontsák." 
Jóllehet tudjuk, hogy Károlyi legfőbb bizo-
dalma a török kiűzését illetően istenben van, 
mégis már neki is fontos észrevételei vannak 
a „vitézlő népek" szerepéről, amelynek teljes 
gyakorlati felismeréséhez, majd csak Zrínyi 
jut el. — Hasonlóképpen hiányát érezzük a 
kötet válogatásában azoknak a lényeges gon-
dolatoknak, amelyek a pusztuló ország fő 
baját , az anarchikus útlapotokat, a ,,főjő né-
pek" viszálykoddsát tár ja fel. Orvosságnak 
pedig az erős központi hatalmat jelöli meg: 
„Az ország meg nem maradhat — írja — ha 
az nép között igyenetlenség lészen . . ., s 
nincs az ellenségnek jobb alkalmatossága or-
szágnak megvételére, mint mikor a főfő né-
pek visszát vonsznak. Azért az fejedelemnek 
gondja legyen arra, hogy az népet egyez-
ségre hajtsa, az visszavonókat és az ország 
békességének háborgatóit ' kiirtsa az ország-
ból . . " . 

Károlyi kedvelt eljárása a Két Könyv-ben, 
hogy gondolatait bibliai idézetekkel, bibliai pél-
dákkal és történetekkel illusztrálja, erősítse. 
Ilyenféleképpen: „hozzuk penig például az zsi-
dóországot..." stb. A válogatásban ezek a nyo-
matékosítások lemaradnak. Pedig kár értük, 
legalábbis egy-két esetben, már csak e gyakori 
módszer bemutatása érdekében is hasznos 
lenne. E mellett sajátos értékük is van, — 
mint ismeretes ugyanis — ezek az idézetek 
nem szabályos fordítások, hanem szabadab-
ban átfogalmazott gondolatok. Meg is állapí-
tot ták már róluk, hogy itt a nyelv és stílus ma-
gasabb szintet ér el, mint a később fordított Biblia 
textusaiban. Egyébként pedig a Két könyv 
bibliai példázatai nagyon jól mutat ják, hogy 
miként alakul ki Károlyinál az a bibliás pró-
zastílus, ami éppen az ő Bibliája nyomán régi 
magyar prózánk több kiváló képviselőjének 
lesz a saját ja . 

De Károlyi eredeti műveinek egészéről el-
mondhatjuk, hogy prózastílusa ezekben bon-
takozik ki igazán teljességgel. I t t nyelvileg 
tisztább magyarságot érzünk, mint a Biblia 
fordításában, ahol az idegen nyelvi alap köve-
tése szükségszerű volt. Ily módon stílusa a 
Két könyvben is ott teljesedik ki leginkább, 
ahol önálló gondolatait, saját tapasztalatait , 
s főleg pusztuló hazájának égető kérdéseit 
egyéni átélésben veti papírra. Ott izzik át 
igazán a hangja, amikor nemzetének szomorú 
sorsát látva panaszos aggódás fogja el: „Ma-
gyarország is . . . olyan nagy szerencsétlenség 
alatt volt és vagyon, hogy országunkat az 
törökök elvötték, jó várasinkat, várainkat 

elvötték és elrontották, hogy országunkat 
szabadon rabolják, hogy immár minden né-
pek között nevezetesek és utálatosak va-
gyunk . . . " 

Ez a stílus már képes az érzelmek felkel-
tésére, láttatni tudja a pusztulást, a veszedel-
met, s hatni tud olvasójára oly módon, hogy 
a már érzelmileg megnyert embert győzi meg, 
veszi rá érveléssel, ész-okokkal az általa osto-
rozott hibák javítására, és a javasolt kivezető 
út követésére. Hasonlóan érződik még stílu-
sának felfokozott hevülete, amikor a „szegény 
ember vérével" kalmárkodó „főfő népek ke-
gyetlenségét és telhetetlenségét" elemzi. 
Ugyanakkor az érzelmi telítettség szemléle-
tességgel párosul: „bizony nagy könnyhulla-
tás és lelki fájdalom nélkül nem nézhetnék 
— írja —, hogy nincsen vége az nagy kegyet-
lenségnek, nincs az fosztásnak, kóborlásnak, 
ártatlan véreknek ontásának. Az szegény 
községnek bőrét lenyúzzák, húsát levonszák, 
tetemét megrontják, mint az mészárszékre 
való oktalan baromnak . . . " — Az elmon-
dottakból azt hiszem érthető, hogy Károlyi 
éppen az eredeti munkáinak stílusával tud 
egyrészt rátalálni a Magyarin és Zrínyin 
keresztül Bethlenig, Rákóczi-ig fellelhető 
sajátos kifejező formára, másrészt így képes 
oly szintet elérni, aminek alapján Károlyit 
százada legjobb prózaírói közé számíthatjuk. 

