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SZÖYEGGYŰJTEMÉNY ,
A REGI MAGYAR IRODALOMBOL l-II.

Minden irodalmat olvasó ember természetes
tapasztalata lehet, hogy a korábbi korok alko
tásai közül nem egy mű ma már alig sz ólítja
meg befogadóit, s esztétikai értékét is kevés
nek ítélhetjük. Szükségszerű folyamat, hogy
egyes szövegek elavulnak, történelmi forrássá
válnak, s csak kevés mű marad mindvégig
eleven a későbbi olvasók számára. Am az is
lehetséges, több esetben a befogadás feltételei
nem adottak, magának az olvasásnak és ezál
tal az óhatatlanul szükséges újraértésnek az
esélye csekély: minél régebben íródott egy
szöveg, annál inkább szükség van a k özvetí
t ésre ahhoz, hogy megteremtődjeneka szűk

szakmai berkeken túlmutató el- és befogadás
kedvező, sőt ösztönző körülményei. Ez az a
feladat, amelyet időről időre föl kell vállalnia
minden hivatását szerető bö1csésznek, és
amely feladatot leginkább a válogatott kiadá
sok és antológiák hivatottak betölteni. Talán
nem véletlen, hogy a közelmúltban több is
napvilágot látott. A Balassi Kiadónál megje
lent régi magyar irodalmi szöveggyűjtemé

nyek a humanizmus korával, illetve a 16. szá
zadi magyar nyelvű világi irodalommal is
mertetik meg az érdeklődő olvasót. Az Osiris
kiadta éppily vaskos könyvek - mintegy
folytatásként s tág időbeli merítéssel - a ké
ső reneszánsz, a barokk és a késő barokk ro
kokó irodalmából közölnek bő válogatást.

A Kovács Sándor Iván szerkesztésében és
válogatásában, sokak közreműködésével meg
jelentetett szöveggyűjtemény két kötete min
denképp sikeresen tesz eleget a közvetítés 
esetünkben legalább kettős - feladatának. A
szöve~ek régiességükből eredő hatását a le
hetősegekhez képest megőrizni törekvő mai
átírás és a központozás értelemhez igazítása
éppúgy a nyelvi-kulturális távolság áthídal á
sát szolgálja, mint a köteteket berekesztő szó
jegyzék. A részint kényszerűen, részint sze
rencsésen, mert szükségszerűen szigorú,
mégis sokszínű válogatás pedig azért örven
detes, mert a barokk kori magyar irodalom
valóban élő - avagy hatni képes - műveivel

való ismerkedésre, párbeszédre hívja meg az
olvasókat. Jelentősen segítik ezt a zömében a
szerkeszt ő által írott bevezetők, az iroda
lomtudomány történeti kutat ásait előítélete

ket meghazudtoló élvezetességgel bemutató
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"filológiai esszék", melyek az egyes szerzők

ről rajzolnak portrékat, s - a további tájéko
zódást könnyítendő - rövid, válogatott
könyvjegyzékekkel, bibliográfiákkal zárul
nak.

Kétségtelen, az ismertetett szöveggyűjte

mény - amiképp a műfajt megnevező cím is
sejteti - leginkább a magyar irodalom egye
temi oktatásának igényeihez igazodik. Mind
azonáltal, ha legtöbben diákok forgalják is
majd, meggyőződésem, a két vaskos kötet je
lentősége - legalábbis a bennük rejlő lehető

ség - messze túlível az oktatás k örén. S a
kiadó hírneve és arculata, valamint a kivált
képp, tankönyvtőlszokatlanul igényes kivitel
biztosíték arra, az irodalmat elhivatottan 01
vasók, de nem hivatásként művelők szeme
sem fog elsiklani az oly gazdag anyagot be
mutató és legnemesebben véve népszerűsítő

kötetek fölött. (Osiris, 1998, 2(00)
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MAGYAR VERSTANI
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY I.
Hagyományőrzés és hagyományte rem tés
a vers ú jítás korában (1760-1840)

A magyar verselés mibenlétét, történetét.
nyelvi alapjait és esztétikai vonatkozásait ku
tató rendszerszerű gondolkodás jó kétszáz
éve áll a szakmai viták kereszttüzében. Ezen
viták hangneme sokszor volt harsány, elra
gadtatott vagy éppen kiábrándult - tükröz
ve az uralkodó közhangulatot -, hiszen ná
lunk a líra többet jelentett, mint amennyit a
klasszikus definíció magában foglalt: állam
és nemzetalkotó erőt generált, politikai üze
neteket továbbított, demonstrált, s számos
ese tben a közvetlen történelemalakítás igé
nyével lépett fel. "Irodalmunk nekünk nem
szórakozásul volt, hanem templomul szol
gált, ahol imádkoztunk, összeesküdtünk, ke
seregtünk, kétségbeestünk s föl-f ölemelked
tünk" - írja Alexander Bernát 1890-ben, a
korszakhatárt jelentő A Hét hasábjain, egy
másféle eszmény jegyében, "mely az irodalmi
normális helyzetnek felel meg, midőn az iro
dalom csak irodalom"; ugyanakkor a derék
kritikus hangját enyhe nosztalgia színezi, ha
visszagondol a harctéri állapotokra és a poli
tikai küzdelmekre, sajnálkozva azon, hogy



