
BALASSI B Á L I N T IRODALMI MINTÁI. 

(Befejező közlemény.) 

II. A nemzetközi szerelmi költészet hatása Balassi lyrájára. 

i . Általános hatás. 

Túlzás volna azt állítani, hogy Balassi minden sora átélt 
érzelmek kifejezője. Ez a felfogás anachronismus lenne a XVI. 
századdal szemben. Balassi és kora költői czélja és ideálja nem 
lehetett olyan, mint a mai irodalomé. 

Balassi általános írói modora és költői felfogása kétségbe
vonhatatlanul és legvilágosabban ott tűnik szemünkbe, a hol 
a közvetlen érzelmi ihlet hiányzik : a bókversekben és az idegen 
anyaghoz fűzött betoldásokban. 

Balassi költészetében erősen érvényesül a hódító czélzat, 
az udvarlás.1 Versei másolója megjegyzi, hogy Balassi énekeiből 
meg lehet tanulni, mint kell az embernek szeretőjéhez könyörögni, 
ha az vad és kegyetlen hozzá. Rimay a Júlia-cyclust teszi 
a költemények középpontjává s az ő tipikusan humanista 
lelke legjobban a változatos és szellemeskedő könyörgések
ben, fegyegetésekben, dicséretekben és hízelkedésekben gyö
nyörködik. 

Balassi ezeket a hódításra szánt költeményeket tényleg el 
is küldte. Cháky Borbálának levelformában könyörög. Az egész 
Júlia-cyclust Balassi saját vallomása szerint darabonként 
küldte meg Júliának, azaz Losonczi Annának. Balassi elhagyta 
Losonczi Annát Dobó Krisztina kedvéért s most érezve helyzete 
nehézségét, egy egész sereg költeményt ír hozzá, hogy hajdani 
kedvesét megengesztelje. A XLI. költeményről czíme azt 
azt mondja, hogy »írva küldötte volt« Júliának, az LV. grau-
mentuma különösen kiemeli, hogy »mindezekre is a versszerző 
találmányokra, kiket a könyörgése után ide írt . . . Júliátul sem 
izenetben, sem levélben semmi választ nem vehetne . . .« Az 
LVL czíme hasonlóan nyilatkozik s hogy semmi kétségünk ne 

1 V. ö, már Kardos Albert: Egy Phil. Közi. 1897. 283. 



406 BALASSI BÁLINT IRODALMI MINTÁI 

legyen, az LI. és LVII. könyörgésben a verssorok közt emlegeti 
hasztalan küldözgetéseit : 

Hogy nem szólhatok, mégis csak irok, de leveleimre 
Csak választ sem tészsz sőt reám nézsz mint egy elvetettre (LI), 

. . . Sok könyörgésemre, szép leveleimre csak választ sem tészszt 
[nekem (LVII.) 

A kódex latin argumentumai is hangsúlyozzák, hogy 
»Frustra onlnibus rationibus incendendae Juliae tentatis, 
ardentissima precatione eam in sui amorem allicere conatur, 
variis ad persuadendum exemplis allatis.«1 Végre belátja kísér
telei sikertelenségét, felhagy a versírással és egy búcsúszóval 
befejezi a cyclust ; »Videns Juliam nec oratione nec ratione in 
sui amorem inflammari posse : questubus miser coelum, terras 
et maria implet ; pollicens indignabundus se nullum carmen 
Juliae gratia deinceps cantaturum.« 2 

S a Júlia-cziklus ebből a szempontból nem kivételes jelen
ség. Már csak tartalmuk szerint is udvarló versezeteknek kell 
tartanunk a Bebek Judithoz, Morgai Katához, Cháky Borbálá
hoz, Krusith Ilonához, egy bizonyos Sofiához és Margarétához 
írt sorokat.3 Maga ez a hódító szándék már kényszerítőleg hat 
valamelyes közhelyszerűség kialakulására. Ezeknél a futólagos 
udvarlásoknál mélyebb érzelmek nem vezethetik a levélíró 
tollát, hízelegnie kell, mert hódítani akar ; tehát túloz és idegen
ből hozott galantériát alkalmaz. Még ahol komolyabb is az 
érzelmi alap, mint a Júlia-cyclusban, az érzelmi élet mozgékony
sága nem' áll arányban az alkotás tömegével és czéljával. 
Udvarolni, hódítani, engesztelni, rábeszélni nemcsak érzelem
mel lehet. 

Az udvarló verselés kétségbevonhatatlan példája a Krusith 
Ilonához írt költemény. (XXII.) Biztos adataink vannak arra, 
hogy Balassi nem szerette a Krusith-lányt, csak kérőjeként 
szerepelt. Saját vallomása szerint a lány meglehetős hidegen 
hagyta. Bálint négy évig szerette volna húzni-halasztani a ház-
tűznézést ; mindenféle kifogása van öccsével szemben, a ki 
e házasságot hamar nyélbe szerette volna ütni. Talán egy 
régebbi viszonya is akadályozta. El se akart látogatni Krusithék-
hoz. Végre mégis tet t egy futólagos látogatást, de Ilona mégsem 
lett az övé.4 E látogatás alkalmával írhatta hozzá a költeményt, 
melylyel magához akarta lánczolni a leány szívét. 

1 Szilády Bal.-kiad. 301. 
2 U. o. 303. 
3 Szilády Bal.-kiad. VI., VII., X I V , XXIIL, LIX. és LXXI. 
* V ö. Erdélyi Pá l : Balassa Bálint (Tört. életr.) 86—88. 



BALASSI BÁLINT IRODALMI MINTÁI 407 

Ebben a versben benne van a humanista »vertengés« 
egész felfogása és kifejezéskészlete. Nincs egyetlen sora, a mely 
közhely ne volna, egynéhány reális adatot levonva, a mely 
a körülményekből folyik. Balassi egyszerűen egymás mellé rakja 
a hódító fogásokat. 

Első tekintetre szembeötlik a gyötrődő hang, vagyis inkább 
a gyötrelmet kifejező szavak halmaza. A szerelmes, kit új kín 
gyötör, szörnyű halállal hal meg Ilona kegyetlensége miatt, 
de nem bánja, csak egyszer ölelhesse szeretőjét. 

Ugyanúgy ír Bebek Judit énekében (VI.) : 
Beteges lölkem ismét énnékem most új szerelemtül. 
Mely betegségem támadott nékem az tekintetibül, 
Kinek személye, maga tartása engemet most megöl. 

Zsófi, nevére (LIX.) : 
Szerelem istenném Vénusnak ereje most megkörnyékezett, 
Elmém nagy bánatban, szivem is új lángban egy szép szűz miatt veszett... 
Oh véghetetlen kín, kit angyali szép szín víg szívemre bocsátott, 
Immár orvosságot hol leljek gyógyítót búm ellen, ki rám jutott, 
Ha súlyos szerelem kínnal sújtol engem, búra esmét fordított. 

Vagy de Virgine Margaréta (LXXI.) : 
. . . Az minthogy újabban engemet is mostan egy nevendéken szép szűz 
Két fekete szemmel, mint fényes fegyverrel már szörnyű halálra űz . . . 

A »szörnyű« állapot festését egyenes szemrehányással 
vegyíti: nem illik, hogy szerelméért úgy kínozza, jóért roszszal 
fizet. Jellemző paradoxont használ egy helyen (XXIII . 15.) : 

Én szerelmem, gyilkosom . . . boldog leszek azzal. . . 

De azért hiszi, hogy még megszánja. S erre következik 
a kegyes szépségének magasztalása. Termete, erkölcse, de 
főleg gyújtó hatású szemei kerülnek szóba. Állandó elemként 
szerepel a névből faragott bók, a mi stereotyp középkori ízlésű 
fogás. Marullusnál kétszer is megvan (Speyeri kiad. 19. és 33.), 
Auratusnál (Dorat) is (Del. Poet. Gal. I. 276. és 280.), de a néme
teknél is ismeretes a »namenlied«-ekben. Bebek Judit tal kap
csolatban a bibliai Judit és Holofernes kerül szóba, Margaréta 
neve »szép gyöngy az bölcs deáki nyelvben,« Sofia neve böl
csessége dicséretére szolgál, Krusith Ilona pedig még a trójai 
Helénánál is szebb.1 

1 Szilády a XQVOO; szóra gondol, mert a költemény »vezetéknevet« 
említ, de viszont egész világosan személyről van szó : 

íme lám nagygyal meghaladtad az te szépségeddel 
Az kinek nevét viseled te vezetékneveddel . . . 

Aeneas Sylvius, akitől Balassi e költeményben, mint látni fogjuk, 
bókjait vette, szintén a trójai Helénát emlegeti. 
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Szándékosan mellőzöm itt a bókversek egyes kiválóbb 
részleteit és a bennük észlelhető fejlődést, hogy annál erősebben 
domborodjék ki a bennük rejlő conventionalismus, a mely 
különben már írásuk körülményeiből is folyik. 

Másfelől ugyanarra az eredményre jutunk, ha azokat a 
költeményeket vesszük szemügyre, a melyekben Balassi idegen 
mintákhoz a magáéiból is hozzátold valamit. Ezek a betoldások 
is, mint a bókversek, azért fontosak, mert arról tesznek kétség
telen tanúságot, hogyan ír Balassi, ha nem önálló inspiratio 
hatása alatt áll. 

A XLIX. költemény német eredetijéhez, melyet alább 
bemutatok, Balassi a következő versszakokat toldja hozzá : 

(Szemei) Az én szerelmesem háládatlanságán, 
Szívem gyúladásán, szörnyű kínjain, búán, 
Sok könyvet hullatnak csaknem kiapadván. 

(Tüze) Noha lángját ennek senki sem láthatja, 
De azért lelkemet fogyatton-fogyatja, 
Soha semmi bennem már meg nem olthatja. 

Ha ki akar látni egy nyomorult lelket, 
Nézze az én árva keserves fejemet 
Kit szerelem tüze csaknem hamuvá tett. 

Ég olthatatlanul buzgó szerelemben, 
Bízik csak egyedül egy vidám kegyesben 
Kinek ajánlotta életét kézibe. 

(A kínok oka) Igaz szerelmemért, de Iá mennyi kínt ád, 
Ha szolgálatomért egyszer jó szemmel lát 
A helyett viszontag érzem ezer kínját. 

íme a Júlia-cyclus és általában esdeklő versei alaphangja : 
»Rettenetes« kín, láng gyötri, olthatatlan belső tűz emészti, 
a mely csaknem hamuvá égeti s ennek oka csupán a szívtelen 
kegyes, a ki nem méltányolja hű szolgálatát. Az Angerianusból 
fordított (XLVIII.) Júlia és Cupido versengése nem ott zárul, 
a hol a latin eredeti, hanem annak rövid epigrammatikus csatta
nóját három teljes strófával helyettesíti, a melyekben ismeretes 
panaszait adja elo. 

Ez kegyesnek légyen, mind fejem s mind lelkem maga kótyavetyéje, 
Szép szeme láttára (ám) csörögjek vasban, legyek kin szenvedője, 
Csak öröm mondani, hogy magamat kötni látám nagy szerelmére . . . 

Vidám Júliának, kinek víg voltának, oh hogy én akkoron hűk, 
De kegyesnek tetszék, hogy kéziben juték s nem is tudtam, hogy oly szűk 
A kegyes szerelmes, ki miatt vagyon már rajtam bonthatatlan nyűg. 

Julia kezébe, szörnyű tömlöczébe fejem miképen esett, 
És hogy nem könyörül rajtam, kiki ebbül könnyen értelmet vehet ; 
Az oly kegyetlentül, ki szemeivel öl, az isten ójjon mindent. 
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Vegyük a szemei hatalmára vonatkozó betoldást (XLVIL 
3. vsz.) vagy az ovidius-propertiusi contaminatióhoz csatolt 
önálló szakokat (Coel. XII .) ,1 vagy a fülemile-párhuzamba 
költött sorokat (XLIII . 3., 6., 12., 15., 18.) stb. mindegyikben 
ugyanazok a »vertengések«, esdeklések és szemrehanyások, 
igen sokszor ugyanazokkal a szavakkal. 

Ilyen módon, mint a humanistáknál, egész rendszerré válik 
az udvarlás. Ezért emlegetik oly gyakran a troubadourokat és 
a minnesängereket Balassival kapcsolatban. Gajári Lajos (Egy. 
Phil. K. 1886.) egyenes hatásukat keresi. A párhuzam nincs is 
minden alap híján, mert Petrarcára 3 így követőire, az olasz 
költőkre és a humanistákra a troubadourok erősen hatottak, de 
Balassi csak olyanféle közvetett rokonságban áll velük, a milyen 
pl. a marinizmus vagy a német gáláns lyra és troubadourok 
közt van. 

Ebben a rendszerré vált udvarlásban a szerelmes rabul ejti, 
tömlöczbe veti, bilincsekbe veri a költőt.2 Ö azonban örül a fog
ságnak és híven szolgál,3 mert reméli, hogy az imádott meg
szánja, ha majd megismeri szerelmét.4 Különben el kell pusz
tulnia, így vagy amúgy, mindenképen mondani fogja a kegyes : 
»ez bizony igen szeretett engem«. Tanulságos ebből a szempont
ból pl. a Bebek Judithoz írt versezet két józanul fontolgató 
versszaka (VI.) : 

Wigh lészen kedvem, ha ő magához engemet kötelez, 
Ha néha-néha gyötreni fog is, tudom megkegyelmez, 
Mert hív szerelmem nálad énnékem nagy jó kedvet szerez. 

De az én dolgom, mint lenne vájjon, ha nem kelletnék ? 
Megójon engem attul az isten, mert én úgy nem élnék ; 
Most ha így vagyok és az is tertínik, osztán hová lennék. 

Emellett azonban sürget, türelmetlenkedik is a szerelmes. 
Élete már nem ér semmit,5 szörnyű lángok,6 rettenetes kínok 
gyötrik s oly tűz emészti, mely kívülről nem látszik ugyan, de 
belsejét annál jobban dúlja.7 

Kegyese szépsége, szeme, magatartása megöli.8 Éjjel
nappal tart kínlódása,9 a világnak nincs már öröme számára.10 

*'A források szembeállítása 1. a köv. fejezetben. 
2 Utalásaink nem kimerítőek. V. ö. Szilády jegyzeteit. XIV. 20., 

XVIII. 6—10., XXI. 30., XL. 30., XLI. 16., XLVIII. 11—12., LII I . 12. 
3 X. 15., XIV. 21., LVIII. 27., és 30. 
4 IV. 72., XXI. 20.—27. 
5 IV. 17., LVII. 1. 
6 IV. 2., XIV. 31—32., XL. 35., XLIII . 8., 15., XLIX. 7—9., 

LVI. 19—21., LVIII. 9—12. 
7 XIX., XLIX. 10—12. 
8 IV. 44., VI. 2., XLIII . 15., XLVIII. 18., LIV. 18., 21., LVIII. 31 
9 XIV. 44., XVIII. 10., XVI., XX. 

