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Mint tavasz harmatja 
Reggel ha áztatja 
Szépen jól nem nyílt rózsát, 
Mert gyenge harmattul 
Tisztul s ugyan újul, 
Kiterjeszti pirosát: 
Coelia szintén olly 
Hogyha szeméből foly 
Könyve s mossa orczáját. 
Mint szép liliomszál 
Ha félben metszve áll, 
Fejét földhez bocsátja: 
Ügy Coelia feje 
Vagyon lefüggesztve, 
Mert vagyon nagy bánat ja: 
Drágalátos könyve 
Hull mint gyöngy görögve 
Vagy mint tavasz harmatja. 

A legtisztább költészet ez: immár 
nem üres bókok, konvencionális jel-
zők halmozása. Nem vesz részt a 
kedves fájdalmában, nem vigasz-
talja bölcseségekkel, hanem igaz re-
naissance-módra — gyönyörködik 
benne. 

Hasonlataiban gyöngédség, báj, — 
halk, finom poézis. Így nézhette Ra-
fael az ő modelljeit és így találta 
meg bennük az anyai gyöngédség, 
vagy a belső áhitat színeit és voná-
sait. Balassa nem volt közönséges 
ember, aki a dolgokban csak a prak-
tikus célt vagy tartalmat látja meg, 
az ő számára élet és szépség létező 
értékek voltak, tudatosan gyönyör-
ködött bennük és gyönyörűségéből 
költészet lett, magyar költészet. 

Ellentétes vonásokból alakul ki az 
első magyar költő nagy alakja és 
mégis érezzük benne az egységet: 
őbenne is a renaissance nagy duz-
zadó ereje hánykolódott, letördelve 
az erkölcsi korlátokat, űzve, hajtva 
a nyugtalan vérű magyar vitézt, ki 
életében tetszése szerint kitombolja 
magát és végre örökös bukások és 
csalódások után heroikus tettel 
zárja be nyugtalan és mégis harmo-
nikus életét. Zaklatott élete az ak-
kori Csonka-Magyarország képe, 
mely Erdély, Bécs, Lengyelország és 
Pozsony közt hányódik és egyúttal 
vallási és szellemi forradalmakon 
megy át. Balassa egyéni érdeme, 
hogy ő a szép kultuszát is bele merte 
ültetni a vallási és politikai élet-
halálharc kellő közepébe... A ma-
gyarságnak pedig olyan költészetet 
hagyományozott, melyhez fogható 
az egész európai költészetben nincs. 
Petrarca műveltebb és művészibb, 
mint ő, Ronsard tudósabb, köny-
nyebb, lendületesebb és érzelmesebb, 
de ő mindnyájuknál egyénibb, él-
ményben gazdagabb. 

Eckhardt Sándor. 

Bizánc utolsó történetírója. Az 
Akadémia klasszika-filogógiai bizott-
ságának kiadásában látott napvilá-
got Barkó Jenő Laonikos Chalko-
kondyles-kiadásának első kötete 
(1922) ós a második kötet első része 
(1923), melyek e középkori görög író 
tíz könyvből álló nagy történeti mű-
vének első hét könyvét tartalmaz-
zák. Bizánc ez utolsó és egyszer-
smind legnagyobb historikusa min-
den tekintetben megérdemelte, hogy 
a régi hiányos és gyarló kiadások 
helyett modern szövegkritikai ki-
adásban is hozzáférhetővé legyen a 
történészek és filológusok számára. 
Nagy jelentősége és értéke nemcsak 
az író emelkedett, magas nézőpont-
jában, objektiv, pártatlan előadásá-
ban és tiszta, klasszikus görög nyel-
vében van; reánk, magyarokra nézve 
különös fontossággal bír e bizánci 
történetíró műve mint az oszmanli-
török hódítás korának elsőrangú 
forrása is. Laonikos Chalkokondy-
les, aki túlélte Bizánc bukását, 1298 
—1463-ig terjedő művében a tárgya-
lás középpontjába az oszmanli tö-
rökség előnyomulását, rohamos fej-
lődését és terjeszkedését helyezi s 
ezzel kapcsolatban kitér nemcsak a 
görög császárság, hanem mindazon 
népek történetére is, amelyek az 
oszmanli áradatnak útjában álltak. 
Így kerül sor a XV. századi ma-
gyar-török háborúkra, melyeknek e 
bizánci író műve egyik legértéke-
sebb idegen kútfője. Hunyadi János 
ifjúságával kapcsolatban ő jegyezte 
fel elsőnek az ismert farkaskalan-
dot, melyet Arany János a Szibi-
nyáni Jankban magyar történeti 
művek közvetítésével, de végered-
ményében mégis Laonikos alapján 
énekelt meg. 

Darkó Jenő új kiadása e kiváló 
byzantinologusunk tizenhét évi ki-
tartó munkájának eredménye s a bi-
zánci író huszonhat felkutatott kéz-
iratának részint a helyszínen, a kü-
lönböző külföldi könyvtárakban, ré-
szint fotográfiai másolatok alapján 
végzett tanulmányozásán nyugszik. 
A tudós kiadó e nehezen érthető író-
nak sokszor homályos szövegét a 
kézirati hagyomány alapján s amaz 
általa kimutatott tény figyelembe-
vételével, hogy a bizánci historikus 
az ókor nagy görög történetíróját, 
Thukydidest utánozta, mintaszerűen 
állapítja meg s kiadásával nemcsak 
a magyar, hanem a külföldi tudo-
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mányos világot is nagy hálára köte-
lezte. Műve egyik legszebb terméke 
a magyarországi közép-görög tanul-
mányoknak, melyek újabban a ma-
gyar történeti kutatások szempont-
jából egyre nagyobb jelentőséget 
nyernek. M. Gy. 

