
K I S F A L U D Y KÄROLY VÁLOGATOTT MÜVE 

Saj tó alá rendezte és a bevezető t anu lmányt 
kiadó, Bp. 1954. Magyar Klasszikusok. 

Petőfi indulatos, 1847-ben született ítéle-
téből hosszú időn á t azt a helytelen következ-
tetést vonta le az irodalomtörténet, hogy 
Kisfaludy Károly nem tartozik irodalmunk 
legkiválóbbjai közé. Ennek következménye 
volt, hogy évtizedeken á t alig foglalkoztak 
vele, a Bánóczi-féle legutolsó összkiadás 
óta (1893) pedig nagyobb gyűj temény nem 
jelent meg munkáiból. Pedig Petőfi bírálata 
nem szól az irodalomszervező Kisfaludyról, 
akinek szerepe egyike a legjelentősebbeknek 
irodalmunk történetében. Sajnos, a felszaba-
dulás után örökségként mi is á tve t tük a 
múlttól ezt a ferde, lebecsülő mellőzést s egy 
évtized a la t t a Kisfaludy-kutatás holtpontra 
ju to t t . A Magyar Klasszikusok új Kisfaludy-
kötete végre szakít ezzel a szemlélettel s a 
költő jelentőségének megfelelően a legszéle-
sebb válogatást ad ja Kisfaludy műveiből. 

A több mint négyszázharminc oldalas 
gyűj teményt Szauder József rendezte saj tó 
alá példamutató gondossággal.* 6 írta a 
bevezető tanulmányt is s a kísérő jegyze-
teket , ahol utal a Kisfaludy-kérdés el-
hanyagolt voltára. Igényes, nagy terjedelmű 
és számos elvi kérdést felvető bevezetése ú j 
alapon indít ja el Kisfaludy, — sőt a r e fo rm- , 
kor egy szakaszának (1817—1830) irodalmi 
ku ta t á sá t is. 

Szauder e tanulmányában következetesen 
alkalmazza azt a magyar romantika-vitá-
ban hangoztatot t tételét, hogy a reform-
kori irodalom s ezzel együtt a roman-
tika forrásvidékét 1814—18 között , még 
pontosabban 1817-ben kell keresni. Ezzel 
kapcsolatban világítja meg Kisfaludy Károly 
indulását, fellépését. Szaudernek igaza van, 
de a tétel alapos igazolásával adós marad, 
utal számos jelenségre, de ezek együttes 
vizsgálatát nem végzi el. A magyar romantika, 
amely adekvát kifejezése a reformkor tár -
sadalmi-politikai harcainak, valóban a 10-es 
évek közepén születik. A megélénkülő nem-
zeti mozgalmak alapja a császári-rendi 
kompromisszum felbomlása. Az 1811—12-es 

* Sajnos, nem mondható • el ugyanez a 
nyomda tevékenységéről, mely rendkívül 
bántó saj tóhibákat követet t el. Csak úgy 
hemzsegnek ezek a kötetben ; kiragadva 
idézünk három rikítót : a köte t 8. lapján 
„hirdeti Kisfaludy Káro ly" áll, holott i t t 
Sándorról van szó ; a 85. lapon a 3. vers-
szakban „De él hazája melyében" áll s a 
„ b á n a t o s " jelzőt kihagyták; a 452. lapon 
Tollagi Jónásból János lett stb. 

