
B O R N E M I S Z A P É T E R : Ö R D Ö G I K Í S É R T E T E K 

Eckhardt Sándor gondozásában. (Akadémiai Kiadó Bp. 1955.) 

1955-ben, háromszázhetvenhat évvel az 
Ördögi Kísértetek megjelenése után végre 
újra kiadták régi magyar irodalmunknak 
ezt a tigyelemre méltó művét. Ahhoz, 
hogy kellőképpen megismerkedhessünk XVI. 
századi irodalmunkkal, hogy tájékozódni 
tud junk ebben a korban, fontos volt az 
Ördögi Kísértetek újbóli kiadása. Még fon-
tosabb volt azonban az, hogy a mű hozzá-
értő gondozásban jelenjék meg, s ezzel 
lehetővé váljék Bornemisza e chef d'ouvre-
jének elmélyült tanulmányozása. Különösen 
fontos volt nem csupán Bornemisza, de 
egész XVI. századi irodalmunk szempont-
jából az író forrásainak tisztázása, mert 
csak a feltárt források ismeretében állapít-
ha t juk meg véglegesen a mű helyét és 
jelentőségét. 

A gondozás felelősségteljes munká já t Eck-
hardt Sándor végezte. Eckhardt Sándor 
azokat a problémákat, melyek ilyen mű kia-
dásakor a gondozóra várnak, megoldotta. Az 
Ördögi Kísértetek kritikai kiadása Eckhardt 
Sándor munkásságának egyik jelentős állo-
mása. A kiadás gondozójára ebben az esetben 
különösen nehéz feladat hárult: egy közismer-
ten szubjektív hangú, sok személyes élménnyel 
ta rk í to t t könyv többszáz történetéről kellett 
hitelt érdemlően megállapítani, hogy azok 
valóban egyéni élmény megfogalmazásai-e, 
vagy csupán más szerzőktől á tvet t adap-
tációk. Nem is szólva más feladatokról. 
Ezzel a munkával pedig nem csupán egyetlen 
szerző egyetlen művének problémáit oldotta 
meg, hanem magával a források tisztázá-
sával annak a kérdésnek megfejtéséhez is 
hozzásegítette az irodalomtörténetet, hogy 
a születő magyar széppróza hogyan és 
mennyiben támaszkodott külföldi előzmé-
nyekre és kortársakra? Mint mondot tuk, 
a problémákat ez a kiadás tisztázta ; 
a további feladat — a következtetések 
levonása. 

_ Lássuk most a dolgot részleteiben. Az 
Ördögi Kísértetek 384 történetet tar ta lmaz. 
Ebből a 384 történetből 60 a Vitae Patrum-
ból ered, 88 a Manlius-féle antológiából, mely 
Melanchton és Luther előadás-fűszerező színes 
vagy borzasztó történeteinek és adomáinak 
gyűj teménye ; 14 egyéb ismert forrásból 
(pl. Carione, Erasmus stb.), 6 pedig isme-
retlen, de feltétlenül ókori vonatkozású 
történet , tehát Bornemisza nyilván merí-
te t te valahonnan. Következésképpen Eck-
hardt -Sándor megcáfolhatatlan bizonyítása 
szerint 168 tör ténet nem egyéni lelemény, 
nem is személyes élmény emléke, hanem 

tudatos átvétel . További 25 tör ténet 1 for-
rása olyan értelemben bizonytalan, hogy 
magával a szerzővel is megeshetett, vagy 
személyesen hallhatta valahol, (főleg Itáliá-
ban). 191 történet minden kétséget kizáró-
lag személyes élmény ; következésképpen ha 
számszerűleg tekint jük a dolgokat : az 
Ördögi Kísértetek történeteinek legalább a 
fele egyéni élményanyag! Végképpen elvet-
het jük tehát azt a feltevést, mintha ez a mű 
lényegében kompiláció lenne csupán. Az. 
Ördögi Kísértetek — amint azt eddig is 
hangoztat tam — eredeti mii. 

