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Voigt Vilmos
Két ajtószárny két tokban
A Régi Mag yar Irodalmi Szövegg yűjtemény két kötetéhez
Amiért bevezetéssel is tartozom, az a következő.
Nem rögtön megjelenésük után írtam az alábbi két kötetről, el is küldtem
közlésre, ám szövegem sosem jelent meg. Gondolom, nem bírálati okokból – csak
elveszett kézen-közön. Aztán megkerült. Már ez is tipikus „régi és magyar” irodalmi toposz. Ez az első tok.
Amiért most elővettem, átnéztem és nem javítottam a szövegen: az az érzésem, ma ugyanúgy időszerű, mint egykor. Néhány betűhibát, szinonimát azért
korrigáltam. Ez a második tok.
A két ajtószárny pedig maga a két kötet, amelyeken át be lehet jutni valahová:
oda, ahova az ünnepelt rendszeresen bejár.
Régi Mag yar Irodalmi Szövegg yűjtemény, I, Humanizmus.
Szerkesztette: Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter, Bp., Balassi, 1998, 787 o.
A kötet, mint a sorozat többi tagja is, egyetemi és oktatási segédkönyv. Fontos szövegeket közöl, pontosan, a megfelelő filológiai apparátussal. Még így sem adhat
teljességet. A szerkesztők nemcsak azt vették figyelembe, mi az, ami ma is közkincs,
több modern kiadványban hozzáférhető alkotás, és mi az eldugott publikáció, ám
fontos mű. Egy lényegi antológiát kívántak szerkeszteni: egyetlen kötetes bibliotheca
ez, amihez képest minden csak jobbról-balról ideilleszthető könyvtámasz.
Természetesen Janus Pannoniusszal indul: 251 vers, 4 valódi levél, egy nyögvenyelős hízelkedés (persze a királynak!) és 1465 májusából a „magyar küldöttség” beszéde a pápai kihallgatáson. Mindez a legjobb magyar műfordítók arzenáljában – és természetesen kétnyelvű kiadásban. Itt a latin szöveg megállapítása
lehetett (olykor) a filológiai gond. Mindez máris 185 lap. Ez után kimérve 100
lapnyi szövegkommentár, pontos, fontos. Nem bégetés, nem mekegés, nem sóhajtozás, nem értékelés, nem aktualizálás. Csak az, ami ide való.
A többi szerző közül Vitéz János, Bonfini, Galeotto Marzio rosszabbul jártak.
Kitűnő kiadásban – ám csak miniszemelvényeket kaptak. Még Mátyás király is
fellép két latin levéllel. Az első ugyan – a közlők szervilis véleménye ellenére is,
miszerint a király biztosan maga (mely nyelven?) diktálta e levelet egy humanista
tollnoknak, ám csak a hang Jákóbé, a szőrös kéz Ézsaué – blabla: arról, hogy egy
tiszteletpéldányt a megajándékozott rögtön, a hadjáratok közepette is elolvasott,
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és egyébként is ő mindig imádta azokat, akik őt imádják, hiszen ezek csak nagyszerű emberek lehetnek, ha az ő (a király) nagyszerűségét ily nagyszerűen felismerik. (Hozzáteszem, ilyen „humanista” levelet én is többször írtam az ajándékozóknak – legtöbbször a megküldött könyv olvasása előtt vagy helyett.) A másik
levél már csakugyan Mátyás indulatos, gőgös és kegyetlenül okos személyiségére
vall. Ebből azt tudjuk meg, hogy az Itáliában tanult Báthori Miklós váci püspök
zabolátlan, elviselhetetlen, botrányos és szertelen, szemtelen és nyakas, ostobán
lázad, és alávalóan öntelt… úgyhogy nyilván közveszélyes elmebeteg, akit Mátyás
király rendeletei és a „szervek” a legindokoltabb módon büntettek meg, tehát a
levél címzettje-kézbesítője-haszonélvezője azonnal üljön is be Báthori javainak
felébe. Emellett még intse is meg Báthori Miklóst, és kezelje a javakat megfelelő
módon. (Az Erdélyt vagy Elzász-Lotaringiát időnként kétfelé osztó „uralkodói
döntések” tanulhatnának elegáns latin stílust e levélből.)
Brodarics István nevezetes emlékirata a mohácsi ütközetről sajnos megint
csak részlet, akárcsak Taurinus parasztháború-eposza (Stauromachia). Itt viszont
Klaniczay Tibor kiigazította a korábbi magyar fordítás egyenetlenségeit. Volt mit!
Oláh Miklóstól megint csak a Hungaria szerepel (kétnyelvűen és szemelvényesen),
az Athila nem. Pedig e kötet is abból a kiadásból idézi, amelyben a két mű egymás
után olvasható, s ahonnan én szoktam felolvasni óráimon – csak nálam az Athila
is szerepel, hevenyészett fordításban. A hallgató sikoltozik ilyenkor: hát ez is innen való? ezt is innen vette (mondjuk) Arany János? – Kár volt kihagyni.
