
hatása alól senki nem vonhatta ki magát a kor
társak közül, Kosztolányi Dezső sem. Adyból, a 
lángelmék sorsa ez, részben divat lett, de után
zása csak más költőknek ártott, így Kosztolányi
nak is. Abban igaza van a szerzőnek, hogy Ady 
lírája Kosztolányit sem hagyta érintetlenül. Ami 
mármost a Kosztolányi hírhedt Ady-revíziójának 
és irodalmi környezetének tüzetes vizsgálatát il
leti, annak lényege epigrammatikus rövidséggel a 
két költő kétféle szellemi tartományának, ha 
tetszik, ars poeticájának, világnézetének kibékít
hetetlen ellentéte. Két szuverén művész magate
remtette világának összeütközése. 

Egyébként Kosztolányi Dezső áll Rónayhoz 
talán legközelebb a Nyugat első nemzedékéből. 
Szinte minden sorát ismeri, rejtett őszinteségét 
éppen úgy, mint kedves vagy ellenszenves pózait, 
a valóság iránti fogékonyságát, játékos gesztu
sait, s a leglényegesebbet, amely állandó társa 
volt: mérhetetlen magányát. Nagy verseinek 
(Marcus Aurelius, Hajnali részegség, Szeptemberi 
áhítat) elemzése az önismeretre mindig oly igen 
vágyó, ám abban olykor nagyot tévedő költő 
ama felismerését bizonyítja, amelyet így formált 
meg: „Itt bennem van az élet, nem kívülem és 
körülöttem. Szavaimban van az élet." 

Igényes tanulmányban teszi vizsgálat tárgyá
vá Rónay A Nyugat és a világirodalom bonyo
lult összetartozását, kapcsolatrendszerét. Újszerű 
vállalkozása a szerzőnek A huszadik századi 
zene és irodalom fejlődésének párhuzamos jelen
ségei című írása, amely Bartók és Kodály, Rad
nóti és József Attila alkotói világának versben és 
zenében egymástól függetlenül kifejezett, de 
gondolati, világnézeti s az egyetemes humán kul
túrával való összefüggését tekintve a szinte tör
vényszerűen egy irányba ható művészi törekvése 
bátrabb feltárására buzdít. 

Mindeddig egyetlen szabálytalan arcképről 
sem szólhattam. A szabálytalan arcképeket az 

esszékötet utolsó blokkja tartalmazza. Ezekben 
válik világossá az az irodalomtörténészi tulajdon
ság, hogy a szerző nemcsak egyes személyekben, 
művekben, hanem az irodalom folyamatában 
gondolkodik. Az irodalom emberi tartalmainak, 
nagyoknak és kicsinyeknek a tiszteletét e sza
bálytalan arcképekben őrizte meg leginkább. 
Ezek az arcképek ezt az emberi szférát, ennek 
napsütötte tereit vagy az olvasólámpa fényével 
megvilágított, meghitt zugait tárják elénk írói 
eszközökkel, nagy tárgyismerettel, nemegyszer 
bensőséges lírával. Bizonyításul arról a két sza
bálytalan arcképről néhány szót, amelyeket 
Thurzó Gábor és Toldalagi Pál emlékének szen
telt Rónay. Itt éltek közöttünk, alig néhány éve 
haltak meg, s a feledés nagy, egyetemes palástja 
borítja őket. Pedig - Thurzó különösen - mint 
novellista, regény- s drámaíró méltó az iroda
lomtörténet megtartó emlékezetére. „Életművét 
csak a pszichológia segítségével lehet igazán 
megérteni és értelmezni, öt magát is ismernünk 
kell ahhoz, hogy miért volt oly objektív, hűvös, 
tartózkodó." Erről ír, ha ienne ilyen, azt mon
danám: irodalomtörténeti novellát. S legbensősé
gesebb íróarcképén is ott van az irodalomtörté
nésznek irodalmunkért való felelőssége, a csen
desen kigyöngyöző értéket megtartani igyekvő 
gesztusa. A Toldalagi-portré rávilágít törékeny, 
halk mondataival a költő előd-voltára, megkerül-
hetetlenségére, Pilinszky Jánosra tett nyilvánvaló 
hatására. Arra „hogy ő kísérletezett ki egy han
got, ő próbálkozott elsőnek egy témával, mely 
majd a következő generáció kezében válik végér
vényessé." 

