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KÖNYVISMERTETÉS. 
Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József. A Magyar Történelmi Tár

sulat kiadása. 8-r,, 122 1. 

Károlyi Árpád azt tar tot ta : ,,a történelem tudomány, de nem 
művészet". Ez a tétel helye«, de magának Károlyinak, több mint fél
századon át egyik legkitűnőbb történetírónknak számos műve — így a 
gróf Batthyány Lajos főbenjáró pőréről szóló kétkötetes munkája, vala
mint összegyűjtött kisebb történeti tanulmányai (1930) — bizonysága 
annak, hogy a történetíró írásművész lehet. Míg a forrásokat kutat ja 
és megállapítja a történelmi tényeket, a tudós munkáját végzi, de a 
kutatás eredményeinek feldolgozása már nagy írásművészettel történ
hetik. 

Bizonyára megállapíthatja ezt mindenki, aki behatóan fogja tanul
mányozni azt a kötetet, amelyet Angyal Dávid, Az ifjú Ferenc József c 
alatt 1942 végén közzétett. Ez a mű nemcsak szellemi életünknek sok 
munkását, hanem különlegesen az irodalomtörténet művelőit érdekli. Az 
életrajz a nagy forrásanyag feldolgozásában, az események érdekfeszítő 
és mégis tökéletes tudományos módszerrel történő előadásában -— ám
bár nem szépirodalmi munka — teljesen leköti figyelmünket. Felesleges 
hangsúlyozni, hogy toronymagasságban áll a manapság olyan divatos, 
gyakran sok képzelő erővel összetákolt életrajzi regények felett. 

Az első lapokon a szerző elvezeti az olvasót Münchenbe, ahol 
1818-ban a bajor király, Miksa József, felolvasta öt leányának, köztük 
az akkor még csak 13 éves Zsófia hercegnőnek azt a írónbeszédet, amely-
lyel megnyitotta a rendi országgyűlés kamaráit . A rendek küldöttsége 
előtt a király hangoztatta, hogy a megnyitás napja életének legboldo
gabb napja lesz. — Zsófia hercegnő anyja (bádeni nagyhercegnő) pro
testáns volt, Katolikus atyja mindegyik leányát házasságkötésükig két 
protestáns tudóssal (Thiersch és Jacobs filológusokkal) neveltette. Ily-
képen az eszes, szellemes hercegnőre fiatal korában atyjától lelki át
öröklés útján, nevelőitől pedig a környezet hatása révén két jelenté
keny befolyás hárult . ,,A rendi alkotmány formáinak kedvelése", mely 
évtizedek múlva is jelentkezett, és sokakban azt a hitet keltette róla, 
hogy ,,a haladók pártja felé hajlik" vagy legalább is elfogadta volna az 
alkotmányos kormányzatot. Vallásos felfogásában pedig fiatal korában 
olyan nevelőinek szelleme nyilvánult meg, akik elismerték a „feleke
zeteken felül emelkedő jámborságnak erkölcsi értékét". 
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I. Ferenc császár kívánsága volt, hogy másodszülött fia, Ferenc; 
Károly, akinek egyéniségét, tehetségeit, kedvteléseit Angyal műve elején 
finoman és kíméletesen jellemzi, vegye nőül Zsófia hercegnőt. A házas
ságot 1824-ben kötötték meg. 

Művét Angyal az ifjú pár neveltetésének és fiatal korának elő
adásával kezdi meg és az 1849, év október havának szörnyű eseményei
vel, végül Schwarzenberg és Haynau jellemzésével fejezi be. Az utolsó 
történeti esemény, amelyet a szörnyűségek közül még felemlít, az, hogy 
Haynau az uralkodó tilalma ellenére kivégeztette 1850. februárjában 
Hauk Lajos volt honvédalezredest. 

Az 1818-tól 1850-ig terjedő 32 év történetéből a szerző a leggon
dosabban felkutatta és összegyűjtötte s aztán tárgyilagosan feldolgozta 
mindazokat a forrásokat, amelyek különösen az ifjú Ferenc József 
életrajzával összefüggésben felmenőinek jelleme, ennek átalakulása, a 
környezet hatása és a tárgyba vágó magyarországi és külföldi esemé
nyek szempontjából jelentősek. Megtalálható a könyvben az ide vágó 
egész levéltári anyag. Elsősorban a bécsi állami levéltárnak (ebben a 
„Hausarchiv" és „Kabínetsarchív, Secreta", csak 1918-tól hozzáférhető 
része is), ezenfelül a műben tárgyalandó kérdések tekintetében mindaz, 
amit a szerző tárgyára nézve külügyi levéltárakban, az uralkodóház több 
tagjának levelezésében, naplófeljegyzéseiben, egyes államférfiak (köztük 
Bismarck), politikusok, diplomaták nyilatkozataiban, emlékirataiban cs 
levelezésében, minisztertanácsi vagy államértekezletí iratokban és jegy
zőkönyvekben stb. nyílván évtizedeken át felkutatott. Nemcsak feldol
gozta, hanem sok helyütt elemzi, bírálja és ha szükséges, megcáfolja a 
tárgyára vonatkozó irodalmat. 