A kötet közepétől (nyilván terjedelmi okokból) pánikszerűen szemelvényes a
gyűjtemény. Ám még így is vannak gyöngyszemek, mint például Gyalui Torda
Zsigmond előszava II. Miksa római és cseh (stb.) királynak Galeotto Marzio Mátyás királyról írt könyve ajánlásaként. Tudjuk, Galeotto 1485-ös műve Mátyás
propagandájának utolérhetetlenül perfid csúcspontja volt.
Eisenstein és Cserkaszov után kiált: filmre kellene venni, már Galeottónál
micsoda modern tökély ez a római Corvinustól közénk került nagy magyar uralkodó! Ilyen nincs is több. Gyalui viszont azt beszéli be a Habsburg királynak
(akkor még újdonság volt, hogy most éppen ők a legjobb magyarok): mindez csak
ókori tudósi miegymás, azaz a Mátyás hihetetlen intelligenciáját (és különösképp
a sáfrányos lé ruhájára csepegtetése nélküli, egyszóval makulátlan tisztaságát)
hangoztató mű nem is a Bécset elfoglaló és a német-római (és éppen a cseh) trónra is törő, gyanús eredetű parvenü, ráadásul egy szikrázó intellektus – nem jó
Beschreibung a mindenkori Habsburgoknál, amint a későbbi évszázadok jelzik! –
apoteózisa, hanem valami egészen más, ártalmatlan: az éppen aktuális uralkodó
cirógatása. Jágói szöveg! Pszichoanalitikus után kiált! Ki volt ez a pimaszisszimusz
Gyalui Torda Zsigmond, akinek volt képe így befejezni az „ajánlást”: Vale regum
lumen! (Üdv néked, királyok fénye!)? Az előszó pontos adatokat sorol fel, filológusi teljesítmény, ám Mátyás királyt dicsérni Bécsben vagy határtalan udvaronci
szolgalélekre vall, vagy mély iróniának tekinthető. Az is fontos tény, hogy II.
Miksa magyar királlyá koronázására (1563) készült a munka, azaz a Mátyás-kul-
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tusz ekkor, két generációval Mátyás halála után még változatlanul tovább él a
magyarországi humanista tradícióban.
A magyar humanisták viszont ekkor már nem az olasz értelmiségi import termékei, hanem egyre inkább a reformáció földjének német egyetemei a hátterük,
noha a jobbak felkészüléséhez francia, sőt holland, olasz, angliai kapcsolatok is
hozzátartoznak. Zsámboky János (Johannes Sambucus) ilyen fundamentumú, hihetetlenül gazdag életművére különböző szemelvények utalnak. Mások (Forgács
Ferenc, Schesaeus/Scheser Keresztély, Istvánffy Miklós, az erdélyi Kovacsóczy
Farkas, Budai Parmenius István – az utóbbiak jól áttekintő válogatásban) művei
közt jól ismert és meglepetésnek számító írások egyaránt olvashatók. Szamosközy
István erdélyi történetéből szinte kortársi beszámolót olvashatunk Basta gyulafehérvári dúlásáról. Néhány kisebb szemelvény zárja a kötetet, hogy legalább nevükkel szerepeljenek az 1620-as években tevékeny „humanisták” is.
A könyv koncepciója szerint csak az nálunk a humanista, aki hivatalos felsőfokú oktatásban részesült, és latinul írt. Így viszont több korszak és többféle tevékenység kerül egyetlen könyvbe: történészek és költők, humanista levelezők, filológusok. Minthogy a szöveggyűjtemény (okkal) nem ad általános képet erről a
jelenségről, a könyvet használó nyilván más irodalomtörténeti és történeti szakművekhez forgatja majd – illusztratív anyagnak.
Ad vocem: illusztráció. A majd 800 lapos könyvben nincs kép. Sem arckép, sem
kézirat hasonmása, sem könyvek címlapja, említett iskolák, történeti színhelyek.
Pedig lehetett volna honnan ilyen illusztrációkat keresni. Már akkor is, azóta pedig még inkább megjelentek olyan többkötetes könyvsorozatok, amelyekben sok
jó minőségű illusztráció van. Persze a szöveggyűjteményben e későbbi művekre
nem lehetett utalni. Mindazonáltal a hiány hiány maradt.
A másik hiányosság az, hogy a zömmel magyarul írók kimaradtak a kötetből.
Magam leginkább Baranyai Decsi Jánost hiányolom, akinek Adagia-gyűjteménye
(1598) igazán humanista munka, előszava bizony ideillett volna. Ráadásul ez latinul van!
A három szerkesztőt ismerve nem csoda, hogy egyazon irodalomtörténeti felfogás uralkodik a kötetben, mégpedig Klaniczay Tibor szellemében. Klaniczay
(még az általa kezdeményezett antológiákban is) ennél szélesebb körben értette a
„humanizmust”, itt azonban egy irodalmi (és nem művelődéstörténeti vagy tudománytörténeti) segédkönyv készült. Viszont azt a sejtésemet sem hallgatom el,
ebben a segédkönyvben mégis itt-ott mintha mozdulna a Klaniczay megfogalmazta magyarországi humanista „kánon”. Előbb-utóbb újból le kell majd írni e
folyamat, e korszak, e mozgalom magyar irodalomtörténetét. Azután viszont
majd egy újabb antológiát kell készíteni.

