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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. 

CSÁSZÁR ERNŐ, 

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-
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dalom történetében betöltött szerepével s gazdag irodalmi hagya
tékával csaknem egy időben két jeles dolgozat ís foglalkozott: 
Zsigmond Ferencé (A debreceni kollégium és a magyar iroda
lom), mely 1940-ben jelent meg (ism, 1, IK. 1940. 398—400 1.), 
mint a Kollégium történetéről tervezett nagy munkának egyik 
önálló, terjedelmes részlete, s Molnár Pálé, mely rövidebb ter
jedelemben a Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegye című 
szociográfiai műben látott elébb napvilágot, egy nagyobb részlete 
pedig Debrecen irodalmi életének útja címmel a Pap Károly 
Emlékkönyvben. 

A főkülönbség a két dolgozat közt az, hogy Zsigmond Fe
renc főfeladata a debreceni kollégiumi magyar irodalomtörténeti 
oktatás története volt, Takarékosabban bánt az aprólékosabb 
részletekkel, inkább azt akarta megvilágítani, mi volt a szerepe 
irodalmunkban a debreceni szellemnek, miféle kapcsolatok fűz
ték Debrecent a korabeli magyar irodalomhoz, mit kapott Deb
recen a magyar irodalomtól s mit adott a magyar irodalomnak. 
Molnár Pál teljeségre törekedett adatokban is, értékelésben is, 
főként a legújabb korra vonatkozólag. Zsigmond Ferenc általán 
óvatosabb volt az értékelésben; Molnár Pál mérlegre tesz min
dent s igyekszik ő ís elfogulatlanul mérlegelni. Molnár Pál maga 
ís elismeri, hogy Zsigmond Ferenc munkája egyik legfőbb forrásba 
volt Debrecen régibb irodalmának rendszerezésével, Bevallja 
azt is, hogy Debrecen mai irodalmi életét és írói törekvéseit az 
arányérzék rovására ís jóval szélesebb mederben tárgyalta, mint 
ahogy a történeti áttekintés egészen megkívánná. Sürgős szükségét 
érezte ugyanis a „belső tá jékozta tás inak , mert a város lakossá
gának nagy része mit sem tud városa írói értékeiről s szellemi 
élet jelenségeiről. 

Zsigmond Ferenc és Molnár Pál műveinek mintegy illusz
trációja Molnár Pál szöveggyűjteménye. A „nagy tudással, gond
dal és szeretettel összeállított szöveggyűjtemény" szép tanújele 
a kiváló tanár és a méltó tanítványok közti eleven munkaközös
ségnek s „mint ilyen is tiszta tükörképe a debreceni szellemnek." 
A szemelvények összeállításában a debreceni ref. Kollégium 
gimnáziumi „Arany János Önképzőköré inek ifjai buzgólkodtak 
vezető tanáruk mellett, aki irodalmunknak „ősi provinciális gyö
kereire" óhajtotta felhívni a figyelmet, a múlt században az al
földi református magyarság ős művelődési gócpontjának, egy jel
legzetesen magyar kultúrtáj eredeti szellemű képviselőjének be
mutatásával, A Kollégium könyvtára őrzi három évszázad (1519— 
1815) szellemi kincseit. Ezekből közöl szemelvényeket, elsőnek a 
Debreceni Kódexből (Alexandriai Szent Katalin legendájából), 
aztán egy dicséretet a Lugossy-Kódexből, Dézsi András Makka-
beusról szóló bibliai verses elbeszélő költeményéből, Méliusz 
(Juhász) Péter harmadik prédikációjából, aztán Az úrvacsora 
osztogatásának idején éneklendő isteni dicséretből, majd Herba-
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riumából, aztán Huszár Gál, Szenei Molnár Albert, Martonfalvi 
György, Örvendi Molnár Ferenc, Köleséri Sámuel, Szentpéten 
István, Maróthy György, Hatvani István, Németi Pál (az ünne
pelt latin diák költő), Szilágyi Sámuel (Voltaire úrnak Henriá-
sából), Varjas János, Domokos Lajos, (Fénelon-f ordításából), a 
Debreceni Grammatikából, Földi Jánostól, Bessenyei Györgytől 
(Debretzen siralma), Budai Ézsaiástól, a Magyar Füvészkönyv és 
az Orvosi Füvészkönyvből, a Debreceni Énekeskönyvből, a kollé
giumi diákköltészetből és kéziratos versgyűjteményekből, Csoko
nai debreceni jellegű műveinek jegyzéke, Fazekas Mihály ver
seiből s Kölcsey Ferenc önéletrajzi leveléből, 

A reformáció kezdetétől Péczely József professzori műkö
dése kezdetéig terjednek tehát ezek a szemelvények, melyeket 
gondos, körültekintő jegyzetek követnek, ,,A záró dátum éppen 
Debrecen önálló irodalmi jellegének és szerepének megszűnését 
és1 epigonizmusba süllyedését, a központosított irodalom diadalát 
jelenti." Révész Imre püspök a kötetkéhez írt előszavában azt 
írja ezekről a szövegekről: ,,Ezek a reliquíák, amelyeket ez a 
gyűjtemény Debrecen irodalmi életéből majdnem félezer évet át
kutatva feltár, kiválóan alkalmasak arra, hogy önmaga és mások 
előtt a maga teljes történeti mélységében és szélességében tuda
tossá tegyék azt a bizonyos sokat emlegetett ,debreceni szellem'-et. 

KÉKY LAJOS. 

A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért-főiskola évkönyve az 
1941—42-i tanévre. Közzéteszi Kocsis Lénárd főiskolai igazgató. — 
Pannonhalma, 1942, 8-r„ 283 1, 

A gondosan szerkesztett évkönyv most megjelent második 
kötetének is (az elsőről 1. IK, 1942. 211, 1.) két, bennünket ér
deklő dolgozata van, Az egyik Csóka J- Lajos értekezése, A ma
gyar tudomány s ág megszervezésének kísérletei a 18. században 
több részletmonográfia, különösen Toldy Ferenc, Csaplár Bene
dek és Császár Elemér idevágó tanulmányai után, de önálló ku
tatásokra és vizsgálódásokra támaszkodva, először foglalja ösz-
sze e kérdés történetét. Körültekintő és alapos munkája sok új 
és érdekes adatot bogozott kí, Rámutat a Toldytól is említett 
Germethen Henrikre, aki már száz esztendővel a M, Tud, Akadé
mia megalapítása előtt tervezetet készített egy pozsonyi tudós 
társaság megszervezésére. Szilágyi Sámuelt 1740-ben — mint 
utóbb maga számol be róla Kollár Ádámnak — III, Károly ha
lála akadályozta meg egy tudós társaság létesítésében, A leg-
buzgóbb munkása azonban e törekvéseknek maga Kollár Ádám 
Ferenc lett, aki egyrészt Bél Mátyás szellemi örökét akarta át
venni és folytatni, másrészt Anzeigen c. folyóiratával alapozta 
meg végső szándékait. Bél, Bod, Wíndisch és Perliczy kísérlete-


