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Balassa Bálint minden munkái. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel 
ellátva kiadta dr. Dézsi IMJOS. I—II. k. Genius kiadás, év n. (1923\ 8-r. 
C L L , 1-212. 1. és 213—796.' 1. 

Nagyon időszerű és hasznos gondolat valósult meg e müvei. A Balassa-
költeményeknek «első te Íj es» gyűjteménye, a Szilády-féle kiadás (1879), már 
régóta nem kapható .a könyvkereskedésekben. Különben is már sok kiegé
szítésre szorul, hisz a lefolyt 25 év alatt a Balassa-kutatás gazdag anyagot 
hozott napfényie. A XVI. és XVII. sz.-i énekek kéziratos könyveiből elég 
tekintélyes számmal kerültek elő Balassára valló költemények, Erdélyi 
könyve után is sok új életrajzi adatol tárt fel Takáts Sándor, s a Sziládytól 
nagy érdemmel megkezdett forrástanulmányokat is mily sikerrel folytatta 
pl. Eckhardt Sándor! Igazán szükséges volt már a szétágazó kutatások 
eddigi eredményeinek értékesítése és összefoglalása, egy igazi kritikai 
Balassa-kiadás. 

Dézsi ezt a feladatot akarja megoldani munkájával. Célja elsősorban 
tudományos és csak nagyon is másodsorban van tekintettel az olvasó
közönség szélesebb rétegére, amennyiben «nem betühiven» de azért «a nyelvi 
sajátságok megtartásával" adja ki a költeményeket (I. VII. L), vagy hogy 
«nuditasai miatt» mellőzi a Vásárhelyi-k. X X X I V . énekét 1 (II. /12. 1.). Kapunk 
tehát elég beható életrajzot (I. XI—L1X. 1.); pontos lialassa-kronológiát 
( L X — L X X V . I.), Dézsi megkísérli a költemények időrendjének megállapí
tását is (LXXVI L X X X I I . 1.), áttekinti Balassa forrásait ( L X X X I I I - L X X X V I . 1.) 
és versformáit (LXXXVIII—XCV. 1.), szerepeltetését a magyar költészetben 
(XCVI-XCVII. 1.), ad rendkívüli gonddal összeállított bibliográfiát (XCVIII-CLI. 
1.), felfogása szerint teljes szövegkiadást (1—484. 1.), közli a fontosabb Balassa-
leveleket s más életrajzi forrásokat, melyek között egészben vagy részben 
nem egy itt jelenik meg először (485—624. I.), lenyomatja a két Balassa 
halálára írt költeményeket (625—654. 1.), a 655—779. lapokat pedig jegyzetek 
töltik be, melyek kevés kivétellel szövegkritikai természetűek. Szóval tudo
mányos, kritikai kiadás, mely nemcsak összefoglal, hanem értékes újat is 
nyújt. Más feltevésekből kiindulva kifogás alá eshetnék a költeményeknek 
Dézsi-féle időrendje, azonban nem mellőzhetik a későbbi kutatók; példa
szerű bibliográfiájában a Balassa-kiadások sorába iktatja Dézsi az Istenes 
énekeknek eddig ismeretlen bécsi kiadását, a lőcsei 4. (1690.) és a nagy
szombati képes (1669.) kiadásokat; az utóbbiakat le is írja, i l l . bőven ismer
teti; a jegyzetekben több új változatot közöl, buzgón javítgatja az eddigi 
szövegek hibáit, s nagy számmal találunk új konjekturákat. Szinte kápráz
tató adattudásról tanukodik e könyv. Nem hiszem, hogy lenne mozzanata 
a Balassa-irodalomnak, mely kikerülte volna Dézsi figyelmét. Meglátszik, 
hogy két évtizednél hosszabb idő óta szerető, tevékeny érdeklődésének 
tárgya Balassa. Csak tisztelettel lehet gondolni komoly, tudós lelkiismeretére. 