A feldolgozás részleteiből ez a szűkreszabott ismertetés csak két 
dolgot emelhet ki. 

Az egyik az, hogy a munka teljes mértékben feltünteti a szerző
nek finom, egyúttal mélyreható lélekelemzését és nagy jellemző erejét. 
A másik — amiből az irodalomtörténet munkásai is példát vehetnek, — 
a teljes tárgyilagosság, a megállapított történelmi igazságnak minden 
tartózkodás nélkül való feltárása. Ugyanezt az írói igazságosságot tün
tetik fel a szerzőnek az előbbi évtizedekben közzétett irodalomtörté
neti munkái, amelyeket ebben a folyóiratban most alkalmunk van szin
tén megköszönni. 

Az első tényre példa Zsófia hercegnő lelki átalakulásának rajza. 
Kiderül a könyvből a müncheni udvarban kapott lelki átöröklés, i 
nevelők, azután az új bécsi környezet hatása. Később a világtörténelmi 
események, különösen az 1848-i februári párizsi forradalom, a sokszo
rosan megújult bécsi tüntetések, lázadások, forradalmi mozgalmak,. 
megfélemlítések, Latour és Lamberg meggyilkoltatása, a halállal fenye
getett bécsi miniszterek menekülése, a „demokraták" erőszakoskodásai, 
az udvarnak kikényszerített kétszeri menekülése (Insbruckba, később 
Olmützbe), mindezek a haladást pártoló főhercegnőt, aki annyira nép
szerű volt, hogy a Burg udvarában seregestől tanyázó magyar jurátusok 
meg akarták őt éljenezni, miképen alakítot ták át lelkileg. Hogyart 
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gyűlölt meg minden forradalmat és nyilatkozatai alapján hogy lett 
népszerűtlenné, az átélt, részben átszenvedett események, különösen a 
megaláztatások következtében végre miként kívánt szigorú megtorlást. 

Részletesen kellene tárgyalni, hogyan tünteti fel a szerző Ferenc 
Józsefnek lelki fejlődését, jellemének fő vonásait és azt, miért került 
a magyarokat gyűlölő, sőt ,,ezt a mongol fajt" kiirtani óhajtó Jellachich 
bán, aztán a hazánkat az összbirodalomba beolvasztani kívánó 
Schwartzenberg (Széchenyi szerint a „hideg vámpyr"), végre a fél
örült, kegyetlen, sőt vérszomjas Haynau befolyása alá. Igaza van a 
szerzőnek, ha minden Széchenyi óhaja szerint történik, az ifjú főherceg 
lelkéből nem tűnt volna el ,,a magyarok iránt már megnyilvánult meleg 
áramlat". 

Teljes ígazságérzettel tárja fel a szerző azt, hogy a magyarországi 
nemzetiségek egyrészének áradozása, amellyel a „császár" iránti hű
ségüket hangoztatták, többeknél ámítás és megtévesztés volt. Hisz sok 
nemzetiségi izgató mikor az állítólagos magyar elnyomás ellen panasz
kodott, lelke mélyén már elszakadni kívánt a monarchiától és vagy 
szomszédos államhoz óhajtott volna csatlakozni, vagy saját nemzetiségi 
(különösen a szerb) király alatt külön államot kívánt alkotni. így az 
uralkodónak élete végén keserűen kellett tapasztalnia: mi volt ,,a szerb 
hűség és vitézség hatása" a birodalom és az uralkodóház sorsára! 

A szerző is megállapítja, hogy a szabadságharcot követő szörnyű 
vérengzésekért elsősorban Schwartzenberg és Haynau a felelősek. 

A könyvet sokan fogják tanulsággal olvasni, de még többen érez
nek majd nagy szomorúságot a felett, ezekben az évtizedekben hányan 
követtek el nagy tévedéseket, és hibákat, és milyen máskép alakult 
volna hazánk sorsa, ha egyfelől magyar politikusok több mint száz év 
előtti időtől kezdve megszívlelik, szemük előtt tart ják és követik a 
Legnagyobb Magyarnak folytonos „szüntelen", de fokozatos haladást 
kívánó tanácsait, másfelől, ha nem érvényesülhetett volna a bécsi kor
mány több szlávbarát tagjának a monarchiára és az uralkodóházra 
nézve végeredményben végzetessé vált magyarellenes botor politikája. 

BALOGH JENŐ. 

Eckhardt Sándor, Balassi Bálint. (Magyar í rók) . Frankl in-Tár
sulat kiadása É. n. 224 1. 

Előszavában maga a szerző állapítja meg, hogy az az arckép, 
amelyet Balassiról fest, eleven és újszerűen ható. A könyv elolvasása 
meggyőz arról, hogy ez az önérzetes megállapítás helyénvaló és találó. 
Valóban Balassi írói arcképe, amint Eckhardt megrajzolta, élettel teli, 
érdekes, a valószerűség benyomását kelti s határozott vonásokból tevő
dik össze: sokban elüt attól a képtől, amely a régebbi irodalomtörténet 
lapjairól tűnik elő. A fő nehézséget a költő jellemének ellenmondó 
vonásai alkották: ezekkel a régiek nem tudtak mit kezdeni, mert a 


