
A gonosztévő boszorkányosokra hozta 
az 1685-i gyulafehérvári országyülés a IX. 
articulust: „Szomorúan érezzük . . . a mi 
kegyelmes Asszonyunk ő Nagysága titkos 
nyavalyái által forgó Nagyságtok szenvedé-
sit, azon ö Nagysága szenvedésinek pedig 
micsoda titkos okai lehettenek, Istennek 
jó tettzéséböl alkalmasint ki-nyilatkoztat-
ván, külömb külőmb soros személlyek fo
gattattan ak-meg és most-is fogva tartat
nak. Nagyságod kegyelmes izenetiböl alá
zatosan értyük intimaltatván azt-is, hogy 
azon személlyek dolgának törvényes iga
zítására kivántató Birákot cum plenaria 
facultate deputáltanak." (239.) 

Ennek alapján folytatták le mintegy 20 
asszony ellen az eljárást, közülük többeket 
tüzhalálra ítélve. Béldiné ekkor már halott 
volt; az ítélet mit sem változtatott Apafiné 
nyavalyás állapotán. Hosszú szenvedésétől 
1688. augusztus 3-án a halál váltotta meg. 

Bornemisza Anna betegsége nem lokali
zálható a 1678-1688 közti évekre, a „meg
bűvöltetés" időszakára. Egész életét vé
gigkísérte a szakadatlan betegség. Teleki 
Mihály már egy 1666. júl. 2-i keletű levelé
ben kéri Széchy Máriát, hogy mivel Apafiné 
„igen kezdett ő nagysága betegeskedni, szá
radni is, melyet mi ő nagyságán phtisisnek 
lenni ítélünk, melyre nézve, ha Nagyságtok 
annyi gratiáját mutathatná, maga Nagy
ságtok lőcsei doctorát ő nagysága meglátá
sára, s ha kívántatnék, orvoslására is be-
küldené." (Teleki Mihály levelezése. 3. köt. 
584.) 

Herner János kronológiai rendben állí
totta össze Bornemisza Anna levelezéséből 
az egészségi állapotáról tájékoztató passzu
sokat. A listát az 1678. márc. 5-i levelével 
kezdi. Ezt követöleg a legritkább esetek 
közé tartozik, hogy nem ír valamilyen ba
járól. Leggyakrabban hagymázra, hideg
lelésre, csömörre, gyengeségre, állandóan 
fejfájásra, néha fülbántalmakra panaszko
dik. Mindez fokozottan jelentkezik 1682-

A Régi Magyar Költök Tára 17. száza
di sorozatát már legelső köteteinek megje-

% tői kezdve. Ebben az évben a fejedelmi 
pár gyors egymásutánban vesztette el két 

i gyermekét. Bornemisza Anna levelei ettől 
s kezdve vallanak kedély betegségről, búsulá-

sairól, elmebéli szenvedésekről. „Eredetileg 
; is gyenge fizikuma, amelyet a sok gyermek-
£ szülés csak tovább rontott; a gyermekek 

halálának lelki terhe s a számtalan be
tegség mind-mind hozzájárulhattak lelki 
egyensúlyának felborulásához", írja Herner 
János, aki elméjének megzavarod ásat, bizo-

f nyara helyesen, a climacterium zavaraival 
magyarázza. 

i A Herner Jánostól sajtó alá rendezett 
kiadvány jóval több, mint Bornemisza An-

) na utolsó évtizedének kórképe. Erre mu-
t tat a könyv alcíme is: Boszorkányok Erdély 
t politikai küzdelmeiben. Közel kétszáz doku-
á mentumot olvashatunk a könyvben, me-
1 lyek egy-két kivételtől eltekintve itt jelentek 

meg először nyomtatásban. Egy részüknek 
ugyan nincs közük sem Apafiné betegsé
géhez, sem a boszorkányokhoz; politikai 
jellegű, eddig kiadatlan írások. Függelé-

i kül kapjuk a Bornemisza Anna halálával 
kapcsolatos írásokat, halotti chartáját, em-