Tekintsünk most erre a 191 eredeti él-
ményre. Azt vesszük észre, hogy van két 
megrázó alapélmény, mely különböző for-
mákban variálódva végigvonul az egész 
művön. Kétséget kizárólag felismerhetjük, 
hogy ebből a két alapélményből származó 
történetek hőse ugyanaz a két személy. 
Mivel most már megvan annak a lehetősége,, 
hogy a művet kezünkben tar thassuk, mel-
lőzöm az idézeteket.2 A lényeg a következő : 
volt Bornemiszának egy jámbor, híres lelki-
pásztor ismerőse, aki heves szexuális inge-
rekkel küzdött (12 éves szolgálólányt csó-
kolt, atyafiaira gerjedezett, özvegységében 
különösen ; 50-nél többször támadot t ered-
ménytelenül nőkre, tíz éven keresztül t a r to t t 
mindez stb., stb.) ; egyszercsak mintha késsel 
metszették volna el róla a kísértést ; ez az. 
ember ötven év körüli volt, igen könyörületes, 
mértékletes, nagy becsben álló egyéniség, aki 
bölcs mondásokkal és szép szentenciákkal 
ragasztotta tele szobája falát . (Lásd 31., 
33., 44., 67., 75., 119., 193., talán 201. 
legalábbis egyes részleteiben, 202. és 212. 
lapokat.) Bornemisza ezt a történetet tíz-
szer variálja és hogy milyen nagy élménye 
volt, muta t j a egyrészt az, hogy könyvét 
— a bevezetéstől eltekintve — ezzel a törté-
nettel kezdi, másrészt viszont az, hogy hőse 
céduláit külön fejezetben — a harmadik-

1 2 5 + 6 = 3 1 ; Eckhardt Sándor a 239.. 
oldalon 22' t isztázatlan forrású anekdotát 
közöl, én azonban kilenccel többet vettem 
azok közül, melyek igen valószínű, hogy a 
szerzővel magával estek meg, tehát a sz6 
filológiai értelmében nem is szükséges for-
rást kimutatni , viszont mégsem tulajdonít-
ha t juk őket az író saját élményeinek. Pl. : 
a váradi misemondó barát (170. 1.) vagy 
„Lajos király f ia" , a pozsonyi bolond, 
(184. 1.). 
. 2 Az akadémiai, új kiadás lapszámaira 
hivatkozom. 
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ban (64. oldal) — ismerteti.3 Ezek a cédulák 
joggal keltették fel Eckhardt Sándor érdeklő-
dését is ; névszerint ugyan nem tud juk 
ezt az embert megnevezni, de arra a kérdésre, 
hogy ki lehetett , azt felelhetjük : az Ördögi 
Kísértetek egyik ihletője. Mivel a forrásokat 
nem ismertük bizonyossággal, azt a következ-
tetést eddig nem vonhat tuk le ; most már 
azonban — hála a gondos filológiai búvár-
kodásnak és e búvárkodás eredményének, 
a jegyzeteknek — tényként á l lapí that juk 
meg, hogy az írót részben fontos, személyes 
élmény buzdítot ta műve megírására. Igen 
valószínű, hogy amikor barátai t emlegeti, 
akikkel szólt (pl. 21.1.) — erre a bará t jára is 
gondolt. Más helyen is említ effélét Bor-
nemisza, amiből hihető — ami egyébként 
mondhatni természetes is, mégis így 
kimondva nagy jelentőségű dolog — : az 
író megbeszélte két-három bizalmas barát-
jával a mű kiadását és azok egyetértettek 
vele, azzal is, hogy intim beszélgetéseiket a 
közönség elé t á r j ák . 

A másik alapélmény ehhez hasonló azzal 
a különbséggel, hogy művelt fiatalemberről 
van szó, aki érzékiségében addig megy, 
hogy még szodomitaságra is vetemedik. 
Az író nagy'szeretet tel és bámulatos tapin-
ta t ta l „mosogatta ki sarából" ezt a neki 
alárendelt prédikátort . (75., 143., 192. lap ; 
ugyanezt a történetet a Postillák ötödik 
kötetében is elmondja az író.) 

