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Ezzel szemben mit ír Vitkovics Mihályhoz c. versében Berzsenyi, milyennek látja ő 
ezt a „kolóniát”: 

Midőn Budának roppant bércfokáról 
Szédülve Pestnek tornyait tekintem 
S a száz hajókat rengető Dunát, 
A nagy Dunának tündér kertjeit 
És a habokkal küzdő szép hidat, 
Melyen zsibongva egy világ tolong; 
Midőn körültem minden él s örül, 
S újabb meg újabb érzelemre gyújt: 
Itt a tanult kéz nagy remekjei, 
Ott a dicső ész alkotásai 
Az élet édes bájait mutatják, 
S mindazt előttem testesülve látom, 
Amit magamban csak képzelhetek: 
Kívánhat-é még többeket szemem? 

Berzsenyi látomásaiban a széles fesztávért cserébe talán veszítünk mélységben, ezt 
azonban bőségesen megtetézve kapjuk vissza máshol: a költő által megalkotott lírai 
énben, ill. épp e lírai én ajándékaként – a magunkéban. 

Az olvasó talán elnézi nekem, ha ezt a lustrumot nem fejezem be általános tanulságok 
erőltetésével. Az igen eleven Berzsenyi-kutatástól mi sem áll távolabb, mint efféle mér-
legek megvonása, és a fent bemutatott négy könyvvel szemben is tapintatlanság lenne, 
ha – különösen egy lehetőség szerint aprólékos elemzés végén – megpróbálnánk holmi 
általánosságok kulisszái mögé visszavonulni. Tanulságnak itt legyen elég annyi: az 
utóbbi évek kutatásainak tükrében Berzsenyi költészete nem „hallgat örökre hideg vi-
zekben”, hanem „memnóni oszlop”-ként máig „zengedez”, és ezt a zengést értő fülek és 
kezek igyekeznek lekottázni, ill. felerősíteni. 

Kőrizs Imre 

ROZSNYAI DÁVID, KOHÁRY ISTVÁN, PETRŐCZI KATA SZIDÓNIA 
ÉS KŐSZEGHY PÁL VERSEI 
(RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA: XVII. SZÁZAD, 16) 
Sajtó alá rendezte †Komlovszki Tibor, S. Sárdi Margit, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, 
725 l. 

Fél évszázada indult meg a sorozat, 
1959-ben már az első kötet is napvilágot 
látott, a 17. század legelejétől kezdve (sőt, 
valójában az 1580-as évek végéig vissza-

nyúlva). Elvei egyszerűek voltak és ma-
radtak: lehető teljességgel és filológiai 
pontossággal közzétenni ezen évszázad 
magyar verseit. Nem csak az ekkor külön-
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ben is aligha definiálható „szépirodalmat”, 
hanem például egyházi énekeket, kéziratos 
énekeskönyvek sokaságán át vándorló, 
szerző nélkül ismert alkotásokat is. 
A nagyobb, jelentősebb életművű költőket 
lehetőleg egy helyen közlik, máshol a 
műfaj számít, és ezen kívül a század idő-
rendje, főként az egy-két művet alkotó 
szerzők esetében. 

Hosszú lenne felsorolni, kik vettek részt 
a kötetek és a sorozat szerkesztésében: 
egykor nemcsak Klaniczay Tibor, Stoll 
Béla, hanem Eckhardt Sándor is. Varjas 
Béla, Varga Imre, Komlovszki Tibor és 
mások időközben meg is haltak. Az utóbbi 
évtizedekben lelassult a kötetek megjele-
nési üteme. Most Jankovics József a soro-
zatszerkesztő. Azért a sorozat a befejezé-
séhez közeledik: a jelen kötetben szereplő 
négy költő életműve már átnyúlik a 18. 
század elejére is. 

Noha mind a négy költő ismert volt, sőt 
műveikből már a múlt század óta publikál-
tak, mégis e kiadvány az első igazán pon-
tos, teljességre törekvő közlés. 

A sorozatban már megszokott módon a 
kötet egészéről igazán lakonikus előszó 
tájékoztat. Majd a versek jönnek, elvileg 
időrendben. Bizonyos nyelvi magyaráza-
tok a lap alján találhatók. Még a Régi 
Magyar Költők Tára edzett olvasói számá-
ra is felszisszentő, amikor mindjárt az első 
közölt versek közül több is (a 4.-től) „utó-
lag ráragasztott rózsaszín, zöld és sárga 
papíron” olvasható, ami alatt prózai szö-
veg van. És persze, a kéziratvariánsok fél 
nyomtatott lapot töltenek meg. Rozsnyai 
egyébként csak néhány verset és száznál 
jóval több verses betétet írt (az utóbbiakat 
a Horologium Turcicum szövegébe). 

A kötet legnagyobb meglepetése Kohá-
ry életműve. Ez nyolcvanhat vers, a mos-

tani kiadásban is 300 nyomtatott lapon. 
A versek között tetemes hosszúságúak is 
találhatók. Koháry maga hét ciklusba ren-
dezte zömüket, ám ezen kívül is maradtak 
rövidebb vagy elvetett variánsok. Egyéb-
ként is igen sok versnek van változata, és 
nem csak az utókor másolóinak rovására 
írhatjuk ezt. A filológiai dzsungelben még 
Komlovszki Tibor próbált rendet teremte-
ni, ám az ő halála után sok munka maradt 
még egykori tanítványára, S. Sárdi Margit-
ra is. 