2 lékverseket. 
A sok mindenről tájékoztató értékes be-

£ vezető tanulmányon és az egykorú doku-
£ mentumokon kívül jó jegyzetapparátust ta

lálunk a kiadvány végén; szavak és kifejezé
sek magyarázatát, személy- és helynévmu
tatót. Jó segítség a könyv használatához. 
Mindhárom fejezet lehetett volna azonban 
részletezőbb. Pl. a dokumentumok jegyze
teiben vagy akár a névmutatóban szívesen 

1 vettünk volna a dokumentumokban szerep
lő személyekről, a levelek írójáról részlete-

1 sebb tájékoztatást. A szövegekben számos 
c olyan latin és magyar szó található, me

lyek magyarázatra szorulnak. Ezek csak 
hozzájárultak volna az értékes és érdekes 

1 kiadvány könnyebb megértéséhez. 

Varga Imre 

lenesétől kezdve a kutatók nagy elismerése 
övezi, több okból is. Egyrészt a közreadott 

RÉGI MAGYAR KÖLTÖK TÁRA XVII. SZAZAD, 13. KÖTET 
Szentpáli N. Ferenc, Felvinczi György, Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis Miklós versei. 
Sajtó alá rendezte Varga Imre, Akadémiai K., Bp. 1988. 682 1. 17 mell. 
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szövegek között több mindeddig kiadatlan, 
sőt ismeretlen volt, publikálásuk mennyisé
gileg is gazdagította tudásunkat. Ezen túl 
azonban az egyes versszerzők valamennyi 
textusának együttes áttekintése, a rájuk 
vonatkozó adatok összeállítása kirajzolta a 
költői portrék alapvonásait, így nem ritkán 
új színben tűntek elénk a már egyébként is
mertnek vélt poéták, vagy éppen neves pró
zaírók munkássága gazdagodott új színnel, 
verseik kiadása révén. 

Mindez érvényes a sorozat 13. kötetére 
is, amely négy erdélyi költő müveit adja 
közre teljes kritikai apparátussal, jegyze
tekkel, magyarázatokkal s tömör életrajzi 
összefoglalóval együtt. Ez utóbbira azon
ban nem volt valamennyi esetben szükség, 
ugyanis Pápai Páriz Ferenc és Tótfalu
si Kis Miklós prózai munkáinak közkézen 
forgó kiadásai, a róluk szóló részletes ta
nulmányok ezt fölöslegessé tették. Annál 
inkább szükséges volt viszont a tüzetes bi
ográfia összeállítása Szentpáli N. Ferenc és 
Felvinczi György esetében: mindkettőjük
nek most első ízben jelennek meg együtt 
összes versei és életrajzi dokumentumai, 
amelyek kirajzolják a két szerző életútjá
nak ívét, „verscsináló" tevékenységük fejlő
désvonalát. 

Szentpáli N. Ferenc vízaknai királybírót 
már Bethlen Miklós is „pasquillistaságá-
ról híres" poétaként említette önéletírásá
ban. Most látjuk igazán, hogy mennyire 
helyesen ítéltek a kortársak: valóban csak 
a gúnyversekböl bontakozik ki költői erő, 
egyéni szín, noha leghosszabb szerzeménye 
egészen más természetű. „A Törvényköny
vet Magyar versekbe szedte s Köz haszonra 
ki botsátotta" — írta róla Bod Péter, s ez 
a Szentpáli-verselmény 742 strófából áll. A 
Régi Magyar Költők Tára eddig követett 
elvei szerint — minden verses szöveg köz
lése, költői értékre való tekintet nélkül — 
a Verbőczi István Tőrvénykönyvének compen-
díumát is teljes terjedelemben kellett volna 
közreadni, mégis egyértelműen helyeselhe
tő ebben az esetben Varga Imre eljárása, 
amely szerint csak az első ötven strófa ke
rült be a kötetbe. A Tripartitumsummázat 
távolról sem költői tárgy, didaktikus célzat
tal készült, a joghallgatók memorizálását 
igyekezett megkönnyíteni, ezért teljes köz
lése a régi magyar poézis megismeréséhez 
nem vitt volna közelebb. Amennyiben a 
jogtörténet szempontjából mégis a teljes 

textusra valaha szükség lenne, az két kora
beli nyomtatott kiadásban is rendelkezésre 
áll (RMK I, 1541, 1625). 