Surányi Miklós: A nápolyi asszony. 
(Regény két kötetben. Bpest, 1924.) 

A Szent hegy és a Trianoni páva 
után harmadik nagy történeti regé-
nye ez már Surányinak. E nagy 
koncepciójú munkájában oly időbe 
vezet vissza bennünket, amely ép-
pen mai elesett korunkkal való el-
lentéte miatt is méltán tarthat szá-
mot érdeklődésünkre. 

Az életet, az embert keresi Surá-
nyi a magyar renaissance korában, 
Mátyás és Beatrix udvarában. És 
valóban tolsztojiasan nagyarányú az 
a korkép, amelyet cselekvénye hát-
teréül megalkot. Az udvar, a főne-
messég köre, az olasz és magyar hu-
manisták társasága, Bécs városa, a 
budai polgárok élete — egy-egy ha-
talmas kép, egy naturalista festő 
minuciózus ecsetvonásaival meg-
festve: a történettudós pontos kuta-
tásainak s az író-művész multba 
visszaérző lelkének együttes alkotá-
sai. E képek egymásba fonódnak, s 
egymást szervesen kiegészítik. Él és 
mozog rajtuk minden és mindenki; 
a magyar renaissance csodálatos vi-
lága szemkápráztató pompában és 
természethűségben elevenedik meg 
szemünk előtt. Egy-egy művészi ih-
letettséggel, a nagyműveltségű író 
mélyenlátásával kidolgozott nagy-
szerűbb jelenet, mint Bécs város 
ostroma és Mátyás bevonulása, 
Beatrix és Galeotti a csillagász-
toronyban, a flagellánsok menete, 
Temesvári Pelbárt halála — való-
ban magával ragad. Mindenütt 
pezsdülő, mozgalmas élet, eleven-
ség — a háttérben. 

Be csakis ott. Mert a cselekvény, 
amely ez előtt a korhű, színeivel és 
realitásával megkapó háttér előtt 
lejátszódik, vérszegény. Beatrix, aki 
hiába vágyódik gyermek és trón-
örökös után, Korvin János öröklé-
sét szeretné mindenáron meghiúsí-
tani, illetve végeredményében a 
maga hatalmát megalapozni fon-
dorkodásaival. Ez a szegényes fonal 
követel magának két hatalmas kö-
tetet. Pedig Surányi neki-nekilen-
dül, hogy szélesebb mederbe terelje 

a cselekvényt, de mindannyiszor el 
is hagyja eseményfejlesztő fantá-
ziája: a történet ellaposodik, sőt 
nem egyszer elvész a korviszonyok 
rajza mögött. Érdekfeszítő és ide-
geket izgató eseménytömkeleget 
nem várunk, de egységes, a részle-
tekből önként összefűződő, egy 
irányba törő cselekvényt valóban 
megkívánhatunk. Beatrix legna-
gyobbszerű terve például, amelynek 
kivitelénél egész pozicióját kockára 
teszi, a koronának Visegrádról való 
elraboltatása, hosszadalmasra nyú-
lik a cselekvény fonalának elejtése 
következtében s azonkívül is vélet-
lenen, valószínűtlenségen hiúsul 
meg. A regény utolsó fejezete pe-
dig, amely Beatrixnek, Korvin Já-
nosnak, Csáky Miklósnak Mátyás 
halála utáni történetét illesztgeti 
mintegy epilógusba, bátran el is 
maradhatott volna. 

Másik hibája a regénynek Beatrix 
alakjának — nem tudom mit mond-
jak: valószínűtlensége, vagy talán 
inkább túlmodernsége? Beatrixben, 
a nápolyi asszonyban, akinek meg-
rajzolására és lelki strukturájának 
lélektani megalapozására pedig 
nagy gondot fordít az író, én nem 
annyira a renaissance forróvérű, 
az erkölcsileg labilis alapon álló 
olasz udvarok erőszakos, érzéki asz-
szonyát, mint inkább a X X . zsázad 
elkoptatott idegzetű hisztérikáinak 
visszavetített mását látom. 

Sikerültebb — bár nem mindig 
valószerű — Csáky Miklósnak, 
Beatrix cselszövényei áldozatnának, 
a rajza. A quattrocento levegőjé-
ben felnőtt világfi és humanista 
küzdenek az ifjú magyar főúrban a 
faj egészséges ösztönű erejével; az 
olasz műveltség, erkölcs és szoká-
sok megdöntik az ősi vérrel örökölt 
puritánabb erkölcs és akaraterő 
alapját. Jelleme és cselekedetei ép-
pen ezért ingadozók, a meg nem 
emésztett idegen műveltség és az 
idegen asszony szerelme megront-
ják boldogságát, becsületét, egész 
életét. 

Surányi jellemrajzoló tehetségé-
nek kiváló alkotásai Mátyás, Ga-
leotti és Temesvári Pelbárt. Az első 
misztikus félrajzoltságában is a 
nagystílű uralkodó alakját mutatja, 
akit nem zavar meg az idegen kul-
túra, akit nem hoznak ki sodrából 
a nápolyi asszony apró fondorkodá-
sai, aki mindenek véleményétől 
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