10 XXXVIII . 20., XIII . 40., XXXIX. 1., LVI. 10. 
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Ha elválik kegyesétől, olyan, mint a lélek nélkül maradt test.1 

De a kegyes jó helyett rosszal fizet, méz helyett mérget ád,2 

örömét leli kínlódásában,3 kegyetlen mint a párducz, keményebb 4 

mint a szikla és ő nem tud semmit se tenni ellene, mert rabja, 
azt teheti vele, a mit akar.5 

Pedig szépsége nem fér össze kegyetlenségével;6 ez a szép
ség oly végzetes erejű, hogy mindenkit megejtene ; 7 a többi 
szűznél összehasonlíthatatlanul szebb8 s azért mindekit el
hagyott miatta.9 Beszédében méz folyik,10 ajka mint a cseresznye, 
foga mint a gyöngy stb., általában mennyei szépség.11 O egyetlen 
vigasza, szerelme, támasza, reménye, éltetője, betegségének 
orvosa és mégis gyilkosa, kínzója, legnagyobb ellensége. Egy-
egy kétségbeesett felkiáltás vagy a lemondó megalkuvás zárja 
be a szemrehányások sorozatát. Sokszor inkább kínlódik, meg
hal, csak meg ne utálja, el ne felejtse, csak egy jó szót venne 
tőle.12 

Mindezért Cupido felelős, a kegyetlen gyermek. Ő gyújtja 
fel nyilával és fáklyájával szerelemre,13 ő metszi fel a szívekben 
a kegyes képét,14 s neki áll hatalmában a kegyetlen szerelmest is 
lángra lobbantani ; 1 5 őt feddi a meg nem hallgatott szerelmes 
és ő vigasztalja a panaszkodó, türelmetlenkedő beteg költőt.16 

Mindent fölényesen intéz, mert hatalma mindent, még Mars 
istent is lenyűgözi.17 

Már ebből az Összeállításból is kitűnik, hogy nemcsak a 
felfogás lényegében, hanem a kifejezésben is észrevehető 
a nemzetközi sablon hatása. Balassinál is általában a túlzás 
érvényesül. Maga az alaphang olyan fokon áll, a kétségbeesés 
oly erősnek és a hódolat oly mélynek igyekszik feltűnni, hogy 
más kifejezési forma, mint a superlativus, nem is jöhet szóba. 

A XVI. század sajátságos műfaja, az Echo két példánynyal 
van Balassinál képviselve. Az egyik (LIV.) teljesen a fenn
említett esdeklő stílus terméke. Annyi bizonyos, hogy nagyon 

1 IV. 66., Coel. XVI. 55—63. 
3 IV. 42., VIII. 22., X. 17—20., 22., XX. 14., LVII. 8. 
3 X. 5—9., 21.—24., LV. 6., 11., LVII. 4—6. 
4 X. 21., XXI. 20. 
6 IV. 52., XIV. 19., 22. 
6 XL. 32., LIV. 17., LVII. 28. 
7 IV. 30., VIII. 35—36., X. 25—26. 
8 I I I . 18., VI. 6., VII. 25., Coel. IV. 31, 
9 II . 7., XXIII . 38., XXIV. 17. 

10 XXXVII. 9., LVI. 8., LX. 14. 
u XXXVIII . . XL. 27., 31., LIV. 40., 41., LVII. 25—30., LIX. 4. 
12 í v . 37—38., XIX. 26., LII. 31—33. 
13 II. 1., XXXV. 13., XLVIII. 2., LII. 11., Coel. L, Coel. IX. 19. 
14 XXXVII. 25., LV. 18., XL. 13., LVIII. 16. és 35. 
15 XXXVII . 19., XL. 15., LII. 
16 XL., LIL, LV., Coel. IX., Coel. XII . 
17 Coel. IX. 55. 
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ügyesen bánik a magyar nyelvben különösen nehezen alakítható 
visszhanggal. Egyszer azonban ő sem kerüli el az erőitetettséget 
(18. sor). Szerkezeti ügyessége is számottevő, mert elejétől 
végig meglepő elevenséggel halad a párbeszéd. Majd gyötrelme 
okát tudakolja a vándor, majd imádott ja keményszívűségét 
és szerelme végzetszerűségét emlegeti. Tanácsot kér és kap 
Echotól, sőt az egyiket, mint lehetetlent, vissza is utasítja, 
A költemény emelkedetten, vigasztalódó és reménykedő han
gon zárul, A dialógus ilyen haladása, de különösen Echo várat
lan fellépése drámai sajátság s nem lephet meg, ha Balassi 
drámatöredékében ugyanezt az echós verset találjuk meg 
Sylvanusmonológjába belekapcsolva. A másik Echóban (LXXII.) 
már nincs ilyen magas czélja. Ügy látszik, hogy ebben a vers
ben csak verselő ügyességét akarta ragyogtatni. Minket a szer
zés körülményein kívül legjobban a benne használt nevek érde
kelnek. Credulus, Aminta, Tyrsis és Amontán a pásztorjátékok
ban sűrűen használt nevek s ha hozzászámítjuk a Credulus és 
Júliának elnevezett drámatöredék neveit : Sylvanust, Briseust, 
Damoetát, Gala teát l és Dieromenustx legalább is a nevek szerint 
a pásztorjátékok világába jutunk. A pásztorjátékok neveinek 
nagy része Vergilius eklogáiból származik. Az idézett nevek 
közül Damoetát, Thyrsist és Amyntast nála is megtalálhatjuk 
(Eclog. III. , V., VII., X.), de a többiekkel együtt csak a pasztorá-
lékban. 

Aminta pl. Tasso híres darabjának a czíme,2 Tirsi ugyan
csak Tassónál és Poliziano Orfeojában, Galatea Ingegnerinél 
(Danza di Venere), Credulo Castellettinél (Amarilli) fordul elő 
s a Sylvanus és Amontán bizonyára valamely olaszosabb Sylvio-
nak (pl. Argenti és Guarininál) és Montanonak (Guarini: Pastor 
fido) felel meg.3 Annyi bizonyos, nemcsak a nevek, hanem 
a hangnem alapján ítélve is, hogy a Credulus és Júlia rokonait 
a pásztorjátékok közt kell keresnünk.4 

A humanista felfogás rokonsága mellett feltűnő, hogy 
Balassi a renaissancenak egyik typikus fogását, a mulandóság 
emlegetését sohasem használja szerelmi esdekléseiben. Nagyon 
frivolnak tűnhetett fel előtte ez az érv, mert egyenesen az érzéki 
Örömökre czéloz, már pedig Balassi költeményeiben hiányzik 
az érzékiség, bár főmintái Angerianus, Marullus és általában 

1 E két név saját reconstruc'ióm a nyomtatásban használt rövidí-
dett alakokból (Die. és Gal.). Erdélyi Pál (Magyar Könyvsz. 1900.) Dienest 
és Gált olvas, de a szöveg figyelmes olvasása Gal.-ban csak nőt sejtethet. 

2 Figyeljük meg Balassinál a név s nélküli olaszos írását. 
3 Klein: Geschichte des Dramas V. A Dieromenust Dieromeno 

(Groto, II p?ntimento amoroso) alapján rekonstruáltam. A Galateea név 
Vergiliuson kivül még Ovidiusnál, Propertiusnál és J. Secundusnál is elő
fordul. 

4 L. már Riedl Frigyes egyet, előadásaiban. 
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a humanisták x e tekintetben egy csöppet sem tartózkodók. 
Balassi még leírásaiban is mindössze csak egyszer megy el az 
érzékiség határáig. A Júlia vadászatában írja (XLI.) : 

Hevült vala penig Julia sokáig vadak után jártában 
Kikapcsolá azért hónál fejérb mellyét, — hül szép szellőn, árnyékban... 

Ez Balassi hozzátétele (az eredetiben csak »vergit sua 
lumina« áll), ez is inkább az elbeszélés élénkítésére, mint az 
érzékiség czélzatával van írva.2 

A mulandóságot a szépséggel kapcsolatban csak egyszer 
említi, akkor is önmaga vigasztalására, nem pedig a hódítás 
érdekében álló érv gyanánt (LV.) : 

Mondhatatlan szépség, kiben hamar lesz vég s ki idővel elmúlik, 
Másnak is adatott, gondold meg magadot, kik közül találkozik, 
Ki téged szeressen, nem mint ez kegyetlen, ki véled kínnal játszik í 

Feljegyzésre méltó, hogy egy Balassival egykorú virágének 
épen a renaissance értelmében alkalmazza ezt a gondolatot. 
Az Eurialus és Lucretia históriájának nótajelzésében maradt 
reánk ez a két sor : 

Időd szép virágát, termeted szépségét szüvem miért hirvasztod. 

Az ilyen apróbb eltérések azonban nem változtatnak azon 
a tényen, hogy a nemzetközi szerelmi költészet felfogása és 
kifejezése Balassi alaphangnemére döntő befolyást gyakorolt. 
Ugyanaz a hódító czélzat van meg nála is és ugyanazokat az 
eszközöket is állítja ő is e hódító törekvés szolgálatába. 

2. A részleges hatás. 

A) Propertius, Ovidius. 

A külföldi irodalmak hatása Balassira nemcsak általános 
érdekű, hanem a részletekre is kiterjeszkedik. E fejezet czélja. 
eme részleges anyagi hatás kimutatása. 

Balassi költeményeiben az ókori latin klasszikusok hatása 
nem olyan érezhető, mint a humanistáké, de a XVI. és XVII . 
században Ovidius annyira uralkodik^ a magyar írók ízlésén,, 
hogy Balassinál sem maradhatott nyomtalanul. Van Ovidiusban 
a kápráztatóan ügyes forma alatt valami szellemeskedő gaian-
téria, a mi az érzelmi alap hiányával függ össze. Szellemi rokon
ságban áll tehát a humanista költészettel s érthető az a nagy 
hatás, melyet a humanista elmékre gyakorolt. Propertius-szal 
karöltve jelenik meg Ovidius a Radvánszky-kódexben lévő 

1 Különösen Jo. Secundus basiumai. 
3 V. ö. még a törökből fordított ének (XXXVIII.) typikusan török 

io. sorát. 
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Balassi-költemények utolsó darabjában. (Coelia XII.) Maga 
a költemény nem egyéb, mint Propertius és Ovidius. egy-egy 
•elégiájának egybekapcsolása, a melyhez még egynéhány huma
nista közhely járul. A párhuzamot következőképen állíthatjuk 
össze : 

Balassi, Coel, XII. 
(A költemény eleje hiányzik.) 

i. íme ez szívembe lövé egyik 
[nyilát 

Mutatja is rajtam gyermeki 
[mivoltát 

Átkozott, de bennem elrejtette 
[szárnyát. 

Már kt nem röpülhet sebesült 
[szivemből 

5. Viaskodik benne kegyetlensé
géből 

Testem erőtlenül naponta 
[mérgétől. 

Átkozott Cupido mért síllyesz-
[tesz engem 

Hová lőtt te szárnyad mire 
[heversz bennem ? 

Szánj meg kérlek engem, látod 
[megepedem ! 

10. Tudod mindenkoron táborod
éban éltem, 

Abban eleitől fogva vitézked
ne m, 

Miért kínozsz engem, ha lám 
[meggyőzettem ! 

Lám az vadász ember az 
[elfutott vadat 

Kergeti s nem bántja az ki már 
[megakadt 

15. Tudja hogy övé az, kit halló já
tban tart. 

Keserves gyötrelmed rajtam 
[düheskedett 

Látod hogy miattad szívem 
[megepedett, 

Szerelem ereje mindent tülem 
[elvett. 

Megváltozott szívem kemény 
[kínaidtui, 

20. Vettettem mindennek éktelen 
[például ; 

Vedd el én életem ne éljek 
[csodául. 

Propertius, Elegiar. II. 12. 
13, In me tela manent, manet et 

[puerilis imago 
Sed certe pennas perdidit ille 

[suas. 

Evolat heu nostro quoniam 
[de pectore nusquam 

Adsiduusque meo sanguine 
[bella gerit. 

Ovidius, Amor. II. 21. 
O nunquam pro me satis 

[indignate Cupido 
O in corde meo desidiose puer, 

Quid me, qui miles nunquam 
[tua signa reliqui 

Laedis et in castris vulneror 
[ipse meis 

9. Venator sequitur fugientia 
[capto relinquit 

Semper et inventis ulteriora 
[petit.1 

Egyéni hozzáadás. Legfeljebb 
halványan jelezve : 

Ovid. Iá. sor: 
. . . ossa mihi nuda relinquit 

[amor. 
vagy Propertius 20. sor : 

Non ego, sed tenuis vapulat 
[umbra mea . . . 

1 Bizonyára Ovidiusból került Zrínyihez is. (A vadász 49. vsz.) 
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Sokan kik barátim azon 
[csudálkoznak, 

Sok könyhullatásim hogy el 
[nem olvasztnak, 

És ennyi ideig is életben tart-
[nak. 

25. Az nedvesség tűzzel hogyha 
[összetérne 

Az én életemnek lőtt volna már 
[vége ; 

De az tűznek a víz nagy ellen-
[kezője. 

Marullus: Ad Neaeram (5. SziL 
314.) de még inkább Angerianus: 

Ad Coeliam (240.) 
Ni lacrymae fluerent, in flam-

[mam totus abirem 
Et ni fiammá foret, diffluerem 

[lacrymis 
Sicservorlacrymis, sic fiiammá 

[servor. adurar 
Aut lacrymer, vitám praebet 

[utrumque ; obeam. 

Szívem mert tüzétől ég nagy 
[sebességgel, 

Viszont gyötretik is sok 
[könyvezésekkel, 

30. Mert lángodtul gerjed s gyúl 
[szüntelenséggel. 

Sokan vannak s élnek, kik 
[szerelem n' kül 

Azokat kínoznád ilyen kegyet
lenül ; 

Talán jobb hasznod is követ
keznék ebből. 

Mert ki seregednek én vagyok 
[fő tagja, 

35. Rajtam düheskedik mérgednek 
[hatalma, 

Es tovább öregbül életemnek 
[kenj a. 

Ovid. 15—16. (Prop. is 19.) 
Tot sine amore viri, tot sunt 

(sine amore puellae ? 
Hinc tibi cum magna laude 

[triumphus eratr 

Vázlatosan Ovid. 23—24. 
Me quoque, qui totiens merui 

[sub amore puellae' 
Defunctum piacidé vivere 

[tempus erat . 