A jogászoknak szánt verselmény és egy 
meglehetősen színtelen újévi alkalmi kö
szöntő mellett Szentpáli három paszkvillu-
sa olvasható a kötetben. Legismertebb az 
Imago veritatis, amely különlegesen széles 
körképe, maró gúnnyal átitatott rajza az 
Apafi-kor erdélyi társadalmának, közálla
potainak, szellemi atmoszférájának. A kort 
festő prózai források (pl. Bethlen Miklós, 
Cserei Mihály) jellemábrázolásai elmélyül
tebbek, a paszkvillusok azonban — a műfaj 
jellegéből adódóan — sarkítanak, olykor 
durván egyszerűsítenek, máskor erősen s 
tendenciózusan túloznak, mégis épp ezál
tal markánsabb szócsövei egyes nézeteknek, 
politikai elveknek, személyes elfogultságok
nak, mint az emlékiratok. A görbe tükör 
is lehet szükséges és tanulságos, mégha 
valótlanok is a benne felvillanó arányok. 
Ilyen szempontból érdekes az Imago, amely 
etnikai és vallási csoportokat (magyarok, 
szászok, székelyek, románok, görög és ma
gyarországi jövevények, pápisták, lutherá
nusok, reformátusok, unitáriusok), majd 
pedig egyes személyeket pellengérez ki, kri
tizál és kigúnyol, figyelmeztet és megró, de 
szinte sohasem dicsér, s elismerést sem osz
togat. Egyetlen kivételt az üldözött unitá
riusok jelentenek, akiknél „közelebb senki 
sincs . . . szentíráshoz," mégis „gyülölség-
ben" vannak Erdélyben. Szentpáli unitá
rius öntudata szólal itt meg, amely azu
tán erős transzilvanizmussaí párosul, így 
alakul ki egyéni látásmódja, az a pozíci-
ó, amelyből szinte minden irányba tüskék 
merednek, szófullánkok röpködnek. 

Tovább mélyül ez a tendencia azokban 
a versekben, amelyek egy-egy meghatáro
zott személy ellen íródtak. Nincs olyan 
bűn, amit Teleki Mihály fejére ne olvas
na, az ellene írott vers (3. sz.) minden 
sora izzik a gyűlölettől, kár, hogy nem tud
juk ennek okát. Szellemesebb viszont a 
Szász Jánosról szóló, őt szidalmazó gúnyos 
költemény (5. sz.). Az 1703-ban Nagysze
benben kivégzett királybíró bünlajstroma 
a kortársak szerint igen hosszú volt, nem 
hiányzott róla az asszonyokkal-lányokkal 
való erőszakoskodás sem. Ezt Szent pali az 
alábbi metaforákkal teszi szóvá: 

Gyilkos erköltsödben valál Julianus, 
Sok szásznék fenekén vámló publikanus, 
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Koslató rut bak eb, futkározó Danus, 
Török természetű tiszta Sulimanus. 
A gúny másutt is tömör képekben, mi

tológiai utalások sorában rejtőzik, illuszt
rálva egyben a szerző műveltségét is. A mi
tológiai párhuzamok kortörténeti adatok
kal vegyülve vádolnak, támadnak, „melly-
re nézve — mint Bod Péter írja — volt 
is baja a versei miatt." Sok „bajáról", 
perlekedéseiről, ellentéteiről bőven tájéko
zódhatunk a Varga Imre által összeállított, 
gazdagon dokumentált életrajzban (543-
553. 1-). Nagy nyereség az a sok új levéltári 
adat, amely itt olvasható először, annál 
is inkább, mivel szerencsére nemcsak az 
Országos Levéltár idevágó fasciculusainak, 
hanem a Nagyszebeni Állami Levéltárnak 
az anyaga (Ocna Sibiului) is bekerülhetett 
e mindmáig legteljesebb Szent pali-biográfi
ába. 