A Két Könyv bői e kötetbe válogatott sze-
melvények értékét igen lerontja viszont a 
filológiai pontatlanság, hogy ti. nincsenek 
jelezve a kihagyások, s így folyamatosként 
kerülnek egymás mellé olyan különböző tár-
gyú szövegek, amelyeket az eredetiben több 
lap választ el. Ily módon, ha értelmetlenséget 
talál az olvasó, azt Károlyi Gáspárnak tulaj-
doníthatja. Félreérthetők, s több ízben egész 
másra vonatkoznak például a kihagyások 
után újra kezdődő szövegek mondatai: „De 
először azt kell meggondo ln i . . . " „Ezideig 
szóltam a bálványimádásról . . ." „ I t t min-
den ember gondolja meg" . . . stb. — Vissza-
térek még a Két Könyv kapcsán is a magya-
rázatlanság kérdéséhez: úgy gondolom, hogy 
a közérthetőség kedvéért nein ár tot t volna 
némi megjegyzés a világvég előestéjét hirdető 
nézetek, s az utolsó ítéletre vonatkozó bonyo-
lult jóslatok értelmezésére sem. Annál is in-
kább, mivel az utószóban azt olvassuk, 
hogy e kiadás „nagyobb olvasóközönségre 
számít." 

Károlyi válogatott munkáinak kiadása va-
lóban meglevő hiányt akar pótolni. Minden-
esetre szerzőnk tetemes mennyiségű írása 
kerül így könnyen hozzáférhetővé, ami fel-
tétlenül becses értéket jelent. Hiányosságai 
viszont csak erősítik azt az igényt, hogy az 
író szerepét még sok tekintetben tisztáznunk 
kell. A kötetben többek között nem esik szó, 
hogy Károlyi miért és hogyan válik a feudá-
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His egyházat jelképező Méliusz Juhász Péter 
támogatójává? De egyébként sem megoldott 
kérdés, hogy pl. a reformáció haladó társa-
dalmi törekvései — ha veszítve is erej ükből — 
miként tolódnak át Károlyi gondolkozásában 
a nagy nemzeti célok megvalósításának te-
rére. 

Befejezésül a kötetről olyan véleményünk 
alakulhat ki, hogy ezúttal helyesebb lett volna 
kevesebbet markolni; vagy Károlyi eredeti 
munkáit kiadni teljesebben, s körültekintőbb 
gondozásban, vagy külön közreadni a Bibliát 
szemelvényesen, de mélyrehatóbb elvi, irodal-
mi elemzéssel. Gyenis Vilmos 

TAKÁCS LAJOS : HISTORIÁSOK, HISTÓRIÁK 

A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. 127 lap. 

