
 

 

A magyar költészet szerelmeseinek 

 

         

        Az Osiris Kiadó célul tűzte ki, hogy     

        mindhárom műnemben összegyűjtse    

        azokat a műveket, amelyek jó, meg- 

        alapozott áttekintést nyújtanak a magyar    

        irodalom fejlődéséről a kezdetektől  

        egészen a XX. század végéig. 

Természetesen minden válogatás csakis egyfajta betekintést nyújthat 

gazdag irodalmunk különféle korszakaiba és stílusirányaiba.  Az 

viszont, hogy mely szerzők kerülnek végül a kötetbe, a szerkesztő 

értékvilágát és felkészültségét mutatja. Mindezen körülményeken túl 

joggal elvárhatjuk egy sikeres antológiától, hogy igyekezzék az 

irodalmi kánonhoz igazodni, amennyiben az a különféle viták során 

immár az irodalmi köztudatban rögződött.  

Ferencz Győző válogatása ezeknek az elvárásoknak teljes mértékben 

megfelel, ennyiben történelmi és reprezentatív antológiának is 

tekinthető a szóbanforgó kötet. (A magyar költészet antológiája. 

Válogatta és szerkesztette Ferencz Győző. Bp. Osiris 2003. 1067 l.)       

A szerkesztő maga dicséretes módon abban látja minden új 

antológiának, így ennek a kötetnek is az értékét, hogy az valójában „az 

irodalom új kísérlete önmaga meghatározására“. Mindez pedig azt 

jelenti, hogy a magyar irodalomról, jelesül a magyar költészetről 

alkotott képünk változik: finomodik és elmélyül. Az olvasó tudatában 

a már sokat idézett és általánosan ismert művek  más összefüggésben 

rendeződnek,  a felszínes jelentéselemeket újabb, mélyebb  

összefüggések váltják fel, egyfajta rácsodálkozás, lehetővé téve a 

magyar költészet fejlődésfolyamának élményszerű átélését. Ez a 

befogadóesztétikai aspektus az igazán új érték, véleményem szerint, 

ebben az antológiában.  



A másik, mindenképpen említésre méltó érdeme a válogatásnak, hogy 

kevésbé ismert vagy éppen ismeretlen szerzőket is közöl, akiknek a 

neve a szakkutatáson kívüli körökben, általánosan teljesen ismeretlen 

maradt; olyan műveket jelentet meg,  melyek feledésbe merültek.  A 

rácsodálkozás élményével olvashatjuk a régi (1772 előtti) magyar 

költők közül Vásárhelyi András, Batizi András, Hegedűs Márton, 

Horvát Ilona, Ládoni Sára, Telegdi Kata, Wathay Ferenc, Keserűi 

Dajka János verseit jóval ismertebb szerzők, Tinódi Lantos Sebestyén, 

Bornemissza Péter, Szkhárosi Horvát András, Kecskeméti Vég 

Mihály mellett. Ha valaki a költőnőkre lenne kíváncsi a magyar 

irodalom fejlődéstörténetében, érdekes forrásokra lel, hiszen ez a 

kérdés, úgy tűnik, a köztudatban eléggé háttérbe szorult. Az említett 

költőnők mellett nem maradt ki a válogatásból Petrőczi Kata Szidónia, 

Ujfalvy Krisztina, Ferenczy Krisztina , és természetesen a XX. 

századot illetően Kaffka Margit és Nemes Nagy Ágnes mellett a 

kevésbé ismert Hajnal Anna.  

Az újrafelfedezések sora, úgy tűnik, mintha a Weöres Sándor több 

évtizede megjelent gyűjteményének lenne szerves folytatása. Az 

1982-es kiadású Három veréb hat szemmel egykori  

hagyományindításának méltó folytatása, egy azóta felnőtt nemzedék 

számára is tágabbra nyitva a magyar költészet ablakát.  

Ennek a rövid ismertetésnek nem feladata egyrészt, hogy felsorolja 

költőink hosszú névsorát, akik természetesen nem hiányozhatnak egy 

válogatásból sem, másrészt nem mérlegelheti azt sem, hogy egy adott 

életműből miért éppen ezek a versek kerültek a kötetbe. Jól látható 

azonban a szándék, hogy a terjedelmesebb és jelentősebb életművek 

esetében az egyes költők különféle korszakait reprezentálják a 

válogatott versek.  

Mindenképpen helye lenne azonban egy ilyen válogatásban pl. 

Reményik Sándornak;  hasonlóképpen hiányolom Márai Sándort, 

akinek életművében a vers fontos, sajátos szerepet játszott. Ő, mint aki 

elsősorban prózaíró, vállalható lenne abból a megfontolásból is, hogy 

a prózája mellett jelentéktelenebb versíró (Kaffka Margit) három 

költeményével is szerepel. Teljesen érthetetlen viszont számomra, 

hogy Tandori Dezső hogyan maradhatott ki a kötetből. 



Mindezen hiányérzet ellenére ajánlani tudom a kötetet mindenkinek, 

aki nemcsak általában szereti a  verseket, hanem a magyar irodalom 

leggazdagabb műnemében akar valódi élményben részesülni. 
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