221

Voigt.indd 221

2010.09.24. 12:59:23

222

Voigt.indd 222

2010.09.24. 12:59:23

Régi Mag yar Irodalmi Szövegg yűjtemény, II, A 16. század mag yar nyelvű világi irodalma
Szerkesztette és sajtó alá rendezte Jankovics József, Kőszeghy Péter,
Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Balassi, 2000, 1074 o.
Ez a kötet tudatosan nem tartalmazza a latin nyelvű (humanista) műveket és az
egyházi irodalmat sem (a Protestáns szövegg yűjtemény csak részben tárta már fel ezt a
szöveghagyományt). A megszokott műfaji beosztást követi: líra, dráma, epika.
Előzmények címen két, a XVI. századnál korábbra datálható szöveg is olvasható:
a „históriás ének” jellegű Szabács viadala, valamint a legrégibb ránk maradt magyar
csízió. A kötetben mindenütt rövid előszó nyitja az egyes csoportokat. Az is olvasható, milyen kéziratból, könyvből vagy utólagos kiadásból dolgoztak. Ahol ez
szükséges volt, még arra is kitértek, a régi szövegeket kinek az „olvasásában” adják,
miért olyan helyesírással, amely mellett döntöttek. Az egyes szövegek után jönnek
a nyelvi és tárgyi jegyzetek; igen szűkszavú, tömör, indokolás és értékelés nélküli
megjegyzések – ahogy ez egy irodalomtörténeti szöveggyűjteményhez illik.
Legelőször a „vágáns” költészet és a „közköltészet” szövegeivel találkozunk.
Mindkét megnevezés bizonyos mértékben indokolt, noha nem az egyetlen lehetséges megoldás. Ám e megnevezéseket apodiktikus módon említik, azaz nem
érvelnek a szóhasználat mellett vagy más megnevezések (például népköltészet, deákok költészete stb. ) ellen.
Az Epiko-lírikus formák csoportban olvasható a Pajkos ének, Tinódi egyik műve,
sőt két „hegedősének” is. Az „udvari szerelmi lírát” Balassi „világi versei” (66
vers), törökből készült fordításai, a „kilenc” Celia-vers, valamint a „saját kezű
versfüzér” 5 önálló strófája mutatja be. Ehhez képest csak további öt, más költőtől származó alkotást tudtak e részben közölni.
A dráma első része az „udvari dráma”: középpontjában természetesen Balassi
pásztorjátéka áll, ahol nemcsak a kéziratos szöveg olvasható, hanem a Szép mag yar
komédia XVII. századi nyomtatott kiadásának töredéke is. Jól érezni, hogy a kötet
szerkesztői is „megdöbbentek”, milyen sokrétű és nagyszerű dráma a Constantinus és
Victoria. Méreteiben, stílusában, szereposztásában is impozáns. Egész estén át kellene és lehetne bemutatni, legalább akkora sikerrel, mint a lengyel kortárs Mikolaj
Rej színjátékát József és testvérei viszontagságáról. Kár azonban, hogy – míg fentebb, a verseknél nemcsak a címek, ciklusok, strófák tagolnak, hanem a versek sorait is (ötösével) beszámozták – a drámák szövegénél nincs ilyen tagolás, ami pedig
igazán megkönnyítené a használatot! Ugyanez a balsorsa később a prózának is.
Amikor Balassi líráját „udvari költészet”-nek minősítették, szinte alig van
okunk hümmögésre. Ám a dráma milyen „udvar”-hoz is tartozott? Hol volt ezeket előadó „udvar” nálunk? Talán csak nem a Mágnás Miska bon mot-ja szerint?
(„Hol ismertem meg? Az udvarban” – mármint a kocsist.)
Nyilván terjedelmes a verses epika: az egész kötet harmadrésze. Istvánffy Pál
Grizeldisz- és Ráskai Franciskó-széphistóriája, majd a Béla király és Bankó leánya,
Enyeditől a Gisquardus és Gismunda, a névtelen szerzőjű Euryalus és Lucretia és ter-
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mészetesen az Árgirus (e kötetben a vitatott névírású szerzőt „Gergei Albert”-nek
írják, és leginkább Görgei Réz Albert [református lelkész Abaúj és Tolna megyei
falvakban] személyével hozzák össze), majd a Telamon, a Fortunatus (ebből csak
néhány strófa), Bogáti Fazakas „énekek éneke” széphistóriája, illetve az Effectus
Amoris ránk maradt strófái sorjáznak. Az Apollonius, sőt még a Clitiphon és Leucippe
teljes szövegeit is közlik.
Ritkábban szokás elkülönítve idézni az ókori történelem témáit feldolgozó
magyar nyelvű verses históriákat. Huszti Péter Aeneise, Bogáti Fazakastól az
Aspasia, Csáktornyai Mátyástól az Aiax és Ulisses tartozik ide. A hosszabb művekből, mint Husztié, csak részleteket olvashatunk. (Szerencsére ez könnyen hozzáférhető, modern és népszerű kiadásban is megjelent.)