Inkább kegyelmesen foglalj te 
[magadhoz, 

És jó kedvet mutass, mint jó 
[hív szolgához, 

Avagy inkább Ölj meg, sokáig 
[ne kínozz ! 

Propertius és Ovidius e két elégiájának hasonlósága annyira 
szembetűnő, hogy pl. Némethy Géza Ovidius »Szerelmei«-nek 
kiadásában azt állítja, hogy Ovidiusnak Propertius költeménye 
lebeghetett szeme előtt. Közli is épen azt a négy propertiusi 
sort, melyet Balassi alkalmazásában is megtalálunk. A két 
költemény feltűnő hasonlósága magyarázhatja meg azt, hogy 
Balassi bizonyos elemeiket egyesítette. Vagy talán már úgy 
találta valamelyik humanistánál ? 

Balassi költeményének hiányzó elejéről nagy valószínű
séggel állíthatjuk, hogy Propertius elégiájának kezdetét, Amor 
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leírását tartalmazta, mert különben a második sornak nem 
volna értelme : 

Mutatja is rajtam gyermeki mivoltát . . ., 

ami csak a propertiusi 
Quicumque ille fűit puerum qui pinxit Amorem 
Nonne putas miras hunc habuisse manus ? 

sorokra vonatkozhatik. 
A két nagy latin klasszikusnak csak e két költeményét 

találjuk meg ilyen hű előadásban Balassinál. Ez a két hely 
ugyanis igen szoros kapcsolatban van a humanista költői fel
fogással, sőt a propertiusi elégia valóságos műfajjá fejlődött,, 
mert Ámor leírásával majd minden valamirevaló humanista 
foglalkozik. Az olasz Fulgoso a szerelemről írt párbeszédében 
ezt az elégiát idézi 1 s Kochanowski, a lengyel renaissance feje,, 
szórói-szóra lefordítja epigrammái közé.2 

Balassi kedvelt olvasmánya lehetett a Heroidák gyűjte
ménye. A XXX. vers u. i. némi világot vet Balassi olvasmá
nyaira, az ovidiusi levelekre pedig sűrűn tétetik utalás. Az I.,, 
IL, VII., XVII. , vagy XVIIL, XX., vagy XXI . levél nevei 
fordulnak elő Balassinál. Nem csoda tehát, ha egynéhány re-
miniscentiát is találunk költeményeiben. Különösen erős 
az ovidiusi hatás a Cháky Borbálához írt levélben (XIV.) : 

Ovid. Her, V. 29. 
Cum Paris Oenone potcrit spirare relicta 
Ad Fontem Xanthi versa recurrit aqua. 

Bal. XIV. 34. 
íln szerelmemnek mert akkor lesz vége mikor a folyóvizek 
Visszafolyók lesznek s mindenfelé hegyek árkokká lönni kezdnek...*-

Ovid. Her. VII. 23. 
Aeneam animo noxque diesque refert. . . 

Bal. XIV. 44. 
Mi oka nem tudom, hogy mind éjjel-nappal szívem téged gondoljon. 

Ovid. Her. III . 1. 
Quascunque adspicies lacrimae fecere lituras 
Sed tarnen et lacrimae pondere vocis habent. 

Propertiusnál is, Elég. IV. 3. 
Si qua tarnen tibi lacturo pars oblita dérit, 
Haec érit e lacrimis facta litura meis . . . 

Bal. XIV. 48. 
Ki írta tudhatod, hiszem mert látszanak könyveim ez levélben. 

1 Fulgoso : Anteros ovvero Dialogo contro l'amore. Milano, 1496-
2 Fraszki Jana Kochanowskiego. Krakkó, 1590. O Milosci (A szere

lemhez.) 
3 V. ö. Aeneas Sylvius fennebb idézett sorait. (16. old.) 
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Poetae Ovid.1 (Leander Heroni.) 
Protinus haec scribens felix, i, littera ! dixi, 
'Iam tibi formosam porriget illa manum. 
Forsitan admotis etiam tangere labellis . . . 

Bal. I II . i. 
Eredj édes győ őm jutsz majd asszonyodhoz, 
Ki viszen tégedet csókolni szájához 

Poetae Ovid, Paris Helenae 247. 
Prodita sunt, memini, tunica tua pectora laxa 
Atque oculis aditum nuda dedere meis, 
Pectora vei puris nivibus vei lacte tuamque . . . 

Bal. XLI. 5. 
Kikapcsolá azért hónál fejérb mellyét . . . . 

Ovid. Amor. II. 5. 
1. Nüllus amor tantist (abeas pharetrate Cupido) 

Ut mihi sint totiens maxima vota móri. 
Vota móri mea sunt, cum te peccare recordor 
Ei mihi, perpetuum nata puelli malum ! 

Bal. XXL 1. 
1. Nő az én gyötrelmem az én szerelmemrül való gondolkodó 

[tómban, 
Remintelen vagyok, immár csak kévánok jutni hamar 

[halálban, 
Hogy halálom által, végszakadásom már ennyi sok nyava

lyámban. 

Gyakran megesik, hogy Balassi érzelmi világából olyan 
hangulatot ragad ki költői feldolgozás czéljából, a milyenre 
már ismer példát az irodalomban. Az ilyen hatást, a mely az 
anyagi átvételnél költői értékre nézve jelentősebb, műfaji vagy 
hangulati hatásnak lehetne nevezni. Balassi észrevéve szeretője 
állhatatlanságát, finoman elemzi lelkiállapotát : lelke szerelem 
és bosszúság közt lebeg. E hangulat költői feldolgozását azon
ban már ismeri Ovidiusból, egy-egy sora emlékeztet is az ovidiusi 
elégiára : (IX.) 

Engem most kétfelől hiteget két dolog 
Szerelem, boszúság most bennem fegyvert fog: 
Egymás ellen forog 
Kitül szivem hal, vész, mint nád idestova inog. 

Ovid. Amor. III . 11. 
Luctantur pectusque leve in contraria tendunt 
Hac amor, hac ódium, sed puto, vincit amor 
Odero si potero ; si non invitus amabo2  

Balassi költeményében szembetűnő az önelemzés sajátsá
gos ovidiusi objectivitása. Nem kevésoé érdekes a műfaji hatás 

1 Balassi idejében aligha különböztették meg a valódiaktól. 
2 A párhuzamosságot már Bartal Antal észrevette : Egy. Phil. KÖzl. 

1894., 755. Többi párhuzamosítása merész. 
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•szempontjából a szerelmes féltékenységéről szóló költeményt 
(XXVII.) Ovidius egy másik elégiájával (Amor. II . 7.) össze
vetni. A szerelmes helyzete és hangulata mindkét helyen ugyanaz : 
minden tettét rosszra magyarázzák. 

. . 
Nem tudok mit tenni, mint kedvét keresni 
Mert ha bánkódom is ládd-e, mire é r t i : 
ö magát mind gyötri: 
Ha penig örülök, ezt is másra véli. 

Nem hiszi, hogy néki s nem másnak örvendek, 
Ha víg vagyok azt hiszi, hogy mást szeretek, 
Egyebet kedvellek 
S ennek megnyerésén örvendek, nevetek. 

Ovid. Amor. I I . 7. 
Si quam lau da vi, misero petis magna capillos ; 
Si culpo, crimen dissimulare putas, 
Sive bonus calor est, in te quoque frigidus esse, 
Seu m lus, alterius dicor amore mori. 

B) Angerianus, Marullus. 

A klasszikusokénál sokkal számottevőbb a humanista
irodalom hatása. Mint tudjuk, különösen Angerianus és Ma
rullus epigrammáiból származik a legtöbb átvétel.1 Sziládv 
Balassi-kiadásában Angerianustól 14, Marullustól 6 költeményt 
közöl, a melyek részben vagy egészben Balassinál magyar for
dításban megtalálhatók. Ezek bemutatása tehát szükségtelen. 
Legföljebb azt említhetjük meg, hogy a Coel. VII. egyik hason
lata is megvan Marullusnál egy olyan hőskölteményben, a mely
ből már Szilády is közölt egy átvett hasonlatot. (290.) 

Coel. VII. :, Marullus : 
Mint szép liliom-szál Tum qualis tenerum caput reflec-
Ha félben metszve áll [tens 
Fejét földhöz bocsátja Succumbit rosa verna, liliumve . . . 
Ugy Coelia feje Ad terram genibus feror remissis. 
Vagyon lecsüggesztve . . . 

1 Marullus epigrammáit 1493-ban adta ki Rómában ; összes művei, 
melyek közt a Lucretius nyomán írt természethymnusok (Hymni natu
rales), egy politikai műve (De principum institutione) és egy a menyasszo
nyához írt szép elégiája a legnevezetesebbek, 1532-ben Bresciában jelen
tek meg. Balassi azonban valószínűleg az 1582-iki párizsi kiadást használta, 
melyben Angerianus-szal és Joannes Secundussal együtt szerepel (Trés 
poetae elegantissimi) s a melynek reproductioja a Szilády-használta 
1595-iki speyeri kiadás. Számomra is csak ez volt hozzáférhető. Költe
ményei egy részét újabban Sathas adta ki a párizsi kiadás alapján. (V. ö. 
Gaspary: Geschichte der ital. Literatur és La Grande Encyclopedie : 
Marulle.) . 

irodalomtörténeti Közlemények. XXIII. 27 
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Buchanannál hasonló képpel találkozunk (Epigr. L. I.) : 
Qualiter ad solem foliis morientibus arent 
Candida virginea lilia secta manu. 
Paulatim lento sic maceror igne Neaera, 
Ut primum radii me tetigere tui. . 

A XXXVII . ének utolsó versszakával kapcsolatban a Szi-
lády-idézte (288.) epigrammán kívül még egy angerianusi ötletet 
is megemlíthetünk. Angerianusnál (200.) ugyanis itt egy szobrász
ról van szó, a ki Coeliát akarja megmintázni. A szerelmes ezt 
jegyzi m e g : 

. . . nil opus est alia tibi imagine pectus 
Hoe aperi ; in corde est pulchrior illa meo. 

Balassinál: 
Ez amaz Júlia, kinek ábrázatja'mint czímer egy pecsétben 
Szívedbe fölmetszve, kiben magát nézze, ha képét tükeriben 
ö látni akarja, mert ott szebben látja minemő színye, képe. 

Szilády a jegyzetek természeténél fogva csak azokat a latin 
verseket közölte kiadásában, a melyek Balassi közvetlen forrá
sai voltak. De meg kell jegyeznünk, hogy azok a tárgyak,, 
a melyeket költőnk Marullusból és Angerianusból átvesz, több
nyire többszöri feldolgozásban is megtalálhatók Balassi fő-
mintáinál. Nem ritka eset, hogy a közvetlen forráson kívül 
ezekből a hasonló tárgyú feldolgozásokból is kerülnek bele 
egyes elemek Balassi költeményeibe. 

így pl. Coelia vadászata a Sziládynál (291.) olvasható-
epigrammán kívül még két feldolgozásban megvan Angerianus
nál (187. és 218.), sőt Balassihoz Júlia leírásában innen is került 
egy pár elem (ló, dárda). 

(Ang. 187.): Ibat venatum in sylvas, telumque gerebat 
Coelia et alipedi maxima stabat equo. 

A Marullusból fordított basium (XVII.) hasonló feldolgo
zásban megvan Angerianusnál is. (D. P. J : 222. Ad Coeliam.) 
A fülemülepárhuzamnak (XLIII.) is több mintája van. Tudjuk,, 
hogy Balassi a fülemülét a latin költőnél szereplő tücsök helyébe 
tette. Ebben valószínűleg Angerianus két hasonló tárgyú pár
huzama működött közre. Egyik a tengeliczéhez (Ad achanti-
dem 203.), a másik a fecskéhez (Ad hirundinem 206.) szól és. 
a könyvben mindkettő megelőzi a lefordított tücsökpárhuzamot. 
A fecskepárhuzam végén a fülemüle is szóba kerül : 

Tu philomelae loqueris dispendia linguae 
Ipse mea, ah demens, fata necemque loquor. 

Űgy látszik, Balassitól távol állt az anakreontikák kedvencz; 
dalosa : a tücsök, és költőibbnek tetszett a fülemüle. 
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A sanyarú állapot párbeszédét, a mely Balassi XLV. éneké
nek eredetije, Angerianus Marullustól másolta. Marullusnál 
azonban maga Neaera kérdezget és a felelet megannyi szemre
hányás. Balassi L. versébe Angerianus két költeményéből kerül
tek be elemek (Szil. 297.), az Ll.-hez Marullus mellett Angeria-
nusnak egy rövid feldolgozását is közli Szilády (296.), Angerianus 
De sua poena immutabili ez. verse (Ang. 224.) pedig a Balassi
felhasználta De suo amore aeternoval (Szil. 295.) vethető össze. 

Ámor leírása (Balassi XLVI.) is kétszer vanimeg Angeria-
nusnál, egyszer Marullusnál. Ámor képének symbblikus magya
rázata különben a humanisták egyik legkedveltebb tárgya. 
A kép egyes részleteinek allegorikus értelmezését adni élvezetes 
feladat volt számukra. A magyarázat kétféle lehet : helyeslő 
és rosszaló. Egyik azt állítja, hogy jól festették Ámort gyermek
nek, vaknak, mert gyermekké, vakká teszi a szerelmest, a 
másik meg azt, hogy helytelen a kép, mert Ámor mindenkivel 
megbír, tehát nem gyermek, mindenkit biztosan talál, tehát 
nem vak. Az elemzés mindig közhelyek segítségével történik. 
Erezhető már csak az ellentétes magyarázat lehetőségéből is, 
hogy milyen önkényesen, a feltett czél érdekében történik 
a symbolikus magyarázat egyes elemeinek a kiválogatása. 
•E tárgy Őse, mint fennebb mondottam, Propertius egyik 
elégiája (II. 12.). Ö helyesnek tartja Apelles festményét. Ilyen 
értelemben írja le Marullus (21.), Angerianus (De se ipso et 
Cupidine dialógus), Paschasius (Del. Poet. Gal. II . 996.), 
Monerius (Del. P. Gal. I I . 665.) stb. Ellenkező értelemben 
ugyancsak Angerianus (Balassi mintája), ugyancsak Mone
rius (Del. P. Gal. I I . 648.), Corderius Lepidus (Del. P.Gal. I I . 
417.), Alciatus (Del. Ital. Poet. I. 330.) stb. Ebből az össze
állításból is látszik, milyen üres játék ez a magyarázgatás, 
hiszen ugyanaz az író mind a kétfélekép feldolgozza a tár
gyat. Angerianusnál az is feltűnő, hogy még ezt a hagyományos 
tárgyat is bókolásra használja fel. Balassi is ilyen czélra veszi 
át tőle. A tárgy különben a nemzeti irodalmakba is behatolt : 
tudunk franczia, német, holland változatáról. Balassi versiója 
különösen szerzése körülményeinél fogva érdemel figyelmet. 
Szilády szerint a czím : Dobó Jakab éneke. Az »Már szintén 
az idő vala kinyílásban« ellen szerzett ének. Azon nótára. Azt 
hiszem, hogy az »éneke« után a pont helyébe vesszőt kell írnunk, 
mert csak így képzelhető el, a mit Balassi a záradékban mond. 

