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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 
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maguk korának szempontjából nézve, az ellentétek valóban megmagya-
rázhatat lanck Eckhardt a költőt a saját korába állítja be, abba a for
rongó korba, amelyben a középkor hagyományai még tovább élnek 
ugyan, de az élet valamennyi terén új eszmék és eszmények kerekednek 
felül, s a költő lelkének ellentétei egy csapásra érthetőkké válnak. 

Általában az eddigi Balassi-életrajzokban, még a Dézsi-félében is 
sok a homályos hely és a meddő feltevés. Ezeknek a száma Eckhardt 
írói arcképében lényegesen csökkent. Nem csak azért, mert az ő ren
delkezésére már több és megbízhatóbb adat állott, mint a régi mestere
kére, hanem azért is, mert ő régóta ismeretes adatokból nagy elmeéllel 
és nem közönséges lélektani érzékkel vonja le következtetéseit. E helyütt 
csak egy példát hozok fel; Balassi és Losonczy Anna viszonyára vo
natkozólag ő is csak arra a néhány, már régóta ismeretes adatra volt 
utalva, mint elődei, akik különféle feltevésekkel iparkodtak ezt a 
problémát megoldani, de nem sok sikerrel. Eckhardt ezt az egy-két 
adatot s főleg az Annához írt versek s a Júlia-ciklus élményszerűnek 
felismert részleteit éles logikával bontja elemeire s feltevések helyett 
olyan tényeket állapít meg, amelyeknek szintéziséből világosan áll előt
tünk az egész viszony s Anna szerepe a hős életében és költészetében. 
Ezzel az egyik legrégibb és legérdekesebb Balassi-probléma megoldására 
talált . 

Eckhardt könyvében Összefoglalja mindazt, amit a tudomány a 
költőről megállapított. Mivel azonban nem monográfiát ír, hanem írói 
arcképet fest, csak azokat az adatokat használja fel, amelyek lényeges 
vonásokat szolgáltatnak képéhez. Nem törekszik teljességre s szakít a 
régi megszokott formákkal. Mondanivalója elrendezésében nagyjában 
időrend uralkodik ugyan, de a költő életét és költészetét a maguk szoros 
összefüggésében mutatván be, ez a logikus kapcsolat szabja meg a 
könyv szerkesztését. Mivel sok mondanivalója és sok szempontja van, 
számos, poétikus címet viselő fejezetre oszlik a könyv anyaga, Szellem
történeti érdeklődése hozza magával, hogy olyan problémákat vet fel,, 
amilyenekről a régi módi irodalomtörténetíróknak sejtelmük sem volt. 
Megoldásuk aránylag nagy nehézséggel jár s a kutatótól nagy és sok
oldalú tudást követel meg, de amint a szerző pl. a költő és közönsége 
kapcsolatát megvilágítja, vagy amint az irodalmi tudatosság kérdését 
megoldja, tanúságot tesz nagy erudíciójáról és szellemi képességeiről. 

Jól esik olvasnunk azt a megállapítást, hogy Balassi költészetének 
..gyökerei a magyar hagyomány éltető talajában ültek." Nem újszerű 
felfedezés ez a tétel, de újszerű az az induktív eljárás, amellyel Eckhardt 
igazságát bebizonyítja. A vallásos ének egyéni színezete, a végvári vi
tézek dicsérete, a szerelmi elégia, a záróversszakok, záradékok élmény-
elemeinek realizmusa, sőt a nő nevében szerzett heroída-szerű versek a 
magyar költészet hagyományaiból valók, de Balassi költészetében töké
letesebb, művészibb formában jelennek meg. A végek költészetéről szóló 
fejezet a Tinódinál és társainál kialakult hagyományt állítja szembe 
Balassi vitézi énekeivel: azok egy hőstettet, egy csatát énekeltek meg, 
ez a végvári vitézek összesége lelkének adott hangot. Ezek az énekek 
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függetlenek minden nyugati mintától. ,,Semmiféle országban sem volt 
lehetséges ez a magas etikai pátosszal telített vitézi ének", A magyar 
vitézeket fűtő szép hír is egészen más, mint a nyugati, lovagság esz
ménye: ez etikai eszményre törő egyéni büszkeség mellett van egy másik 
forrása is, a közösségi élmény, s Balassi poézise a tiszta hősi etika 
magasságába emeli hallgatóit. A magyar költő természetszemlélete is 
más, mint Nyugat lantosaié. Balassi benne élt a természetben, az o 
húrjain a magyar táj elevenedik meg, s ha az irodalmi megújulás szel
leme kellett is ahhoz, hogy a természet szépségében való gyönyörködés 
költészetében művészi kifejezésre jusson, ő fajának lelkét is megszólal
tatja, s e mellett a természet szépségeit Önmagáért is élvezi. 

Ha Balassi költészete a nemzeti hagyományokban gyökerezik is, 
sokféle idegen elemet vett fel magába. Az antik költők közül Ovidius 
hatott rá közvetlenül: tőle tanulta a heroida műfajt s szerelmi elégiá
ban, a lelki vívódás ábrázolását, Horatius és Vergilius hatása nem érzik 
költészetén, catullusi elemek, alexandrínízmus az új latin költők útján 
kerültek szerelmes verseibe. A humanista Marullus, Angerianus, Joannes 
Secundus, továbbá Petrarca versei érettebb-kori költészetére voltak ha
tással. Sok indítékot, „versszerző találmány"-t kölcsönzött tőlük (Júlia-
dalok), de ő a kor magyar lelkiségéhez képest témáiban tartózkodó, 
kifejezéseiben szemérmes s bánatos panaszaiban is férfias. Horvát, oláh, 
lengyel, német és török eredetű elemek is találkoznak verseiben; az ő 
művében a kul túráknak olyan csodálatos szintézise található, amelyhez 
foghatót sehol akkor Euróbában nem találunk, s amely „az ő nagy ma
gyar szellemében egységes, ízes magyar költéssé alakult," 

Eckhardt könyve sok új és értékes ismerettel gazdagítja tudásun
kat és sok téves nézetet igazít helyre. Ha nem vagyunk is mindenben 
egy véleményen vele (a Coelia-cíklus keletkezése, a költő ,,megtérés"-e, 
azaz a katolikus vallásra való áttérése stb.), kétségtelen, hogy nézeteit 
mindig észokok támogatják és feltevései sohasem légből kapottak. Ki 
kell még emelnünk Eckhardt előadásának elevenségét és választékos
ságát: fordulatosán és színesen ír, a tárgy szeretetéből és a sikeres al
kotás felemelő tudatából származó érzelem megtalálja a kifejezés mű
vészi formáit. Az érzelmi színeződést még fokozza a nemzeti büszkeség 
is, midőn a költőnek az idegen mintákat is meghaladó érdemei kerülnek 
szóba, s valósággal a pátosz magaslatáig emelkedik. 
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Molnár Pál: Debrecen a magyar irodalom történetében. Debrecen, 
dr. Bertók Lajos bizománya, 1941. 8-r., 159 1. — U. ő. Debrecen a régi 
magyar irodalomban. Irodalomtörténeti szöveggyűjtemény jegyzetekkel. 
(Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szerk, Vajthó László. 58. sz.) Budapest, 
Egyetemi Nyomda, Kis 8-r,, 175 1. 

Debrecennek meglehetősen kevés a történelmi emléke éppúgy, 
mint a többi alföldi nagy városnak, de mégis történelmi levegőjű 
város. Inkább szellemi múltja gazdag és jelentős» A magyar iro-


