
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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problémát világítson meg. Jegyzetszótára 
elsősorban a szövegekben fellelhető nevekről 
közöl tá jékozta tás t . 

A gyűj temény ilyen beosztását feltétle-
nül helyeselnünk kell. De nem tudok teljesen 
egyetérteni az egyes részek (nem akarom a 
„fe jezetek" szót használni) belső tagolásával. 
A Postillák bemutatásánál ugyanis a követ-
kező alcímekkel találkozunk : Elbeszélések ; 
Hasonlatok, leírások ; Lött dolgok ; A XVI. 
századi társadalom tükre ; Kortársak ; Anti-
feudális társadalom bírálata ; A humanista 
Bornemisza. Feltétlenül igaz, hogy minden 
egyes alcím szellemében végezhet a ku ta tó 
gyűj tés t a Postillák gazdag anyagában ; de 
nem hiszem, hogy helyes lenne, ha egy ilyen 
nagyigényű — bár szerény külsejű — munka 
rendszerezése nem elvi alapokon állana, 
így ugyanis az olvasó zavarban van : egy 
vizsgálódáson belül szembetalálja magát a 
történeti , társadalmi és irodalmi kategóriák-
kal. 

Ez csak látszatra ad teljesebb képet 
a Postillák Bornemiszájának írásművészeté-
ről vagy a Postillák tartalmáról . A valóság-
ban ugyanis ezek a kategóriák korántsem 
ilyen summásan elválaszthatók. A Bibliából 
kiragadott — kétségtelenül Bornemisza 
jellemfestő képességét tükröző részletekkel 
kibővítet t -— történetek elbeszélés-jellege 
semmivel sem bizonyíthatóbb a következő 
csoport írásainál. Ugyanis a Bibliabeli 
karácsonyi vagy húsvéti „elbeszélés" egy-
egy részletét teljes joggal sorolhatta volna a 
szerkesztő a „leírások" gyűjteményébe, míg 
az itt közölt szemelvény a „Naimi i f j ú " — 
történetéből azt m u t a t j a , hogy teljes szöve-
gében az „elbeszélések" között lenne a 
heiye. De nem lehet élesen elkülöníteni 
a Postillák szövegében a klasszikus világ 
irodalmi emlékeire utaló szövegrészeket a 
korabeli „lött dolgok" feljegyzéseitől, és 
mindket tő t „а XVI. századi társadalom 
t ü k r e " és az „antifeudális társadalom-
bí rá la t " című ciklusoktól. Közhely ugyanis 
az, hogy Bornemiszánál az ant ik példák 
idézgetése csakúgy nein humanista művelt-
ségének öncélú fi togtatása, mint nem az a 
maga korában tapasztal t „undok fertelmes-
ségek" leírása sem. Bornemisza csak azért 
említi meg prédikációiban Aegistus és Klitem-
nestra, Hannibál vagy Tibérius császár pél-
dá já t , hogy azokkal is a maga kora bűneit 
ostorozza vagy serkentsen a jóra. így van 
ez azokkal a feljegyzésekkel is, amelyeket 
Nemeskürty „А XVI. századi társadalom 
t ü k r e " című alfejezetben gyűj t össze. Ezek 
ugyanis nem választhatók el a XVI. század 
feudalizmusának éles bírálatától. Akár a 
fösvényekről és tékozlókról, akár a sarcol-
tatókról , akár a cifrálkodás szokásáról vagy 
a ter jedő vallási kételkedésről ír: mindenben 

benne izzik a feudalizmus elleni gyűlölet; 
a feudalizmus gyűlölete. 