Ez egynehány versben feleltem meg annak, 
Az ki alította nem kis okosságnak 
Cupidóra gyermek-szeméit, hogy irtanak. 

Fel kell tehát tennünk, egy olyan költeményt, a mely 
a tárgyat helyeslő-értelemben dolgozza fel. A nótajelzés szerint 
ennek az éneknek az első sora »Már szintén az idő vala kinyí
lásban.« 

27* 
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Vagy a XLVL ének maga Dobó Jakab éneke volna ? 
Mert ez következik Szilády közlésének rideg értelmezéséből. 
Akkor meg kinek felel Dobó Jakab ? Nem hihető, hogy a Júlia-
cyclusba Dobótól is csúszott volna be egy darab Balassi köny
vébe, Júlia neve itt is mint az összes utánzott angerianusi költe
ményekben, Coelia helyébe lép. 

Dobó Jakab éneke tehát, a kezdete után ítélve, valami 
tayaszi dal lehetett, a milyen Balassinál, Marullusnál és általában 
a humanistáknál bőven akad.1 De egyúttal tartalmaznia kel
lett Cupido ábrázolásának helyeslő magyarázatát is. 

Figyelemreméltó, hogy a magyar irodalomban még egy 
harmadik Cupido-leírást is találunk, még pedig az Eurialus 
és Lucretiában (1471—1494. sorok), a melyet a fordító toldott 
be s melyben mint a Dobó Jakab elveszett költeményében, 
helyeslő értelmű a festmény taglalása. 

Sőt a fentebb kifejtett okok alapján magánál Balassinál 
is megvolt a kérdés helyeslő feldolgozása, még pedig az ősi 
propertiusi feldolgozás fordításában.2 A Coel. XII . hiányzó 
elejéről u. i. már kimutattam, hogy csakis a propertiusi elégia 
kezdetének, vagyis Ámor leírásának felelhet meg. 

Magyar feldolgozásra tehát négyszer került e tárgy : két
szer Balassinál, egyszer Dobónál és egyszer a Lucretia histó
riájának a fordítójánál, a mi e téma népszerűségének s a huma
nista minták elterjedtségének elég erős bizonyítéka. 

Az angerianusi és marullusi epigrammákat Balassi szavá
val versszerző találmányoknak (inventio poetica) lehetne nevezni. 
Ezek a költemények, melyeket így maga Balassi külön névvel 
jelöl,3 csakugyan messze estek az igazi lyrától, Angerianusék 
epigrammáikkal valamelyes eredetiséget igyekeztek a huma
nista Conventionalis mus szárazságába belevinni. Kísérletet 
tettek arra nézve, hogy a szokásos bókokat, könyörgést és jaj
veszékelést ötletes formában adják. Ebbeli törekvésük azonban 
üres szellemeskedő játékban merül ki. Czéljuk tehát még mindig 
a hódítás a régi eszközökkel, de a szellemeskedéssel új elem 
járult a régi alaphoz. Formájukra nézve tényleges epigrammák : 
a hosszú kifejtést mindig csattanó követi. Nem hihető, hogy 
Marullusék ötletei mind eredetiek, de olyan rendszerességgel 

1 Hasonlítsuk össze a Dobó énekének kezdő sorát J. Secundus egyik 
elégiájának a kezdetével (Elégia solemnis I.) 

Tempus adest iterum quo stat pulcherrima tellus 
Effundens variis germina seminibus . . . . 

2 L. föntebb 36 o. 
3 Balassi úgy látszik versszerző találmánynak nevez minden oly 

költeményt, a melyben valamely elképzelt, de meg "nem történt esemény, 
vagy fictiv helyzet van ábrázolva. (Amor és Júlia versengése. A fülemüle 
megszólítása.) 

. 
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és következetességgél senki sem. írt versszerző találmányokat; 
mint ők. 

Balassi átvételeit elbeszélésekre, -párhuzamokra és dialó
gusokra oszthatjuk fel. Az" elbeszélésekhez a »csókok« (basium) 
és a Cupido-történetek tartoznak. Az előbbiekhez két Balassi-
költeményt számíthatunk (XV. és XVII.). Mindkettő a szerel
mes csókjának édességét és veszélyességét illusztrálja. A gyöt
relmes állapot rajza itt sem hiányzik és a burkolt bók az elbeszé
lésen át is érezhető. Az ötletesség mindkét költeményben a meta-
phorikus beszéddel való visszaélésen alapul. A szerelmesről kép
letesen azt mondják, hogy szíve-lelke imádottjánál v a n ; 
a költő tehát azt írja, hogy csókolózás közben lelke tényleg ott 
is maradt kedvese ajkán, mint valami tárgy. Most aztán szívét 
is utána küldi keresni, de az, mikor rátalál a lélekre, szintén 
ott marad kedvesénél. Most már nincs se-szíve, se lelke. Hogyan1 

él hát mégis? A csattanó megadja a feleletet. A lélekkicserélés • 
kölcsönbe m e n t : szerelmese lelkéből ment át belé egy darabka,. 
az élteti. Milyen üres metaphorajáték ! Az ötlet ott jelentkezik, 
a hol a fictiv elbeszélés szembekerül a valósággal. Hogy él hát 
mégis? A kérdés az elbeszélés mesterkélt módján oldódik meg. 
A szellemeskedés mellett a rejtett galantériát is érezzük az' 
elbeszélés mögött : szívét szerelmese szemei ejtik foglyul s az 
ő lélekdarabkája tartja életben. 

A másik basium, az Ad apes (XV.) nem épen Marullusék 
találmánya, de párja az előbbinek, mert szintén a metaphorák 
gáláns játékán alapul. Édes a kedves ajka, de keserű, gyilkos 
a szerelem, mondja a szerelmi phraseologia. A szerelmes tehát 
a kedves ajkára küldi .a méheket, mert ott gyüjthetik a leg
édesebb mézet, de vigyázatra is inti őket, nehogy megszúrják, 
mert a kedvesben rejlő szerelem mérge rögtön megölné őket. 
A bókoló szándék itt még nyilvánvalóbb, mint az előbbiben. 

Az elbeszélő jellegű versszerző találmányok másik válfajá
ban, a Cupido-történetekben Cupido, a mindenható gyermek, 
szerepel az imádottal együtt valamilyen fictiv történetkében, 
a melyből sohasem hiányzik a bókoló-esdeklő czélzat. Egyszer 
Cupido Coeliát anyjának, Vénusnak nézi és ölébe dől (XLIL). 
A leány rákiált Cupidóra, mire ez megmagyarázza tévedését. 
A csattanó tehát bók, mert mi lehet annál nagyobb bók, hogy 
még Cupido is összetéveszti Coeliát Vénussal ? Másszor Cupido : 

meg Coelia a szerelmes bírásáért versengenek : mindkettő fegy
verrel támad r á : amaz nyilával, emez szeme tüzével. Ö a lány
nak adja meg magát s a csattanóban bevallja, hogy csalódott. 
Szelid rabtartónak hitte, pedig kegyetlenebb a dühös tigrisnél. 
A csattanó tehát a közhelyszerű szemrehányás (XLVIII.); 
Egyszerre meg Coelia szépségének hatalmát magyarázzák meg 
Marullusék, megint a metaphorák segítségével. Coelia pillantása-, 
tói sújtva, Ámor elmenekül, de elveszti mindenható fegyvereit, . 
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a miket aztán Coelia használ föl. Ezért oly mindenható szerelme. 
Az elbeszélésben is, a csattanóban is bók rejlik. 

A párhuzamoknak schemába foglalható szerkezetük van, 
mert mindig vagy a költő vagy kedvese hasonlítgatása valamely 
tárgyhoz vagy személyhez. Hideg, logikus rendszeresség és 
erőszakoltság jellemzi e verseket. A párhuzamosság az utolsó 
elemig következetes, de az utolsó szempont, a melyet a költő 
felvesz, az előzőekkel ellentétes s így az epigramma csattanójává 
alakul, a mely a humanista költészet fogalmához képest bókoló 
vagy panaszos czélzatú. A vadászó Coeliát Apollo Dianához 
hasonlítgatja. Mindenben megegyeznek, csak abban nem, hogy 
míg Diana állatokra vadászik, Coelia embereket fogdos (XLL). 
Coelia minden tettében olyan, mint a szerelem, csak abban 
különbözik, hogy a szerelem kegyes, Coelia meg kegyetlen. 
Egy hasonló feldolgozás csattanója kijelenti, hogy miután min
den tettében Ámor van, Coeliában tehát ezer Amor van (L.). 
A planéták minden sajátsága ráillik a kedvesre, csakhogy míg 
a többi bolygók jótékony hatásúak s így Coelia jó tulajdonságait 
jelképezik, a komor Saturnus kegyetlenségét ábrázolja az ég
boltozaton (LIIL). A fülemüle-párhuzam lényege is ugyanaz 
(XLIII.). Mindenben különbözik a fülemüle a költőtől, csak 
egyben egyezik vele : mindketten panaszos énekkel pusztul
nak el. 

Szerkezetére nézve hasonló a párhuzamhoz a felsorolás, 
a mely azért történik, hogy a csattanóba foglalt elem kivételes-
ségével hasson.1 Ilyen Balassi szerelme állhatatlan voltáról írt 
versének (XLVII.) mintája, az angerianusi De suo amore aeterno. 
Minden megváltozik, csak az ő szerelme marad állandó. Ilyen 
az LVII-be foglalt szemrehányás eredetije, az ugyancsak ange
rianusi De Coelia : minden erő enged valamely hatalomnak, 
csak az ő szíve marad változhatatlanul kemény. Ilyen a Marga
rétához írt vers (LXXI.) első szaka, a melynek eredetijét nem 
ismerjük. 

Vitézek kar jókkal, kígyók fuklá jókkal, bikák szarvokkal sértnek, 
Körmökkel szép sólymok, foggal oroszlánok szaggatnak amit érnek, 
Csak az szép leányok s az baziliszkuszok, hogy a szemekkel ölnek.2 

Külön csoportot alkotnak Marulluséknál a párbeszédek, 
a melyeknek különféle tárgyuk lehet. Rendesen a conventionalis 
themák (siralmas állapot, udvarló eszközök, szépség dicsérete, 
Amor leírása) kerül ilyen feldolgozás alá. Ezáltal a helyzet 

1 Riedl Frigyes : A magyar irodalomtört. a XVII. században ez. 
egyet, előadásaiban Zrínyi idilljei vei kapcsolatosan a marinisták hasonló 
stilbeli sablonjait fejtegeti és osztályozza. (Kőnyom, jzet. 322. o.) 

2 Fulgoso Anterosában a szerelem fizikai okát a szemekben is keresi 
és a baziliszkuszok példájára is hivatkozik. Valószínű, hogy ez az ötlet is 
átvétel. 
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•elevenebbé lesz, a mondanivaló új, eredeti formában jelentkezik. 
Igen gyakori forma Balassi mintáinál, de Balassinál csak egy
szer szerepel (XLV.) 

Mindezen epigrammáknak közös sajátságuk a kifejezés 
Tövidsége, szabatossága. Különösen szűkszavúak egyéni vonat
kozásukban. A párhuzamok épen azért roppant szárazak : 

Coelia fatur, Amor fatur: sua lumina pandit 
Coelia, purpureus lumina pandit Amor. 
Coelia dormit, Amor dormit ; stat Coelia sola, 
Solus Amor ; ridet Coelia, ridet Amor. 
Coelia plaudit, Amor plaudit etc. 

A csattanó is annál meglepőbb, minél szűkszavúbb és minél 
hosszabb bevezetés előzi meg. A fent idézett Coelia-Amor-pár-
tmzam pl. így végződik : 

Quodcunque illa facit, facit hic ; tarnen in ordine uno 
Hoc variant: saeva est Coelia, mitis Amor. 

Mindent összevéve Angerianus és Marullus epigrammáit 
•szellemeskedő galantéria jellemzi és a humanismus szárazságá
ból rövidségükkel és ötletességükre irányuló törekvésükkel 
emelkednek ki. Érthető, hogy Balassi, kinek a Júlia-cyclus 
írásakor anyagra volt szüksége, ezekhez az Ötleteseknek tartott 
inventiókhoz fordult segítségért. 

* * * 

A műfaji hatás jó példáját nyújtják Balassi májusi dalai. 
A májusi dalok a renaissance legkedveltebb műfajai közé tartoz
nak. Balassi le is fordítja Marullus egyik tavaszi dalát (XII.), de 
megírja a magáét is (XL). Tudjuk, mily fejlett volt Balassi 
természetérzéke. De a tavasz felszabadító érzését a renaissance 
példájára foglalja csak énekbe. A végek tavaszi életének reális 
leírásában is érezzük a renaissance májusi dalainak ujjongását 
az egyetemes szabadulás fölött. 

C) Aeneas Sylvius, 
Angerianusék epigrammái mellett Aeneas Sylvius De 

duobus amantibus : Euryalo et Lucretia ez. szerelmi regényé
nek a hatása sem hanyagolható el, ha Balassi költészetéről 
szólunk.1 Már Szilády rámutatott arra, hogy mennyi rokonság van 
a regény magyar fordítása és Balassi költeményei között, de 
még nagyobbnak tűnik fel ez a rokonság, ha a latin eredetire 
megyünk vissza. 

1 A Dévay-féle kritikai kiadást használtam. (Pozsony, 1903.) 
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A hatás kétirányú. Balassi egyrészt a Lucretiára szórt 
bókokat, másrészt a regény didaktikus elemeit használta fel.. 
A Krusith Ilonához írt udvarló költemény bókjai majdnem 
mind Euryalus és Lucretiából, még pedig a regénynek ugyan
azon lapjáról valók. 

Balassi XXIII. • Aeneas Sylvius 
25. íme lám nagygyal meghaladtad (Dévay-kiad. 5.) 

[az te szépségeddel, Non Helénám pulchriorem fuiss 2 
Az kinek nevét viseled te crediderim . . . Oculi tanto nitore 

[vezetik neveddel, splendentes ut in solis modum res-
Az napnál hatalmasb vagy te picientium intuitus hebetarent. 

[két szép szemeddel (A 13. oldalon.) Vicerunt cculorunr 
Szép Diánna is semmi hozzád radii quibus es sole potentior. 

