
hogy olykor jelentéktelen személyek szavai 
nagyobb súlyt kapnak, amint amilyent 
valójában megérdemelnek, pl. Ormódi Ber
talan idézett szavai a 32. lapon. Van példa 
arra is, hogy időben egymástól igen messze 
eső, tehát kortársnak nem számítható írók 
szavaiból kapunk idézetet, mint Palágyi 
Lajosnak a Nyugatban 1932-ben megjelent 
cikkéből az 1870-es évek viszonyaira (33). 
Az adatok ragadják el a szerzőL az olyan 
esetekben is, mint amikor pl. aziprja, hogy 
Gyulai „hat héten át, július 31-től szeptember 
4-ig" támadta Vajdát (30). Egy elírásra is 

KÖZÉPKORI MAGYAR ÍRÁSOK 

Irodalmunk első századairól nem sokat tud 
a közvélemény, az egykorú szövegeket 
pedig még kevésbé ismeri. Épp ezért a 
Mezey László szerkesztésében megjelent 
válogatásra — lévén a középkor időben és 
gondolkodásban igen távol tőlünk — fontos 
feladatok várnak. Nemcsak az előítéletek 
meggyőző cáfolatát, eloszlatását, nemcsak a 
széleskörű tájékoztatást várjuk e kötettől, 
de ennél többet: középkori magyar nyelvű 
irodalmunk megszerettetését is. Tegyük hozzá 
mindjárt, hogy Mezey mindent meg is tesz 
ennek érdekében. 

Könyvében hozzáértő kézzel csoportosítja 
világosan áttekinthető nagy egységekbe a 
gazdag anyagot. A prózai emlékek sorát 
természetesen a Halotti Beszéd csiszolt 
stílusú szép magyar szövege nyitja meg, 
majd utána sorakoznak a bibliafordítások, 
legendák, példák és prédikációk, a középkor 
megannyi jellegzetes irodalmi termékei. Külön., 
fejezetben kapnak helyet a magyar dráma 
kezdeteinek szempontjából is érdekes — 
műfajilag egyébként vegyes —• művek. 
A prózai emlékek sorát az „istenes retorika" 
címen összeválogatott imádságok zárják be. 

Ugyancsak ilyen gazdag tagoltságú a 
következő rész is. A verses irodalmi művek 
megnyitó darabja az ómagyar Mária-Siralom, 
ezt követik a himnusz-fordítások, egyházi 
énekek és versek, valamint a világi költészet 
emlékei — viszonylag bőségesnek mondható 
válogatásban. 

Nem kívánunk hosszasabban foglalkozni a 
szövegkiválasztás kérdésével. A kötet elolva
sásakor az a benyomásunk, hogy Mezey 
László jó érzékkel gyűjtött össze minden 
jellemző darabot, vagy szelektálta a hosszabb 
prózai és költői alkotásokat. Amint jelzi is, 
közlései túlnyomó többségükben nyomtatott 
forrásokon — leginkább a Volf György 
szerkesztette Nyelvemléktár kötetein, továbbá 
a Horváth Cyrill gondozásában megjelent 

felhívjuk a figyelmet, amely szerint Bajzát 
úgy tekinti, mint aki Döbrenteivel egyen
rangú pozícióban van, holott Bajza ekkor 
még igen kis egzisztencia, viszont Döbrentei 
számos magas tisztség birtokosa (5). 

Mindezek azonban csak apró tollhibák, 
amelyek a gazdag anyagban számba sem 
jönnek, és mit sem vonnak le abból a komoly 
értékből, amelyet Komlós Aladár e könyve 
is nyújt, s hogy ismét egy nagy lépéssel 
vitte előbbre a magyar irodalmi élet egy 
szakaszának tisztázódását. 

Gergely Gergely 

Középkori magyar verseink-en — alapulnak. 
Kivételt csak a „Zöldvári ének" esetében 
tesz, mert a Borsa Gedeontól felfedezett 
(kizárólag irodalomtörténeti értékű) töredék
nek ez az első kiadása. 

A könyvben szereplő középkori magyar 
írások önmagukban is érdekes olvasmányok. 
De ahhoz, hogy az olvasó méltányolni 
tudja valamely másoló, fordító vagy szerző 
írói törekvéseit (jellemábrázolás : Margit 
legenda ; környezetrajz : Ferenc legenda ; 
cselekménybonyolítás : Barlaám és Jozafát 
stb.), hogy felfigyeljen egy-egy sikeres kom
pozícióra (Exemplum mirabile stb.), hogy 
észrevegyen bizonyos irodalmi igényű, tuda
tosan művészi nyelvhasználatot (Karthausi 
Névtelen stb.), feltétlenül szükség volt egy 
olyan tájékoztatóra, amely a közölt anyagot 
figyelembe véve, de azon túl is lépve, közép
kori anyanyelvű irodalmunkat beállítja a 
történelmi fejlődés menetébe. 