A kötet anyagának legnagyobb részét 
Felvinczi György unitárius költő, kolozsvá
ri szolgabíró müvei teszik ki. Igaz, hogy 
mindössze 19 vers szövege bizonyult hite
lesen az ő munkájának, ezek terjedelme 
azonban mintegy 400 lapot foglal el, így 
személyében a 17. század végi magyar köl
tészet egyik legtermékenyebb képviselőjét 
kell látnunk. „Sok újságot írt már e Ma
gyar Poéta / Kikben mesterségét versekkel 
mutatta" —írta róla barátja, Ajtai István. 
Némi szójátékkal azt mondhatnánk: nem
csak Felvinczi mutatta meg a saját „poé
ta . . . mesterségét versekkel", hanem má
sok „mesterségét" is „megdicsérte szépen" 
„magyar Rhytmus"-aival. Noha sokolda
lú költő volt, sok különféle témát szedett 
rímekbe, mégis elsősorban a mesterségdi
csérö ének műfajában mozgott leginkább 
otthonosan, a 17. század e kedvelt műfajá
ban alkotott leginkább maradandót. Sen
ki nála részletezőbb verses leírást nem írt 
„Az tisztes és nemes Kalmároknak avagy 
árus embereknek illendő ditsireti" tárgyá
ban, senki a korabeli kereskedő boltjának 
árucikkeit aprólékosabban le nem festette, 
mint ő (9. sz. vers). 

A jó gazda-asszonynak dicsireti olyan ku
riózum, amely igen hasznosan egészíti ki 
ismereteinket a régi magyar háztartási szo
kásokról (11. sz.). Témáját tekintve Apor 
Péter ilyen tárgyú leírásai, valamint a kö
zelmúltban kiadott régi magyar „szakács
mesterségek könyvei" mellé helyezhető ez a 
vers, amely a jó gazdasszonynak egyrészt 

gyakorlati tanácsokat ad, másrészt morá
lis intelmeket, viselkedésbeli normákat is 
megfogalmaz. Tanító és nevelő szándékú 
versezet ez, egy kis túlzással az erdélyi pro
testáns háziasszony illemkódexének is ne
vezhetnénk. Már csak azért is, mert Tót
falusi Kis Miklós is így vélekedett, nyilván 
ezért adta ki s ezért bővítette a dicséretet 
saját szerzeményű strófáival. Kár, hogy a 
kiadványából ma egyetlen példány sem is
meretes, így változtatásainak irányáról sem 
tudunk közelebbit. 

Ugyancsak a mesterségdicséretek műfa
jába sorolható A jeles Prpcuratoriának ülendő 
ditséreti (16. sz.) és az 0 Felsége Erdélyi Pro-
to-Notariáinak és Cancelariájának hűtés Nota-
riussinak és Iró-Deákinak illendő ditsireti (17. 
sz.). Az első az ügyvédek, a másik az ír
nokok munkájáról mond el minden szépet 
és jót s e két vers egyben illusztrálja is a 
szerzőnek jogi ügyekben való jártasságát. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, 
ha azt mondjuk: a mesterségdicsérö ének 
műfajában Az ötvös mesterségről való vetél
kedés (23. sz.) jelenti a csúcspontot. Első
sorban azért, mert a helyét keresgélő inas 
szájából valamennyi szakmai munkáról vé
lemény hangzik el, leírja a fontosabb mes
terségek előnyeit és hátrányait, így sum-
mázatát kapjuk a korabeli kézműipar hely
zetének. A mester szavaiból kikerekedik az 
olvasó előtt a mesterségek korabeli hierar
chiája, melyben a tetőpontot természete
sen az ötvösség jelenti: „ollyan az ötvösség 
. . . hogy edgy mesterség-is, mindenben el 
nem éri," ez • már csak ezért is így van, 
mert „Felséges Császárok, Koronás Kirá
lyok, ötvös nélkül nintsenek/ Amaz nagy 
petsétek, Kik sinóron függnek, ötvös által 
készülnek." Felvinczi egészen szakszerűen, 
részletekbe menően mutatja be a mester 
szerszámait, műhelyét, munkáját, de még 
életmódját is. Érthető, hogy ezek után a 
vándorló inas hozzá szegődik be, itt találja 
meg végleges helyét. 