Mindebből az következik, hogy az Ördögi 
Kísértetek jóval több, mint a kor divatjá-
nak hódoló, olvasottsággal kérkedő, vagy 
olvasmány-élményből született mű. Filoló-
giailag, ahogyan Eckhardt Sándor kimutat ta , 
Wittenbergből, Melanchton közvetlen kör-
nyezetéből ered a mű igen sok története ; 
ezek azonban nem voltak olyan döntő élmé-
nyek, hogy akár az írót egy életre mindenben 
ördögöt-látó, rémült, beteg lelkialkatú em-
berré formálták volna, akár az élmény után 
húsz esztendővel megírt könyv ihlető alapja 
lettek volna. Éppen fordítva : Bornemisza 
élete folyamán fokról fokra, személyes, meg-
rázó élményei alapján ju to t t el addig a 
kínzó szükségességig, hogy könyvöt írjon 
és ezeket a Vitae Pat rum- meg Manlius-
idézeteket, ezt az egész hatalmas apparátust 
védelmező, eljárását mentő, sőt fémjelző 
pecsétként közölte : íme, nézzétek, nemcsak 
én látom így, hanem nagy mestereink is, 
— tehát nem írok rosszat, benne van a 

3 Figyelemre méltó, hogy maga Borne-
) misza is „Az első főemberről" (64. 1.) és „Más 

(második) emberről" (75. 1.) ír! A Vitae 
Pa t rum és Manlius adaptációkra csak jóval 
ezek után kerül sor. 

könyvben az „ impr imatur" . Vagyis a sor-
rend nem ez : Wittenberg — ördöghit — 
mindenben ördögöt látó és kereső rémület 
— Ördögi Kísértetek ; hanem inkább ez : 
„a világ érthetetlenül rossz és romlott ; 
ezt meg kell írni ; eljárásomat a nagy reformá-
torok nevével fémjeizem." Bornemisza előbb 
ismerte fel a világot rossznak, és csak azután 
talált benne ördögöket — mivel nem tudo t t 
magyarázatot találni a sok rosszra, nem volt 
benne tudatos a feudális társadalom válsága, 
bár érezte és fel is lázadt ellene. Bornemisza 
nem az a fa j ta embertípus, akit Wassermann 
tökéletes elbeszélése, a „Zendülés az úr f ié r t" 
jellemez halhatatlanul, tehát nem egy démo-
noktól üldözött megszállott, aki eleve fel-
tételezi az ördögöt és mindenben meg akar ja 
találni, a szépben, a jóban is ; Bornemisza 
inkább az a fa j t a , aki jót várva rosszat kap, 
és a rosszra magyarázatot keres ; mivel pedig 
nem talál, mindazt a szennyet, amit a tár-
sadalom kiteregetett vagy rejtegetett , az 
ördöggel magyarázza. Ez a 191 egyéni 
élmény csupán természetes — bár -bor-
zalmas — , józan ésszel magyarázható eset ; 
az ördög nem kézzelfogható szörny, hanem 
mindig valami emberi állapot ; ahol az ördög 
testileg is megjelenik és rémtet teket ha j t 
végre, — ott legtöbbször idegen forrással 
állunk szemben. Egyébként minderről az 
előszó is meggyőzhet bennünket , ahol nyoma / 

sincs ördögöknek a szó manliusi értelmében. 
Bornemisza Lelkiállapotokat elemez — az ördög 
csak illusztráció. Az író tehát nem ördög-
irodalom-epigon, művében nem a katedrá-
lisok vízköpő-szörnyei kísértenek újra ; művé-
ben — mint más helyen, stílusának elem-
zésekor megállapítottam — inkább előre 
lépünk, a közkeletű szóval , ,barokk"-nak 
nevezett irány felé, a lelkiállapotokat bon-
colgató és magyarázó, igen jelentős irodalmi 
irányzat felé. Bornemisza felteszi a kérdést : 
miért ilyen a világ — felelni majd csak a 
következő század fog rá, ő még az ördöggel 
felel —, de a kérdést feltette és irodalmunk-
ban ö tette fel először. 