[maga viseléssel 

Látván minapi napon hajad Comae illae copiosae et aureis. 
[aranyszínő voltát, 13 minis similes . . . Labia corallini 

Kaláris fzaLá;ú aj akid édes colores, ad morsum optissima . . . 
[mosolygását (dentes) per qnos tremula lingua 

Gyönyörű beszédednek haliam discurrens non sermonem, sed har~ 
[zengő szavát, moniam suavissi r a m movebat. . . 

Álmélkodván csodálám te 
[rózsaszinő orczádat. 

Oly igen nagy ereje vagyon te His (oculis) illa et occidere, quos 
• [két szép szemednek voluit, poterat et mortuos, cum 

Akiket akarnak megölnek és libuisset, in vitám resumere. 
[ismég meg élesztnek. 

Ez utóbbi bók Balassinál még háromszor előfordul.1 Egy-
egy elszórt bókkal másutt is találkozunk. Morghai Katára így 
ír (VII.) : 2 

. . . . . olyan szép színe 
Mint rubint gyémánttal mikint illik egybe 
Vagy fehér liliommal ha rózsát fogsz esz ve. 

Aeneas Sylviusnál (Dévay 29.) : »Gulae candor nivalis, 
oculorom lumen tamquam soli iuber. Intuitus laetus, facies-
alacris, genae veluti lilia purpureis immixta rosis.« Ez a bók, 
mely Aeneas Sylviusnál az 50. oldalon még egyszer előfordul,. 
Vergilius Aeneiséből való (XII. 67.). Balassi az L. versben azt 
írja Júliáról, hogy »valahová lépik, sok szemek kísérik, csudál-

1 XIV. 38., XV. 32. és XXII I . 34. Érdekes egyébiránt, hogy e köl
temény kelte (Balassi látogatása Krusithéknál) egybeesik a magyar 
Lucretia-fordítás keltével. (1579.) 

2 A Morghai Katához írt vers humanista ízű kezdete hasonlít 
Joannes Secundus egyik elégiájának a bevezetéséhez (Elég. L. I. 2.), a hot 
Amor kéri meg a születő költőt Vénusz nevében: 

. Cum nova nascenti nerent mihi fata Sorores, 
Ducentes fusis stamina tor ilibus, 
Aureolis puer ; llapsis Cythereius alio 
Dixit, in hoc puero sint mea iura mihi . . . 
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ván jár mely szépen.« Aeneas Sylvius meg ugyanazon az oldalon, 
a melyből fennebb idéztünk, így ír : »Quocunque illa vertebatur 
eo et oculi sequebantur astantium. «A XXXVII I . vers alapja 
az az ötlet, hogy a szerelmes, midőn megpillantja Júliát, nem 
tudja, vájjon angyallal vagy emberrel találkozott-e ? 

Egy kegyes képében, a gyász öltözetben vájjon angyal tünék-é ? 
Vagy ember magzatja, angyal ábrázatba' szemeimnek tetszék-é? 
Angyal-e vagy ember, a ki ezen ment el, — lelkem de immár 

[övé. 
Ez a gondolat Aeneas Sylviustól származik. 
Károly császár, mikor megpillantja a sienai nőket, így kiált 

fel: »Similesne unquam his feminis vidistis ? Ego dubius sum,. 
an facies humanae sint, an angelici vultus ; sunt coelestes certe.« 

A hatás másik oldala összefügg a kor didaktikus moralizá-
lásával. Egész értekezések jelennek meg a szerelem keletkezésé
ről, okáról, hatásáról, ellenszereiről.1 Ezek az elmélkedések, 
mint a kor legtöbb morális értekezése, egyes írókból összehordott 
összefoglalások. Rendes fogásuk a példákra hivatkozás. Unos-
untalan találkozunk ókori, bibliai és újkori exemplumokkal. 
A szerelmesek hűtlenségéről, a szerelem mindenhatóságáról és 
kártékony hatásáról esik bennük a legtöbb szó. 

Balassi sem kerülte el a példálódzás hatását. A LXXII I . 
költeményben önmaga vigasztalására Fulvius és Sámson pél
dáját emlegeti és a ÍV-ben ugyanilyen példákra czéloz, mikor 
ezt írja : 

lm sok példát hallván mint vesztím enmagam 
Tudván hogy(an) járok mégis elhajlottam, 

A XXX. költemény pedig egyenesen abból a czélból készült, 
hogy a szerelem mindenhatóságát példákon mutassa be. E köl
temény gondolatmenetén és egyes részleteiben határozottan 
Aeneas Sylvius didaktikus példálódzásának a hatása érzik. 
Mintha csak Euryalus monológját (Dévay n—13.) bővítette 
volna ki Balassi olvasmányaiból vett példákkal. Állítsuk szembe 
például Balassi 1—24. soraival a következő sorokat : 

»Sentit ignes genus aligerum . . . Quid quadrupedia referam ? 
Movet pro coniugia bella iumentum : timidi cervi proelia poscunt 
et concepti furoris dánt signa mugientes. Uruntur hircanae 
tigrides ; vulniíicos aper dentes acuit ; poeni quatiunt terga 
leones, cum movit amor, ardent insani ponti beluae. Nihil im
mune est, nihil amori negatum ; ódium perit cum iussit amor. 
Juvenum feroces concitat flammas, tenibusque fessis rursus 
extinctos revocat calores ; virginum ignoto ferit igne pectus. 
Quid ego naturae legibus renitar ? Omnia vincit amor et nos 
cedamus amori.« 

1 L. pl. az olasz Fulgoso könyvét: Anteros oyvero' dialogo contro-
l'amore 1496. Milano. 
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Majd Euryalus sorra veszi a szerelem hatásának híres 
nagy példáit és ugyanazokat az anekdotákat meséli el, mint 
Ba lass i : 1 

Balassi XXX, 
Mi veszté el Sámson ereit, két 

[szemét, 
Herculesnek is mi vette volt el 

[eszét, 
Hogy viselné szeretője öltözetét 
Asszony-népe között sodorgatná 

[ő szöszét 

Aristotelesnek mit használt bölcs 
[esze, 

Hogy szép felesége őtet megnyer
gel te . 

Aeneas S. (Dévay 12.): 
Herculem dicunt qui fűit for-

tissimus et certe deorum soboles, 
pharetris et leonis spolio positis, 
colum suscepisse, passumque ap-
tari digitis smaragdos et dari legem 
rudibus capillis et manu . . . . . 
properante fuso, duxisse fila. (Dé
vay i i . ) : Aristotelem tanquam 
equum mulier ascendit, freno coer-
cuit, et calcaribus pupugit.2 

A kor moralizálásával kapcsolatban említem meg, hogy 
Balassinál többször találkozunk nőellenes közhelyekkel. A közép
kor nagyon elit előleg nyilatkozik a nőkről. Katona Lajos egye
temi előadásaiban utalt XVI. századi magyar irodalomban 
megnyilatkozó nőgyűlöletre.3 Utalt a bibliai epikusoknál elő
forduló czélzásokra és Ormpruszt Kristóf Gonosz asszony
emberekről való históriájára, mely a nők csalárdságát bizonyító 
példákkal van tele. Evvel a gyűlölettel kapcsolatban úgy látszik, 
hogy egyes közmondásszerű közhelyek alakultak ki, a melyeket 
a humanistáknál, a németeknél és Balassinál egyaránt meg
találunk. Szembeállítok itt egynéhány ilyen közhelyet Balassi 
megfelelő soraival, de ne gondoljunk minden esetben egyenes 
hatásra, hiszen némelyik adatunk a XVII . századból való. 

A javarészt Marullusból fordított X. költemény első vers
szakának sententiáit nem mind találjuk meg a latin versben : 

Balassi: X. 
Valaki azt hiszi, hogy nyerjen 

[menyeken és szüzeken, 
Szerelmivel vagy hűséggel az házat 

[rak sík jegén 
Vagy pedig híjában hord vizet 

[rostás edényben, 
Avagy hogy verőfint akar fogni 

[bolondul kéziben. 

Marullus :4 

An quisquam inanem vanius aera 
Captet dolosis retibus ? aut iubar 
Solere consertis fenestris 
Quam meritis animos puellae ? 

1 A magyar Euryalus és Lucretiából hiányzik ez a részletezés. 
2 Dévay kiadásában közöl is egy egykorú képet, a mely Aristotelest 

ebben a helyzetben ábrázolja. 
3 A magyar elbeszélő költészet a XVI. században. 1909/10. I. 77. 

^(Kőnyomatos jzet.) 
4 Szilády Balassi-kiad. 256. 
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Ellenben a XVII. századi német gáláns irodalomban ezt 
olvashatjuk a nőkről: 

Wer ihnen glaubt, fengt Wind auff mit der Hand 
Pflügt in das Meer und seet in den Sandt. 

Vagy más helyen : 
Der welcher bald sein Hertz dem Frawenzimmer trawet 
Ist ja so klug als ein Hauß auffs Wasser bawet. 

Hasonló a következő versszak: 
Wer ewren glatten Worten traut — 
Der möcht sein mühe wol ersparn, 
Er säet in Windt, ins Meer auch baut, 
Wie ich es auch wol erfahren.1 

Balassi a LXXIII. éneket a következő elmélkedéssel végzi: 
Háládatlanságán sírván szeretőmnek 
Mostan szerzettetík tülem ez kis ének, 
Kiben az a tanács legyen mindenkinek, 
Hogy senki se higyjen soha szerelmének ; 

Indulnak oly könnyen mert ők idestova, 
Mint szintén asszú ág szél fúallására 
Böcsűlik maguk közt s tartják legnagyobbra 
Azt, aki közülünk többet hajtott búra.2 

Érezzük, miként tér át hirtelen szerelmeséről általánosság
ban az asszonyokra, mert egy pár közhely jutott eszébe. Janus 
Pannonius az asszonyok csalfaságáról írt elégiájában hasonló 
képet használ (Elég. VIII. 31.). 

Tunc vei Chalcidicis est inconstantior undis, 
Tunc est Hyrcana tigride saeva magis, 

Tunc levibus levior stipulis et fronde caduca, 
Quam raptam praeceps, fért per inane Notus. 

Ezek a párhuzamosságok is mutatják, mennyire összefügg 
Balassi költészete kora irodalmával, a mit különben már az 
olvasmányairól szóló tanúságok is bizonyítnak. A XXX. költe
mény alapján állíthatjuk, hogy ismerte a Heroidákat, az Aeneist, 
Lucretia históriáját. Két más utalása azonban még szorosabbnak 
tünteti föl azt a viszonyt, a melyben ő kora irodalmával áll. 

1 Mind a három idézet megtalálható : Waldberg, Galante Lyrik 
39—40. Az első Opitz Schäfferey v. der Nimfen Hercinie (1630) ez. müvé
ből, a második egy 1652-iki pásztorjátékból, a harmadik Hoeck Schoenes 
Blumenfeldjéből való (1601). 

2 E strófa Rimaynál is szórói-szóra megvan (Rimay J. munkái 24.) 
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D) Fulgosius. 
Balassi ugyanis kétszer is hivatkozik egy bizonyos Fulgo-

siusra, kinek valamelyik könyvéből két különös példát vesz át.. 
Ez a könyv Fulgosius Baptistának.* a XVI. században igen 
ismeretes példatára, a mely első kiadása (1509) után még öt 
kiadást ért el. Bővített antwerpeni kiadásának czíme : Factorum-
Dictorumque memorabiliwm libri IX. aucti et restituti (1565). 

Balassi, úgy látszik, híven kitartott Fulgosius könyve mel
lett, mert míg egyik utalása házassága (1584) elé esik (XXX.),. 
a másikat egy 1589-ben írt versében találjuk. (LXXI.) 

Balassi XXX. 25. : 
Fulgosius egy sasról ír ilyen csudát, 
Ki úgy szerette, együtt révelte 

[lányát 
Hogy csak annak vitt minden fogott 

[madarat 
Sőt leány haláláért mégis ölte 

[magát. 

Balassi talán a XXX. költeményben kitűzött czélja érdeké
ben kissé elferdítette a latin szöveg értelmét, mert az eredetiben 
nem a sas nevelte a lányt, hanem a leány a sast és Fulgosius 
evvel is magyarázza a madár háláját. 

A másik példát már hasonlatképen használja fel (LXXI. 7.) : 
Mely tűz hogy engemet még hamuvá nem tett, senki sem csudálhatja,. 
Fulgosius amint a nagy csudákról írt, valaki azt meglátja : 
Holott nagy csudául ír szarvasbogárrul s bizonságát is adja ; 
Hogy vannak bogarak, kik láng között járnak, szárnyon szépen repülnek 
S nemcsak meg nem égnek, de ottan elvesznek mihent lángból kikelnek r 
így tűz engemet is éltet, ha emészt is s nem hagy veszni éltemnek. 

Fulgosiusnál (Lib. I. cap. VI.) De Miraculis : De avibus 
animalibusque aliis admirandis. 

Ad animalia admirandae naturae transituri a Farfallis 
avibus incipiemus, quae a Graecis Pyraustae nonyinantur. Hae 
in Cypro in metallorum fornacibus inveniuntur per medias 
flammas illaesae volánt, et si forte longe ab ignibus auferanturr 
parvo témporis momento intereunt. Res profecto mira huiusmodi 
aves in violénto (quodalia viyentia omnia perimit) elemento 
vivere. Fulgosiusnál szarvasbogár helyett madarat találunk. 

Sőt a LXXI . versben idézett Fulvius esetét is Fulgosiusnál 
olvasta : 

Ellenség kezébe Fulviust mi ejtett ? 
Ha nem felesége, kivel ő sok jót tet t . 

1 Tehát nem a Szilády-idézte (280.) Fulgosus vagy Fulgoso Anteros-a 
a forrás. 

Fulgosius (Lib. V. Cap. II.) De 
gratis. 

De aquila Virgine qusdam Sestia. 
In űrbe Sesto, nutrita a virgine 

aquila, ut educationis gratiam, 
aves quas captabat, ad virginem 
deferebat, et cum postea virgo-
decessisset, eodem rogo quo illa 
ardebat, ultro in eum devolans, 
cum virgine combusta est. 
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Fulgosius a. háládatlanság példái 1 közt említi, hogy Ful
viust felesége, a kit rabszolgasorból emelt maga mellé, féltékeny
ségből bevádolta ellenségei, a triumvirek előtt, mire Fulviust 
kivégezték. 