írta : Szauder József. Szépirodalmi Könyv-

országgyűlésen ui. a napoleoni háborúk 
kitörése óta először kerül élesen szembe a 
nemesség az udvarral . I t t kell keresnünk a 
kompromisszum felbomlásának kezdetét, a 
devalvációban, az udvar egyéb, a nemesség 
érdekeit alapvetően sértő intézkedéseinek 
sorozatában. A korszak történet írója, Hor-
vá th Mihály többször is hangsúlyozza, 
mennyire elkeseredetten, zúgolódva oszlot-
tak szét 1812. júniusában a rendek, Ferenc 
császár pedig ekkor határozta el a nemesi 
a lkotmány teljes semmibevételét, az ország-
gyűlés nélküli kormányzást . Ez az ellentét 
mélyül tovább a bécsi kongresszus u tán . 
Természetesen az itt vázolt társadalmi-
politikai fejlődés irodalmi tükrözésre csak 
később érik meg. E téren egyet is é r tünk, 
a tanulmányíróval . Helyes az 1817-es évnek 
mint súlypontnak megjelölése. 1817-ben sza-
kad el Kölcsey Kazinczytól, s hagy fel a 
klasszicizáló-szentimentális iránnyal, fordul 
egyelőre a népiesség felé. Berzsenyi eszmei 
fejlődése 1814—17 között írott nagy versei-
ben kristályosodik ki. 1817-ben a legjelentő-
sebb Berzsenyi-vers a „Himnusz Keszthely 
Isteneihez", ahol az „omló t rónusok" képe 
már előre muta t . Kisfaludy 1817 tavaszán 
tűnik fel Pesten, ez évben készül el a 
„Kérők" , nem sokkal utóbb a „St ibor" . 
1817 az irodalomszervezésnek, az irodalmi 
csoportok formálódásának nagy fontosságú 
éve. Ekkor indul meg a Tudományos Gyűjte-
mény, s ekkor osztják ki először a Marczi-
bányi-díjat is. Pesten nemsokára egyesületbe 
szerveződnek az írók s a népiesség — mely-
nek hátteréül Szauder helyesen rajzol ja 
meg az 1816—17-es rendkívül rossz termés 
előidézte jobbágyforrongásokat — lényegé-
ben 1818-tól, Kultsár híres felhívásától in-
dul. (Hazai és Külföldi Tudósítások). 
Mindezek a tényezők már a születő új 
irodalmi irány felé muta tnak . 

Kisfaludy Károly kirobbanó sikerének 
kulcsát is — hangsúlyozza Szauder —- a 
politikai események adják meg. 1819-ben 
— mikor a fehérvári társulat a „Ta tá rok" -a t 
színre viszi — a nemesség patrióta, harcias 
közszelleme már kialakult . Kisfaludy da-
rabja tökéletesen azt adta , amit a nemesi 
tömegek k ívántak. A nemesi patrióta indulat 
nyert itt kielégítést, de egyszersmind a 
„ T a t á r o k " tovább fokozta, erjesztette, izzí-
to t t a ezt a hazafiasságot. A „ T a t á r o k " 
kétségkívül művészileg igen gyenge, fogya-
tékos, de korában tömegekre ható nevelő-
ereje rendkívüli volt. 
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Kisfaludy a nemesi patriotizmus sodrában 
lesz röpke hónapok alat t a kor legünnepel-
tebb írójává. Nagysága azonban éppen 
abban áll, hogy a sikerek nem kábí t ják el, 
túl tud nőni a nemesi patriotizmus szűkös 
szemléletén a liberális nemesi magatar tás 
felé. Kisfaludy az, aki lerakja a reformkori 
irodalomban ennek az eszmeiségnek az alap-
jait . A liberális magatar tás első csíráit a 
Kérők-ben lát ja meg Szauder, párhuzamosan 
azzal, hogy e darabban már vége kezd lenni 
a napóleoni idők nemesi idilljének, aran-
juezi korszakának. A „Kérők"-ben a legelőre-
muta tóbb alaknak Lidit t a r t j uk . Mekkora 
a fejlődés Kármán hervadó, passzív, tétlen-
ségre kárhozta tot t Fanni-jától Lidi a lakjá-
ig! Lidi már a reformkori női t ípus előhírnöke. 
Szauder alapos elemzéséből hiányoljuk Bal-
t a fy behatóbb jellemzését. Nem világítja 
meg, hogy Bal tafy a maradi nemesség melyik 
t ípusát képviseli. Szükség lenne erre, mert a 
most divatc^s felújítások túlzottan negatívan 
ábrázolják, sőt Szélházy mellé állí t ják. Bal-
t a fy is, akárcsak később Mokány, „eredeti, 
ízes példánya az avulónak," Horváth János 
kifejezésével élve. 