Nagy kár azonban, hogy ez a lelkiismeret nemcsak finom, hanem agg-
ságos is, épen ezért habozó, bátortalan és következetlen. Legfeltűnőbb 
Dézsi tétovázása a vitás Balassa-költeményekkel szemben. Tőle, ki oly járatos 

1 Itt alighanem kis tévedés történt; ennél cerösebbeket» is közöl 
Dézsi. Nem a XXXM.-ról van szó ? 



a régi irodalomban, több határozottságot vártunk volna. Túlságos sokszor 
nem dönt, vagy ha van is határozott véleménye, nem vonja le belőle a 
gyakorlati következményeket. Épen ezért a kétségtelen Balassa-költemények 
állománya az ö kiadásában alig változott a Sziládyé óta. (A kevés eltérésről 
beszámol az Előszó.) A «Balassanak tulajdonított költemények" közé azokat 
foglalja Dézsi, «melyek a Radvánszky-kódex fölfedezése és Balassa költemé
nyeinek Szilády-féle kiadása után kerültek felszínre s melyeknek Balassától 
való származása nincs kétségtelenül bebizonyítván (73i. 1.). Szilády gyűjte
ményéből ide kerültek a Tbaly-féle Balassa-énekok (Boldogtalan vagyok, 
Zöld. erdő harmatát), továbbá a Borbély-k.-nek 2, a Vásárhelyinek 30 éneke 
s a 7 bűnbánati zsoltár. Hitelességük kérdéséről pontosan beszámol Dézsi; 
többször nyíltnak hagyja, de egyikét-másikát határozottan Balassáénak tartja, 
pl. a 3. sz. alattit (Egg szép táncost jókedvemből, szép szerelmem, kiildek, 226.1.). 
Ezt a költemények időrendjének megállapításánál is számításba vette, holott 
egyébként csak a «ketsegtelenül» hitelesekre volt tekintettel. Kissé különös, 
hogy még sem vette be az első kategóriába, mikor az Oh szegéiig megromlott s 
elfogyott magyar nép kezdetűt, bár észrevehotöleg kételkedve (707.1.) odaso
rozza (66. sz. a., 135. 1.). Sokkal komolyabb kifogásunk van az Istenes énekek 
függelékének közlési módja ellen. Egészen kiadja Dézsi, mivel kétségtelenül 
Balassa-ének is van köztük (756.1.). Ugy gondolom, helyesebb eljárás lett volna 
kimutatni a Balassának tulajdonítható költeményeket és csak azokat közölni. 
"Balassa minden munkái»-nak löszövegében mit keresnek pl. Péczoli Király 
Imre versei 1 Az csak nem elég ok, «hogy az itt közölt énekek Balassa 
Istenes énekeinek valamennyi eddig ismert rendezetlen és rendezett kiadá
sában benne vannak» (755. 1.). Épen így érthetetlen, miért adja ki Dézsi 
a Radvánszky-k. vegyes énekeit is, melyeknek apoétái Balassát akarták a 
poétaságban utolérni vagy meghaladni)) (763. I.). Ezen a címen Balassa-
utánzók mind belekerülhettek volna a kiadásba. Ezek után nem lephet 
meg bennünk az, hogy Dézsi a kékkői Balassa-kézirat összes énekeit közli, 
mert mind a két Balassa költeményei, versei «iratlak össze» benne (767. 1.). 
A jegyzetekben többször utal II. (gróf) Balassa Bálint szerzőségére, pl. neki 
tulajdonítja — bővebb megokolás nélkül, a k. 1. és 9. énekével való kap
csolat puszta említésével (771. 1.) — a Bár ne tudtam volna, mi légyen a 
szeretet kezdetű ismeretes szép költeményt (Szil. C. 13.), ezért itt is közli, 
de sehol sem látjuk, melyek szerzőjének kell az I. Balassát tartanunk. 