Fulgosius könyve Balassi olvasmányai közt a XVI. század
nak egyik igen kedvelt irodalmi ágát, a példatárakat képviseli. 
Különös esetek, mondások halmazai ezek bizonyos tárgykörök 
•szerint csoportosítva. Az írók segédkönyvekül használták, mert 
akármilyen tárgyról dolgoztak, megtalálták a rávonatkozó 
példákat, a melyeket történeti hitelű feljegyzéseknek tartottak. 
Montaigne híres »Essais«-je is eleinte igen közel állott e példa
tárakhoz s később is, mikor már írója megtalálta önmagát, még 
mindig nagy gyönyörűséggel forgatta ezeket a morális com-
pilatiókat és teletűzdelte könyvét a belőlük vett példákkal. 
Forrásai közt szerepel Fulgosius könyve is.2 

így kapcsolódik bele Balassi kora humanista irodalmába 
és felfogásába. Angerianusék ragadták meg a legjobban Ötletes 
galant áriájukkal, Aeneas Sylvius pedig bókokat és Fulgosius-
szal együtt didaktikus moralisáló elemeket hozott be költészetébe. 

E) Regnart Jakab. 

A latin irodalom Balassiban csak magát az írót érdekelhette. 
De ne feledjük, hogy Balassi korában nálunk még majdnem 
minden verset nótára írnak.. Érthető tehát, hogy Balassi érdek
lődése a német dalgyűjtemények felé fordult, ä melyekben 
ízlésének megfelelő szöveget is, dallamot is talált. Az egyikből 
két dalt is lefordít, de csak az egyik dalnál említi meg, hogy 
részben németből fordította. 

A forrást sikerült Regnart Jakab egyik dalgyűjteményében 
megtalálnom. 

Regnart Jakab, egy nagykiterjedésű flandriai zenészcsalád 
legjelesebb tagja, 1540-ben született, talán Douaiben. Még 
•egész fiatal korában Bécsbe ment és a császári udvari zenekarba 
állott be növendéknek. Akkorában a bécsi udvarban látták 
a legszívesebben a jó zenészeket. Miksa császár már a század 
elején maga köré gyűjtötte a kiválóbb zeneszerzőket és művé
szeket s ezzel példát adott a többi német fejedelmi udvarnak. 
A bécsi udvarnál az orchestrális zenén kívül az éneket is művel
ték. 1564-ben Regnart ot tenor ist ának alkalmazzák Miksa udva
rában. 1566-ban részt vesz az augsburgi országgyűlésen mint 
az udvari zenekar tagja. 1573-ban már ő az udvari gyermek
énekkar karmestere. Rudolf uralkodása alatt 1579 ben segéd
karmesteri állást nyer Prágában s a rá következő évben Fer
dinánd trónörököshöz megy az innsbrucki udvarhoz ; Ferdinánd 

1 Lib. I. Cap. I I I . De ingratis. De Fulvii coniuge erga virum. 
2 P. Villey : Les scairces et l'évolution des Essais I. 133. 
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halála után 1595-ben visszamegy Prágába. 1599-ben még 
Rudolfnak ajánlja egyik művét, de 1602-ben feleségét már 
mint özvegyet. emlegetik. 

Igen szorgalmas és tehetséges zeneszerző volt, a kit kor
társai sokra becsültek. Nagyon népszerűek voltak három-
szólamú német dalai, a melyeket a mindjobban tért foglaló 
neapolitánák és vilanellák módjára írt. 1576-ban jelenik meg 
dalai első része 22 darabbal, 1577-ben a második megint 22-vel» 
1579-ben a harmadik rész 23 dallal. 1583-ban már egyesítve 
adja ki a három részt, ugyanezt 1584-ben újra kiadja »Tricinia« 
czímmel. Ujabb dalokat ad ki még 1586. és 1591-ben. A nagy, 
67 dalt tartalmazó kiadást újonnan kiadta Eitner Róbert, 
a XVI. századi zene legalaposabb kutatója, a Publikationen 
älterer praktischer und theoretischer Musikwerke ez. vállalat 
19, kötete gyanánt, hozzácsatolva Lechner Lénártnak Regnart 
dalaihoz írt ötszólamú átdogozásait.1 

Balassinak kortársa volt Regnart, sőt nem lehetetlen, 
hogy személyesen is ismerte, mert Balassi igen gyakran meg
fordult Bécsben. Annyi bizonyos, hogy Regnart műveit ismerte, 
mert Regnart első gyűjteményének 14-ik darabja az a német 
dal, a melyből a XLIX. éneket fordította »híves forrás felett 
serkenvén álmából«: 

Balassi XLIX.: Regnart (Eitner 25.) 
1. Ha ki akar látni két eleven 1. Wer sehen will 2 wen lebendige 

[kutat, [Brunnen 
Kik ű forrásokból szüntelen der soll mein zwey betrübte 

[kifolynak. [Augen sehen 
Nézze meg szememet, kik die mir vor weinen schier sind 

[mindenkor sírnak. [au$ gerannen. 

13. Ha ki akar látni szörnyű mély 2. Wer «sehen will vil groß und 
[sebeket, [tieffe wunden 

Nézze szerelemtül sebesült der soll mein sehr verwundtes 
[szívemet [Hertz besehen 

S ottan megesméri mint gyötör also hats lieb versehrt oben, 
[engemet. . . [und unden. 

7. Ha ki akar látni olthatatlan 3. Wer sehen will ein Brunst, groß, 
[szenet, [ungeheur,. 

Nézze az én véghetetlen szerel- der soll allein mich armen Mann 
[memet [besehen, 

Ki mint pokol tüze örökké Denn ich brinn gantz und gar 
[csak éget. [von liebes feur. 

1 Jakob Regnarts deutsche dreistimmige Lieder nach Art der 
Neapolitanen nebst Leonh. Lechners fünfstimmiger Bearbeitung. Herausg. 
v. Robert Eitner, Leipzig, Breitkopf & Härtel 1895. Minthogy az eredeti 
kiadás nagy ritkaság, csak ezt a különben teljesen hű új kiadást használ
hattam. — Regnart életéhez és műveihez 1. Eitner előszavát, továbbá 
Goedecke Grundriss : II. 49., Monatshefte für Musikgeschichte 22. évf. 
88—191. (Eitner czikke), Riemann Musiklexikonát és az Alig. Deutsche 
Biographie-t. 
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22. H a ki ez k ínoka t akar ja meg- 4. Wer wissen will, wer mir auffthu 
[ tudni [solch plagen 

I ly kegyet lenképen b e n n e m Soll nach der schönsten auff 
[hogy ki szerzi. [der E r d e n fragen 

Életemnél le lkem azt i n k á b b Sie is t allein u rsach all me ine r 
[szereti. [klagen .. 

XVI. Eitner: 25. 
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Balassi XLIX. énekének mintája. 

Balassi költeménye nem egyszerű fordítás, hanem átdolgo
zás, hiszen az eredeti a versszakok számának csak a felét adja kii 

Érdekes, hogy az erdélyi szászok közt is ismeretes a német 
dalnak egy szép változata : 

Willst du sehen Quellen, 
Welche ewig fliessen 
N i m m e r Wasser giessen, 
Sieh die Augen mein 
Wie ich T r ä n e n weine 
E w i g ohne Zahl. 

Willst du F l a m m e n sehen 
Welche nie aufhören, 
I m m e r wiederkehren, 
Siehe an die Schmerzen, 
Die in me inem Herzen 
Brennen mich mi t Qual . 

Willst d u W u n d e n sehen, 
Welche nie vergehen 
I m m e r tiefer werden. 
Niemand heil t auf E r d e n 
Sieh die Herzens wunden , 
Die die Lieb ' mir schlug.1 

1 Teu tsch Vilmos úr levélbeli közlése. A da l Szászvessződről 
{Wassied, N . -Kükül lő m., sz.-ágotai já rás) va ló . E i t n e r R ó b e r t a d a t a i 
szer int a da l R e g n a r t u t á n sű rűn jelenik meg a da loskönyvekben : Lechner 
1579, 9. sz. ; Allerley Liedlein 1614. 51 . sz. ; Di t fur th , 1876., 15. sz. 
D a l l a m n é l k ü l : P . v. d. Aelst 1602. 160. sz. (Wer sehen will zwen t rockne 
Brunnen ) , Des K n a b e n W u n d e r h . 2., 224. sz. T e g y ü k hozzá F r . Joach . 
Brechté i 1594-iki da loskönyvé t (Goedecke : Grundr . I L 58.) 
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A másik vers, melyet Balassi Regnartból fordított a XX. 
Somnitim proponit czímű : 1 

Regnart (Eitner XXIII. 31. 
. Wann ich den gantzen tag 

geführet hab mein klag 
so gibts mir noch zu schaffen 
bey nacht, wann ich soll schlaf-

[fen. 
ein träum mit grossem schrecken 
thut mich gar offt erwecken. 

Im schlaff sich ich den schein 
der allerliebsten mein 
mit einem starken bogen 
darauff vil pfeil gezogen, 
damit sie mich will heben 
auß diesem schweren leben. 
Zu solch schrecklichem gsicht 
kann ich stillschweigen nicht 
und schrey mit lauter stimmen : 
Jungfrau last euren grimmen ! 
nit wölt, weil ich thu schlaffen 

brauchen gegen mir eur waffen. 

Balassi XX.: 
i . Már csak éjjel hagyna énnékem 

[nyugodnom, 
Ha nappal miatta nyughatatlan

kodom, 
De lám éjjel-nappal érte csak 

[kínlódom 
Gyakran költ álmombul róla 

[való nagy gondom. 

2.. Ez étszakai sok vigyázásim után 
Viradta felé szenderedve aluván 
Szeretőm személit én álmomban 

[látám 
Megrettenik, látván, hegy 

[haragudnik rám. 
3. Tetszék mintha volna kézíja 

[kezében 
Kinek mérges nyila vetve ide

gében 
Arányom azzal engem ölni 

[éltemben 
Ezt látván mintha igy szólaník 

[ijedtemben: 
4. Ne siess engemet megölni 

[asszonyom ! 
Ezt érdemlette-e tűled szolga-

fiatom, 
Hogy miattad essék most szer-

[nyő halálom ? 
Kegyetlen ! mit művelsz, te 

[lészsz-e gyilkosom ? 

•5. Hát az ilyen szómra ő mind ezt 
[feleli : 

»Elköltél — mond arról — 
[könyörgésed semmi, 

Meghalsz, meghalsz — úgymond 
[-— meg nem menthet senki, 

Világbul akarom, hogy kezem 
[miatt múlj ki. 

•6. Ez szavára viszont mintha ezt 
[mondanám, 

No ámbár lígyen úgy, ez ám 
[én jutalmam, 

Kiért néked főttig én híven 
[szolgáltam, 

Vedd el bár éltemet, ugyanis 
[csak kínlódtam. 

1 Eitner szerint megvan Regnart u t á n : Lechner, 1576. 6. sz . ; 
Allerley Liedlein 1614. 53. sz. ; Fabricius 77. sz. ; Ditfurth 23. sz. Dallam 
nélkül: Aelst 43. sz. ; Des Knaben Wunderh. 2, 222. sz. ; Hoffmann : 
Gesellschaftslieder 98—99. sz. 

Dagegen schreyet sie 
dich mag nichts helfen hie, 
dann gegen meinen zoren 
ist alle hülff verloren, 
dich mag niemand erretten, 
mein hand, die muß dich tödten. 

Diß hab ich nun zu gwinn 
Umb daß ich bständig bin 
gegen euch in lieb und treuen 
daß sich stets thut verneuen 
bey tag mein elends klagen 
und nachts solch schwere 

[plagen 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIII. 2S 
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XXIII. Eitner. 31. 
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Balassi XX. versének forrása. 

Szorosan véve ez a két költemény is a versszerző talál
mányokhoz sorolható. Az első logikus szerkezetével és csattanó
jával a párhuzamokhoz hasonlít, az utóbbit meg az elbeszélő 
fogásokhoz számíthatjuk. Mindkét dal különben hangját 
tekintve is aligha német eredetű, különösen az álom emlékeztet 
a humanista olasz galantériára. 

Balassi egy dalban (XVIII.) megénekli, hogy megszabadult 
a szerelemtől. Az olvasó a reális részletek hatása alatt egy 
perczig sem kételkedhet a hangulat őszinteségében és mégis 
félreismerhetetlen benne Regnart két dalának hatása. A szerel
métől megszabaduló ember éneke a német daloskönyvekben 
valóságos kis műfajt alkot. Regnartnál is van kettő, mely nem
csak az alapgondolatban, hanem a gondolatmenetben is ter
mékenyen hatott Balassira. 

íme Regnart dala i : 

Regnart I. 3. (Eitner 17.) 
A. 

i . Nun bin ich einmal írey von 
[liebes banden 

und thu jetzund allein nach 
[kurtzweil ringen 

des mag ich wol mit lust ein 
[liedlein singen. 

i. Kein trauren ist bey mir nicht 
[mehr vorhanden 

vor ireuden thut mir oft mein 
[hertz auffspringen, 

des mag ich wol mit lust ein 
[liedlein singen. 

Regnart I. 7. (Eitner 20.) 

B. 
i . Nun hab ich doch einmal erlebt 

[die Stund, 
In deren ich mich rümen mag 

[gut rund, 
Daß ich sey gantz von liebes 

[sucht gesund. 

2. Daher ich jetzt ohn alles trauren 
[bin, 

Will auch allzeit erhalten sol
chen sinn, 

Mein lieb und leid seind allzu-
[gleich dahin. 

28* 
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3. In lieb hab ich der gfahr vil 
[erstanden, 

drein ich hinfür nicht mehr 
[werd sein zu bringen, 

des mag ich wol mit lust ein 
[liedlein singen. 

4. Drumb all die ir seit mit lieb 
[umbgeben, 

zu wenden wiederumb beneist 
[uns eben, 

so lieb euch immer ist euer leib 
[und leben. 

Hievor hab getrawet spatt und 
[fru, 

Auch nicht ein stund können 
[gehaben ruh ; 

Ich weiß, daß sie mir hat 
[gelacht dazu. 

Drumb soll in leid kein mensch 
[verzagen nicht, 

Sonder zu Gott setzen sein 
[Zuversicht. 

Im sey gedanckt, er hat t also 
[gericht. 

Balassi költeményében számos azonos gondolat akad 

Balassi XVIII.: 
1. Szabadsága vagyon már én 

[szegény fejemnek, 
Szerelemtül nincsen bántása 

[én lelkemnek : 

10. Éjjel-nappal volt gondom 
11. Szabadon örűlek most mulat

ságoknak 
Búsultát sem gyakran látják 

[vidám orczámnak . . . 

19. Mert megmenekedtem szerelem 
[békójától: 

26. Kegyesek, szép szüzek reám 
[bár úgy nézzetek 

Valamint akarják, azzal mind 
[egyet érnek 

Mert sem szerelmekkel 
Sem gonosz kedvekkel 
Többé vízre nem visznek. 