Már távolabbról, de bizonyos mértékig 
még mindig a mesterségdicséretek műfa
jának körébe sorolható a Schola Salernita-
na de conservanda valetudine c. igen nép
szerű munkának a lefordítása. A versbe
szedett egészségmegőrzési szabályok latinul 
már közkézen forogtak egy korábbi, lő
csei kiadás (1617) révén, a magyar nyel
vű verses fordításnak azonban igen fontos 
szerepe lett az iskolai oktatásban, ezt a 
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mű 18. századi kiadásai jelzik (Kolozsvár, 
1770, 1776). Mind ez a vers, mind pe
dig a Bellum morborum, az-az a nyavalyáknak 
egymás között való vetélkedések (14. sz.) szá
mot tarthat az orvostörténeti kutatások 
érdeklődésére, igen sok ismeretet ad közre 
a kor gyógyászatáról, egészségügyéről, az 
idevágó hiedelemekröl, vélekedésekről. Né
zetünk szerint kevéssé valószínű, hogy a 
betegségek vetélkedése mögött aktuális po
litikai vonatkozások rejlenének, bár ez sem 
kizárt. Felvinczi minden müve a gyakorla
ti élet mozzanatait és tárgyait közvetlenül 
ragadja meg, nem a különlegességeket, ha
nem a köznapi jelenségeket foglalja ritmu
sokba, itt is erről van szó. Az viszont na
gyon valószínű, hogy a vetélkedés előadás 
formájában is elhangzott, miként arra Po
gány Péter (A magyar ponyva tüköré, 1978) 
és Varga Imre idevágó jegyzete is utal. 

Felvinczi további müvei igen változa
tos tárgyúak, úgy látszik, a szerző szin
te bármilyen témát nagy rutinnal tudott 
rímbe-ritmusba öltöztetni. A barokk ko
ri magyar költészet egyik stílusváltozatát, 
a szentenciózus, lapidáris stílust alkalmaz
za a Nádasdy-féle Mausoleum fordításában 
(15. sz.). Külön tanulmányt érdemelne a 
barokkos, dekoratív pátosz és a lapidáris 
tömörség e sajátos ötvözetének elemzése. 
Úgy tűnik, ez a keveredés nem szeren
csés, a versezet nyelvi megformálása eléggé 
egyenetlen, előadásában sok a zökkenő, a 
túlbonyolított, olykor érthetetlen fordulat. 
Sokkal otthonosabban mozog a szerző az 
alkalmi poézisben: újévi köszöntője (Echo, 
12. sz.) vagy éppen városábrázolása (Ko
losvár le-írása 1706-ban, 20. sz.) sokkal gör
dülékenyebb megfogalmazású munka, mint 
a nemzeti héroszainkat bemutató Mausole-
um-átültetés. 

Felvinczi stílusának feltehetően további 
rétegeit is fel fogja tárni a kutatás, amely
nek érdemes lesz még foglalkoznia a 17. 
század végének e termékeny költőjével, az 
erdélyi unitárius értelmiség e sok tekintet
ben jellegzetes képviselőjével. 