A magyar esszé immár klasszikus hagyomá
nyát folytatja tudatosan és elhivatottan Rónay 
László. A Nyugat nemzedékeinek örökségét, az 
apai örökséget. 

Pálmai Kálmán 

MAGYAR EMLÉKÍRÓK. 16-18. SZÁZAD 

Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és utószóval ellátta: Bitskey István. Bp. 1982. Szépirodalmi Kk. 
1000 1. (Magyar Remekírók) 

A magyar nyelvű próza fejlődéstörténetében 
fölöttébb fontos hely illeti meg az emlékirato
kat. Maga a műfaj a középkori latin nyelvű 
humanista történetírásból csírázott ki, s XVI. 
századi szárbaszökkenésétől napjainkig sorolha
tók különféle változatai. Kétségtelen azonban, 
hogy - a régi magyar irodalom korszakhatárain 
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belül - legerőteljesebb, legkarakterisztikusabb 
típusai a XVII. századból, valamint a XVIII. szá
zad elejéről maradtak ránk. Közülük mindmáig 
kettő szolgál viszonyítási alapul s említtetik esz
tétikai mérceként: Kemény János Önéletírása és 
Bethlen Miklós Élete leírása magától. Mindket
tőnek legfrissebb, közös kiadása 1980-ban jelent 



meg, a Magyar Remekírók sorozatban. Ugyan
csak ebben a sorozatban kaptuk kézhez most 
azt a válogatást, mely három évszázad - a XVI., 
XVII. és XVIII. - memoárirodalmát hivatott 
bemutatni, és egyben műfajtörténeti hátterét 
adni az elébb említett két remeklésnek. 

A vaskos, közel ezer oldalas kötet anyagát 
Bitskey István válogatta; a szöveggondozás, a 
jegyzetek valamint az utószó szintén az ő mun
kája. Válogatásának fő szempontja az volt, hogy 
„a szépirodalomhoz legközelebb álló szövegek" 
kerüljenek gyűjteményébe. Ezt az alapvetően 
irodalomesztétikai szempontot a válogató jó 
érzékkel, kellő következetességgel érvényesítette 
anyagán. A XVI. és XVII. századból öt-öt, a 
XVIII. századból három szerző emlékiratát 
emelte kötetébe. 

Elsőül a Zay Ferencnek tulajdonított Az 
Lándorfejirvár elveszésének oka e vót és így 
esött címet viselő írást lapozhatjuk fel, amely a 
XVI. századi jeles humanista főpap, Verancsics 
Antal hagyatékából került elő, és Nándorfehér
vár 1521. évi ostromát mondja el. Célját tekint
ve inkább történetírói munka még, de nem 
pusztán az. Folyamatos, szerves egységű elbeszé
lése a korabeli eseményeknek, de egysége -
mint erre már Horváth János rámutatott - nem 
csupán tárgyi és hangulati, hanem „történetet 
értelmező egység, történetélmény tudatosítása", 
s mint ilyen: Jeles irodalmi alkotás" (Horváth 
János: A reformáció jegyében. 126. és 128.1.). 
Kivált a várvédők hősiességének leírásában mu
tatkoznak meg a szerző szépírói erényei. Nem 
árt azonban e helyütt is szóvá tenni, hogy a mű 
szerzőségét illetően máig sincs perdöntő bizonyí
tékunk. Először a Verancsics munkáit sajtó alá 
rendező Szalay László tulajdonította Zay 
Ferencnek, s mert a valószínűnek látszó feltéte
lezést hitelt érdemlően senki nem cáfolta meg, 
azóta is őt tartja irodalomtudományunk a het
ven lapnyi mű létrehozójának. Legújabb törté
netírásunk nem vonja ugyan kétségbe a munka 
történelmi kútfő-értékét, de igen erős forráskri
tikával viszonyul hozzá, néhány állítását pedig 
megkérdőjelezi, illetve cáfolja. (Lásd erre vonat
kozóan Szakály Ferenc tanulmányát a Hadtörté
neti Közlemények 1978/484-498. lapjain, és 
utószavát a mű legújabb - Magyar Helikon, 
1980 - kiadásához.) Mindez azonban nem .csök
kenti a szöveg irodalmi értékét; egyéni szemlé
letű, árnyaltságra törekvő jellemrajzai (Werbőczi, 
Szapolyai), színes leírásai, XVI. századi nyelvé
nek gyökeres, szép magyarsága okán joggal ka
pott helyet a gyűjtemény legelején, hiszen jól 