Szauder A pártütők-Ъеп Kisfaludy libera-
lizmusának erősödését lá t ja . Valóban a 
, ,Kérők"-ben még halvány, t isztázatlan li-
berális álláspontnak ez az első világos jelent-
kezése. Éppen ezért legalább egy-két jellemző 
részletet közölni kellett volna a Pár tü tőkből 
is. A Kisfaludy-darabok kapcsán Szauder 
adós marad a korabeli liberalizmus tüzetes 
elvi elemzésével. Igen nagy szükség lenne egy, 
a liberális eszmeiséget mélyrehatóan tár-
gyaló tanulmányra, amely magyar —- s 
világirodalmi példák alapján meghatározná 
a liberalizmus összetevőit, (egy-kettőre utal 
Szauder), kezdetét irodalmunkban, elválását 
s különbségét mind a felvilágosodástól, mind 
a nemesi patriotizmustól, funkcióját a külön-
böző irodalmakban, stb. Sőtér István álla-
pí tot ta meg a magyar romantika problémái-
val foglalkozó vi tában, hogy „a magyar 
romantika a nemesi liberalizmus tükrözése". 
(Klny. MTA I. Oszt. Közlem. VI. 1—2. sz.-ból, 
230. 1.) Ennek alapján nemcsak a különféle 
romantikák, hanem az egyes nemzeteknél 
más-más szerepet betöltő liberalizmusok 
vizsgálatát is el kell végeznünk, — utóbbit 
a történészek segítségével. 

A magyar nemesi liberalizmus kialakításá-
ban Kisfaludy Károlynak igen nagy jelen-
tőséget tulajdoní tunk, különösen a liberális 
helyzetek, formák, stíluskonvenciók tekin-
tetében. Érre először a Stibor vajdá-Ъап lá-
tunk példát. Szauder értékének megfelelően 
jelöli ki a „St ibor" helyét Kisfaludy élet-
művében. Jobbágyábrázolásával kapcsolat-
ban ezt ír ja: „Kisfaludy jobbágyaiban nincs 
igazi osztályharcos indula t" . Ez igaz, de igen 

fontos lett volna rámuta tn i , hogy ebben a 
.darabban sírt fel először jobbágyok panasza 
a színpadon, — mert Katona Tiborca ekkor 
még némaságra volt kárhozta tva . Ugyan-
akkor meg kellett volna említeni, hogy a 
„St ibor" az első dráma, melyben a roman-
t ikus ábrázolás jellemekben s helyzetekben 
egyaránt megjelenik. Liberális magatar tás , 
s ennek irodalmi tükröződése, a romant ika 
először jelentkezik együtt a „Stibor v a j d á " -
ban. 

Szauder munká jának egyik legtanulságo-
sabb része az Aurora irányok szerinti elem-
zése, kár , hogy ez nem részletesebb. Az Aurora 
Kisfaludy életművének legjelentősebb, leg-
kiemelkedőbb része, arányta lannak érezzük, 
hogy Szauder — a novellák előnyére — csak 
pár lapon foglalkozik a zsebkönyv kötetei-
vel. Hangsúlyozza, hogy az Aurora a Kármán 
hirdette eredetiség diadalát hozza meg. 
Szauder két fő irányt lát a zsebkönyvben, — 
a múltbanéző romantikus epikum s a jelent 
realisztikusan bíráló novella i rányát . Ezzel 
s az Aurora elemzésével teljesen egyetér-
tünk, pusztán egy ponton szeretnénk vi tába 
szállni éspedig a zsebkönyv periodizációjá-
nak kérdésében. Szauder az Aurora 1822— 
26-os köteteit egy korszaknak veszi, ezzel az 
1823-as év csúcs-jelentőségét mossa el. 
Éppen az Aurora 1824-es kötetén, ma jd a 
következőkön észlelhető az a fellendülés, 
melyet 1823 hozott magával . Mi a zseb-
könyv első két kötetét , az alapítványi 
Aurorát vennénk az első egységnek s elválasz-
tanánk az 1824—26-os évek három kötetét , 
amely már az erősödő nemzeti ellenállás, 
m a j d az 1825-ös országgyűlés ébresztette 
közhangulat és a romantikus tábor meg-
szerveződésének jegyében született; 