Nem szabad elmennünk amellett a meg-
ható feszenges mellett, mellyel az író a 
„p ikáns" témákat előadja. Bornemiszának 
valóban igen kínos volt ezeket a kérdéseket 
feszegetni (nemcsak udvarias frázis részéről 
a sok szabadkozás) de mégis, meg kellett 
tennie. Miért? A felelet Bornemisza egyéni-
ségének újabb fontos oldalát világítja meg. 
Azért, mert t ud ta , hogy igen sokan várnak 
feleletet ezekre a kérdésekre. A témák, 
amelyeket az író feldolgozott, „benne vol-
tak á levegőben." Csak a legnagyobb írók 
érzik meg ezeket a témákat és csak ők ábrá-
zolják azokat tökéletesen. Ilyen volt Bor-
nemisza is. Bornemisza nem győzi hang-
súlyozni, hogy vigasztalni akar — ez volt 
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könyvének egyik célja.1 Azokat a becsületes 
embereket akar ja vigasztalni, akik például 
szexuális életük magányos gyötrelmei miatt 
úgy érzik, reménytelenül elbuktak, Isten 
elfordult tőlük és vagy vad, tivornyázó, 
tobzódó élettel ad ják meg maguknak a 
feleletet, vagy öngyilkosságot követnek el. 
Ez a kiváló lelkipásztor, akit végzetes 
tévedés volna egy ferde lelkialkatú, üldözési 
mániától megszállott őrültnek elképzelni, 
a gyóntatások és híveivel való bizalmas 
beszélgetések alkalmával megismerte a XVI. 
század emberének nagy kérdéseit, ezeknek 
a kérdéseknek kínzó voltát és feleletet 
keresett rá juk. Könnyítet t a maga és az 
olvasó lelkén egyrészt azzal a vigasszal, 
hogy mások is szenvednek ilyen kínzó 
kérdések miatt , másrészt azzal, hogy meg-
magyarázta : amennyiben a jószándék ben-
nünk van, amíg akarunk jók lenni, nem buk-
hatunk el. De van Bornemiszában egy igazi 
reneszánsz vonás is : büszke a kísértéseire, 
t ud j a , hogy sokféle kétely, probléma csak 
művelt embernek adat ik meg, aki tud is 
gondolkozni, aki elmélyed az élet nagy 
kérdéseinek tanulmányozásában. Tehát az 
Ördögi Kísértetek megint csak több, mint 
valami felekezeti ördögirat s e tekintetben, 
bátran ál l í that juk, nem a legutolsó mű a 
század világirodalmában sem. Mert ugyan-
csak szét kell néznünk ahhoz, hogy olyan 
írót talál junk, aki nem egy Beccadelli 
szemérmetlenségével, de vigasztaló szán-
dékkal, igen alapos reneszánsz, humanista 
műveltséggel t á r ja fel és vizsgálja az „emberi 
lélek rej telmeit" — ahogyan azt a múlt 
század lélektani regényeiről volt szokás 
mondani. Mindezt fontos tisztán látni, 
mert a jegyzetek — melyeknek nem is volt 
céljuk az író kimerítő jellemzése — könnyen 
kelthetik azt a hitet, (már csak azért is, mert a 
jegyzetek szükségképpen a források magya-
rázatára szorítkoznak és nem az író eredeti 
gondolatait kommentál ják) mintha Bor-
nemisza egy wittenbergi tartózkodása óta 
démonoktól megnyergelt, érdekes, de szána-
lomra méltó eszelős lett volna, aki egészen 
meglepő szexuális eltévelyedésekben kéjel-
get t . Az Ördögi Kísértetek szerzője inkább 
gyógyító orvos, ha úgy tetszik, első „lélek-
búvárunk" . Eckhardt Sándor méltán hason-
lí t ja egyes részleteit Ágoston Vallomásaihoz. 
„Az ő ereje nem az ő kemény gyühösségébe 
áll, hanem a te akaratodban ...", írja az ördög-
ről (5. 1.) s ez a nézet messze a Manlius-féle 
történetek csiklandozó borzalmai fölé helyezi 
az írót. Vagy más helyen : (126. 1.) : „Magad 
bírása nagyobb az ördög megbírásánál." 