szemlélteti, hogy miként vált el a történetírástól 
a már esztétikai érvénnyel is bíró alkotás. 

A gyűjtemény második darabja ún. diárium, 
vagyis emlékiratszerű napló öreg János király 
haláláról. Meglepően érett, művészi igényű alko
tás. Hogy ismét Horváth Jánossal szórjunk -
„oly kerek egész, oly egyenest célnak futó szer
kezet, az őszinte meghatottságnak oly egységes 
hangulatában úszik, minőt tudatos művészet is 
csak szerencsés pillanatokban alkot" (Horváth 
János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. 
42.1.). Itt sem tisztázott a szerzőség kérdése. 
Bizonyosan mindössze annyit tudunk, hogy a 
szerző neve Gábor, és Szapolyai János bizalmas 
emberei közé tartozott. A mű modern, 1977-es 
kiadásához írt utószavában, illetve a jegyzetek
ben Makkai László azt veti fel (Barta Gábor tör
ténészre hivatkozva), hogy az eleddig Mindszenti 
Gábornak nevezett szerző azonos az Újszövetség 
és Aiszóposz fabuláinak fordítójával, Pesti 
Gáborral. Mindenesetre a diárium szép folyású, 
közvetlen hangvételű nyelve, számos szóhaszná
lata egy másik hipotézist is megenged, miszerint 
nem eredeti alkotással, hanem XVIII. századi át
ültetéssel van dolgunk. Ha ez utóbbi eset valódi
sága bizonyosodnék is be, akkor sem kerülne a 
régi magyar emlékirat-irodalom határain kívülre, 
tehát csak helyeselni lehet, hogy Bitskey István 
fölvette kiválasztott szövegei közé. 

Bornemisza Tamás budai polgár Emléközet-e 
- a művészi erőt, a kifejező eszköztárat tekint
ve - esést jelent Mindszenti diáriuma után, vi
szont erőteljesen magán viseli az emlékirat egyik 
legfontosabb jellegzetességét: a szubjektivitást. 
Évkönyvszerűen adja elő Buda 1541-es török 
kézbe jutásának eseményeit, de áttekintő pers
pektíva, központi rendező elv nélkül, csupán 
személyes látásmódjára hagyatkozva. 

A másik két, még e századból fölvett emlék
irat Martonfalvay Imre, illetve Gálffy János 
nevéhez fűződik. Előbbi Török Bálint családjá
nak volt hűséges sáfára, de hatvanöt esztendőnyi 
szolgálata után sem kapta meg a várt jutalmat. 
Azért fogott tollat, hogy életére visszapillantva 
bebizonyítsa érdemeit, alátámassza kívánságának 
jogosultságát. Sérelmeit panaszolva természetsze
rűen lesz írása önérzetes hangvételű, szenvedé
lyesen a maga igazát bizonygató, egyéni néző
pontját mindenre kiterjesztő nagyszabású kére
lem. Az utóbb említett Gálffy János önéletírása 
annyiban rokonítható Martonfalvay Imréével, 
hogy létrejöttét megintcsak egy szolgálatban el
töltött életpálya előzte meg, méltányos elisme
rés nélkül. Gálffy a Báthoriak szolgálatában 
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tevékenykedett, bizalmas embere volt Báthori 
István fejedelemnek, később a kiskorú Báthori 
Zsigmond nevelője, trónra-segítője, majd udvar
mestere. 1593-ban esett áldozatul a két Báthori 
- Zsigmond és Boldizsár - között folyó viszály-
kodásnak. önéletiratát a huszti várbörtönben 
kezdte papírra vetni, ám nem fejezhette be, 
mert a halálbüntetést végrehajtották rajta. Azon
ban ártatlanságának igazolására szánt kétségbe
esett erőfeszítése, befejezetlenül is fontos lépcső
fok a műfaj alakulástörténetében. 