A Kisfaludy-novellák alapos elemzését 
Szauder végzi el először irodalomtörténet-
írásunkban. Nagy érdeme, hogy az eddigi 
közhellyé vál t ítélettel szemben, mely az 
, ,Iréne"-t és „Tihamér"- t értékelte Kis-
faludynál, a Sulyosdi Simon-ban s a Mit 
csinál a gólyá-Ъап lá t ja Kisfaludy alkotói 
fejlődésének csúcsát. Az is helyes, hogy 
Szauder Kisfaludy fejlődését e novellákban 
az alakuló, forrongó közélet, a politika vál-
tozásaival, rezgéseivel való szoros össze-
függésben tárgyalja. Eredeti az a megálla-
pítása, mely a novellákban a magyar kritikai 
realizmus forrását lá t ja meg. A „Sulyosdi" 
szerintünk nemcsak csúcsa a reformkori 
hullámnak, hanem —- éppen témájánál 
fogva — a megtorpanás, a nehézségek konk-
rét felbukkanásának első jele is. Az elődök, 
Kétesy, Tollagi tendenciájukkal még a re-
formkori emelkedés, a nemességbe vete t t 
bizalom szülöttei, a „Sulyosdi" erős szati-
rikus éle már a nemességből való k iábrándu-
lást is m u t a t j a . 1823-ban már világosan fel-
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t á ru lha to t t az író előtt a köznemesség egy-
részének „sulyosdisága", az elbeszélés tehát 
már az új tanulságok leszűrése. A Kisfaludy 
ábrázolta Rényik és Sulyosdik szembeállí-
tása nagyszerű bizonyítéka a „nemesi két-
a r c ú s á g á n a k . 

Szauder egyáltalán nem tulajdonít olyan 
nagy értéket a Tihamér c. kisregénynek, mint 
az eddigi gyakorlat. Egyetér tünk azzal, hogy 
a „Tihamér" holtvágányra viszi a magyar 
romant ikát s helyesnek t a r t j uk Szauder 
megjegyzéseit. De ennek ellenére szűkös az 
az elemzés, melyet i t t Szauder nyúj t . A 
„Tihamér" nagy eszmei hibája ellenére egy 
m ű f a j , számtalan romantikus helyzet, kellék 
összegyűjtője és elindítója volt, erősen ha-
to t t a kor prózairodalmára. Általában hiá-
nyoljuk, hogy a tanulmányíró nem fejti ki 
Kisfaludynak a kortársakra gyakorolt ha-
tásá t . Hogy ez milyen nagy volt, erre példa 
az Aurora 1825. kötete, ahol a „Mohács" 
mellett Bajza bordalával találkozunk, mely 
ugyanazt az optimista szemléletet tükrözi. 