4 Pl. : „Ezt is elég nehéz kedvvel írom, 
némely csúfolók mia t t . De az elrémült szí-
vüekért kényszerit tetem megí rn i . . . (76. 1.). 

- „ N e hagyjátok ezféléket!" (191.1.) - „Meg 
ne utáld az elesetteket" (205. 1.). Borne-
misza ismerte kortársait ; állandóan az 
olvasó volt szeme előtt ; segíteni akar t raj-
tuk , azzal,^ hogy kifejezte korát és korának 
érzéseit. Úgyszólván ez az egyetlen olyan 
könyvünk, ami közvetlenül a XVI. századi 
társadalom napi problémáival foglalkozik. 
Mégpedig tudatosan — nemcsak azáltal, 
hogy mindenféle a korra jellemző érdekes-
séget hord össze. (Egyébként azt se felejtsük 
el, hogy egy-két év bűnügyi krónikája ezek-
nél sokkal" rémesebb történeteket közöl 
napjainkban is.) Magától értetődik, hogy 
ez az író szembe kellett hogy szegüljön ennek 
az iszonyú társadalmi rendnek uralkodó 
osztályával ; az is magától értetődik, hogy 
ez nem tör tént egy forradalmár módszeres-
ségével — de nem is csak a könyv végén 
szólal meg az antifeudális hang, mint Eck-
hardt Sándor véli.5 A könyv elején a 12., 
13., 19., 28., 38., 45., 46., 48., 50., 58., 62., 
91. lapokon olvashatunk félreérthetetienül 
az uralkodó osztálynak címzett és a szerző 
számára kellemetlenséget hozó nyi latkozatot! 
Például : „Ilyen sok . . . nyuzó-fosztó tiszt-
tar tók és urak . . . kiket úgy pórázon hordoz 
az ördög, mint t u l a j d o n á t . . ." (19. 1.). Vagy : 
„Ezenképpen cselekszik mind a lopókkal, 
országárulókkal (!), dusokkal, az szegény-
ségnek nyúzó tiszttartóival, az urakkal, az 
királyokkal, az részegesekkel" (38. 1.). Ez az 
antifeudális elégedetlenség magyarázza rész-
ben például a könyv végére oly érthetetlenül 
illesztett „történeti váz la to t" : az uralkodók 
bűneit sorolja fel ; maga is t ud j a , hogy az 
olvasó esetleg értetlenül áll felsorolása előtt 
s ezért indokolja eljárását : „Miért í r tam ez 
neveket ide? . . . hogy olvassa meg, azkinek 
adato t t értelem és onnét lásson sok szörnyű 
dolgokat" (218. 1.). Különösen tanulságos a 
magyar királyok felsorolása : lehetetlen nem 
tendenciát felfedezni abban, hogy Attilától 
a maga koráig 17 sort szentel a királyoknak, 
Báthori István t rónra jutásán pedig 11 
sorban örvendezik ! 

Van persze az Ördögi Kísérteteknek más, 
nem előremutató sajátossága is. Röviden 
erre is rá kell muta tn i , már csak azért is, 
mer t a kritikai kiadás, tekintve, hogy nem 
írott forrásról van szó, nem foglalkozik a 
kérdéssel. Ez a sajátosság : Bornemisza 
világ-vége várása. Az író azért is nyilatkozott 
meg ilyen elemi erővel, ennyire gátlás-
mentesen és spontánul, mert szentül hi t t 
abban, hogy közel van a világvége, s leg-
később kettőezerben bekövetkezik. Honnan 
merítet te ezt a hitét az í ró? Elsősorban a 

6 „A könyv elején, kb. a mű három ötödé-
ben szó sem esik társadalomkritikáról.« 
(238. 1.). 
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bibliából. Másodsorban azért hi t t ebben, 
mert elégedetlen volt korával, kora társa-
dalmával, a társadalom és az uralkodó 
osztály bűneivel, és kiutat nem lelvén, de 
szentül bízva az isteni igazságszolgáltatás 
méltányosságában, csak ezúton remélhe-
t e t t jobbrafordulást . Ennek a kornak és 
e társadalom elégedetleneinek, lázadóinak 
gyakori megnyilatkozása volt az utolsó 
ítélet várása. Bornemisza Postilláiban vilá-
gosan közli ezt a hitet s az Egyetemi Könyv-
tár egyik kötetének bejegyzése is mint 
érdekességre hívja fel a későbbi olvasó 
figyelmét.6 Az Ördögi Kísértetek tanul-
mányozásakor ezt mindig szem előtt kell 
t a r tanunk . 