Nyilvánvaló, hogy az ebből a kontextusból megközelíthető „magyar történelmi tárgyú históriás énekek” különös figyelmünket érdemlik. Valkai András: Bánk
bán históriája, Ilosvai nevezetes Toldija, Tinódi, Nagybáncsai, Görcsöni és Bogáti
Fazakas művei olvashatók itt. Szerencsére jó és teljes szövegek. Ezért lépten-nyomon érdekességre bukkanunk. Ki emlékszik például az Ilosvai-féle Toldi alcímére
(Insignia duella et res gestae fortissimi athletae Nicolai Tholdi de Nag yfalu)? Pedig ez csakugyan tanulságos megfogalmazás. A versfők összeolvasása is eleddig kevesek élménye lehetett.
Feltűnő e részben a Hunyadi-dinasztia verses kodifikálásának igénye: „Hunyadi János vajdá”-tól Mátyás király históriájáig mintha még mindig a Corvinusok
szolgálatában állnának a szerzők, ilyen műveket sorakoztatnak. Miért? Fogalmam
sincs. (És én legalább megmondom ezt – nem úgy, mint Mátyás-király-szakértőink
többsége, akik számára nemcsak az adatok zöme, hanem a probléma is ismeretlen
maradt.) Az 1560-as években kinek volt valóban igénye hazánkban Mátyás-epikára? Vagy ez csak a megjelentetett művek kelendőségét célozta meg, ugyanúgy,
mint a mai ufó- vagy halálontúliélet-kiadványok esetében, ahol nem lehet a megbízó maga az ufó vagy a halál meg a túlvilág alagútjából visszatérő valaki – hanem a már bejáratott kiadványok vélhető kelendősége számít. A Hunyadiak XVI.
századi verses kodifikálásának ekkor nem volt dinasztikus megrendelője. Számomra jórészt érthetetlen a tény – ami ettől azonban még tény marad. (Majd
Zrínyi Miklós Mátyás-kultuszában ismét érthetővé válik minden: nála a Corvinus
ugyanaz, mint a rómaiak esetében „Trója”: tudatos, igazán erudita traditio. A nagy
magyar középkor visszfénye, reformáció előtti diadalmas hadsereg és ország, tele
olasz műveltségű írókkal és törökellenes csetepatékkal. Valóságos Paradicsom
Zrínyinek, akinek a maga korában egyszerre kellett konfrontálódnia az idióta
osztrák hadvezetéssel, a gyanúsan németre orientált, eretnekízű magyar protestánsokkal, sőt a török mákony bódulatában szokásosan semmit sem tevő magyar
nemesekkel. Ezek között a török még mindig a nemes, bár vad és buja ellenség
volt. Persze ennek a Mátyás-képnek – noha máig közhellyé lett – semmi köze a
magyar reneszánsz despota korához, aki törökverő hadvezérnek körülbelül olyan
sikeres és bátor volt, mint Montecuccoli. De Mátyásnak volt ragyogó propagan-
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dája! Viszont Zrínyi traktátusa azt biztosan nem igazolja, miért is virágzott
ez a Mátyás-kultusz épp évszázaddal
őelőtte.)
Ha azt hittük, a magyar tárgyú históriás énekről már mindent tudunk,
érdemes átnézni a következő fejezetet.
Rögtön Tinóditól egy ma alig olvasott
mű, Kapitány Györg y bajviadala kezdi.
Puskin tollára kínálkozó jelenet. A köz
ismert Egri históriának summája nyilván
érdekes olvasmány Gárdonyi Géza és
Várkonyi Zoltán rajongóinak. És, remélem, elcsodálkozhatnak azon, hogy
csak 115 strófa az egész. Tőke Ferenc
„szigeti győzelme” viszont alig ismert
munka (szövegfilológiailag nem is igazán tisztázott). Műfaji minősítését tekintve még mindig nyitott a gyönyörű
című Cantio de militibus pulchra, amelynek műfajtörténeti fontosságát magam
is szoktam emlegetni, bár maga a szöveg igazán földszinti, sőt egyenesen buta.
Ezt persze egy antológia szerkesztői aligha javíthatják ki. Túri György halála vagy
az 1580-as nádudvari harc a mai magyar történeti tudatból kiesett dolgok. Ám az
itt közölt szövegek nemcsak az irodalomtörténet legszűkebb szakmai bugyrát kell
hogy érdekeljék, hanem a magyar mentalitástörténet és „lokális történelem” eddig nem sokszor feltárt aranybányái is. Strófákat idézhetnék nemcsak az antik–
magyar, hanem az ótestamentumi–magyar azonosításról, a horvát–magyar meg
sem különböztetett sorsközösségről, egyáltalán a magyar „Cid-románcok” eddig
igazán fel sem tárt világáról. Ám legyen itt csak elég az ad notam említése: ki tudta
például, hogy Szepesi György (nem a sportriporter!) 1580-as hódoló harci beszámolója az Árpád vala fő az kapitánságban dallamára készült, ami különben az e kötetben is közölt históriás ének (Görcsöni Ambrus [stb.], Mátyás király históriája,
1567 körül) kezdő strófájára utal, azaz – a túl gyors fantázia lehűtése végett ideírom – mégsem egy honfoglalás kori epikus ének dallama!
Czobor Mihály (?) Chariclia-verse (1600 körül, három rész, a vége még el is
veszett) vagy 130 nyomtatott lap, azaz nem a János vitéz vagy az első Toldi, sokkal
inkább a Toldi szerelme terjedelmével rokonítható – rejtélyesen nagyszerű alkotás.