A XVII. és XVIII. századot reprezentáló, 
súlyosabb kötetrész olyan szerzők emlékiratait 
foglalja magába, kiket az előbbieknél jóval in
kább számon tart közgondolkodásunk. Műveik 
jobban tapadnak hagyomány- és múlt-tudatunk
hoz, szej-vesebb tartozékai történelmi-irodalmi 
műveltségünknek. Ebben bizonnyal nem kis sze
repet játszott az a tény, hogy múlt századi 
nagyjaink jól látták ezen iratok forrásértékét és 
szorgalmazták mielőbbi közzétételüket. Néme
lyiknek nemcsak művelődéstörténeti fontossá
gát ismerték fel, hanem szépirodalmi-esztétikai 
szempontú jelentőségét, más műfajokat megújító 
képességét is. Kemény Zsigmond, például, az 
1850-es években indított Nemzeti Könyvtár 
füzetsorozatát ajánlva úgy vélekedett, hogy „a 
XVII. század krónistái s azok közt is különlege
sen az erdélyiek nyújtanak a nagy olvasóközön
ségnek legtöbb élvezetet"; Szalárdi Jánost és 
Cserei Mihályt nevezi meg, akiknek munkáiban 
„kincshalmaz fekszik a történész számára" s 
azon felül mindkettő „kedves, könnyű előadás
sal bír". (Kemény Zsigmond: Az újabb Nemzeti 
Könyvtár iránt. Lásd az Élet és irodalom c. kö
tet 220. és 221. lapján.) Kemény maga, mint 
ismeretes, regényeihez gyakorta mélyült el ked
velt „krónistáinak" olvasásában, de merítettek 
belőlük kortársai s az utókor is, Jókaitól kezdve 
Móriczon át Kocsis Istvánig. Nem meglepő te
hát, hogy mind Szalárdi, mind Cserei szerepel 
Bitskey István szöveggyűjteményében, jóllehet 
sem a Siralmas magyar krónika, sem a História 
nem sorolható egyértelműen az emlékirat fogal
ma alá. Az első, lévén szerzője I. Rákóczi 
György fejedelemsége idején a gyulafehérvári 
levéltár őre, szorgos gyűjtőmunkán alapul, és 
Erdély „siralmas" történetét dolgozza fel a 
mohácsi vésztől saját koráig (1664). A második, 
mintegy folytatva Szalárdi munkáját, az önálló 
Erdély bukásától a Rákóczi-szabadságharc ismer
tetéséig jut el. Vagyis elsősorban történetírás 
mindkettő; emlékirat jellegűvé ott válnak, ahol a 
tény- és eseményláncolatot átszövik a színes le

írások, finom jellemrajzok, ahol a tárgyilagos 
hangnembe jócskán beszüremkedik a szerzők 
egyéni véleménye, szubjektív látásmódja. Ilyen 
részlet akad bőven itt is, ott is. Szalárdi éles 
szemű megfigyelője környezetének, előszeretet
tel időzik el épületek, dísztárgyak szemlélésé
ben, már-már bensőségesen festi egy-egy ünne
pély, vadászat, udvari szokás rendjét, atmoszfé
ráját. Krónikájából az itt közölt szemelvények 
Bethlen Gábor „igazgatásának kezdetit" és 
„tidősbik" Rákóczi György „szép virtusit" is
mertetik meg az olvasóval. Az évről évre haladó 
„História" egészében is közelebb áll a szépiro
dalomhoz, mint a történészi szakmunkához. 
Cserei - „a legpillangósabb magyar elbeszélő", 
ahogy egy méltatója nevezte - valóban remek 
mesélő. Jókai nem ok nélkül vonzódott hozzá, 
stílusának kifejező ereje rabul ejti a korszakkal 
most ismerkedőt is. A művéből vett egyik sze
melvény fölfedi Teleki Mihály kancellár „prakti
káit", amelyekkel Erdély jeles politikusait, Bán-
ffy Dénest és Bélái Pált a halálba kergette, a 
másik részlet Erdély Rákóczi-kori közhangulatát 
mutatja be. 