Összefoglalva az eddigieket : ez a kritikai 
kiadás lehetővé t e t t e , hogy világosan fel-
mérhessük az író jelentőségét a források 
ismeretében s Bornemiszát, noha igen sok 
forrást használ, eredeti, tudatos és kora 
nagy kérdéseit kifejező írónak ismerhessük 
meg. 

A továbbiakban néhány, a kiadás során 
felmerült problémát szeretnék röviden tisz-
tázni. 

A 138. lapon olvasható, „Egy deák csa-
la tkoztatása" című wittenbergi történetet , 
melyet Koltay-Kastner Jenő a Faust-his-
tória egyik vál tozatának vél, s melynek 
forrását Eckhardt Sándor nem találva, 
az t írja, hogy „Lehet, bár nem valószínű, 
hogy wittenbergi tartózkodása alat t hal-
lotta ezt a tö r téne te t" (256. 1.) — személyes 
élménynek könyvelhetjük el, mivel az író 
az ,,Én látásom" című fejezetben tárgyalja; 
s valóban, ebben a fejezetben csupa hitelesen 
saját élményét mondja el. Ez a nyilvánvaló 
tény azért kerülte el a figyelmet, mert ebben 
a fejezetben írja le Bornemisza a bájoló 
imádságokat is, s a bájoló imádságok végén 
az olvasó elfelejti, hogy még mindig az „Én 
látásom" című fejezetet olvassa. 

A 183. lapon szerepel az a nevezetes 
Báthorit dicsőítő történet , melyben az író 
Danzig ostromát emlegeti jólértesülten, s 
amivel kapcsolatban Eckhardt Sándor ezt 
í r j a : „A danzigi ostromlók ellen kiküldött 
magyar császáriakról más forrásból nem 
vagyunk értesülve« (271. 1.). Máriássy 
Pálnak, Bornemisza rokonának és' bará t já -
nak fia, András Báthori seregében szolgált, 
az oroszországi hadjára tban meg is sebesült ; 
fennmaradtak szüleihez írott levelei, melyek 

6 Pl. : P. I. LH. 1. : („A világ végéig 
csak 429 esztendő hi ja vagyon.") Az utolsó, 
V. kötetben pedig minduntalan a végítéletre 
hivatkozik, mely közelebb van, mintsem 
gondolnánk. Az Apokalipszis is ezért érde-
kelte Bornemiszát szenvedélyesen s ezért 
készült Apokalipszis-magyarázatot kiadni. 

ezt bizonyítják. Nagyon valószínű, hogy 
erről a danzigi esetről Máriássyék révén 
értesült Bornemisza ; az pedig bizonyos, 
hogy a nagy Báthori-lelkesedésnek forrása 
it t , a Máriássy-portán keresendő!7 

A 188. és 196. lapokon megemlített , 
szoborra gerjedező if jú történetének őse az 
évszázadok óta közkeletű Pygmalion-tör-
ténet lehet. 

A 193. lapon szereplő „Egy útonjárót 
ölnek vala két latrok . . . " kezdetű történet 
őse megint görög eredetű, az„ Ibykosda rva i " -
história, amit Schiller is feldolgozott egyik 
balladájában. 

A 168. lap „Hallot tam egy emberről . . . " 
kezdetű története valószínűleg népmesén 
alapul. (Kaszálás közben talált gyűrű, 
mely éjjel tündérré változik stb.) 

A 275. lapon sajtóhiba van : ,, . . . töm-
löcbe vetet te a 18 éves Bornemiszát (1553.), 
aki eszerint 1538-ban (!) születet t ." Helye-
sen : 1535-ben! 