Nagy fontosságot tulajdonít a bevezetés 
a Bártfay-ház irodalomszervező erejének, 
amelyre az 1825 utáni lehanyatlott politikai 
helyzetben megnövekedett szerep vár t . Igen 
hasznos lenne, ha egy részlettanulmány ké-
szülne a Bártfay-ház szerepéről, mert ez 
Kisfaludyn túl akkori irodalmi életünket is 
ú j megvilágításba hozná. 1825 után, a poli-
tikai apály idején feltűnő változást látunk 
Kisfaludynál — Szauder ezt élesen kidombo-
rí t ja , — egyrészt az „Erzsébet" című elégiá-
val a romantikus ihlet megszűnik, másrészt 
megenyhül a szatirikus hang, sőt a realisz-
t ikus novellák sora is abbamarad. A Bártfay-
ház szerepének beható vizsgálata (ekkor nyí-
lik ui. meg ez az írói klub) Kisfaludy nézetei-
nek alakulására is jobban fényt vetne. 

A felszabadulás előtti ku ta tás egyik vessző-
paripája volt Kisfaludy balladáinak vélt 
külföldi eredetiből való levezetése. Szauder 
ezzel az egyoldalú beállítással szakít s a bal-
ladákban is az időszerű társadalmi gyökere-
ket, a liberális magatar tás fejlődését vizsgál-
ja. Nem szól azonban arról, hogy e balladák 
szemléletében már némi Habsburg-ellenes 
állásfoglalás is van pl. Az álmatlan király, 
A lantos.) Ez folytatódik a Csák Máté-töre-
dékben is. 

A Csalódások elemzése ismét egyik erős-
sége a tanulmánynak. Szauder meglátja az 
idők múlását a „Kérők" s a „Csalódások" 
eszmeisége között, azt, hogy a „Csa lódásod-
nak már a bomló feudalizmus a hát tere. 
Ugyanakkor a „Csalódások" emberábrázolás 
terén is előrelépést jelent, ezt m u t a t j a Mo-
kány figurája. Kisfaludy 1825 után tud ja , 
hogy a reformok győzelméhez szükség van 
a Mokányokra, ezért nem alkot ja meg Sulyos-
di módjára . De Mokány nem azonos Tolla-

gival sem. Az írónak át kellett élnie az ország-
gyűlés viharait s a nagy csalódást, hogy 
Mokány a lakjá t így megformálhassa. A „Csa-
lódások"-at, de a többi darabot is nagy siker-
rel játszották a tavalyelőtt i színházi évadban, 
sajnos a .darabot erősen átdolgozták, „kor-
szerűsítették". Még a „Csalódások" hagyján, 
de amit pl. Kisfaludy „Nem mehet ki a 
szobából" c. egyfelvonásosával csináltak, az 
szégyenletes, Általában ezek az átdolgozások 
meghamisít ják, elvizenyősítik, operetté vál-
toz ta t ják e vígjátékokat , pedig a szerzői jog 
nemcsak a jelen, hanem a múlt íróit is védi, 
kivált ha irodalmunk klasszikusáról van szó. 

A mai színpadon talán a Három egyszerre 
él leginkább. Ez az egyfelvonásos már a 
Széchenyihez közeledő irodalmi vezért mu ta t -
ja. Szauder futólagosan megemlíti Kisfaludy 
és Széchenyi közeledését, szövetségét a 20-as 
évek végén. Ez is részletesebb tá rgya lás ra , 
szorul, lá tnunk kell ui., mi az az eszmei 
örökség, melyet Kisfaludy halálakor taní t -
ványaira hagyott . Egyik része a hagyaték-
nak a Széchenyi elveinek pártolása, propa-
gálása volt. 