Hasonló határozatlanságot, következetlenséget látunk a szöveg köz
lési módjában is. Romlás esetében sokszor megállapítja Dézsi az eredeti 
szöveget, de nem mindig érvényesíti felfogását. Legyen elég pár példa! 
A 2 . sz. istenes ének (Szil. XXXIII.) 11. versszakának változatai közül a 
a Lipcsei-k.-ét véli az igazinak (660. 1.), de azért a lőcsei kiadás (1670) 
szerint közli; az 55. sz. (Szil. XXX.) 5. v. sz. i. sorában adhatja h. mllhatja 
lehetett az eredetiben* (697),s noha más változatból is igazolva látjuk a nézetet, 
az értelem is azt követeli, a főszövegben mégis benne maradt az a minden 
valószínűség szerint másolási hiba; a Radvánszky-k. vegyes énekeinek 
1., 2. v. sz. 2 . sorát: Magas köreköre soha fel nem hágtam alakban közli 
(369. I.), bár ("kétségtelen, hogy eredetileg . . . kerekére (köreköre) állott* 
(763. 1.). Más esetekben viszont ellenkezőkép jár el (I. pl. I., 31. sz. éneket! 
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Azért is sajátságos ez, mert Dézsi főereje épen a szorosabb értelemben 
vett filológiai munkában van. A mélyebb lélektani, esztétikai elemzésre 
mintha nem is törekednék, s nem iparkodnék túlmenni a pozitív .adatok 
csoportosításán. Ezért érezzük hiányosnak az életrajzot is. Legyen szabad 
itt egy tévedést is kiigazítanunk. A XLVII . lapon Takáts Sándorra hivat
kozva azt írja Dézsi, hogy Balassa házasságát a pápa «torvenyesitette», s 
utána a költő szavaival, hogy mindkettőjüknek «szabadsagot adtak a házas
ságra*. Házasságot ((törvényesíteni* s azután a házasfeleket felszabadítani 
új házasságra kath. egyházjogi képtelenség. Itt valami félreértés van, mely 
valószínűleg onnét ered, hogy a római szentszék az előzetes fölmentéssel 
el nem hárított bontóakadály miatt érvénytelennek jelentette ki Balassa 
házasságát, de elfogadta a felek jóhiszeműségét s épen ezért az ártatlan 
fiúra nem terjesztette ki az ítélet jogi következményeit. Az u. n. putativ 
házasságból származó gyermekekre nézve ma is így rendelkezik a kath. 
egyházjog. Az ily házasság semmis, de a gyermekek törvényeseknek tekin
tendők. ~ 

Kifogásaink nem ronthatják le Dézsi müvének érdemét. Jelentős moz
zanat a Balassa-kutatás fejlődésében. Nélkülözhetlen lesz minden Balassával 
f oglalkozó szaktudós számára. 

KOCSIS L É N Á R D . 

Ady Lajos: Ady Endre. Budapest, az Amicus kiadása. 1923. N . 8. r. 245.1. 

Révész Béla könyve után (v. ö. IK. 33. 115. 1.), amely ízléstelen inti
mitások közlésével sem tette élesebbé Ady Endre arcképét, most a költő 
öccse, Ady Lajos — Révésznél mindenképen hivatottabb ember — szólal meg. 
Szép kiállítású kötetéről mindjárt elsőül meg kell mondanunk, hogy érté
kes munka; értékét őszinte becsületessége, föltétlen hitele, elfogulatlansága 
és előadásának érdekessége teszik. Céltudatosan foglalja össze mondani
valóját ; mondanivalója pedig sok van. Célját az előszóban úgy jelöli meg,, 
hogy keretet akar adni az életrajhoz és azt kitölti azokkal az adatokkal, 
amelyekről biztos tudomása van. Épen ezért nem tekint a szerkezeti ará
nyosságra, hanem a fejezetek egy részében rést vagy hézagokat hagy azok
nak a részleteknek, amiket mások alaposabban, bensőbben ösmemek. Elve, 
hogy irodalom-politikába nem avatkozik, a világnézeti küzdelmeket elke
rüli, nem akar döntőbíró lenni bátyja ügyében sem politikai, sem — hozzá
tehetjük — esztétikai kérdésekben. 

Becsületes ez a könyv, mert írója elveihez mindvégig hü marad. 
Kertelés és szépítgetés nélkül mondja el adatait, és ha természetszerűleg 
kiérzik is a munkából bátyja költészetének szeretete, minden irányban a 
lehetőségig elfogulatlan tud maradni. Nem nagyképűsködik. Közvetlen for
mában vezeti el az olvasót a szülői háztól Ady sírjáig és megmutogat út
közben mindent, amit tud, és amit más ilyen részletesen, ilyen megbíz
hatóan nem is tudhat. Nem támaszkodott pusztán emlékezetére, hanem az 
egykorú újságokat, följegyzéseit, levelezéseket filológiai gondossággal vizs
gálta át és biztos alapot adott a jövő kutatásnak. Az anyag földolgozása 
is méltánylást érdemel. Közvetlenül, érdekfeszítően mondja el Ady Endre 


