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U TÓ S Z Ó

S Z E R B A N TA L M AG YA R I RO DA L O M TÖ RT É N E T E

Az újrakiadásról
Ha napjainkban egy kiadó új irodalomtörténeti könyvet jelentet meg,
azt minden bizonnyal azért teszi, mert úgy gondolja, hogy a könyv a legfrissebb ismereteket fogja közvetíteni az adott korszak(ok) irodalmi alkotásairól és gondolkodásáról. Ha viszont régebben keletkezett irodalomtörténeti munkát ad ki újra, akkor feltételezhetjük, hogy kanonikus
megfontolásból cselekszik: a cél ebben az esetben épphogy nem a legújabb irányok és tendenciák követése, hanem a köztudatban már eleve
értékesként számontartott mű kulturális újrapozicionálása.
Kiadásunk ezt a két szándékot szeretné ötvözni: egyrészt úgy gondoljuk, hogy Szerb Antal Magyar irodalomtörténete mint par excellence kanonikus mű továbbra is alkalmas arra, hogy olvasója a magyar irodalom
történetének meghatározó korszakairól és alakjairól tájékozódjon belőle,
például hogy megismerje a barokk műfajok sajátosságait, vagy utánajárjon, melyek voltak Mikszáth Kálmán fontosabb regényei. Másrészt azonban fontos hangsúlyozni, hogy egy 1934-ben született történeti munka
2019-es újrakiadása az időbeli távolság okán szükségszerűen rendelkezik egy másik céllal is: a magyar irodalom történetének ismertetése mellett azt is szeretné bemutatni, hogyan gondolkodott a magyar irodalom
történetéről Szerb Antal és kora.
A jelen kötet főszövege a Magyar irodalomtörténet Szerb által javított
utolsó szövegváltozata, a Révai kiadónál 1935-ben megjelent második
kiadás alapján készült. A pontos és megbízható tájékozódás célját szem
előtt tartva azonban több helyen szükségessé vált a szöveg módosítása és
javítása. Néhány javítást, elsősorban az évszámok pontosítását (születési
és halálozási dátumok, irodalmi művek megjelenési ideje) az elmúlt évtizedek kiadásaiból vettünk át, számos módosítás és kiegészítés viszont
ebben a kiadásban jelenik meg először.
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Az 1935-ös szövegben szereplő idegen szavakat – követve a XX. század
második felétől született kiadások modernizálási gyakorlatát – a jelenlegi magyar helyesírásnak megfelelő alakban közöljük (így például renaissance helyett reneszánszot írunk, avantgarde helyett avantgárdot, folklore
helyett folklórt stb.). A központozást szintén a mai helyesírási normák szerint alakítottuk át. Változtattunk a Szerb által tárgyalt irodalmi művek címének írásmódján is: az 1935-ös kiadásban jórészt nagybetűvel szereplő címeknél (például János Vitéz, Bánk Bán) a mai gyakorlat szerint csak
a cím kezdőbetűjét tartottuk meg nagybetűsnek – kivételt képeznek ez
alól az olyan esetek, ahol a nagybetűs írásmódnak értelmezésbeli funkciója van, mint például az Ady-verseknél.
Szerb gyakran idéz versrészleteket, ritkábban prózai részeket egyes
szerzőktől: az idézeteket mindegyik esetben az általa használt és feltüntetett forráskiadásokkal vetettük egybe, s a tévesen idézett sorokat javítottuk. Néhány példa az ilyen jellegű javításokra: Balassi Bálint híres versének egy sorát Szerb tévesen idézi, a következőképp: „A jó hírért, névért,
a szép dicsőségért ők mindent odahagynak” – Balassinál a sor a következő alakban szerepel: „A jó hírért, névért, a szép tisztességért ők mindent hátrahagynak.” Hasonlóképp: Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmének
egyik sora Szerbnél így olvasható: „Úgy marad meg örökkén a mi szép
hírnevünk”, ám Zrínyinél az utolsó szó valójában nem a „hírnevünk”,
hanem a „hírünk”. Berzsenyinél is ront Szerb: „S a pásztorkalyibák gőze
az égre szállt.” – idéz, helyesen viszont nem „az égre”, hanem „a völgybe” szerepel a versben. Szintén Berzsenyi egy versében Szerb „Párnáján
nyugovó lányka szelid dalá”-ról ír, a verssor azonban helyesen „Párnáján pihenő lányka szelid dalá”-ról szól, valamint a „S nem dagadoz dala
árja többet.” sor dagadoz szava is „ragadoz” helyesen. Vörösmartynak a
„Ha nem lesz föld s a tenger eltűnik” sora helyett Szerbnél „az ember”
tűnik el; Aranynál a „Negyednapra, átizzadva / Találtatott boldog teste.”
idézetet Szerb a „Harmadnapra” szóval közli.
E javítások mellett a szöveget jegyzetekkel bővítettük: az idegen nyelvű mondatok, kifejezések esetében megadtuk a magyar fordítást, néhány
helyen magyarázó jegyzetnek éreztük szükségét, máshol pedig idézetek,
utalások forrásait tüntettük fel. Ezeket a betoldásokat számozott lábjegyzetek jelölik, Szerb *-gal jelölt saját jegyzeteitől eltérő módon.1