Végezetül még egy problémát kell felvet-
nünk, Kisfaludy romant ikájának kérdését. 
Mennyiben romantikus Kisfaludy? Szauder 
-— a realisztikus novellák s vígjátékok alap-
ján—érezhetően húzódozik Kisfaludyt roman-
t ikus írónak nevezni. Kisfaludy — szerin-
tünk sem romantikus író, de már nem is 
tagja a klasszicizáló vagy a szentimentális 
i ránynak. Életműve á tmenet a romantika 
felé, ezt leginkább lírája mu ta t j a , ahol a 
romantikus témák, a romantika helyzet-
sablonjai a klasszicizáló kifejezéssel kevered-
nek. Lírai költeményeiben sokszor tűnik fel 
az emberi életutat vizsgáló, tépelődő, ref-
lexiós hang, ez még klasszicista vonás, 
ugyanakkor a gyakori ellentétek, a vándor 
sokszor megismétlődő motívuma, az elvá-
gyódás már a romantikára m u t a t . Ugyanak-
kor azonban Kisfaludynál — a „Mohács"-tól 
eltekintve — hiányzik a romantikus átéltség, 
az az érzelmi felfokozottság, ami a romantika 
sa já t ja . Meg-megcsillan valami a romantiká-
ból, de költészetét „mindvégig valami elmél-
kedő szárazság jellemzi". (Sőtér István). 
Romant iká jában nagyon kevéssé van meg a 
magyar romantika alapvető nemzeti jellege, 
ezt különösen balladáiban érezzük. Paradox-
nak ha t , de kétségtelen tény, hogy Kisfaludy 
romantikus alkotásaiban nem nemzeti, realis-
ta műveiben annál inkább az. Nem egy írásá-
ban pedig éppen a romantika szertelenségei, 
túlzásai ellen hadakozik. (Andor és Juci, Hő 
Fercsi, A két hajós, Három egyszerre,) „A 
két hajós"- t irodalomtörténeti fontossága 
miat t közölni is kellett volna a válogatásban. 

De ha életművében nem is romant ikus 
Kisfaludy, mégis a romantika egyik jelentős 
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előkészítőjévé válik a f iatalokra gyakorolt 
hatásával . Kevés irodalmi vezért vet tek 
körül oly tisztelettel és rajongó csodálattal , 
mint őt. Taní tványai között volt Vörös-
mar ty , Czuczor, Bajza, Toldy. A romant ikus 
tábor t ő szervezi meg, a romant ikus irány 
legfontosabb orgánumát, az Aurorát ő 
i rányí t ja , ,ő a romantika költőinek tanító-
mestere. Élete pedig, amelyet annyira jelle-
mez az újatkezdés bátorsága — mélységesen 
romant ikus életpálya. 

Szauder a kötet végén közölt jegyzetekben 
könyvészeti összefoglalást is ad, de ezt kevés-
nek érezzük. Egy-két Kisfaludyval foglal-
kozó tanulmány behatóbb értékelése szük-
séges lett volna, gondolunk pl. a közelmúlt-
ban újra kiadot t kiváló Horváth János-
monográfiára. Ide kell ik ta tnunk még egy 
kritikai megjegyzést. A Kisfaludy művek 
múltbeli elhanyagolását nem szerencsés a 
Kéky-féle válogatáson keresztül bemutatni . 
(Magyar Népművelők Társaságának Klasz-

szikusai), mert Kéky Lajos ugyanebben a 
sorozatban még két másik Kisfaludy-gyűjte-
ményt is kiadot t s ezekben megjelentet te a 
Kérők-et, a Csalódások-at, Tollagi-t, Sulyos-
di-t, stb. Ez nem von le semmit abból, hogy 
Kisfaludyt a múl tban elhanyagolták, s éppen 
gyenge műveit propagálták, — de igaz. 

Szauder József e kiadás gondozásával, s a 
bevezető tanulmánnyal igen jó munká t 
végzett. Fő érdeme az az úttörés, amelyet a 
Kisfaludy-életmű marxista-leninista feldol-
gozása terén tel jesí tet t . De tanulmánya — 
éppen az ilyen bevezetők szűkreszabott ter-
jedelménél fogva — s z á m o s kérdést csak 
érint s t isztázatlanul hagy. Tanulmánya első 
lépés az ú j Kisfaludy-kutatás terén. A reform-
kori irodalom további sikeres vizsgálata most 
már mielőbb igényel egy részletes, korszerű 
Kisfaludy-monográfiát , mely a kor irodalmi 
életébe ágyazva teljes képet adjon a húszas 
évek nagyhatású irodalmi vezéréről. 