Nem helyeslem Bornemisza írásainak 
ilyen aprólékos szétválogatását, mert az • 
olvasó így valamilyen brevárium-félét kap 
kezébe s a gyakran kétsoros idézetek erde-
jében nem lát ja meg Bornemisza írói alko-
tásának terebélyes fá já t . Nemeskürty a leg-
jobb ismerője annak, hogyan alakítot ta ki 
Bornemisza első Postilláinak prédikációiból 
elindulva az első magyar olvasmány, az 
Ördögi Kísértetek majd az ún. Foliopostilla 
terjedelmes, kissé már a barokk felé muta tó 
prózastílusát. A rövid idézetek alig-alig 
adnak ízelítőt ebből ; s azt hiszem, sem a 
kötet összeállítójának, sem a szerkesztőnek 
nem lett volna szabad visszariadnia at tól , 
hogy az Electra-hoz hasonlóan, Bornemisza 
prédikációiból is közöljön egy-egy rövidebbet 
teljes terjedelmében az író két egymástól 
távoleső Postillás-kötetéből, az 1573-as első-
és az 1584-es Foliopostilla szövegeiből. Ez 
szemléletesen bizonyíthatná azt, amit Nemes-
kür ty helyesen állapít meg az Utószóban : 
„Mindannak csíráját , mely a későbbi száza-
dokban n.int nagy érték megnyilatkozott , 
Bornemisza műveiben ta lá lhat juk meg . " 
Ez annál kevésbé lehet világos az olvasó 
előtt, mert Nemeskürty a szemelvények 
összeválogatásánál nem mindenkor t a r to t t a 
szem előtt a kronológiai sorrendet, még 
ott sem, ahol az anyag természete ezt megen-
gedte volna, pl. az ún. „elbeszélések" feje-
zetben, ahol az 1575-ből származó Lázár-
történetet az 1584-es keltezésű Tékozló 
fiú követ, hogy utána az 1578-as Postilla 
Hűtlen sáfára következzék és az 1574-ből 
való Dávid és Bethsabé. Ez a következetlen 
sorrend nem segíti ahhoz az olvasót, hogy 
tisztán lássa Bornemisza prédikációinak 
fejlődését a beszéd-nyelvtől a könyv-pró-
záig. 

Ezzel a kérdéssel azért foglalkoztam ilyen 
sokáig, mert ettől a főként szerkezeti prob-
lémától eltekintve, a kötet nagyon szép ; 
sok várat lan örömmel szolgál a Bornemiszát 
eddig még nem ismerő olvasónak. Nemeskürty 
István arra törekedett , hogy a szemelvények 
— ha a fentebb említett oknál fogva nem is 
fejlődési rendben — képet ad janak az olvasó-
nak Bornemisza mesterségbeli tudásáról . 
S a mai olvasó elgondolkozhat a Cantio 
drámai feszültségű, fá jdalmas sorainak ol-
vas tán vagy az ilyen modern versmondatok 
lá t tán : 

„Ilyen képük bizony ők is voltak, 
Mint mi vagyunk, ők is et tek, i t t ak 
Nyájaskodtak, t réfál tak, vígadtak, 
Leszünk mi is, mint ők, ma jd ha lo t t ak" 

(Az ítéletről.) 

.482 



És milyen kifejezően tömör, egyben babitsi 
hangulatot árasztó ugyanennek a versnek 
két sora a túlvilágról : 

„Bódogtalan gazdagok ot t lésznek, 
Mert bódogult szegényekre néznek . . . " 

Másutt pedig a képes beszéd jövőbe muta tó 
szimbolikájával él a XVI. századi költő : 

, ,Urunk Jézus imé ott elkezdi 
Azon szérűn a búzát csépelni 
Mindeneket erősen ítélni, 
Igazságnak csépével töre tn i . " 

Feltétlen érdeme Nemeskürty Is tvánnak, 
hogy a Válogatott Írásokba belevette Bor-
nemisza kevésbé ismert verseit, s hogy azok-
nak legszebb részleteit választotta ki. Ezzel 
választ is ad egyben mindazoknak, akik 
Bornemiszában csak ügyes kompilátort lát-
tak eddig. Pedig a verseléshez való igaz tehet-
ségét nem csupán ezekben a versekben érez-
he t jük . A próza szabadabb építésű sorait is 
átmelegítik a halmozott képek és a lírai ihle-
tettség. Ilyen sorokra gondolok : ,,Ezek 
lőnek bimbózó és kinyíló világi az Űr fel-
támadásának az ő szívükben" vagy ,,Ez fel-
séges drága szömélynek ár tat lan halála mely 
drága illatú, mely kedves, mely gyönyörű-
séges, mely erős, hatalmas és "győzedelmes 
vala" . És ha figyelembe vesszük Trencsényi— 
Waldapfel Imre Nyugatbeli megállapítását 
az Electra-átdolgozás nyelvi bravúrjáról , 
mely „bármely fejlett irodalmi nyelv boldog 
birtokosának sem válna szégyenére", mél-
t án vethet jük szeméreaz elmúlt évtizedeknek, 
hogy ezt a nagyszerű magyar írót martalékul 
engedte a feledésnek. 