A tanulmány néprajzkutató szerzője az iro-
dalomtörténészek és irodalomkutatók érdek-
lődésére is feltétlenül érdemes és arra számot 
is tar tó felfedezéséről, és az ezzel kapcsola-
tos — de elsősorban néprajzi célú és jellegű — 
anyaggyűjtéséről ad számot. Ügy véli, hogy 
egy 1943-ban véletlenül talált nyomon elin-
dulva mintegy tíz éven át végzett kutatásai 
eredményeként megtalálta azt a XX. századi 
epikai műfaj t , amely a XVI. századi históriás 
énekek egyenesági leszármazottjának tekint-
hető. Ez a műfaj a „história", azaz az olyan 
versbeszedett, aktuális eseményről beszámoló 
történet, amelyet maga a szerző, a „históriás", 
énekelve adott elő a vásárok és búcsúhelyek 
sokadalmában, s az előadás után az előre 
kinyomtatott históriaszöveget alkalmi hall-
gatóinak eladta. E műfaj a szerző kutatásai-
nak eredményei szerint az Alföldön élt leg-
tovább — szinte napjainkig —, s négy műve-
lőjét 1953-ban még életben is találta, kette-
jüket túl a nyolcvanadik éven. Már egyikük 
sem tevékenykedett, s nemcsak magas élet-
kora miatt nem, hanem azért sem, mert a 
história ekkorra már fejlődésének legvégső 
fokán is túl jutot t , — népünknek már nem 
szükséglete. Takács tehát szó szerint az utolsó 
pillanatban hallgatta meg s rögzítette a műfaj 
utolsó művelőinek tanúságtételét a régi epi-
kus műfaj XX. századi életéről. A tanulmány 
anyagát elsősorban e négy öregember emlé-
kezései, beszámolói szolgáltatták, s mellettük 
csak másodrendű jelentőségű a Széchényi 
Könyvtár nyomtatványgyűjteményében ta-
lálható históriák tanulságaival való kiegé-
szítés, a külföldi példák párhuzama, valamint 
a felhasznált szakirodalom. 

A szerző nem irodalomtörténész vagy eszté-
ta, s tanulmányának nagyobbik része,mintegy 
kétharmada, nem a műfajjal, hanem annak 
művelőivel, a „históriásokkal" foglalkozik. 
Igen részletesen—néhol kissé bőbeszédűen-, 
sok, árnyalatokban itt-ott egymásnak ellent-
mondó ismétléssel muta t ja be az általa „éne-
kesrendnek" nevezett versszerzők életformá-

ját, alkotás- és előadásmódját, — az általáno-
sításokat a négy meghallgatott versszerző 
életéből, tevékenységéből és sorsából vonva 
le. Kétségtelen, hogy az a kép, amely a négy 
öreg versszerző-énekes beszámolói nyomán 
Takács fogalmazásában kialakul, színes és 
érdekes, a bemutatott életforma fordulatok-
ban igen gazdag, gátlástalan, sőt kalandos, 
— mégis úgy érezzük, hogy a tanulmány nem 
bizonyítja elég meggyőzően, hogy valóban 
egy egész „rend" jellemző életformája e négy 
ember élete, s hogy ez az életforma, miként a 
tanulmány sugalmazza, a középkori énekköl-
tők, a francia jongleur-ök és német spielmann-
ok színes, mozgalmas életének a megválto-
zott társadalmi helyzetnek megfelelő, mo-
dern változata. Ez, úgy érezzük, jóval több 
históriás életének feltárásával való további 
bizonyításra szorul, — ha ugyan lehet még 
mód ilyen feltárásra. 

Az utolsó históriásoktól kapott anyagot 
Takács az elérhető legnagyobb alaposságra 
és — annak ellenére, hogy a tanulmány nyil-
ván nem a nagyközönség számára készült — 
színes előadásra törekedve rendezte fejeze-
tekbe. Valószínűleg ez az alaposságra törekvés 
az oka egyes anyagrészek ismétlődésének, a 
színességre való törekvés pedig néhány feje-
zet — például a vásárokról, búcsúkról szóló 
fejezetek — fölöslegesen terjengős részlete-
zésének. A „história" és a „históriás" jelen-
tésének gondos körülhatárolása után tér rá 
a históriás életforma ismertetésére. A körül-
határolás pontosságán a tanulmány későbbi 
fejezetei valamit lazítanak, például a III. rész-
ben az énekes koldusokról előadottak nem 
győznek meg róla, hogy a „históriás" fogalma 
olyan élesen elhatárolható az énekes koldusé-
tól, mint ahogyan az I. rész első fejezete teszi. 
S ez megint csak azt mutat ja , hogy aligha 
lehet olyan zárt „énekesrendet" feltételez-
nünk, mint amilyent a tanulmány állít. Az 
I. rész fejezetei a históriások anyaggyüjtő 
módszereit és forrásait, a históriák megírásá-
nak módját és helyét, kinyomtatásuk körül-
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