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s a költemény meg is van Vörösmarty gyűjteményes kiadásaiban. 
Bárány történeti munkássága sokkal jelentékenyebb volt. Nem 
forráskutatásai teszik azzá, hanem mert velük egyrészt (az élet
rajzokban) a nemzeti érzés ébrentartásához járult hozzá, másrészt 
(a megyei monographiákban) Délmagyarország történetírását indí
to t ta meg s példát adott a nála avatot tabbaknak. Ennek megálla
pítása is Szentkláray érdeme, a ki nem bíráló, hanem ismertető
munkát végezve kiemeli Bárány emlékét a múlt homályából és 
rámuta t a helyre, mely őt munkásságáért megilleti. 

DR. GÁLOS REZSŐ. 

Szivekel ujitó bokréta. 18. évszázbeli dal gyűjtemény. Kiadta Ver
senyt György. (RMK. 35.) Budapest, Akadémia, 1914. 8-r. 180 1. Ára 3 K. 

Irodalmunk érdemes munkása, Versényi György, egy nagy, 95 vers
ből álló kéziratos gyűjteményt födözött föl Kolozsvárott, a melyet 
most teljesen szövegében közrebocsát az Akadémia Régi Magyar Könyv-
/arában. A sajtóhibáktól nem ment kiadás mai helyesírásai adja a 
szöveget. Nem vagyunk elvi ellenségei a régi szövegek átírásának; ha 
a közlés nagyobb közönségnek van szánva, a tökéletlen helyesírás 
hibáinak és sallangjainak kiküszöbölése a műélvezet biztosításának 
egyetlen módja; de pusztán szakembereknek készült kiadás tartsa meg 
az eredeti különösségeit, ha mint jelen esetben is, nem teszi vele kocz-
kára a szöveg teljes megértését. Egy-egy helyesírási sajátosság nem várt 
fogódzó valamilyen vitás kérdés eldöntésében! Egypár helyen a kiadö 
pótolta a tollban maradt szótagokat; kár hogy többnyire csak jegyzet
ben számol be róla s a szövegben nem tette a pótlásait zárójelbe. 

A versek egy részét a kiadó jegyzetekkel kíséri. Egyrészt —- a 
szakember számára rendszerint fölöslegesen — a szokatlanabb szavak 
magyarázatát adja, másrészt megállapítja, hogy az eddig ismert vers
gyűjtemények és kiadások közül melyekben található meg az illető köl
temény a maga egészében vagy legalább részleteiben. Összevetései a ver
sek egyes soraira ritkán terjednek ki, de alaposságuk, kimerítő voltuk 
így is megérdemli a méltánylást. A bevezetésen meglátszik, hogy költő' 
munkája, akit megkapott a közölt versek színes, költői nyelve, merész 
fordulatai, szokatlan versfűzése, s így philologiai tájékoztató helyett statisz
tikai és verstani megjegyzésekkel szolgál. Sajnáljuk ezt a hiányt, mert 
a gyűjtemény az érdekes, megoldásra váró kérdések egész sorát foglalja 
magában. 

Az első, a legfontosabb, mi tulajdonképen ez a gyűjtemény ? Hogy 
másolat, még pedig nem annak az A. D. jegyű költőnek másolata, a ki 
a verseket 1780-ban összeírta, azt a sok értelmetlen másolási hiba 
bizonyítja. Hogy ki volt maga az ismeretlen összeíró, azt nem tudjuk, a nyo
mok arra utalnak, hogy erdélyi, valószínűleg kolozsvári református főis
kolai növendék, a ki tanulmányai végeztével külföldi útra készült. * 

1 Egy-két katholikus vallásos ének is olvasható a kötet végén, de ez 
nem elég cáfolat. 
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A gyűjtemény anyaga nyilvánvalóan két részre különül, noha ezt az 
elválasztást nem tudnók pontosan végrehajtani. Az egyik a gyűjtőnek 
saját verseiből telik ki, s ezek jobbára tudákosságukkal, mythologiai 
vonatkozásukkal árulják el magukat, a másik, az előbbinél gazdagabb 
rész, idegen versek másolata. Ez a fél nagyon tarka. Vannak köztük 
ismert műkoltők versei, főként Faluditól és Amadétól, nem eredeti 
alakjukban, hanem módosítva, rövidítve, vagy űj versszakokkal megtoldva; 
találkozunk népdalszerű motívumokkal s nagy száma van az azoknak az 
ismeretlen szerzőjű énekeknek, melyek kéziratos füzetekben, másolatok
ban a XVIII. század folyamán kézről-kézre jártak, s előttünk főként 
Thaly közléseiből vagy a Vásárhelyi daloskönyvhői ismeretesek. Föltűnő 
a gyűjteményen Amadé hatása. Nem annyira egész versek átvételében 
nyilvánul, mint inkább abban, hagy Amadé sok képe, fordulata, szó
lama újul meg bennük, s gyakoriak azok a játékos, szeszélyesen kom
binált versformák, melyeknek Amadé utolérhetetlen mestere volt. Egy 
másik magyarázatra szoruló körülmény az a viszony, a melyben ez a 
gyűjtemény s az Apor-levéltárban őrzött Versus Hungarici-kezlvdX áll. 
Ezt az utóbbi gyűjteményt fölfödözője, Szádeczky Lajos, még nem kö
zölte, így a kérdés kifejtésére nincs módunk, de Versényi utalásaiból 
megállapíthatjuk, hogy a két gyűjteményben sok a közös darab. Min
denesetre érdekes és jellemző ez a kapcsolat, s talán majd módot nyújt 
az eredetük megfejtésére. 

A gyűjtemény minden darabja a líra körébe tartozik; legna
gyobb részük szerelmes vers, s ezek között aránylag sok a búcsúzó
vers, a távozó szerelmes utolsó szavai honn maradó kedveséhez. 
Az utóbbiakat kivéve az érzelem, melyben fogantak, rendszerint nem mély ; 
könnyedebb, múló érzéshangulatok szólalnak meg bennük, de csak 
elvétve a dal formájában, inkább elnyújtva, kényelmesen, részletezően 
előadva. A belső forma, a compositio általán gyengébb felük, s inkább egy-
egy részletük költőiségével, mint az egész egységes, művészi hangulatával 
hatnak. Naturalista, dilettáns költészet, a mint azt másképen nem is lehet 
várni, a mely nem ritkán csinos és tetszetős darabokat alkot, de meg-
kapót, magával ragadót, mint az igazi tehetségek, soha. Egy pár búcsúzó 
éneken kívül áltatában a rövidebb, dalszerű versek a jobbak, s a tréfás, 
sőt dévaj gúnyolódások a leányokkal, a házassággal. Legmélyebben 
jár a 83., a mint már a refraineje mutatja: »Jaj, az igazaknak nincs hát 
így jutalma.« 

A gyűjtemény irodalomtörténeti jelentősége kétségtelen, noha éppen 
nem mérhető össze a Vásárhelyi daloskönyvével vagy a XVIII. század 
eleji gyűjteményekével (Szencsey-, Mátrai-kódex). Fölhasználását és iro
dalomtörténeti értékesítését nagyon megnehezíti azonban, hogy nemcsak 
a szerzőjük, hanem eredetük is, keletkezésük ideje is ismeretlen, s azzal a 
valószínű hozzávetéssel nem sokra megyünk, hogy a régibb versanyag 
nagyrészt a nemzetietlen kor termése, az összeíró versei pedig nem sok
kal korábbiak a másolás événél, 1780-nál. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 