Koháryról mindenki tudja, hogy bör-
tönben, fejben írta verseit. Ha ez igaz is, a 
ránk maradt szövegek mégis inkább le-
gendának mutatják e sommás véleményt. 
Noha ismétlésekkel és terjengősséggel 
találkozunk, ezt a nagy versanyagot egy-
szerűen nem lehetett fejben tartani. Koháry 
ugyan sok mindennel foglalkozik, ám 
gyakorlatilag ugyanolyan módon, mintegy 
parafrazeálva magát és tudását. Most, 
hogy együtt van végre a teljes oeuvre – 
monografikus feldolgozó kerestetik. 
(Komlovszki ezt is tervezte, de tudtommal 
még Koháry életrajzának rövid megírásá-
ban is inkább csak a makacs tévedések 
kiigazításáig jutott el.) 

Petrőczi Kata Szidónia ugyan nem a 
legelső magyar költőnő – mégis az első, 
mindig is számon tartott magyar poetessa. 
45 költeménye főként bánkódik és kese-
reg, főként zsoltáros módban. Formakincse 
meglepően gazdag, látszik, hogy nemcsak 
rutinos, hanem tehetséges szerző is. 

Kőszeghy Pál egyetlen versével szere-
pel, ez a Bercsényi Miklós második házas-
ságára (1695) szerzett lakodalmi ének. Ám 
aligha mondták végig, mivel 6 részben, 
úgy 800 strófában fejti ki mindazt, amit 
Bercsényiről és tetteiről jónak látott előad-
ni. 
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A filológiai apparátus Jegyzetek címmel 
a kötet végén van. Itt olvashatjuk a költők 
életrajzát, műveik felsorolását, a máig 
megmaradt vagy éppen elveszett kéziratok 
adatolását. Sajnos, a leggondosabb kutatás 
ellenére is sok még az eltűnt vagy hiányzó 
szöveg. Hogy milyen bonyolult is e szö-
vegvilág, jelezheti, ha megmondjuk, Rozs-
nyai kéziratainak felsorolása majd annyi 
helyet igényel, mint verseié. Az egyes 
szövegek kommentálása szigorúan szűk-
szavú. Ez indokolt, hiszen például Kohá-
rynál alig van olyan vers, amelyet egyetlen 
kézirat alapján közölhettek volna. Petrő-
czinél a biblikus utalásokhoz akár idézet-
áradatot kapcsolhattak volna. Ennél többet 
ér az, hogy a jegyzetekben közlik prózai 
írásait, leveleit, testamentumát. Minthogy 
az életrajz is tüzetes, sok új adattal, volta-
képpen most áll előttünk először ez a je-
lentős magyar költő. Kőszeghyről amit 
kell, megtudjuk. 

A kötet végén pontos mutatók találha-
tók: források, a versek kezdősorai, sze-
mélynevek mutatója. A részletes tartalom-
jegyzék jól áttekinthetővé teszi a verscik-
lusokat, megadja a versek fő- és alcímeit 
egyaránt. Örök kár viszont, hogy a kiadó 
(?) ismét elspórolta illusztrációk közlését. 
Éppen az ilyen szövegek esetében ez nél-
külözhetetlen lenne. 

Egy kissé talán a véletlen is hozta ma-
gával, hogy négy igazán érdekes ember 
került a szemünk elé. A nagy tudású, ön-
magát megvalósítani kívánó értelmiségi: 
Rozsnyai. A raboskodó főúri hadvezér: 
Koháry. A sokfelé forgolódó grófnő: Pet-
rőczi. És a famulus (Kőszeghy) művének 
tükrében maga Bercsényi. A versek priz-
máján keresztül még érdekesebb e kor, és 
éppen hogy a hadi meg politikai esemé-
nyek közepén járunk – olykor erről mit 

sem szólnak a versek, máskor éppen erre 
építenek. Műfajilag a lakodalmi ének, a 
zsoltározó vers és a világi szerencséről 
szóló elmélkedések itt személyes változat-
ban jelennek meg, olyan perszonifikálható 
módon, amire másutt nincs lehetőségünk. 
Egy Balassi, egy Szenci Molnár mindig 
titok marad: ők még abból is mást vará-
zsolnak elő, amihez látszólag hozzá sem 
értek. Ezért nem is tudunk szinte semmit 
róluk, ami lényegi lehetne. Koháry vagy 
Petrőczi azonban olyan jó költők, akik már 
poézissé változtatják a hétköznapokat és a 
mindennapi imákat, sóhajtozást és böl-
cselkedést, mégsem olyan óriások, akiknek 
legfeljebb a bocskoráig kapaszkodik fel az 
irodalomtörténész utókor. 