Ha Szalárdi és Cserei jól példázzák az emlék
iratnak azt a típusát, melyben a tárgyias törté
netírás személyes élményanyaggal ötvöződik, 
akkor a Veresmarti Mihálytól Bethlen Katáig 
húzódó vonulatban egy más változatot kell lát
nunk, ugyanis ez új elemet vitt a műfaj történe
tébe: a vallomásosságot. Veresmarti részletesen 
föltárja hitbeli kételyeinek kialakulását, feleke
zeti elfogultságoktól nem mentes gondolkodásá
nak, egész lelki életének válságát. Benső vívó
dása azt eredményezte, hogy ifjúságának heves 
protestantizmusától egyre messzebb távolodott, 
végül katolizált. Megtérése históriája ezt a folya
matot rögzíti; jól erezhetni rajta, hogy Veres
marti a hitvitázó irodalmon nevelkedett, tollát a 
teológiai bizonyságkeresés vezette. Felekezeti 
gyűlölet, gályarabsággal végződő harc „szülötte" 
a Kősziklán épült ház ostroma, Kocsi Csergő 
Bálint tollából. Gyűjteményünkben ez az egyet
len, eredetileg latin nyelven írott munka. Ma
gyarra már Bod Péter lefordította 1738-ban, s 
így nyelvi állapotát tekintve is helye van a válo
gatásban. Nyugodt elbeszélő stílusban adja elő 
az 1674-ben Pozsonyban elítélt protestáns lelké
szek gályarabságának, szenvedéseiknek, majd 
szabadulásuknak történetét. Mélyen vallásos élet
érzésből fakadt föl árva Bethlen Kata önélet
írása is, a vallomásos memoárnak ez a páratlan 
darabja. Benne a Veresmartinál emlegetett vallo-
másosság lélekfeltáró önelemzéssé válik. Nyelve, 
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stílusa oly érzékletes, oly higgadt műgondról 
tanúskodik, aminőt kortársai között egyedül 
Mikesnél tapasztalhatunk. Külön öröm, hogy ez
úttal a mű legteljesebb szövegváltozatát vehetjük 
kézbe. 

A XVII. század, de alighanem egész régi me
moárirodalmunk legkülönösebb emlékirata az 
„erdélyi féniks", Tótfalusi Kis Miklós Mentsége. 
Sebtében, kevés műgonddal, de annál több cél
tudatossággal megírt munka ez. Egy meghaj
szolt, emberi és szakmai erkölcsében megsebzett 
lélek önti ki fájdalmát, mondja el hollandiai 
megbecsülésének, majd itthoni üldöztetésének 
történetét. Voltaképpen apológiát ír nyomdász
életműve érdekében. Csapongó érzéseit alig fe
gyelmezi, mondatszövése hol egyhangú, hol 
kusza, hol apró részletekbe tévedő. Mégis: egy 
folttalan jellemű ember áll előttünk, ki a leg
nemesebb értelemben szolgálni, azaz könyveket 
nyomtatni jött haza a szülőföldjére. Szépiro
dalmi igény nélkül készült alkalmi írását ez teszi 
számunkra becsessé. 

Még inkább szűkében van szépírói erények
nek Komis Gáspár munkája. Erdély és családja 
viszontagságairól. Nem túl terjedelmes írásmű, 
azonban barokk körmondatokkal építkező stí
lusa miatt a mai olvasó számára nehezen élvez
hető. Mostani közreadását az indokolja, hogy 
egyetlen nyomtatott kiadása, a Makkai-féle 
„Erdély öröksége" negyedik kötetében (1942), 
ma már alig hozzáférhető. 