Ezt .az igényt kellett Mezey Lászlónak a 
szövegekhez csatlakozó, viszonylag rövid, de 
tömör utószavában kielégítenie. Összefog
lalása, vázlatos volta ellenére is többet mond 
általában ismert adatok kötelességszerű fel
sorolásánál. Felhasználva az újabb kutatások 
lényegesebb eredményeit, szűk 23 lapra 
korlátozva is sikerrel mutatja be középkori 
irodalmunkat a magyar nyelvűség szemszögé
ből. 

Azok az új eredmények és összefüggések, 
amelyekre rámutat, ' sokban különböznek 
polgári irodalomtörténetírásunk középkor
képétől. A különbségek legfőbb oka az azóta 
tett értékes felfedezéseken túlmenően, nem 
utolsósorban tudományos vizsgálataink elő
nyösen megváltozott módszerében rejlik. 
A társadalom és irodalom mindenkori dialek
tikus kapcsolatának tényleges megléte, egy
másra való hatásuk foka, s ennek a hatás
foknak számbavétele és mérlegelése, számos 
ponton szélesítette ki látókörünket, és 
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mélyítette el ismereteinket középkori irodal
munk állapotáról. 

Szó sincs természetesen arról, hogy a 
korábbi úttörő jelentőségű és alapvetően 
fontos eredményeket totálisan lebecsüljük 
vagy mellőzzük. Erre Mezey szóban forgó 
utószava is jó példa. De hisz lehetetlen is 
volna Toldy Ferenc, Szilády Áron — főképp 
anyagfeltáró — munkájától, valamint Katona 
Lajos és Horváth Cyrill (hogy csak a leg
nagyobbakat említsük) forráskutató és iro
dalomtörténészi működésétől elvonatkoztat
va méltányolnunk Horváth * Jánosnak régi 
magyar irodalmunk első nagy korszakáról 
megírt klasszikus értékű szintézisét. 

Mindamellett az is nyilvánvaló, hogy 
kritikával kell kezelnünk valamennyi téves 
vagy meghaladott nézetet, túllépve a hely
telenül értelmezett, épp ezért káros hagyo
mánytiszteleten. A kötet utószava ebben a 
tekintetben is helyes úton jár. Felhívja a 
figyelmet például arra a német szellem
tudományi eredetű koncepcióra, amely két
ségbe vonta az „elmaradott" magyarság XV. 
századnál korábbi tudatos anyanyelvi iro
dalmi igényének jelentkezését. 

Középkori magyar nyelvű irodalmunkról 
lévén szó, Mezey László mindenekelőtt a 
„lingua vulgaris" gyökereire mutat rá. 
Gondolatmenetének kiindulópontjául az a 
tézis szolgál, amely szerint az udvari kultúra 
profán tematikája és a laikus mozgalmak 
vallásos szellemű produktumai határozzák 
meg anyanyelvű literatúránk tulajdonkép
peni kettős arculatát. 

Fejtegetéseinek élére az utóbbi évek egyik 
legnagyobb visszhangot keltő felfedezését, a 
Hadrovics Lászlótól igazolt ómagyar Trója
regényt illeszti. Azok a nyelvi tények, 
amelyek vallatóra foghatók, más adatokkal 
összhangban állva arra mutatnak, hogy a 
mondát még a XII—XIII. század fordulóján 
dolgozták fel. 

A világi tematikájú lovagregény mellé 
nyomban felsorakoznak a magyar nyelvű 
irodalom „másik arculatához" tartozó szöveg
emlékek is. Mezey itt több érdekes meg
állapítást tesz. Kniezsa István helyesírás
történeti kutatásaira hivatkozva valószínű
nek tartja például, hogy a Halotti Beszéd 
ma ismert szövege másolat és elveszett 
eredetije „a XII. sz. elejének, vagy közepé
nek terméke" lehetett (394.). Az ómagyar 
Mária-Siralomról szólva megismétli más alka
lommal már meggyőzően bizonyított nézetét, 
miszerint ezt a szekvencia-szöveget a hazai 
„religiositas beginarum" irodalmi termékei 
közé kell sorolnunk. 

Még a XIII. századba tartozik a Garinus-
féle Margit-legenda szövegéből megállapított, 
egyébként elveszett nyelvemlékünk is. Mezey 
ezúttal nem foglalkozik sem a magyar 
nyelvű István-legenda, sem a Passió kérdésé-
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vei (megtette ezt Irola'mi aiyaivelvűsígünk 
kezdetei az Árpád-kor végén c. könyvében), 
a beginizmus késő-Árpád-kori emlékeiről 
szólva azonban- céloz rájuk. 