Alkotója közel járhatott az 1600-as évekhez, amikor németből átvette (nem mondanám, hogy fordította). Minden ízében unikum: versformája, stílusa, szerzőjének poliglott műveltsége: és végül az a tény, hogy egy ekkora (antik tárgyú) művet
egyáltalán elkészít! A mostani szerkesztők jobb híján „verses regény” megjelölést
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adtak. Ám itt egy már-már aberráltan zseniális szerző lappang: korának Weöres
Sándora. Azért nem írom ide Esterházy Péter nevét, mivel Czobor (?) verset írt,
és nem szépprózát: mégpedig 406 + 412 + x strófában (a harmadik részből csak
243 strófa maradt ránk, ám lefogadom, hogy teljes formájában ez is volt úgy 400
körüli). Minthogy mindegyikben 5-5 azonos rím van, itt egy legalább 5×1000
nagyságú rímrendszert találunk. A maga korából ő egy ügyetlenebb Romhányi
József – és legalább olyan bornírt formakinccsel. Érdemes volna külön is írni erről! (Egyébként a vers szókincse, metaforái, emblematikus utalásai sem kutyák!)
Noha ismert volt már e mű a szakkörökben, remélem, most végre akad a szélesebb
mezejű olvasók között is, aki belészeret, és külön is bogarászik majd benne!
Külön kisebb fejezetekben következnek a tanítómesék (fabulák), a tréfák (enco
mium) és a „regényes prózai történetek”. Mindegyik ilyen műfaji megnevezés
kompromisszum, történetüket nemcsak az irodalomtörténet, hanem a folklorisztika is illetékesen vizsgálja. (Már amikor!) Noha minden itt közölt szöveg korábban is ismert volt, azért így, együtt, még szemelvényesen is új összképet mutatnak.
Datálható folklórműfajaink története szempontjából is igen fontos ez a magyar
nyelvű hagyomány: itt alakulnak ki, állandósodnak azok a megnevezések, nyelvi
formák (olykor telitalálatok), amelyek ma is minden magyar irodalomértő ember
műveltségének alapjaihoz sorolhatók.
Pesti Gábor ezópusi fabulái több új kiadásban is hozzáférhetők voltak. Most
az Ezópus életéről szóló szép szöveg után az 1–52. fabulák következnek. (…)
jelzi, hogy itt valami kimaradt. Ez az 53–185. számú szövegek anyaga, azaz mintegy 60%-a Pesti fabuláinak. Nem olvashatjuk a latin előszót sem. Persze, értem
én, egyetlen antológia sem teljes. Ám több, ennél logikusabb megoldás kínálkozott volna. Azt pedig hihetetlennek látom, hogy legalább a kimaradt fabulák címjegyzéke ne jöhetett volna. Ez egy-két lapon elfért volna, akár az 51–52. fabulák
kárára. Az ugyanis már édes mindegy, hogy egy évszázados kánon 185 szövegéből az 1–52. vagy csak 1–48. szerepel. Magam vagy értékelvű válogatást adtam
volna, vagy… nem is tudom, mit!
Ezután Heltai száz fabulájából olvashatunk. Ez is szigorú rostálás, ám itt olvashatjuk a fabulák sorszámait, azaz az olvasó sejtheti, hogy az 1, 2, 46, 66, 71,
illetve a 86–100. tanítómesék között más szövegek is voltak.
Valami szerkesztőbizottsági tréfa okozhatta, hogy Pestiből az elejét, Heltaiból
a végét kapjuk: mondjuk Pe-i lenne erre a találó megjelölés. Az viszont jó ötlet
volt, hogy közölték a csak a szakemberek által ismert Laskai-féle Ezópus-életrajzot is: évezredes alapműve az európai didaxisnak és filológiának.
A trufákat/tréfákat a Salamon és Markalf meg A kopaszságnak dicsíreti képviselik.
Itt csak utalások bevonásával lehetett volna többet adni.
Nyilván jobb híján kapott „regényes prózai történetek” fejezetcímet a népkönyv
Ponciánus (kihagyásokkal), a kevésbé hatékony bécsi Ponciánus (ebből viszont csak
egyetlen „novella”), egy Nagy Sándor-történet (kihagyásokkal). Mindez kevés, és
legalább a bevezető utalhatott volna arra, mi minden nem került itt közlésre.
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Az emlékiratok és a történetírás e században nálunk a szépirodalomnak is
tárgya. Ezt nemcsak e művek igazságtartalmára érthetjük, hanem a
megfogalmazásmódjukra is. E rész rövid bevezetője talán a maga nemében a
legjobb e kötetben. Pontos, közismert és eldugott tényekre hivatkozik, kedvet
csinál a művek teljes kiadásainak olvasásához, mivel itt csak szemelvényeket kapunk Zay Ferenc Landorfehérvár… beszámolójáról, Mindszenti Gábor Diáriumából,
Martonfalvy Imre és Gállfy János memoriabiliáiból. Igen – ha mi az „emlékiratokat” irodalmi műfajnak is tekintjük, a szemelvényes közlés a legismertebb/legegyszerűbb gyakorlati megoldás. Kresztomáthiában különösen. Ám éppen azt
nem érzi így az olvasó, hogyan és mikor válik a memoáríró – mentségíró – vagy
éppen exhibicionista művelt ember (mint mondjuk Bornemisza Péter) szépíróvá.