32. En nagy szerelmemben mennyi 
[nyavalyát láttam, 

Néha mint erőltem 
Néha kesergettem 
Mint nyughatatlankodtam. 

36. Oj ja — ez a tanács — szerelem
éül meg magát 

Minden, ki kévánja életinek 
[nyugalmát ; 

Mert ki azt követi 
Hidjed, kinját érzi, 
Veszi gonosz jutalmát. 

Regnart : 
V.ö.A.ésB. első versszakát. 

B. Hievor hab ich getrawet spät 
[und fru. 

A. und thu jetzund allein nach 
[kurtzweil ringen . . . 

A. Kein trauren ist bey mir vor
f anden . 

B. Daher ich jetzt ohn alles trauren 
[bin. 

A. Nun bin ich einmal frey von 
[liebesbanden. 

A. drein ich hinfür nicht mehr 
[werd sein zu bringen 

B. Will auch allzeit erhalten 
[solchen sinn 

A. In lieb hab ich der gfahr vil 
[erstanden 

B. Auch nicht ein stund können 
[gehaben ruh. 

A. Drumb all die ir seit mit lieb 
[umbgeben 

zu werden wiederumb beneist 
[uns eben, 

so lieb euch immer ist euer leib 
[und leben. 

Ezeket a sorokat nem azért állítom szembe egymással, 
hogy ebben az esetben Balassitól az eredetiséget megtagadjam, 
hanem csak arra akarok rámutatni, hogy a műfaji vagy hangulati 
.hatás a gondolatmenet milyen kis elemeire is kiterjedhet. 
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F) Gyanítható fordítások. 

Azokhoz a Balassi-versekhez, melyek biztosan kimutatható 
mintákra mennek vissza, még három darabot csatolhatunk, 
a melyeket nagy valószínűséggel szintén fordításoknak minősít
hetünk. 

A méhekhez (Ad apes XV.) írt versezetről már Szilády 
megjegyzése szerint is erős a gyanú, hogy valamely latin költe
mény átdolgozása, s »annyit mindenesetre mondhatunk, hogy 
ez az ének a középkori latin költők inventióira emlékeztet«. (263.) 

És tényleg már Angerianusnál megtaláljuk a költemény 
alapötletét, csakhogy tiszta elbeszélésben, nem pedig az egyénibb 
monológ-formában. 

De Caelia, api et Amore (Speyeri kiad. 189.) 
Lassa quiescebat prope murmura fontis amoeni 
Caelia, ubi vario flore nitebat humus : 
Mellificans it apes, et circum roscida lábra, 
Dum volet, in terram saepe repulsa cadit. 
Jam moritur, sed ait moriens flos qualis in arvis 
Nascitur, exíl ore hoc quam mihi dulce móri. 
Haec ut dixit, Amor tumulum de cespite fecit: 
Atque illi tumulo haec carmina pauca dedit. 
Ambiguum est an apes sit dulci mortua labro, 
An dulci statu ; mortua utroque fűit. 

Az idegen eredet még nyilvánvalóbb, ha a franczia Pléiade 
egyik tagja, Remy Belleau két hasonló tárgyú sonettjét vesz-
szük tekintetbe. A Pléiade tagjai erősen támaszkodnak a XVI. 
századi olasz és újlatin költészetre s így különösen a kevésbbé 
önálló tehetségeknél nemcsak a hangnem, hanem a tárgyak is 
azonosak. Pl. Ámor leírása kétszer is megvan Belleaunál.1 

A Balassi költeményeivel rokontárgyú két sonett Belleau 
pásztorjátékába van beleillesztve. 

Belleau: Balassi: 
Mouches qui magonnez les voűtes 1 9 . . . . de ti mézet gyűjtő bolond 

[encirées [méhek, 
De vos palais dcrés, et qui dés le Rózsán, violákon i t t mit szedeget-

[matin [tek ? 
Volez de mont en mont pour Ha mézet kerestek, azt itt nem 

[effleurer le thym, [lölitek,; 
E t sugoter des fleurs les odeurs 

[savourées : 
Dressez vos ailerons sur les lé vre 1 Hanem az én szerelmesem édes 

[sucrées [száján 
De ma belle maitresse, et baisant S megírt cseresnéhez hasonló 

[son tetin [ajakán 
Sur sa bouche pillez le plus riche Ott mézet találtok eleget mind-

[butin [nyáj an. 

1 Marty—Laveaux kiad. I. 274. 
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Que vous charge ätes onc sur vos De meglássátok, hogy az méz 
[ailes dorées* felszedésben, 

La trouverez un air embaumé de Fúlánktok ne ejtse őtet szerelem-
[senteurs, [ben, 

Un lac combié de miel, une moisson Mert hidjétek, viszont lesztek 
[d'odeurs : [büntetésben. 

Mais gardez-vous aussi des em-
[bűches cruelles. 

Car de sa bouche il sort un brasier Mert mint ti szájatoknak vagyon 
[allumé, [fulákja, 

E t de soupirs ardents un escadron így ő szemének is vagyon nagy 
[armé, [hatalma 

E t pour ce gardez-vous de n'y Megsért szerelmivel mihelyen 
[brűler vos ailes.1 [akarja. 

Belleau másik sonettje 2 hasonló tárgyú, csakhogy ebből 
már hiányzik a méhekre váró veszély emlegetése s csupán gyön
gédségből óvja a méheket attól, hogy a kedves ajkát megsértsék. 
Ezek a franczia költemények jelzik, hogy a magyar költemény 
eredetije ott lappang valamelyik humanista versei között, vagy 
talán valamelyik olasz pásztorjátékban, a melyből Belleau is 
merített. 

A másik valószínű fordítás a XVI. In Somnium czímű 
versezet. Sok jel mutat arra, hogy mint a másik álmot (XX.), 
ezt se Balassi álmodta meg először. 

A »Vir monachus in mense may« nótájára van írva. Vájjon 
nem épen ebben a latin költeményben kell-e a mintát keresnünk ? 

Miről szólhat ez az ismeretlen latin dal ? Egyházi dal nem 
igen lehet, mert egy vallásos ének nem kezdődik a »szerzetes
ember« kívülről jövő, objectiv megnevezésével. Nem lehet már 
csak azért sem, mert akkor meg mit jelent a »mense may« ? 
Hogy kerül összefüggésbe a tavaszi hangulat (csakis erről lehet 
szó, ha május hava pontosan meg van nevezve) meg a szerzetes
ember ? Minden feltevés a mellett szól, hogy itt valami olyan 
nem egyenesen egyházi dalról van szó, a mely a barát meg a kikelet 
viszonyát tárgyalja : tehát vagy a tavasz hymnusa, a melyet 
a barát zeng el, vagy valami titkos szerelmi gyötrelem a tárgya. 
S hacsak az első hypothesist fogadjuk is el, bár nincs sok okunk 
feltenni, hogy a költemény elbeszélésből monológba csap át, 
nagy valószínűséggel megkapjuk a magyar költemény természeti 
milieujét. Vegyük szemügyre ezt a tájképet : 

Kimentemben egy csergő patakra 
Tanálík oly híves tisztára, 
Mint fínyes kristálra. 

1 Seconde Journée de la Bergerie de R. Belleau. Marty—Laveaux 
kiad, II . 86. Ugyanez a sonett megjelent latinul is 1578-ban De apibus 
polonis & R. Bellaqua czímmel. Nem juthattam hozzá. 

2 Marty—Laveaux II. 93. 
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Partja bűves sok gyöngyvirágokkal 
Ékes sok jó-szagú violákkal 
Két rózsa-bokorral. 

Mellette egy kitérj edett cziprusfa 
Kinek szép zöld bojtos ágaiban 
Fülemile szóla. 

A tájkép tökéletes, sőt ideális szépségű: kristálytiszta 
patak, gyöngyvirág, ibolya (viola), rózsa, cziprusfa és fülemüle. 
De — s ezt ne vegyük szőrszálhasogat ásnak, mert a kérdésre 
nézve fontos — hol van Magyarországon a szabad természetben 
•cziprusfa ? Kertről nem lehet szó, mert a költő csak rábukkant 
a csodás helyre, nem tudott róla. Hanem igenis van Olaszország
ban, a hol a cziprus már ősidők óta symbolikus jellegű. Ámor 
is cziprusfából faragta nyilát» Ez a tájkép bizony inkább az 
a conventionalis idylli környezet, a mely a humanista és általá
ban a renaissance-költőknél általánosan használatos. 

Azt a gyanúnkat, hogy a magyar költemény mintáját 
a Vir monachus kezdetű latin dalban keressük, megerősíti a két 
költemény hasonló kezdete : 

Kikeletkor jó pünkesd-havában . . . 
(Vir monachus) in mense may . . . 

Egynehány szembeötlő latinizmus is v a n : igen reg
gel = multo mane (_w_^ trochaikus menetű mint a nótajelzés), 
íetszém megújulni = videbar renovari, kitérj edett (cziprusfa) = 
extensus e. h. terebélyes. 

Alapos tehát az a feltevés, hogy Balassi ezt a versét idegen 
mintára készítette, talán épen a nótajelzésben említett barát 
pünkesdhavi históriáját alkalmazva önmagára. Ezt természete
sen csak a költemény elbeszélő részére állíthatjuk nagy való
színűséggel. 

Ehhez a két humanista eredetűnek látszó költeményhez 
még egy harmadik gyanítható fordítást tehetünk hozzá. Ezúttal 
törökből fordított versről lesz szó. Törökből Balassi saját vallo
mása szerint három énekéhez vette anyagát (XXVIIL, LVI. 
•és Coel. XVI), a XXXIX.-et pedig török nótára írta. A nóta
jelzés szerint a török nóta kezdősora : gürekmez dewajszenz ur, 
Szilády értelmezése szerint : szívünk erős vágyódása. De ez 
a magyarázat csak hozzávetőleges lehet, mert a török nóta
jelzés elferdített, torz szóalakokat mutat .1 »Szenz« szóvég 
a törökben elő sem fordulhat. Azonban az értelem szerint 
rekonstruált török eredeti azonnal megmagyarázza a latin 
"betűkkel átírt nóta jelzés hibáit. Arab betűs átírásban ugyanis 
a török magánhangzók jelöletlenül maradnak ilyenformán: 

* Németh Gyula úr szóbeli közlése. 
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g r k m z. E betűk ép úgy olvashatók gürekmez-nek = szi
vünk (?), mint gerekmez-nek = nem kell. Különben is a mai 
török szívet jelentő jürek szónak sohasem volt gürek alakja, 
valamint a többes első személy birtokos ragja nem lehet -mez,. 
hanem csak miz. A másik két szó : dewajszenz ur, mint a szenz 
szóvégből kitűnik, rosszul van elválasztva.1 A szenz-\-ur nem 
olvasható másképen mint szenszüz, különösen ha meggondoljuk, 
hogy a két olvasásmód arab betűs eredetije közt csak egy pont 
különbség van, melynek hiánya arab betűs szövegekben egész 
közönséges eset. Szenszüz pedig nem jelent egyebet mint te 
nélküled. A megmaradó dewaj szóra vonatkozólag az arab átírás 
mellett az értelem is útbaigazít. Nem lehet ugyanis más, mint 
a török dünja = világ szónak elferdített alakja. A legfeltűnőbb-
ebben az eltérésben az, hogy a török szó n-je hiányzik a dewaj-
ból. Azonban nem lephet meg bennünket ez az eltérés sem, ha 
tudjuk azt, hogy az n-et az arab írásban a betűcsoport elején 
csupán egy pont jelzi, a mely könnyen elmaradhat. A w és ü 
jelölése ugyanaz és minthogy, mint fennebb is mondottuk, 
a mássalhangzók közé bármilyen magánhangzó olvasható, 
a z£/-nek nézett ü is kapott maga elé egy e-t. A török nóta jelzés
nek tehát helyesen így kellene hangzania: Gerekmez dünja 
szenszüz = nem kell a világ nálad nélkül. 

Ebből egyrészt az következik, hogy a ki az eredeti arab 
írást latin betűkkel átírta, nem értette a szöveget, hanem csak 
a betűket tudta jól-rosszul átírni, Balassi sajátkezűleg írt 
könyvében a nótajelzés arab betűkkel lehetett írva (Balassi 
kitűnően tudott törökül, a mint ezt a Coel. XVI. bizonyítja), 
mert a tévedések egész világosan az arab írás sajátságaival függ
nek össze. 

Másrészt, mivel a nótajelzés a Balassi énekének első másfél 
sorával egyezik, 

Ez világ sem köll már nékem 
Nálad nélkül szép szerelmem . . . 

legalább is alapos a gyanú, hogy Balassi énekét az idézett török 
nótából fordította, a miben különben a magasztalások halmozása 
és egyes kifejezések : »palotám, szemüldek fekete fénye, feje
delmem« is megerősítenek. 

3. A nőtajelzések. 

Ha Balassiról mint költőről beszélünk, sohasem szabad 
elfelednünk, hogy megadott dallamokra ír, tehát könyve bizo
nyos mértékben a dalgyűjteményekkel rokon. Különösen közel 
áll Balassi a tonsetzerek-hez a Júlia-cyclus megírása előtt. 

1 L. a szláv nótajelzéseket, a melyekben az ilyen hiba igen gyakori. 
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Azután már formája nagyjából megállapodik az ismert vers
szakban és ez a formai állandóság háttérbe szorítja a dallamot,, 
a mely mindig ugyanaz. A dallam pótlása jelentkezik is a rímelés 
folytonos gazdagodásában. 

Balassi nótajelzései egyaránt fontosak a dallamok kutatá
sánál, mintái keresésénél és irodalmi ismeretei megállapításánál.. 
Nem lesz tehát érdektelen, ha egy pár megjegyzést teszünk 
idegennyelvű nótajelzéseire. 

Német nótajelzést csak egyet használ Balassi. A VIII. 
költeményt, a megcsalt szerelmes panaszát »egy német vilanella 
nótájára : Ich hab vermeint etc.« írta. Ez a vilanella, melyet 
Szilády hasztalan keresett,1 megtalálható Regnartnál: I. 13. 
(1576). Bennünket különösen azért érdekel, mert ez az egyetlen 
ismeretes Balassi-dallam. A magyar szöveg pontosan ráillik 
Regnart nótájára, de az ismétlések és a rímelés elrendezésében 
változások történtek. Balassi ugyanis az ismétlés helyébe új 
szöveget ír. Egy magyar és egy német strófa szembeállítása 
megvilágítja ezt az eltérést : 

Ki nem hinné 
Vagy győlelné 
Az 0 mézzel folyó szerelmes beszé

d é t ? 
Esküvését ? 
Látván könyvét 
És alázatosan formált szép sze-

[mélyét : 
Bizony megcsalna 
Akárki volna 
Aki nem tudná ravasz elméjét. 