Amikor Koháry így rendezi verseit: 
„rabságban heverve, bánat műhelyében 
fáradva, henyélés távoztatására koholt 
versek” – „a’ meg gyökerezett rabságos 
bánatnak keserves busulással elterjedett 
ágain ki-nőtt fűzfa versek” – „elvénült 
embernek búsuló gondolatai, vagy hogy 
inkább életének végéről elmélkedései”: 
lehetetlen nem gondolni Krúdy vagy 
Kosztolányi stílusára. Ha pedig azt is tud-
juk, hogy például a „Vasban Vert rabnak 
bVs eLMéVeL, fáraDVa Versekben Vett 
sétáLása” kronosztichont ad: 1685, még 
inkább arra gondolunk, hogy nem csak 
József Attilával vagy Weöres Sándorral 
kezdődik az a bravúros formarutin, ami 
jóval több, mint feliratok meg üdvözlő 
beszédek barokk akrosztichonja. 

Amikor azt mondom, kitűnő mentalitás-
történeti szövegtár e kötet, elsősorban nem 
Koháry 4–500 soros (!) akrosztichonjaira 
gondolok. Hanem arra, hogy ő az első 
irodalmunkban, aki álomverseket ír 
(Krúdy és Freud ízlése szerint). Nyilván 
börtönélményei miatt is a kockázásról és a 
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kártyázásról miniatűr monográfiát ad (az 
utókor ki is szedte ezt a kéziratból, külön 
is lemásolgatták): ebben allegorikusan 
értelmezi, mi a Tromf, az Asszony vagy a 
Király a kártyában, még a kártyaemeléshez 
is tud analógiát. Vagy hogy az „üdő mula-
tás közben szerzett versek” elé egy négy-
sorost illeszt: 

Mellyeket iratott mások pennájával, 
Érkezvén az tavasz Gergely gólyájával, 
Ki újjúlni kivánt fáknak bimbójával, 
Benedek fecskéje kezdett nótájával. 

Egyszerű versike, ügyes is. Ám Gergely 
gólyáját Zrínyi és Gyöngyösi is emlegeti 
(e kötet jegyzetei is). Március 12. Gergely 
– március 21. Benedek. És a két „képecs-
ke” az időjóslás (prognosztikon) régi ha-
gyománya. Koháry itt a köz-tudást idézi 
fel. 

Százával idézhetünk hasonló példákat e 
kötetből. Kincsesbányája lehet mentalitás-
történetünknek. Örülhetünk, hogy 300 év 
után mi végre együtt láthatjuk és olvashat-
juk e versvilágot. 

Voigt Vilmos 

DUKKON ÁGNES: RÉGI MAGYARORSZÁGI KALENDÁRIUMOK 
EURÓPAI HÁTTÉRBEN 
Budapest, Eötvös Kiadó, 2003, 230 l. 

Dukkon Ágnes olyan téma monografi-
kus feldolgozására vállalkozott, amelyről 
már meglehetősen sokat írt a hazai szak-
irodalom, azonban mégsem készült róla 
összefoglaló munka: a kora újkor egyik 
legnagyobb volumenű olvasmányanyagát, 
a különböző nyomdák által kibocsátott 
kalendáriumokat vette részletes vizsgálat 
alá, áttekintette témáikat, funkcióikat, 
változataikat s használatuk formáit is. Mint 
könyve elején megjegyzi: a történeti Ma-
gyarországon kiadott nem magyar nyelvű 
nyomtatványok, valamint a külföldön 
kibocsátott magyar nyelvű naptárak is 
vizsgálódási köréhez tartoznak, mivel az 
anyagnak nyelvek szerinti szétválasztása 
indokolatlan lenne. Ez az álláspont érthető, 
hiszen ugyanazt a kalendáriumot, ugyanazt 
a műveltséganyagot a multietnikus régió-
ban a különböző társadalmi rétegek szá-
mára a megfelelő nyelveken adták ki, 
latinul, németül, magyarul vagy éppen 
biblikus cseh nyelven a szlovák lakosság 

számára. A vizsgált időhatárok: a 16. szá-
zad harmadik harmadának kezdete egyfe-
lől, s 1711 másfelől, a 18. századra nézve 
csupán rövid kitekintésre vállalkozott a 
szerző. Ezt két szempont indokolja: ekkor-
ra sok tekintetben megváltozott a kalendá-
rium műfajának funkciója, ugyanakkor a 
kiadványok mennyisége erősen megnőtt, 
ez a kor már egy másik, újabb (s feltehető-
en más módszerű) feldolgozást igényel. 

A könyv elsődleges érdemét talán ab-
ban lehetne megjelölni, hogy összefoglaló 
jellegű, ilyen vonatkozásban akár úttörő 
vállalkozásnak is mondható, ha az eddigi 
szakirodalom eredményeinek szintetizálá-
sát, rendszerezését és olykor kritikai meg-
rostálását vesszük alapul. Mint a szerző 
fogalmaz, könyve „a régi naptárak műve-
lődéstörténeti szerepének komplex bemu-
tatására tesz kísérletet: az irodalomtörté-
net, a történelem, a folklór, a tudománytör-
ténet, a művészettörténet és a könyvészet 
szempontjainak érvényesítésével áttekinti 