Régebbi irodalomtörténetek a XVI. század 
irodalmi termékeinél tárgyalták a Margit
legendát. Mezey László kutatásai nyomán 
ma már igen nagy valószínűséggel XIV. 
századi keletkezésűnek tarthatjuk, amelynek 
csak későbbi másolatául fogható fel Ráskai 
Lea legenálszövege. 

Bonyolult összefüggésű, tisztázatlan kér
déseknek egész sorát kellett Mezeynek 
érintenie a devotio moderna tárgyalásakor. 
Fontosnak tartjuk kiemelni azt a megállapí
tását, hogy a XV. század második felében 
kibontakozott, és a Jagelló-korban lendületet 
vett szerzetesi reform-mozgalom nemcsak 
programszerűen nyúlt vissza „egy régebbi 
évszázados anyanyelvű irodalmi gyakorlat
hoz", de „latin példakép és segítség nélkül 
— magyarul is alkotott" már (397.). 

Ez az út azonban csak a magyar nyelvű 
irodalom korabeli fő áramlatát jelzi. Mind
ehhez hozzájárult a — sokszor — írott 
literátus költészet és irodalom éppúgy, 
mint a számunkra ma már kevéssé ismert 
népköltészet íratlanul is eleven hatása (vö. 
a. Winkler-kódex énektöredékét stb.), amely 
önmaga is különféle hatások hordozója és 
közvetítője volt. 

Igaza van Mezeynek, amikor középkori 
világi irodalmunk tárgyválasztási, műfaji, 
és más, e problematikával összefüggő terüle
teinek felderítetlenségéről beszél. Valóban, 
mindaz, amit ezzel kapcsolatosan tudunk 
(különösen, ha verses művekről van szó), 
olyannyira kevés, hogy nemcsak minden 
adatot, minden utalást meg kell becsülnünk, 
de nem zárkózhatunk el — bizonyos határok 
között maradva — a valószínűnek látszó 
feltevésektől sem. Annyi mindenesetre bát
ran feltételezhető, hogy a Zrínyi feljegyzetté 
daltöredék, Cuspinianus tudósítása és Bonfini 
megjegyzése történeti tárgyú históriás énekre 
vonatkozik, a Gellértfi-kódex megfontolást 
érdemlő utalásain pedig egyrészt talán 
(tematikájára nézve mitikus eredetű) magyar 
nyelvű hőséneket, másrészt virágéneket ért
hetünk, mely utóbbi műfajról egyébként 
Galeotto, Temesvári Pelbárt és Laskai 
Osyát sem felejtkezik meg. 

Érdekes és gondolatébresztő párhuzamot 
von Mezey László a devotio moderna és a 
humanizmus között. Azzal egyetértünk, hogy 
a devotus „Az istenséghez is csak az emberi
ségen keresztül mer közelíteni", miáltal a 
humanizmus alapvető irányával párhuzamba 
állítható tendenciák adódnak a mozgalmon 
belül. Ily módon valóban felfogható a 
devotio moderna „a humanizmus egyik 
társjelenségének" (400.), ahol a „társjelen
ségen" van a hangsúly. Itt azonban meg kell 



állnunk. Semmiképp sem nevezhetjük ugyanis 
a devotio moderna irodalmi megnyilvánulá
sait „humanista vallásos irodalom"-nak (uo.), 
márcsak azért sem, mert ez a megnevezés 
a „humanista" terminológia jelentésének 
bizonytalanná tételére vezet. 

Az elmondottakból látható, hogy Mezey 
László utószava megbízható iránytű mind
azok számára, akik történeti összefüggésük
ben kívánják megismerni a középkori magyar 
nyelvű irodalomra vonatkozó legszüksége
sebb tudnivalókat, az eredmények és problé
mák mai állását. 

Egy hiányérzetünket azonban nem hall
gathatjuk el. Mezey nem hangsúlyozza 
kellően azt, hogy a magyar nyelvű, és nem 
a magyar irodalomról van szó. Már első mon
data is félreérthető, hiszen „a középkor 
magyar irodalma" nemcsak a közös nyelv 
segítségével összekapcsolt „kettős arculatú" 
(klerikus és világi) irodalmat jelenti, mint 
ahogy fejtegeti. Ezt; persze ő maga is jól 
tudja, de sajnos csaknem teljesen elfelejt
kezik arról, hogy figyelmeztesse az olvasót: 
ez a „két arcúság" más értelemben, magyar 
nyelvűség és latin nyelvűség formájában is 
megvan egyazon időben. 