Azzal kapcsolatban, hogy Bornemisza 
elítélőleg nyilatkozik Trágár Balázsról, Mar-
kalfról, éktelen tréfáló mulatságokról és a 
világi költészetről, Eckhardt Sándor túl 
messzemenő következtetéseket von le. így 
például a 237. lapon : „Bornemisza Péter, 
akinek a poézis iránt csak korlátozott érzéke 
volt . . ." A, ;Siralmas énneköm", az „E lek t ra" , 
sőt: magának az Ördögi Kísérteteknek szerző-
jéről igazán nem mondhat juk el, hogy kor-
látozott érzéke volt a poézis iránt. Borne-
misza ezekben a nyilatkozataiban azokhoz 
szól, akik számára az ilyen olvasmány nem 
esztétikai élvezet, hanem készpénznek vehető 
példa : így éljünk, így kell élni. Bornemisza 
„Grobián módra" szól a pórnéphez, szót 
akar érteni vele —• s mégis szépen szól, 
igényesen. Nem vehetjük komolyan, a szó' 
mai értelmében, a világi irodalom egyér-
telmű elítélését attól , aki a saját élet-
művével segített megteremteni a magyar 
szépprózát, akinek stílusából ma is tanul-
hatunk. Az író „Az hallásról" című fejezet-
ben nyilatkozik legelítélőbben erről a kér-
désről, nyilatkozata végén is „ lant síp-, 
dob-, trombitaszóbeli he je -hu já t " emleget : 
nyilvánvaló ebből, hogy nem az olvasott 
műről, hanem magáról a tivornyáról beszél, 
hiszen ezeket az akár értékes, akár érték-
telen műveket többnyire étkezések közben 
és után adták elő s ilyen étkezések igen 
gyakran váltak részeg dáridókká. 

Fontos problémát vet fel Eckhardt Sándor 
azzal, hogy Bornemisza nevét ragadvány-
névnek véli. Szerinte (pl. 275. 1.) az írót 
családi nevén Pestinek hívták s csupán 

7 Levelek részben kiadva, részben tartalmi 
ismertetés : „A Máriássy-család levéltára", 
írta Iványi Béla. 
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bornemisszasága miat t kapta nevét. Való-
ban : a Szimonidesz Lajos által közölt cikk-
ben Bornemisza Pesti Péternek vallja magát 
egy hivatalos vizsgálatkor, mint — vád-
lott . Máskor is nevezi magát Pesti Bor-
nemisza Péternek. Nézetem szerint mégsem 
valószínű ez a Pesti név. Már maga az sem 
valószínű, hogy valaki kicsiny gyermek-
korában annyira ki tűnjék azzal, hogy nem 
szereti a bort, hogy emiatt más nevet adnak 
neki. Az, hogy egy vallatáskor valaki 
más nevet mond — ami részben igaz is —-
évezredes gyakorlat! Éppúgy lehetséges 
az is, -— és szerintem ez a valószínűbb —-
hogy a sok Bornemisza közül ő vagy csa-
ládja azzal különböztette meg magát , hogy 
ők pesti Bornemiszák — aminthogy azok 
is voltak. Nem is beszélve arról, hogy 
Bornemisza egyetlen általunk ismert 
rokonának, Máriássy Pálnak családfáján 
Bornemiszák bőven szerepelnek, Pestiek 
viszont nem. Maga a tény, hogy ez a fel-
tevés megszületett, érthető és természetes. 
Rejtélyes dolog ugyanis, hogy míg Bor-
nemisza élete körülményeit és legfontosabb 
eseményeit magának a szerzőnek nyilat-
kozataiból i smer jük ,— szüleiről semmit sem 
szól, sem a szeretet, sem az önéletrajzi val-
lomás hangján. Ebből joggal következtet-
hetünk arra, hogy valóban — mint említi 
is — korán elárvult, sőt alig tudha to t t 
valamit szüleiről. Viszont akkor abban a 
mulatságos helyzetben vagyunk, hogy is-
merve szülővárosát és szüleinek gazdag 
voltát , szillogizmust áll í thatunk fel. Eszerint 
Budán és Pesten akkor Bornemisza nevű 
vagyonos polgár volt Tamás és Gergely, 
rokonok ; következésképpen egyikük kellett 