Tanulsággal is szolgál Bornemisza olva-
sása a mai olvasónak. Nemeskürty Is tván 
helyesen járt el, amikor az Electra teljes 
szövegét belevette gyűjteményébe : ez a 
•dráma nemcsak Bornemisza írásművészeté-
nek tanúsága, hanem mély hazafiságának is 
megnyilatkozása. Nem arra gondolok, hogy 
tendenciája zsarnokellenes, s azt sem aka-
rom elemezni, hogy Parasitusa a kor magyar 
nemeseinek a Balassi Menyhártoknak képe. 
De figyelmeznünk kell arra, hogy a magyar 
realizmus kialakulásában milyen jelentős 
szerepet visz Bornemisza, amikor szereplői 
nyelvét abból a népnyelvből veszi, amelyik-
nek maga is tagja . A Chorus szavaiban az 
egyszerű falusi parasztasszony szólal meg — 
elsőként a színpadunkon. S a Postillák 
prédikációiban is hányszor fordul élménye-
ké r t a nép életéhez, melynek részese volt 
maga is. Egy-egy példázatból kitárul a XVI. 
század magyar szegényembereinek, a nincs-

telen magyar jobbágyoknak keserves élete. 
„Aratáskor és szőlőszedéskor fel ne szedjék 
azféle gabonát, mely elhullott a tarlón, és a 
szőlőt, mely elmaradott a tövön, hanem a 
szegényeknek hagyják, hadd ők is takargas-
sanak r a j t a " . (1575), „ f m e , hetedszaka az 
béres mennyit fárad egy kevés bérért, az 
kapás, arató, cséplő, kászáló mint verité-
közik tíz pénzért, az szolga és szolgáló meny-
nyit tür esztendő által egy kis öltözetért, az 
hadakozó mennyit szenved mezőben, várban, 
táborban és hadban négy, vagy hat , hét, tíz 
for in tér t" (1578). — A példákat folytatni 
lehetne a kis kötetből, nem is beszélve a 
íeudális kizsákmányolók fertelmes életéről 
írt vaskosan reális részletekről. 

S ha már a nép ábrázolásának kérdéséhez 
értem, meg kell jegyeznem, hogy egy helyen 
félreértésre ad okot Nemeskürty válogatása. 
Persze, csupán az irodalomtörténetileg tá jé-
kozatlan olvasót tévesztheti meg, hogy Tar-
doskeddi Szerencse Benedekné híres bájoló-
rigmusai az öreg vajákos-asszony nevétől 
függetlenül jelennek meg a kötetben, azt a 
látszatot keltve, mintha a rigmusok Bor-
nemisza sa já t szerzeményei lennének, holott 
néhány oldallal há t rább szerepel Bornemisza 
elbeszélése Szerencse Benedeknével való 
találkozásáról. Igaz, ezt csupán a tá jékozat-
lan olvasók értenék félre, de hisz a könyv 
ezek kezébe kerül — és ez helyes is. Egy 
zárójeles utalás segíthet ezen a félreértésen. 
Annál is inkább, mert a kötet már el is t űn t 
könyvesboltjaink polcairól : megvették pél-
dányait . Talán nem lenne hiú álom, egy ú j 
kiadás reménye! 

Ebben az ú j kiadásban azután Nemes-
kür ty István kiegészíthetné Jegyzet-szótárát , 
belevéve azokat a XVI. századi népi kifeje-
zéseket, melyek a mai olvasó előtt már nem 
egészen világosak, s a Szótárban sem szere-
pelnek, mint pl. „nagynyelvű kabola" (55. 
1.). „kof i tá l" (88. I.), „megcsiczorozik" 
(144. 1.), „cs ikbék" (216. 1.) stb. 

És még valamit . 
Bornemisza Péter írásai tízezer oldalnál 

többre rúgnak. Nemeskürty Istvánnak ezt a 
tízezer oldalt kellett becsülettel végigolvas-
nia, kijegyeznie, legépelnie ahhoz, hçgy 
háromszáz" oldalnyi könyvecskéjét össze-
állítsa. Nemeskürty megfelelt e feladat-
nak. 

Kiadóink gondolkozzanak el azon, hogy 
vajon az ilyen nehezen hozzáférhető szöveg 
kiadása egyenlő munkakifejtésre készteti-e 
a saj tó alá rendezőt, mint egy huszadik szá-
zadi szövegé? Mert ha nem, ennek a díjazás-
ban is nyomot kellene hagynia . . . 

Végh Ferenc 
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