"az irodalom fáján a gyümölcsnek még kissé
fanyar az íze". S aztán a következő nemzedé
kek erős kiábrándulással. vagy praktikusan:
némi megkönnyebbüléssel hagyják el az alle
gorikus értelmezéseket, s veszik tudomásul,
hogy a -hazájuk mégsem mély álomból ébre
dő gáncstalan lovag, vagy nagyerejűhős, akit
addig gonosz rendszerek kötelékei bénítot
tak, hanem többnyire kicsinyes, időnként kö
vetelődző, majd ennek folyamodványakép
pen fragmentálódó birtoktest; érdekérvénye
sítő terep, éppen olyan, mint a többi ország;
bár a táj, a nyelv, s a honpolgárok azon szűk

közössége, amellyel az ember közös nevezőre

kerülhet, mégis elégséges vigasz jelent.
A magyar verselméleti gondolkodás törté

nete természetesen nem azonos a magyar köl
tészet történetével, mindazonáltal a Kecskés
András és Vilcsek Béla szöveggyűjteményé

ben feldolgozott, 1760 és 1840 közé eső nyolc
évtizedre úgy is tekinthetünk, mint a fentiek
ben vázolt, a versszerzés primér élményén
túlmutató, nagyívű líra-felfogás elméleti
alapvetésére. Manipulálatlan hév és elkötele
zett lelkesültség inspirálja a korabeli szerző

ket, s a kor kulcsszavai: a pallérozás, csinosítás,
ékesítés, gyarapítás, serkentgetés - mutatnak rá
a szerkesztők - hol általában az anyanyelv
re, s még tágabban értelmezve a magyarság
ra, a nemzeti műveltségre vonatkoznak, hol
ezen belül a poézisre: a verselés hagyomá
nyos vagy újnak minősülő mozzanataira.
Azaz, a versújítás folyamatát (Négyesy László
szóalkotása) nem csak kronológiai egybeesés
köti az ún. irodalmi felvilágosodás és a re
formkor termékeny időszakaihoz. de szemié
leti egész is - a közös felismerés, miszerint a
nemzet sorskérdéseinek megválaszolása a
nemzeti műveltség igényszintjének felemelésével
kezdődik, ez pedig az anyanyelv értékeinek
tudatosítását és a művészileg megformált
közlés felértékelődését jelenti.

Ebből a nézőpontból érthető meg az a 
néhol aknbiába fúló - alaposság, amellyel
Rájnis József, Baróthi Szabó Dávid, vagy Föl
di János kísérletet tesznek a magyar költészet
prozódiájának és lehetséges versformáinak
számbavételére; munkáikat olvasva kétszáz
év elteltével is elevennek tűnik az élmény,
amelyet a nyelvvel való foglalatosság során,
a nyelvi géniusszal való találkozásban tapasz
talnak meg; fogalmazásmódjukból és a létre
hozott verstani építményekbőlszembeötlőaz
alkotás átérzett erkölcsi felelőssége is, hiszen
ők úgy tudják, hogy a szemmel nem látható,
mögöttes tartományban összegződikmindaz,
amit állítanak; a korábbi századokban ez is a
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magyar irodalom változhatatlannak hitt szín
hangulata volt.

A kötet szerkesztői- a számos előzményt
is lajstromozva - a versújítás tudatos nyitá
nyának azt a felhívást tekintik, amelyet 1760
ban Molnár János jezsuita szerzetes intéz köl
tőtársaihoz, építészettörténeti albumának
"bévezető levelében", s a szöveggyűjtemény

a címben is megmutatkozó kettős hagyo
mány-értelmezést tükröztetve válogat a már
említett nyolcvan év forrásaiból. Az írások
hoz kapcsolódó bibliográfia-értékűcímtáren
nél is bővebb: most azon munkák kerültek
előtérbe, amelyek elkészültük vagy első meg
jelenésük idején némileg szokatlan, friss
szempontokat vetettek fel, és ezért számotte
vő mértékben alakították a magyar verselmé
Ietet, hozzájárultak a fogalmak tisztázódásá
hoz, az összefüggések felismeréséhez. A szer
kesztők négy kötetre tervezett vállalkozásá
ból- amely a magyar verstani gondolkodás
napjainkig húzódó, történeti áttekintését ígéri
- kitűnik tehát a szándék, hogy a szemelvé
nyek e nagyszabású felvonultatása túllépjen
az öncélú anyaggyarapításon: az oktatásban
újra életre kelthető, egymással feleselő, a szá
lakat visszafejtő vagy éppen elvarró szöve
gekkel azt a folyamatot kívánják bemutatni,
amelynek során - eltérő korok és nyelvek
szellemi kincséből eredő eljárásokat is adop
tálva - a magyar versrendszerek teljes szín
skálája kialakult. (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999)

KOSZTOLÁNCZY TIBOR

SEBŐK ÉVA: FÉLSÖTÉT

Ha képzőművészeti analógiáit keresnénk e
verseknek. a finomívű kisplasztikákra, ér
mekre gondolhatnánk mindenekelőtt. Sebők

Eva a tovatűnő pillanatok költője. Egy-egy
futó kép kelti föl gondolatait, tűnődve figyeli
környezetét. eligazító, biztonságot adó jeléket
keresve. Ezt a biztonságot a hite adja meg. A
kézzel fogható, sokszor ellenséges valóságon
túl tekint, a képzelt világ ezüstös intéseire fi
gyelve küzdi ki a reményt. Két lidércfény lo
bog a háta mögött, de előre figyel, márvány
lépcsőkön halad fölfelé, s az önmegvalósítás
útján egyre közelebb kerül a vágyott bizo
nyossághoz. Finom szecessziós folyondárszá
rakat jelenít meg egyik költeményében, s ez
a szecessziós díszítés, a vonalak és árnyalatok
finom kimunkáltsága, amely oly érzékletessé
tette például az osztrák Ver Sacrum vagy a
Nyugat első évfolyamainak címlapjait. látszó
lag a századelő életérzését idézi, szépség- és