Végül említsük meg a gyűjtemény egyik leg
szebb, legolvasmányosabb darabját, Apor Péter 
latin című, de magyarul írott művét, a Metamor-
phosis Transilvaniae-t. Ez a sok kiadást megért 
emlékirat a XVII. századi Erdély társadalmába 
kalauzol. Szerzője a sokat tapasztalt öregember 
dohogásával szemlél minden újdonságot, a „náj 

módit" okolja az ország anyagi-erkölcsi romlásá
ért. Régi és új közállapotokat, az ősi szokás- és 
erkölcsrendet színes képekben, világos, sallang-
mentes, tájszókban bővelkedő stílusban rajzolja 
elénk. Nem időrendi-életrajzi szálra fűzi föl em
lékezését, hanem tárgykörökre osztja, valóságos 
műveltség-szociográfiai nagy tanulmánnyá kere
kíti. Ennek köszönhetően nyer emlékirata telje
sen egyedi arculatot. 

összegzésképpen hangsúlyozni kívánjuk: Bits
key István jól átgondolt, értékes emlékirat-köte
tet állított össze. Szöveggondozása, jegyzetanya
ga, név- és szómagyarázatai gondos filológusról 
tanúskodnak. Nem kisebbíti érdemeit, ha szóvá 
tesszük egyetlen következetlenségét: vannak 
helységek, amelyeknek - helyesen - megadja 
mai, hivatalos elnevezésüket és közelebbről is 
betájolja őket (Szendrő-Smederovó, Belgrád mel
lett, 899.1.; Eberhard-Malinovo, Stompfa-Stu-
pava, nagyközség Pozsony mellett, 924.1. stb.), 
máskor viszont ugyanezt elmulasztja. Pedig szí
vesen vettük volna, ha megadja Székelykocsárd 
(913.1.), Miriszló, Marosillye (919.1.), Maros-
vécs, Fugyivásárhely (920.1.), Kál (945.1.) mai, 
hivatalos elnevezéseit is, nem annyira a jegyzete
lési következetesség kedvéért, mint inkább a fia
talabb korosztályú olvasók tájékoztatására. Mert 
ugyancsak megtévesztő anakronizmus Vécs várá
ról ennyit adni tájékoztatásul: „Marosvécs, Ma-
ros-Torda vármegyében" (920.1.). Téves állítás 
továbbá, hogy Batos nagyközség Kolozs megyé
ben van (946.1.); a főszövegben (580.1.) vele 
együtt előforduló Paszmos falu van Kolozs me
gyében, ez viszont nem kapott helyet a jegyze
tek között. 

Erdélyi K. Mihály 

LUKÁCS GYÖRGY IFJÚKORI LEVELEZÉSÉNEK KÉT KÖTETE 

Lukács György levelezése 1902-1917. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt írta: Fekete Éva és 
Karádi Éva. Fordította: Boros Miklósné, Fekete Éva, Karádi Éva. Bp. 1981. Magvető K. 745 1. -
Georg Lukács, Briefwechsel 1902-1917. Herausgegeben von Éva Karádi und Éva Fekete. Überstra-
gung: Ágnes Meller-Vértes. Bp. 1982. Corvina K. 432 1. 

Lukács György fiatalkori levelezésének gyűj
teménye értékes darabbal egészíti ki a magyar 
századelő legnélkülözhetetlenebb dokumentu
mainak az utóbbi időben gyorsabb ütemben 
nyilvánosságra hozott sorát. Értékéről, fontossá
gáról vagy jelentőségéről méltatóan beszélni üres 

semmitmondás lenne. A Levelezés a fiatal Lukács 
fejlődésének megszámlálhatatlan apróbb-nagyobb 
részletét örökítette meg. Mint minden jelenté
keny levélgyűjtemény, e kötet is olyan közelítési 
irányokat tartalmaz, amelyeket más műfajok nem 
hordozhatnak. Nem azonosak a műben objekti-
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