1 Itt szeretném megköszönni Soós Kingának a latin nyelvű idézetek magyarításában
nyújtott segítséget, valamint P. Simon Attilának a francia részek fordítását.
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Az esetleges további tájékozódás megkönnyítésére a kiadást kiegészítettük az idézett művek címével, ezeket szögletes zárójelben tüntettük fel
– kivéve azokban az esetekben, ahol Szerb megadja a címet, vagy ha a főszövegből egyértelműen kiderül, melyik műről van szó.
A Szerb által az életrajzoknál, a szövegkiadásoknál és a szakirodalmaknál használt rövidítéseket megtartottuk; a hivatkozásokban szereplő rövidítések feloldását külön megadtuk. Ahol szükségesnek éreztük, a Szerb
által hiányosan feltüntetett kiadások könyvészeti adatait kiegészítettük a
hiányzó információkkal.
Az egyes fejezetek végén közölt szövegkiadás- és szakirodalomlista változatlanul csak a Szerb által felhasznált műveket tartalmazza. Az 1935
óta megjelent szövegkiadásokra és a szakirodalmi tételekre egyedül abban az esetben hivatkoztunk jegyzetben, ha azok tárgyi-életrajzi adatokat vagy Szerb által evidensnek vett szerzőségeket bizonytalanítottak el
– tehát például hogy az Adj már csendességet talán nem Balassi verse, vagy
hogy a Szerb által közölt Gyöngyösi István-életrajznak az újabb kutatások szerint nem minden eleme kapcsolódik Gyöngyösi életéhez.

Szerb Antal irodalomtörténet-felfogása
Napjaink irodalomtörténeti összefoglalói jellemzően szervezett egyetemi-akadémiai keretek közt keletkezett munkák, amelyek rendszerint bizonyos elméleti szkepszissel viszonyulnak ahhoz a kérdéshez, hogy a magyar irodalom története elbeszélhető/megírható-e egyáltalán.
A legutóbbi, 2010-ben Gintli Tibor főszerkesztésében megjelent irodalomtörténeti összefoglaló, a Magyar irodalom címet viselő munka fogalmazza meg ezt a szkepszist előszavában: „…irodalomtörténet-írásra
vállalkozva szükségszerűen választanunk kellett az elbeszélés lehetséges
szempontjai közül, annak világos belátásával, hogy nem a magyar irodalom történetének, hanem csupán egy lehetséges történetének elbeszélése lehet a célunk.”2
Ugyanez az irány figyelhető meg a 2008-ban megjelent nagyszabású irodalomtörténeti tanulmánygyűjtemény esetében, ahol már a cím
többes száma is árulkodó: A magyar irodalom történetei. A háromkötetes
munka főszerkesztője, Szegedy-Maszák Mihály előszavában a következőképp határolja el saját irodalomtörténeti vállalkozását a régebbi iro2 Gintli Tibor: Előszó, in Magyar irodalom, főszerk. Uő, Budapest, Akadémiai, 2010, 17.
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