
idézte; a klasszikus ókor írói, az egyházatyák 
bölcseségének fényével vi lágí tot ta meg taní-
tásá t . Milyen jellemző, mennyire a kor embere 
abban, hogy bár idézeteinek zömét Augusti-
nusból meríti, de u tána rögtön Seneca, a 
sztoikus bölcs halad. Pázmány célja mindig 
a taní tás . A bölcseség felé vezeti hallgatóit. 
A taní tó , az embert formáló Pázmány iro-
da lmunk maradandó értéke. És még egy. 
A magyar nyelv művésze, akinek prózájából 
tanul t nem egy magyar író, Móricz Zsigmond 
•és Kosztolányi Dezső is. 

Az Utószó gondolatmenetén és megállapí-
tásain végigtekintve e lmondhat juk , hogy 
szerencsés kézzel fogta meg a barokk és 
Pázmány eddig óvatosan megkerült problé-
m á j á t . Bizonyos az, hogy a későbbi ku ta tás 
tovább alakí t ja majd a felvázolta képet, 
de az Utószó termékenyítő és i rányt mu ta tó 
a l ap j a marad az elkövetkezendő vizsgáló-
dásoknak. 

És ezek után fel kell t ennünk a kérdést, 

az Utószó által felvázolt Pázmány arcképet 
mennyiben hitelesíti Rónay György válo-
gatása. Pázmány sokrétű egyéniségéből he-
lyesen a t an í tó t és a hitvitázót emeli ki. 
Ez a címe a válogatás két részének is. Az első 
az Imádságos könyv, a Kalauz és a Prédikációk 
gazdag anyagából merít, a második tíz 
Pázmány műből válogat. Az, hogy Rónay 
a tanító Pázmány t helyezi előtérbe, világosan 
rámuta t életműve ma is időszerű részére, 
míg a hi tvi tázóban inkább már a történelmi 
alakot, a múlt emlékét érezzük. De mindeze-
ken felül a válogatás gazdag példatárát 
ad j a Pázmánynak az írónak és a magyar 
nyelv művészének. Nagy értéke, hogy nem-
csak Pázmány gondolataiból ad breviáriu-
mot , hanem hosszabb részletek közlésével a 
nagy írót is megmuta t j a nekünk. Ebben 
csendül össze harmonikusan az Utószó monda-
nivalója és Rónay György ízléssel, gonddal 
összeállított válogatása. 

Jenei Ferenc 

N E M E S K Ü R T Y ISTVÁN: B O R N E M I S Z A P É T E R , A Z E M B E R É S AZ ÍRÓ 

Akadémiai Kiadó, Budapest , 1959. 558 1. (Irodalomtörténeti Könyvtá r 4. sz.) 

Régi magyar irodalmunk emlékei és a mai 
kor embere között időben nagy a távolság. 
Legjobb képviselőinek élete és tevékenysége 
azonban ma is ható példa, eleven erő. Ezek 
közé tartozik Bornemisza Péter is, irodal-
munk egyik büszkesége. Valódi értékeit az 
Elektra felfedezése óta kezdi feltárni az 
i rodalomtudomány. Szép eredmények szü-
lettek ezen a téren, ma sincs megoldva azon-
ban valamennyi kérdés. Schulek Tibor, 
Eckhardt Sándor és mások tiszteletre méltó 
fáradozásai, eredményei u t án Nemeskürty 
Is tván sok vonásában ú j Bornemisza-képet 
a lkotot t . Munkája célját így fogalmazza meg: 
,,Nem megszámozni vagy leltározni kívánom a 
téglákat , építeni szeretnék velük. Bornemisza 
Péter t arról az oldaláról muta tom meg, 
melyről még nem ismer jük: az ember és az 
író lép elénk." (7., 8. I.) 

Sikerült-e a szerzőnek szándékát megvaló-
sí tani? Adott-e úja t és miben? Melyek azok 
a pontok, ahol előbbre v i t t e a Bornemisza-
ku t a t á s t ? Harmonikus-e, valósághű-e az 
ál tala rajzolt Bornemisza-portré? Ezek a 
kérdés legfontosabb csomópontjai . 