Hogy későbbi, ám beszédes példát idézzek: Bethlen Miklós vagy Mikes Kelemen
csak akkor értelmezhető csakugyan szépírónak, ha olyan tág szövegkörnyezetet is
olvashatunk, amikor a megrágcsált műveltség és a mindennapi mosakodás szintjéről egyszerre pálmafák, rózsák, magas hegységek zónájába téved – ritkább esetben a tudatos önművelés után eljut – maga az emlékiratíró!
A „valódi” történetírás már e korban is ugyanilyen szinten a fikció keretébe
tartozik. Ezt nem gúnyból mondom, inkább dicséretként, hiszen ekkor már évszázadok óta nemcsak a „művelt Nyugaton”, hanem nálunk is ugyanez volt a
helyzet. Anonymus, Kézai, a minket (jó pénzért) akár rómainak is tekintő Bonfini
csak állomásai ugyanazon vonatnak. A szöveggyűjtemény itt Heltai Bonfiniparafrázisával kezd. Jó ötlet volt e (természetesen szemelvényes) közlésben a tematikus előszót, majd szittya eredetet és a székelyeket, Svatapolugot és a (magyar)
honfoglalást, Szent István királyt és más, Árpád-kori pittoreszk történeteket idézni. Ez a Heltai Mag yar krónikájából hozott szöveg máig ismert identitásbizonyíték
a Kárpát-medencében. (Minthogy Oláh Miklós nem magyarul írt, a mára konkurenssé váló felfogás – lásd dáko-román kontinuitás – e magyar irodalomtörténeti
antológiában nem kaphatott volna teret! Pedig ez is humanista költői vénára valló
dolog.) Heltai egyébként eljut Mátyás királyig, e részeket olvashatjuk is, ami annál
jobb, mivel ő még az eredeti „propaganda” nyomán dolgozott, és a máig érvényes
kánon (Matthias rex iustus) egyik fő népszerűsítőjének tekinthető.
Meglepő, hogy „előszavak” megnevezésű irodalmi műfajt is találunk e szöveggyűjteményben. Hogy ez nemcsak humanista ötlet volt, jelzi Tinódi Cronicá
jának előszava és Baranyai Decsitől a Sallustius-fordításé. Persze még más is férhetett volna ide!
Az „iskolai irodalom” rovatban csak Csáktornyai grobián-versezete olvasható.
Végre! Ez a mű ugyanis eddig nem sok érdeklődést keltett. És voltaképpen életszabályok sorozata is – nem csak „német” és grobiánus szöveg. (Amelyről viszont, nyilván figyelmetlenségből, elfelejtették a szerkesztők közölni, minek alapján adták a mostani szövegjavítást.)
A „levelek, dokumentumok” nemcsak mint szépirodalmi szövegek fontosak,
hanem az „irodalmi életnek” is dokumentumai. Az ötlet jó volt, ám elég hetero-
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gén anyag került e csoportba, ami sem a magyar levelezés-, sem a kiadástörténet
szempontjából nem releváns. Nyilván a másutt megjelent „protestáns” irodalomtörténeti antológia zavarta e kötet szerkesztőit. Így Bornemisza Ördögi kísérteteiből
itt (blikkfangosan?) csak a paráznákról szóló rész olvasható – ez sem teljesen kiteregetve –, és hogy rögtön tudjuk, kik is voltak ilyenek, Balassi Bálint gusztustalan „zólyomi” történetéből a dölyfös mentegetődző „felelet” (mai szóval: „tagadó
vallomás”). A következő úgy tíz missilis érdekes adatokat ad. Thelegdy Kata verses
levelében (1599) kurzívval vannak szedve a „verses” részek. Magam még strófákba is tördeltem volna ezeket. (Amint azóta kiderült – hiába, hiszen itt semmi sem
stimmel, sem a szerző, sem a vers, sem a levél nem az, aminek korábban vélték.
Azaz ma már törlendő e fejezetből.)
Amint a bevezetőben is írták a szerkesztők, csak olyan dallamokat közölnek,
amelyek egykorú kottás kiadásokból (!) is ismertek. Persze, értem én az óvatosságot! Ha a mai cigányzenekar játssza mondjuk az „egri győzelem” dalát, vagy
Várkonyi filmjében az Aranyszarv csobogása közben jelenik meg az e korban
valótlant bemutatva a Vietorisz-kódex lassú táncdallama stb. – mindez nem közölhető egy magát hitelesnek beállító XVI. századi magyar irodalomtörténeti antológiában. Ám így csak öt dallam található meg. Minthogy nincs visszautalás, az
olvasó szinte totózhat, mi hova is tartozik. (Végül persze mind az öt meglesz.)