hogy Péter apja legyen. Tamás viszont 
teljesen idegenként élt Péter közvetlen köze-
lében és különben is, az író világosan érté-
sünkre adja , hogy szüleit elvesztette, kö-
vetkezésképpen Tamás semmiesetre sem 
lehet Péter apja . 8 Viszont Gergely 1555-ben 
még élt és Budán lakott , de családjáról 
soha sincs említés.9 Eszerint tehát oda 
ju to t tunk, ahonnan elindultunk. Ér the tő 
ezek után, hogy ebben a furcsa kényszer-
helyzetben feltevésekbe kell bocsátkoznia a 
kuta tónak. Mégsem tar tom a rejtély meg-
oldásának azt, hogy az írót voltaképpen 
nem is hívták Bornemiszának . . . 

Az Ördögi Kísértetek kritikai kiadásának 
megjelentetésével nagyot lépett előre régi 
magyar irodalomtörténeti feltáró-tevékeny-
ségünk. Túlzás nélkül mondhat juk , hogy 
Bornemiszával kapcsolatos minden további 
ku ta tómunkának Eckhardt Sándor jegy-
zetei és magyarázatai lesznek ma jd kiinduló-
pontjai . Azzal, hogy Eckhardt Sándor egy-
szer s mindenkorra tisztázta az Ördögi Kísér-
tetek forrásait, lehetővé te t te maguknak a 
szerző sa já t megnyilatkozásainak zavar-
talan és elmélyült tanulmányozását . A fel-
ku ta to t t és k imuta to t t források nemcsak 
az Ördögi Kísértetek problémáit oldják meg, 
hanem a Postil lákban emlegetett történetek 
rendszerezéséhez is hozzásegítik a ku t a tó t . 

Nemeskürty István 

8 B„ Tamás apaságát vallja Koltay-
Kastner Jenő és Végh Ferenc. 

9 Fekete Lajos : Budapest története, XVI . 
századi kötet . . / 

J Ó K A I M Ó R : V Á L O G A T O T T E L B E S Z É L É S E K . 1 - 3 . k ö t e t 

Válogatta és az utószót írta : Illés Endre Bp. 1955. (Szépirodalmi Kiadó). 

Jókai válogatott elbeszéléseinek három-
kötetes gyűjteménye nemcsak a nagy olvasó 
tömegek számára fontos a régi kiadások 
nehezen hozzáférhető volta miatt ; tudomá-
nyos jelentősége is van, mert számot ad arról, ' 
hogy mai irodalomszemléletünk birtokában 
mit érzünk elsősorban örökségnek nagy 
költőnk kisepikájából. Illés Endre ezt a fel-
adatot elsősorban a, válogatásával telje-
síti — s tegyük hozzá : jól, sok szempontból 
egyenesen példásan. Utószava is jó alapokra 
épül, de már a sorozatban gyakorlat tá vált 
kis terjedelme miat t is csak madár távla t i 
áttekintése lehet a gazdag életműnek. Az 
antológia arányaiban helyes : Jókai valóban 
1850 — 60. között 'alkotta legértékesebb novel-
láit, így jogosult az, hogy a kb. 1800 oldal-

ból erre a korszakra a terjedelem fele jusson. 
Kisebb változtatások elképzelhetők, a 67 
utáni terméssel szemben nem egyszer túl-
ságosan szűkkeblű volt a szerkesztő, de az 
alapvető elrendezés megállja a helyét. Ugyan-
ez mondható el a műfaj i kiválogatással 
kapcsolatban is : felfelé és lefelé sokszor 
meglehetősen nehéz elhatárolni a Jókai 
novellákat. Részben a kisregény, a regény, 
részben az adomák, visszaemlékezések, a 
publicisztika sokféle f a j t á j a alkot határ-
területet. Illés Endre itt is jól igazodott el. 
Legfeljebb azt lehetne vi tatni , nem kíván-
koznék-e a Szegénység útja vagy a Három 
királyok csillaga inkább a kisregények közé. 
Mindegyik hosszan végigkíséri életútján fő-
hősét, mindegyikhez szélesebb társadalom-
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