Aki elolvassa a könyve t , Bornemiszát 
személyes ismerősének érzi. Feltárul előtte 
az író belső világa, zakla to t t lelki élete, meg-
alkuvást nem ismerő jelleme, a kor, melyben 
élt. Felvonulnak baráta i és ellenségei. Az 
utóbbiak közül Telegdi a l ak ja emelkedik ki. 
Méltó ellenpárja a nagy köl tő-prédikátornak. 
Nemeskür ty behatóan ismeri Bornemisza 
tel jes opusát . Erénye, hogy élővé válik keze 
alat t a régi szöveg. Minden sorát á t h a t j a az 
a törekvés, hogy az írót legjobb értékei 

alapján ismerjük meg, hogy fejtegetései 
nyomán leperegjen előttünk a magyar szép-
prózai elbeszélés megszületésének "izgalmas 
folyamata, hogy megmutassa Bornemisza 
korszakos jelentőségét a magyar irodalomban 
és azt, hogy „ennek a régi prédikátornak élet-
műve nem holt betűtenger, nem csupán 
felekezeti szempontból érdekes adalék, sem 
pedig ügyesen összehordott kompiláció né-
hány külföldi szerző könyve a lap ján , hanem 
ma is hatni tudó , eleven művészi magyar 
irodalom." (7. 1.) 

Újdonsága elsősorban szemléletében, hozzá-
állásában, felfogásában van. Nem kerülhet-
jük el a korábbi monográfiával való össze-
hasonlítást. Schulek Tibor elvégezte a filoló-
giai alapvetés nehéz munkájá t . Könyve ma is 
nélkülözhetetlen alapja a Bornemisza-kuta-
tásnak. E nélkül Nemeskürty m u n k á j a sem 
készülhetett volna el. Elsődleges szempontja 
azonban a teológia és így sok a lapvető prob-
lémát nem is ér int . Bornemisza- képét a könyv 
fejezetcímeivel jellemezhetjük legrövidebben. 
I. Diák; II. Prédikátor; III. Superintendens; 
IV. Szorongatott; V. Pásztor; VI. Theologus; 
VII. Tanú; VIII . Igehirdető . . . Jelentőségét 
is ebből a szempontból ítéli meg. 

Nemeskürty ezzel szemben a „világi", 
tépelődő, de a cselekvéstől soha vissza nem 
j íadó, lelki problémákkal terhes, de a helyzet-
tel meg nem a lkuvó tudatos író-Bornemiszát 
muta t j a meg. Egyetérthetünk-e minden meg-
állapításával? 

Vizsgálódásait az életmű teljes ismeretében 
végzi. Maga a t ény is elismerésre méltó, ha 
figyelembe vesszük; Bornemisza művei több 
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mint tízezer oldalt jelentenek. Kérdés azon-
ban, egyensúlyt tud-e a szerző teremteni a 
ma is előremutató művészi pozitívum és a két-
ségtelenül meglévő sok ezer oldal tehertétel 
között? 

Ismeretes, Bornemisza irodalmi jelentő-
ségét elsősorban Siralmas énnéköm kezdetű 
verse, Elektrába és az Ördögi kísértetek c. műve 
ad j ák meg. Nemeskürty ezt szépen kifejt i , ú j 
szempontokkal gazdagítja, majd tovább lép 
és a postiliákban is az írói megnyilatkozáso-
kat vizsgálja. Ez az eljárás jogos, helyes és 
termékeny is. Koltay-Kastner Jenő is fog-
lalkozik ezzel a problémával Bornemisza 
humanizmusáról szóló tanulmányában (I t . 
1953.). Nemeskürty azonban az irodalmi-esz-
tét ikai vizsgálatot a postillák minden köte-
tén elvégzi, és a XVI. század társadalmának 
körképét is felvázolja ezen olvasmánynak 
szánt prédikációk a lapján. Ezek a részek a 
könyv legszebb fejezetei. 

Rámuta t arra, hogy Bornemiszában 
erős közlési vágy élt. Olyan ember volt , ki 
„egyfelől félt, de másfelől égett a szíve és 
talán az oldalán is k i fakadt volna, ha a 
szá já t fel nem tá to t t a volna" (69. 1.) az igaz-
ság kimondására. Ahogy erősödött ez a meg-
nyilatkozási kényszer, úgy adott mindig 
többet és többet a maga elképzeléseiből, 
gondolataiból a Biblia sokszor hézagos, a 
lélektani motiválás szempontjából hiányos 
szövegéhez. 

