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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

875

"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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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