Szemben Felvinczivel, Pápai Páriz Ferenc 
elsősorban nem költő, hanem prózaíró és 
nyelvész. Munkásságának e két utóbbi te
rülete már csak azért is érthetően kerülhe
tett a figyelem középpontjába, mert pró
zai müvei és latin írásai egy szakszerűen 
válogatott, vaskos antológiában közkézen 
forogtak (Békességet magamnak, másoknak, 

Bukarest, 1977, Nagy Géza bev. tanulmá
nyával). Varga Imre érdeme, hogy Pápai 
tíz magyar nyelvű verses szövegét gyűjtöt
te össze s adta ki a jelen kötetben, je
lentékenyen kiegészítve így a Nagy Géza 
által összeállított Pápai Páriz-bibliográfi-
át. A most közreadott versek többsége 
alkalmi költemény, a tudós filológus jelleg
zetes munkáú Közülük leginkább figyelem
re méltó az Életnek könyve (28. sz.), amely 
Tótfalusi Kis Miklósnak állít magyar nyel
vű verses emléket. A kortárs Pápai pon
tosan látta s tömören meg is fogalmazta a 
kiváló szaktudású tipográfus élete tragédi
áját: 

Tsendes parton üle s éle Belgyiomban, 
Haza jőve s esek nehéz háborúban; 
Szabadságból jőve szövevényes bajban, 
Eletét untató nyughatatlanságban. 

(28. sz. 66. vsz.) 
A „szabadságból" a hazai kultúra szol

gálatába hazatérő Kis Miklósról kevesen 
írtak melegebb hangon, mint a nagyenye-
di kollégium nagytudású rektora. A tudás 
tisztelete, a műveltség szolgálata vezérli 
Pápai tollát többi költeménye megírásá
ban is: gyászverset szerez az autodidakta 
literátorról, Bethlen Elekről, lefordítja Ja-
nus Pannonius epitáfiumát, Béza és Ma
rót francia zsoltárait, üdvözlő dedikációt 
illeszt Petrőczi Kata Szidónia müve elé. 
Szembetűnő, hogy költészetét milyen erő
sen meghatározták kapcsolatai, de ez a 
tudós orvos és filológus esetében érthető is: 
a poézis csupán egy — bár korántsem je
lentéktelen — elem volt műveltségében. A 
kötetet Tótfalusi Kis Miklós négy versének 
közreadása zárja, közülük a Kolozsvár é-
géséről szóló Siralmas panasz (37. sz.) a 
legismertebb, a többi alkalmi ritmus. A 
kolozsvári tűzvész leírása a kötet egyik ki
emelkedő alkotása, egyrészt az átlag fölé 
emelkedő líraisága miatt, másrészt gördü
lékeny verselése, jó rímtechnikája miatt is 
(a 45. strófa a kuruc korszak költészetének 
jellegzetes rímeit villantja fel: nép-tsép-kép; 
a rímek nagyobbrészt már nem ragrímek). 

Összességében a négy költő poézise szer
ves részét alkotja a 17. század végi erdélyi 
protestáns literátori közéletnek, a kötet így 
szerencsés módon olyan tematikus egysé
get is ki tudott alakítani, amely a sorozat 
korábbi darabjaiban is érezhető törekvést 
jelentett. 

A főszövegek sajtó alá rendezése magas 
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színvonalú munka, úgy tűnik, az átlagos
nál is kevesebb benne a sajtóhiba, bár 
teljes elkerülésük itt sem valósult meg. A 
28. lapon nyilván nem páva, hanem pápa 
olvasandó (657. sor), miként ez az utá
na következő sorokból elég egyértelműen 
kitűnik. A 4. sz. vers 47. sora nagy kezdő
betűs kellene hogy legyen. A jegyzetekben 
is akadnak sajtóhibás szavak (perlik, 568. 
1. 76. sor; kalapács, 621. 1. 5390. sor). Né
hány helyen vitatható a magyarázatokat 
igénylő, Hl. nem magyarázott szavak elkü
lönítése. A „hegyestör szúrás" (23. vers, 
44. sor) például nézetünk szerint nem szo
rulna magyarázatra, míg ugyanezen vers 
32. sora („sok deszka gyalulás, nem fért Le
génységemhez") inkább kívánta volna az 
értelmezést (az inas sok deszkát gyalult, 
mégsem avatták legénnyé). 