Ám miért nem lehetett volna a szövegekkel együtt közölni a kottákat, vagy legalább a lapszámra visszautalni? Az sem igaz, hogy e mostani kották azonosak a
régiekkel. És persze, ütemjelzés nélkül. A szerkesztők közül senki sem járt énekórára? Ez a részecske olyan méltatlan a kötet színvonalához! A mostani megoldáshoz képest legalább tízszer ennyi dallam lett volna közölhető. Minthogy zenetörténetünk feltárta ezt a hagyományt, ennek semmi akadálya sincs. Ráadásul,
főként diákegyüttesek, szép orgánumú consortok máig éneklik ezeket, sőt kobzon, sőtebben nyenyerén is előadják, avagy még fütyülik is, mint pl. Hacki Tamás.
Ha ők megtalálták zenetörténeti forrásokban a dallamokat, e kötet legalább utalhatott volna a lelőhelyekre!
Felfogni sem tudom, milyen spórolás okából nincs illusztráció a kötetben.
Leszögezhetem: nem lesz egyhamar olyan másik kiadvány, ahová ezt be lehetne
csempészni! Itt pedig („ohne Ach und Krach”) lehetett volna hozni, akár a szövegek végén mindig megmaradt üres fél lapok terhére. Kár, így elmulasztottak
egy egyedülálló lehetőséget. Köztudott ugyanis, hogy e korban nemcsak a nyomtatott szövegek, hanem még a kéziratok is kalligrafikus termékek, olykor (pl. Zay)
gyönyörű illusztrációik vannak. Még ha utalna erre a mostani antológia! De nem
teszi, ez pedig hamis képet ébreszt az olvasóban. Azaz – pontosan – igaz képet
nem tár az olvasó elé.
Nehéz volt a szerkesztők dolga, éppen e korból a „protestáns vallási irodalom” mellőzése révén. (Minthogy azt más, konkurens irodalomtörténeti szöveggyűjtemény stoppolta le magának.) Ám így is megtelt az ezer lap a szöveggyűjteményben. Talán akad olyan iskolai (stb.) könyvtár, ahol egyetlen polcra, egymás
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mellé kerülnek a kötetek. Mai áron is drágák. Minthogy évfolyamonként is sok
száz egyetemi hallgató kell hogy használja ezeket, nem lett volna ésszerűbb sokkal nagyobb példányszám, sokkal olcsóbban? Ugyanis évtizedekre nem lesz újabb
antológiánk a régi magyar irodalom e szeletéből, e korszakából.1

Ami e kötet tartalmát illeti, egy kicsit átszerkesztve még jobb is lehetett volna.
Fontos mű, fontos szerző csak egy maradt ki: Ceterum censeo… Baranyai Decsi
magyar (is!) adagium-gyűjteményének bemutatása nélkül nincs áttekintésünk e
korról. Nemcsak a mai magyar nyelvben használt szólások és szófordulatok ezrei
olvashatók itt, hanem ez a könyv a magyarországi humanizmus egyik remekműve
is. Azonnal pótolni kell e hiányt, vagy becsempészni Decsi közmondásait a következő, XVII. századi kötetbe. (Noha természetesen ebben az antológiában lett
volna az igazi helye!) Mint aki egy kicsit szintén foglalkoztam e csodálatos ember
életművével, hadd szögezzem le: az európai tudományosságnak ugyanolyan óriása ő, mint Pesti Gábor, Bornemisza Péter, Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter… Vétek lenne elfelejtkezni róla! (Persze itt már egész életművére gondolok.)
Végül a mostani antológia két legfontosabb tanulságát is leírhatom.
Klaniczay Tibor (oly korai) elhunyta után sem szűnt meg a régi magyar irodalom kutatóinak csak a legmagasabb szinten dicsérhető teljesítőképessége. Nem
hittem volna, hogy Varjas Béla, Komlovszki Tibor, sőt Tarnai Andor és mások
halála után is maradt volna itt inpeccabilis magyar irodalomtudomány. De van! És
ha Horváth Iván vagy mások nem vettek is részt e kötetben – azért a teljesítmény
1

A szöveggyűjtemények azóta az interneten is elérhetők: http://www.bkiado.hu/netre/netre_szgy1/
human10_metaval.htm és http://www.bkiado.hu/netre/netre_szgy2/SZGY2.htm (a szerk. megj.)
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csodálható. Ugyan engem igazán nem lepett meg, milyen sok modern újrakiadásra
hivatkozhattak a közzétevők, azért így együtt impozáns e kiadványsorozat. Amint
e kötet is igazolja, ma mindenről mást és többet tudunk, mint ahogy Horváth János vagy Eckhardt Sándor, sőt Gerézdi Rabán (és e kötet vonatkozásában ez nem
jött elő, ám fontos dolog: Pirnát Antal) tudta. Ma, a mesterek halála után is megnyugtató a helyzet. Irigylésre méltóan sok kiváló szakembere van e témának.
Ám a legjobb antológiából is csak indirekt módon lehet új szintézist kihüvelyezni. Nekem (koromnál fogva) előnyöm van e tárgyban. Mi még Pintér Jenő,
majd Horváth János felfogását tanultuk (a középiskolában), azután Klaniczay Tibor (akkor már a pesti egyetemen tiltott) rendszerét. Nekem szerencsém volt egy
kicsit másról is tudomást szerezni, minthogy nemcsak Pirnát Antalt, hanem olykor még Bán Imrét is hallgathattam. Azután megjelent a „kézikönyv” (Gerézdivel
és nélküle). Majd jött a Klaniczay vezényelte REBAKUCS korszaka: mindenről
kiderült, hogy úgy van, sőt még úgyabban, ami már azt jelenti, hogy mégsem
egészen úgy. Ennek a soha le nem írt kánonnak (Kőszeghy Péter, Jankovics József, Ács Pál és a most végre klasszikussá érett Szentmártoni Szabó Géza) dokumentumtára e kötet. Tessék most már megírni az erről szóló szabályos új irodalomtörténeti szintézist is!