Fenyő István 

BORNEMISZA P É T E R : VÁLOGATOTT ÍRÁSOK 

Összeállította és a jegyzeteket írta Nemeskürty István. — Magyar Könyvtár , Magvető 
Könyvkiadó Budapest, 1955. 

Bár Bornemisza Péter irodalomtörténeti 
és írói értékeit a magyar szakirodalom már 
néhány évtizede nyi lvántar tot ta , rajongó 
diákok filléreire volt szükség ahhoz, hogy 
Electra-fordítása megjelenhessék. Többre 
nem telt az elmúlt rendszer kultúrpolit i-
k á j á n a k pénztárából. S 1955-ben két kiadás 
címlapján olvashatta örömmel a régi magyar 
irodalom becsülője Bornemisza nevét : az 
Ördögi Kísértetek kritikai kiadása a filoló-
gusok igényeit elégíti ki, a Magvető Könyv-
kiadó válogatott gyűj teménye pedig a széles 
nagyközönségben kelti fel az érdeklődést 
Bornemisza kiemelkedő egyénisége iránt . 

Eléggé nem dicsérhető az az elgondolás, 
hogy a Magvető Könyvkiadó felkarolja a 
múl tban Magyar Irodalmi Ritkaságok címen 
indítot t és hosszú életet megért sorozat meg-
ú j í to t t tervét . A Magyar Könyvtár egyes 
kötetei soha meg nem jelent, vagy unicum 
számba menő — de értékeiben időtálló — 
műveket tesznek újra hozzáférhetővé. Ebben 
a sorozatban látott napvilágot Nemeskürty 
István összeállításában és jegyzeteivel Bor-
nemisza Péter válogatott írásainak gyűj te-
ménye. 

A kis kötet nyilvánvalóan azzal a céllal 
készült, hogy széles rétegek számára tegye 
élvezhetővé Bornemisza Péter írásait. Ezért 
nem készült szövegkritikai igénnyel és appa-
rátussal. Nemeskürty meg is mondja a kötet 

utószavában, hogy ,,helyenként, az olvas-
hatóság kedvéért , bizonyos ragokat és nyelv-
járási sajátosságokat nyelvünk mai állapota 
szerint közöltünk . . . A Bornemisza által 
sűrűn használt, az előző szavakkal egybeírt 
„ i s " erősítő szócskát helyenként e lhagytuk ." 
Ez az eljárás indokolt és feltétlenül helyes ; 
Nemeskürty István értő kézzel végzett 
modernizálásával elérte azt, hogy a kötet 
XVI. századi prózája mindvégig élvezetes 
olvasmány marad anélkül, hogy a XVI. szá-
zad magyar nyelve eredeti szépségéből 
veszítene valamit . 

A kötet Bornemisza verseivel kezdődik. 
A kis anatológia Bornemiszának minden 
verséből közöl legalább részleteket, a Cantió 
optima-t és az Enekecské-t pedig teljes egé-
szében közli. Ugyancsak csonkítatlan szöveg-
gel szerepel a kötetben az Electra is. A prózai 
szövegek gyűj teményét három fejezetben 
adja Nemeskürty : az egyikben a Postil-
lákból, a másikban pedig az Ördögi Kísér-
tetekből közöl szemelvényeket, míg a köte-
tet a Bornemisza írásaiban felfedezhető 
önéletrajzi utalások, valamint Bornemiszá-
nak és feleségének, Gyóthay Erzsébetnek 
levelei zár ják . Ezután rövid Utószó ad alkal-
mat Nemeskürtynek arra, hogy a tá jékozat-
lan olvasót megismertesse Bornemisza hánya-
to t t életével, s hogy néhány — Bornemisza 
írásaival kapcsolatban felvetődő — stílus-
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