Három esztendő termését takarítja be 
Csokonai Vitéz Mihály versei kritikai kia
dásának második kötete. 1791-ből 5 fköz-
tük Az istenek osztozása), 1792-ből 31 (köz
tük a Békaegérharc), 1793-ból 46 vers tarto
zik ebbe a periódusba. Csokonai még min
dig ír iskolás, latin nyelvű költeményt; de 
már másfelé is tájékozódik. Szilágyi Ferenc 
hangsúlyozza Kazinczy Ferenc levélbeli ta
nácsának jelentőségét; ennek tulajdonítja, 
hogy költőnk anakreoni és szerelmes versek
kel is próbálkozik; és — szerinte — Kazinczy 
példája (is) segít abban, hogy az olasz líra 
felé forduljon figyelme. Nem árt már itt le
írnunk: Csokonai keresi még hangját; több 
olyan költeményre bukkanhatunk e kötet
ben, amely csupán első (vagy ha nem is 
első, de feltétlenül kezdetlegesebb) változa
ta egy későbbi, érettebb, formai-gondolati 
szempontból kidolgozottabb megoldásnak. 
S még egy adat: magukat a verseket a kö
tetben a 7-123. lapokon lelhetjük, míg a 
jegyzetek a 125-736. lapokon találhatók 
ilyen fejezetcímek alatt: Rövidítésjegyzék, 
Csokonai költői pályakezdése (című filológiai 
tanulmány), Kötetünk versanyaga (lényegé
ben az előbbi részt egészíti ki), Kötetünk 

Néhány ilyenféle esettől eltekintve a 
magyarázatok összessége biztos támpontot 
nyújt a szövegek megértéséhez, nyilvánvaló 
az is, hogy az interpretáció minden rész
letét nem kell a kritikai kiadásnak sem 
magára vállalnia, ezt megteszik majd a 
szövegeket elemző későbbi kutatók. 

Varga Imre szorgos filológiai munká
jának köszönhető, hogy az RMKT XVII. 
századi sorozata egy újabb kötetnyi értékes 
versszőveget tett közkinccsé. A négy erdé
lyi versíró müvei bizonyára nem csupán az 
irodalomtörténet, hanem a néprajz, a mű
velődéstörténet, a jog- egyház- és techni
katörténet szakembereinek figyelmét is fel 
fogják kelteni, a bennük rejlő gazdag is
meretanyagot számos tudományág tudja 
majd hasznosítani. 

Bitskey István 

időrendje, Az 1791-93-i versek formai kérdé
sei, Az 1791-93-i versek dallamai, Csokonai
szövegeink helyesírása (s nem tagadhatjuk, 
hogy mindezekre némi túlméretezettség a 
jellemző), végezetül a 156. laptól a Jegyze
tek a versekhez. 

Első pillantásra akár valamiféle filoló
gusi megalomániára gyanakodhatnánk, hi
szen a többségében nagyon kevéssé fontos 
Csokonai-versekről, egy még alakulóban lé
vő egyéniség botladozásairól, töredékekről, 
ötletekről van szó; mi lesz majd a ké
sőbbi esztendők verseivel, az 1800-as évek 
tragikus Csokonaijával, a páratlan lelemé-
nyü stílusszintetizálóval, akinek fájdalmas 
zeneisége többekben joggal Mozart moll-
hangnemben írt szonátáit, szimfóniáit idé
zi föl? 

Ne siessünk azonban az ítélkezéssel! S 
ha több ponton Szilágyi Ferenc aprólékos 
jegyzetelési módja, néha túlságosan aggá-
lyoskodónak tetsző fejtegetése vitára inge
rel is (máskor éppen ellenkezőleg: mint
ha csekély súlyúnak lehetne érezni a bizo
nyításra szánt mondatokat!), ne felejtsük, 
a Csokonai-életművel kapcsolatos filológi
ai kutatások (a vitathatatlan eredmények 
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