Magam mindig irigykedtem a lengyel irodalomtörténészekre. Ők ugyanis
nemcsak Norwid meg Leśmian világirodalmi értékeit tudták úgy bemutatni,
ahogy nekünk sosem sikerült mondjuk Vörösmarty, Madách, Jókai és Krúdy esetében, hanem a lengyel reneszánsz és barokk óriásait is „el tudták adni” a nagyvilágnak. Most, az antológia olvasásakor döbbentem rá: e kötetben egy új magyar
irodalomtörténeti vízió sejlik fel. Ezt már „el lehetne adni” Nyugatra is. Tessék
lefordítani legelőször franciára, majd németre (végül talán angolra is): ha jó lesz a
fordítás, minden épeszű ember rájön, miért is olyan csodálatos a XVI. század
magyar szépirodalma. Oly sok minden megvan benne Európából (ehhez azért
még további jegyzetek, hivatkozások szükségeltetnének) – és mindezek ellenére
valamilyen egzotikus táj ez: ahol török basák lófarkas lobogói között fordítják a
protestáns zsoltárokat. Világhírű egyetemek után csontig kifosztott falvakban
működnek a humanisták, ahol csak az a könyv van meg, amit haza tudtak hozni,
és nem égett el a legutóbbi disznótorban.
A Ronsardnál sokkal tehetségesebb és műveltebb költő, Balassi egyszerre
báró, éhenkórász, útonálló és valláscsereberélő misztikus, aki persze hogy tud
minden nyelven. Igazában fel sem fogjuk, honnan származik az a költői tökély,
ami megvan nála. Csoda ő is, csoda még a XVI. század ránk maradt (!) magyar
szépirodalmának tekintélyes része. Legeslegelőször e kötet tudta ezt igazán érzékeltetni. Hála érte. (Azért persze a következő lenyomatban mindezt ki kell javítani, amit kifogásoltam, s azt is, amit a szerkesztők maguk észrevételeztek. Az után
már csakugyan „aranykönyv” lesz az antológia.)
Az új kiadásban legyenek lap alján a nyelvi jegyzetek. (A generálszótár azért
sem jó, mivel egy-egy régi szónak más-más szövegösszefüggésben ma többféle
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szó felel meg.) Legyenek képek, kották, egy icipicit több irodalomtörténeti utalás.
Legalább a magyar irodalomtörténeti szakbibliográfiát vagy az Új Mag yar Irodalmi
Lexikont is meg lehetne említeni.
És most még nem is szóltam az egyeztetésről. Tudjuk, hogy a konkurens kiadó
(az Osiris) Kovács Sándor Iván professzor irányításával szinte egyező időben
ugyancsak két kötetre duzzasztva adta ki a magyar barokk irodalom szöveggyűjteményét. Csak tisztelet érheti mindkét kiadót és az olvasókat, akik ezeket a (nemcsak árukban) súlyos könyveket megveszik. Mégis jól járnak, hiszen egész könyvtárból csemegézhetnek. Büszkék lehetünk arra a tudósgárdára és a kiadói
szándékra, amely és akik ezt lehetővé tették. A képeket egyelőre CD-sorozatban
láthatjuk, noha sokkal inkább történettudományi, mint irodalomtörténeti felfogásban. (Lásd az Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM lemezeit. Erről külön
kellene beszámolót írni!)
Hiányzik viszont e sorozat kezdő, első kötete: a magyar középkori irodalom
hasonlóan nagy, megnyugtató, hézagpótló antológiája! És itt optimista vagyok.
Talán azt is meg lehetne szerkeszteni ugyanilyen modern és megbízható módon.
(Még egy kis folklórt is belecsempészve.)2
*
Szentmártoni Szabó Gézát több szál is köti a fentiekhez. Az egyik kötet társszerkesztője volt. Még inkább összekapcsolta érdeklődésünket a reneszánsz kori magyar líra meg a Mátyás-hagyomány kutatása. Van, amiben egyezik ízlésünk és
értékelésünk, s van, amiben nem. A fenti áttekintésben az irodalom melletti „illusztrációk” fontosságának hangoztatásában biztosan „pozitív” ez a helyzet. Végül a személyes stílust is nagyra becsülöm munkásságában: azt, hogy határozott
és frappáns véleményt mer leírni. Az ünnepelt meglepő és személyes eredményekre szokott törekedni. A magam (azért más) stílusában erre törekedtem magam is. Amint fentebb többször leírtam, érdemes lenne áttekintésben is összegezni a XV–XVII. századok közti magyar irodalomra vonatkozó új felismeréseket,
szempontokat.

2

Vö. Szövegg yűjtemény a régi mag yar irodalom történetéhez: Középkor, szerk. M adas Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992.
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