KOZOCSA SÁNDOR : A MAGYAR IRODALOM 
Bp. 1956. Művelt Nép Könyvkiadó, 232 1. 

Kozocsa Sándor évi irodalmi bibliográfiája 
évtizedek óta a magyar irodalomtörténeti 
kutatás és irodalmi élet seregszemléje. 
A fölszabadulás utáni kötetek egyre töké-
letesbülő technikai megoldásukkal, teljességre 
törekvésükkel, mutatóikkal, javuló pontos
ságukkal különösképpen fontos segédeszkö
zeivé váltak nem csupán a kutatásnak, de 
az irodalompolitikának is. Mindez nem 
jelenti, hogy nincsenek még megoldandó 
problémái ennek a rendkívül hasznos biblio
gráfia-típusnak. A mostanit megelőző köte
tek kapcsán Oltványit Ambrus (It. 1955 : 
95—96. 1.) és Szabó György (ITK 1955 : 
496—498) kifejtették elgondolásaikat, miként 
lehetne teljesebbé, pontosabbá tenni egy-. 
egy év irodalmi bibliográfiáját. A mostani 
kötet e tanácsok jórészét örvendetesen 
megfogadta, így főként — Szabó Györgynek, 
mint lektornak elképzelései alapján —- az 
eddig mechanikus betűrendbe osztott általá-
mos részt igen világos, ésszerű csoportosítás
ban adja. Oltványi Ambrus javaslata a 
gyűjteményes művek analitikus fölvételéről 
ugyancsak megvalósult. (Helyes lenne az 
ilyen címfölvételekben a szabvány szerint 
egyenlőségjel használata, mert így zavaróan 
folyik egybe a részcím a kötetcímmel, vö. 
pl. 16. lapon D. Szemző Piroska tanulmányá-
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Elismeréssel kell megemlítenünk a jegyzet
apparátust. Mezey minden szempontból el
igazítja olvasóit, csupán a szójegyzék okoz 
némi problémát. A szómagyarázatok ugyanis 
kizárólagosan a kötet szöveggyűjteményi 
részére vannak tekintettel, így azok az 
idegen szavak, amelyek az utószóban és a 
jegyzetekben bukkannak fel, értelmezés nél
kül maradnak. 

Ha már Mezey felvette „szótárába" a 
fráter, káptalan, penitencia, testamentum stb. 
szavakat —• a népszerűsítés feladatát szem 
előtt tartva —, érdemes lett volna meg
magyaráznia, mi a hagiografikus átdolgozás 
(402.), a bizánci rítus (415.), mit értsünk „a 
skolasztika pontos fógalomrendszerezése sze
rint, részletes diviziók"-on (404.) stb. Azt is 
Csak sajnálhatjuk, hogy a könyv nem közöl 
semmiféle mellékletet, pedig egy-egy prózai 
vagy verses mű kódexbeli szövegének hason-, 
mását szívesen láttuk volna, annál is inkább, 
hiszen egyébként az érdeklődők igen nehe
zen juthatnak hozzá eredetP szöveghez. 

V. Kovács Sándor 

BIBLIOGRÁFIÁJA 1954. 

nál.) Jók és hasznosak a szögletes zárójelben 
adott címkiegészítések, magyarázatok (pb 
a 21. lapon idézett Gergely Sándor-cikk 
esetében is), melyeket a régebbi kötetekben 
szintén hiába kerestünk. 

Az örvendetes technikai fejlődés — amely 
a bibliográfia műfajában lényegi kérdés — 
nem homályosíthatja el a bibliográfiának né
hány még mindig meglevő fogyatékosságát 
és pontatlanságát. Bár az eddigi bírálatok 
nem kifogásolták, föltétlenül szóvá kell 
tennem a betűrend merevségét mind az 
általános rész alcsoportjaiban, mind a szemé
lyi részben. Ez a mechanikus betűrend 
semmit sem moiiti, és a kötet-végi betűrendes 
névmutató következtében teljességgel fölös
leges is. Emellett zavar is, hiszen szétdob 
olyan egymással összefüggő, időrendben 
egymásután következő cikkeket, mint Illyés 
Gyula és Gellért Oszkár vitája (30, 31). 
Nemcsak elválaszt, de megfordítja sorrend
jüket is. Ez a fordított sorrend különösen 
zavaró, amikor Veres Péter két azonos 
témájú cikkéről van szó, s a „Mégegyszer" 
kezdetű cikk előbb van! (45). Előbb olvasunk 
arról, hogy fölavatták Babits (70) vagy 
Gábor Andor (100) síremlékét — s csak 
utóbb, hogy „ma avatják". (Itt egyébként 
nem is következetes a betűrend, mert a 
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