Ezek a Biblia ta la ján fogant, de egyéni, 
finom módszerrel kikerekített novellacsírák 
azt mu ta t j ák , hogy Bornemiszának komoly 
érdemei vannak a magyar szépprózai el-
beszélés kialakításában. A kánai menyegző, 
a feltámadás, a vérfolyásos asszony históriája 
ezek közül a legszebb példák. Az író tolla 
szinte szárnyakat kap, stílusa kiszínesedik 
mikor ezeket leírja. Nemeskürty alapos és 
szép fejezetben gyűjt i össze az író stí lusának 
jellemző jegyeit. (Külön tanulmányban is 
foglalkozik a kérdéssel. I t t csak tanulmányá-
nak lényegét fogja össze.) Kitűnik a fejtege-
tésből, hogy Bornemisza tudatosan töreke-
de t t a cicerói stílus-ideál megvalósítására 
magyar nyelven. Mind ez így van. Rá kell 
azonban muta tnunk módszerének h ibá jára , 
nevezetesen egyoldalúságára. Kétségtelen, 
igaz amit mond. Bornemisza írta azokat a szép 
részleteket, melyekre joggal hivatkozik. Ezek-
ből a csillogó mozaikokból összerakott kép 
azonban éppen úgy nem a teljes Bornemisza, 
mint ahogy Schulek Tiboré sem az. 

Nemeskürty á t tanulmányozta lelkiisme-
retesen Bornemisza művei t . Könyve végén 

összeállított a hatalmas opusból egy jó cso-
korra való szemelvény-anyagot. Ide kerültek 
a legérdekesebb, legfontosabb részek a belát-
hatat lanul gazdag életműből. Abból a célból 
tet te ezt, hogy segítséget nyúj tson a m a j d 
utána já ró kuta tóknak. Ez helyes. Hozzá 
kell azonban tennünk, hogy a későbbi ku ta -
tásnak nem lehet egyedüli és kielégítő 
alapja ez a kresztomátia. Annál is inkább, 
mert magában hordoz egyfa j t a veszélyt, 
buktatót , ami t Nemeskürty sem tudott ki-
kerülni. Azt , hogy a mai szemmel nézve 
„hol t" anyag nem kap helyet az összkép kiala-
kításában, nem szerepel tényezőként, mintha 
nem is létezne. Innen adódik egyoldalúsága, 
minek következtében Bornemisza alakja egy 
fejjel megnő, sok minden az ő alakjához 
kötődik, amihez mások is hozzájárultak már 
korábban, vagy vele egy időben. Egy helyen 
ezt írja Bornemiszáról: „Mindennél fontosabb 
életszükségletté vált számára gondolatainak 
kifejezése. Ezt saját nyilatkozatából tud juk , 
mely irodalmunk első, magyar nyelven meg-
fogalmazott tudatos írói megnyilatkozása." 
(68. I.) A szent Púi levelei magyar nyelven 
(Krakkó 1533.) előszavában ír ja Komjá thy 
Benedek, mikor arról beszél, miért vállalta 
Perényi J á n o s taní tásá t : „Másért azért , 
hogy még régentén azt én enmagamban eltökél-
lettem vala, hogy az ílő úristen énnekem ami 
ajándékot ado t t volna, sok jámbor gyerme-
kével, az én keresztyén atyámjiaival akarnám 
közleni,. . . " (Szöveggy. 162. 1.) > 

Ugyanarról a közlésvágyról van itt is szó, 
mint Bornemisza esetében. Ez a nyilatkozat 
nem csupán a szóbeli közlésre, a taní tásra 
vonatkozik, hanem egyszersmind irodalmi 
igényűnek is kell tekintenünk. Ezt bizonyítja 
maga a fordí tás is. Megemlíthetjük még 
Pesti Gábor és Tinódi nevét . Ők is hangot 
adtak a művészi tudatosságuknak. 

Összefoglalva: Nemeskürty könyve nagy 
tájékozottsággal, jó tollal írt munka. Jelentő-
ségét elsősorban nem a filológiai teljesítmény 
adja, hanem az, hogy ú j szempontot vi t t a 
kutatásba és azt következetesen alkalmazta 
munkája során. Legszebb, legsikerültebb része 
a postillákkal, a postillák stílusával foglalkozó 
fejezet. Bornemisza portréjának kontúrjai éle-
sek, életszerű a kép, de egyoldalú. Csak azokat 
a momentumokat veszi figyelembe, melyek 
koncepciójába beleillenek. Hibái ellenére ko-
moly nyeresége Bornemisza-irodalmunknak. 

Tarnóc Márton 
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