Ich hab vermeint 
Ich hab vermeint 
ich sey zum besten dran, ich sey 

[zum besten dran,, 
ich hab vermeint 
ich hab vermeint 
ich sey zum besten dran, ich sey 

[zum besten dran r 
und künn ihr lieb keim 
andern werden gmein 2 

jetzt wendt sie sich gen einem 
[alten Mann. 

xm. Eitner: U. 

1. Ich hab ver - meint, ich hab ver - meint, ich sey zum 

1 Balassi kiad. 252. 
2 E két sor ismétlésére nem ír új szöveget Balassi. 
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Balassi VIII. énekének nótája. Az egyetlen ismeretes Balassi-dallam. 

Igen valószínű, hogy Balassinak még egy nótajelzése mögött 
Tej lik német dallam. A LXII. sz. könyörgést Szilády közlése 
szerint »az öklemeszkind etc.« nótájára írta. Szilády szerint 
a nótajelzésnek még a nyelve is ismeretlen. Pedig megoldódik 
a talány, ha az egységesnek látszó szót így oldjuk fel: »o kleinesz 
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Tdnd«, a mi talán a kis Jézus megszólítása lehet, A másoló hibás 
-olvasása könnyen érthető ; különbség csak az elválasztásban, 
meg a könnyen összetéveszhető in = : m írásában van. A magya
ros írású sz másutt is megvan s helyett. (V. ö. LXXVII . Blahosz 
läunasz, LX. apodlieszem.) 

Olasz nótára négy ízben ír Balassi. Két esetben nagy álta
lánosságban jelzi (XXIIL é sLXI IL) , egyszer a »Gianeta Pado-
uana« (V.), egyszer meg egy »siciliana nótájára« (X.). Mind 
a kettő az akkoriban mindjobban terjeszkedő olasz tánczdalok 
közül való, Balassi többször és huzamosabb ideig tartózkodót 
Báthory István erdélyi, utóbb lengyel udvarában. Birtokai 
is voltak Lengyelországban. A lengyel udvarnál ismerkedhetett 
meg avval a Budouskionka Anna nevű udvarhölgygyei (cor-
tigiana), a kihez egy kis pajkos verset írt. (Szil.-kiad, 160.) 
Az udvarokban akkor már nálunk is tartottak képzett lantoso
kat, a kik á német »tonsetzerek«-nek feleltek meg. Szapolyai 
udvarában élt például a brassói születésű és szász származású 
Greff vagy Bakfark Bálint, ki koráriak egyik legtekintélyesebb 
zenésze volt.1 Szapolyaitól Lengyelországba s onnan Báthori 
trónraléptekor Francziaországba ment, a hol igen népszerű 
•dalköltővé lett. Utódjaként Báthori udvarában egy Claboni 
nevű olasz lantost emlegetnek.2 Balassi ilyen társaságban köny-
nyen megismerkedhetett az olasz tánczdallamokkal, a melyek 
különben a XVII . sz. elején a lengyel tánczdalokkal karöltve 
már a német tonsetzerek műveibe is belekerülnek. Franck 
Menyhért egyik gyűjteményébe (1606.) paduanakat vesz fel, 
Hauszmann Bálint sok lengyel és olasz tánczdalt tesz közzé.3 

Riemann zenei lexikonában azt mondja, hogy a pavane, pado-
vane vagy paduana egyenes ütemű, komoly, méltóságos régi olasz 
táncz. A cziteráslányhoz írt dalt is a lengyel tánczokhoz kell 
számítanunk. 

A lengyeleknek mondott nótajelzésekre vonatkozólag egy 
megjegyzést tehetünk : csak egy köztük a tiszta lengyel.4 Az 
Ad apes (XV.)» az lengyel ének, bisztj vegjala nótájára« van írva. 
Ugyanez csekély ortográfiai változtatással a pelikános násfa 
feliratáé (XXII.) : »az hiszti vegiala.« A nóta lengyel s a kezdő
sort mai lengyel helyesírással így kell feloldanunk: Bys ty 
wiedziala = ha te tudnád. 

A LXXVII . könyörgés a kódex adatai szerint egy lengyel 
ének »igéről- igére« való fordítása. Csakhogy a kezdősor lengyel 
helyett tót-rutén alakokat mutat : Blahosz launasz, a hol az első 

1 Tekintélyes kötetet kitevő műveit a Denkmäler der Tonkunst in 
Oesterreich XVIII. évf. 2. részében, 37. köt. adták ki. 

2 Koczircz Adolf bevezetése Bakfark műveihez XXXIX. o. 
3 Goedecke : Grundr. II. / 
4 A szláv nótajelzések magyarázata Brückner Sándor egyet, tanár 

(Berlin) levélbeli közlése. 
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szóban levő a és h jellemzően tót-rutén sajátság. Lengyelül így 
kellene hangzania : Blogoslawíe nas = Áldj meg m i n k e t . . . 
Vagy egy szónak felfogva : Biogoslawionah m benedita est. 

Végül a bécsi kaland (LX.) egyik nóta jelzése » . . . amaz 
lengyel lengyel (így !) nótájára : apodlieszem etc.« igaz, hogy 
lengyel s így bontandó fel: a ftod lasem = de az erdő alatt ; 
azonban az g-s lieszem alak nem lengyel, hanem talán szintén 
tót közvetítésre mutat . A másik nótajelzés (ugyancsak a L X . 
énekhez adta meg Balassi) egyáltalán nem lengyel, hanem 
szlovén dalt képvisel. A kódexbeli Dokiéi sem szedivichichöm 
bila = újszlov. Doklej sem se devicinom bila, magyarul: a míg 
leány voltam. 

Strekelj szlovén népdalgyűjtésében Roze sem trgala, dokler 
sem nedolzna bla l gyüjtőczím alatt foglal össze 23 különböző 
vidékeken gyűjtött népdalt, melyek mindegyikében jellemző' 
elem az idézett vagy egy ahhoz hasonló sor.2 Az utolsóban így 
hangzik e sor : Dokler si se devica bila — a míg te leány voltál, 
vagyis a Balassi nótája második személyben. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy a többi mind első személyű és hasonló tárgyú dal, 
akkor kétségtelen, hogy Balassi nótájának egy közeli variánsá
val van dolgunk. Strófaszerkezete is hasonlít a Balassiéhoz.3 

Említsük meg még a teljesség kedvéért hogy az I. ének 
egy horvát virágének, a XXIX. és XXXV. oláh, a XXVIII . és 
a X X X I X . török dallamokra vannak írva. 

1 Rózsát szedtem, míg ártatlan voltam. 
2 Strekelj : Slovenske narodne pesmi. 544—553. o. 

3 A dal teljes egészében így 
hangzik: 

Travniki ze zelenijo 
Drevesa lepu cvetijo 
Liep vigredni cviet 
Veseli ciev sviet 
To je podueba mladih liet. 

(Fordítása): . 

A rétek már zöldéinek 
A fák szépen virágzanak 
Szépek a kerti virágok, 
Vidámság az egész világ, 
Ez az ifjú évek jelképe. 

Rozice lepő cvetijo 
In prav zvahtno disijo 
Pa koj svana padé, 
Vse povednejo : 
Na veöer ze suhe lezö. 

A rózsácskák szépen nyílnak 
És igen kellemes illatnak, 
De lehull a harmat, 
Mind elhervadnak 
Estére már fonnyadtán hever-

[nek. 

Tako si tudi ti cveteva 
Dokler si Se devica bila 
Sedaj so ze tvoje 
Lice vednile 
Kos si v grieh podava se. 

így virágzottal te is 
Amíg szűz voltál 
Mind elfonnyadt már 
A te arczod 
Mióta a városban jártál. 
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III. Balassi viszonya mintáihoz. 

Az előző fejezetben azokat a szálakat igyekeztem kibonyo
lítani, melyek Balassit kora szerelmi költészetéhez fűzik. Láttuk, 
hogy a hatás nemcsak az általános modorra, hanem egyes hang-
gúlátokra, sőt az anyagra is kiterjed. Most arra kell felelnünk, 
miképen oszlik meg ez a hatás Balassi költészetének időrendjé
ben és milyen változáson ment át az átvett anyag Balassinál ? 

i. A hatás chronologiája. 

Balassi szerelmi költeményei három csoportra, három idő
szakra oszlanak.1 Az első csoport a házassága (1584) előtt írt 
énekek, melyek központjában a nyíltan megnevezett Losonczi 
Anna áll. A második csoportot a Júlia-cyclus alkotja, a melyet 
1584 és 1589 közé kell tennünk. A Coelia-dalok (1589 után) 
teszik a harmadik csoportot. Az első időszak költeményeit fej
letlen verselés jellemzi, de az érzelmi élet itt a legváltozatosabb, 
hangulatokban a leggazdagabb.2 Idegen fordítás, versszerző 
találmány csak öt van. (X., XV., XVI., XVII. és XX.) Cupidót 
r i tkán és akkor is csak a háttérben látjuk. 

A Júlia-cyclus idején Balassi termékenysége már nem áll 
arányban érzelmei hullámzásával és mesterséges eszközökhöz 
fordul : Cupidóhoz és a versszerző találmányokhoz. Míg az első 
időszakban a költemények önmagukért vannak, egy-egy han
gulatot fejeznek ki, addig a Júlia-dalok elsősorban hódító 
czélzatuak, az érzelemnek csak másodrangú szerepe van bennük. 
A Júlia-cyclus első énekével (XXXV.) mintha teljesen a huma
nista felfogás foglalná el a teret. Az első időszak naiv költőjéből 
humanista müköltö lett. Cupido activ szereplése a keret. Az 
•egész érzelmi élet erre a fictiv, de most már elevennek feltéte
lezett alakra vetődik s a szerelmes a helyett, hogy hangulatait 
elemezné, Cupidóval feddőzik, hozzá könyörög, vele küzd, neki 
hódol meg. Innentől fogva nem Balassi érzelmi életének a képét, 
hanem csak mesterkélt kivetítését, egyes hangulatok helyett 
valóságos szerelmi regényt kapunk, mely Cupido, a költő és az 
imádott közt folyik. 

Másfelől a versszerző találmányok, a melyek az első idő
szakban csak szórványosan jelentkeztek, most igen hasznos 
hódító fogásoknak bizonyulnak. Ezért fordul Balassi érdeklődése 
Angerianus és Marullus felé, a kik a szellemeskedő udvarlást 
valamennyi humanista közt a legnagyobb formai változatos
sággal űzték. Míg az első időszakra csak három marullusi, a 
Júlia-cyclusra tizennégy angerianusi és marullusi átvétel esik. 

1 I t t eltekintünk a bókversektől, melyek egész költészetén végig
húzódnak. 

2 I t t elsősorban a III. , IV., V., VIII., IX., XIII . , XVIII. , XXVII . , 
XXIX. és XXXIV. énekekre gondolok. 
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ö t kivételével a többi 15—20 versszerző találmány mind ebben 
az időszakban jött létre. Júlia szépségének dicsőítésére fordítja 
három esedező török bókversét is. 

A Coelia-dalokra már csak Cupido szerepe maradt örökség
képen. Űgy látszik elfogadott írói modorává lett ez a renaissance-
kori költői hagyomány. A versszerző találmányok azonban 
a Júlia-dalokkal együtt eltűntek, az anyagi átvételek majdnem 
teljesen hiányzanak. Az érzelmi élet i t t se éri el az első időszak 
gazdagságát, bár a költő nyelve és verselése kifinomodott^ 
szemlélete megerősödött. A Coelia-dalok közt találjuk Balassi 
legszebb, de nem legmélyebb sorait. (IV., VII. stb.) x 

A humanista hatás tehát legerősebben a Júiia-cyclus 
idején jelentkezik, a mi a Júlia-dalok udvarló jellegéből folyik. 
Ekkor kerül át a legtöbb versszerző találmány és ekkor állan
dósul Cupido activ szerepe, a mely a Coelia-dalokra is átmegy.. 

2. Az átvétel módja. 

Másik kérdésünk : milyen átalakuláson ment át az átvett 
anyag Balassi tollán ? 

Balassi az idegen anyagot kiszélesbítette, hogy az epigram
mák szűkszavúságával szemben az egyéni panaszt annál jobban 
érvényesíthesse ; a nehéz forma is kényszerítette arra, hogy 
előadása szélessé, néhol terjengőssé legyen. Az antik vonatkozá
sokat ellenben következetesen elhagyogatja. 

Már az általános hangnem elemzésénél említettem, hogy 
Balassi betoldásai a conventionalis hangnemben mozognak. 
Ezt az állítást számtalan példával igazolhatjuk. Balassi pL 
folytatja Marullus basiumát (XVII.), továbbszőve a metaphora-
játékot, hogy könyörgésre foghassa a dolgot. Miután körül
ményesen elmagyarázta, hogy kedvese lelkedarabja tartja 
már csak életben, hozzáteszi, hogy erős szerelmi tüze miatt 
ez is ott akarja hagyni. Enyhítse hát tüzét a kedves, hogy 
életben maradhasson. Ez a czél, melynek érdekében Balassi 
a metaphorajátékot folytatta. 

Júlia vadászatában nem elégszik meg a latin epigramma 
rövid conclusiój áva l : 

Venantes ambae verum ; sed dispare praeda, 
Juno ait, haec homines conficit, illa feras. 

Hanem hozzáteszi szemrehányásképen, hogy őt is meg
fogta : 

Kiben engemet is, mint egyebeket is régen fogott s fogva tart, 
S így ő el nem bocsát, fel sem mészároltat, kétség között tartóztat, 
Hogy tüzében éjjek, valameddig éljek mint egy gyújtó áldozat. 

1 Coelia-dalokon csak a tíz valóságos Coelia-dalt értem (I—X.). 
A Coel. XIII . , XIV., XV. talán nem is Balassi költeményei. A XVI. 
Júlia-dal. 
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Ugyanilyen értelemben oldja fel Coelia és Cupido versen
gésének csattanóját (XLVIII.), ilyenek a Regnart dalába betol
dott versszakok (XLIX.), így fűz be egy egész könyörgést a, 
Cupido nyilát megszerző Júlia történetébe, a mely ép oly terje^ 
delmű, mint maga az eredeti elbeszélés (LI.) és csak a magasztalás 
és bók kedvéért fordítja török verseit is, a melyeket minden 
esetben Júliára alkalmaz, úgy hogy mindegyikre oda lehetne 
írni azt, a mit a kódex az egyik versszak fölé ír (Szil. 333.) : 
»Interpretatio quam in Juliam retorsit«. 

Ezeknek a kibővítéseknek egy másik jellemző sajátságuk 
van : az epigramma pattogása az udvarló hangnemben szét
olvad és széles, kényelmes, gyakran terjengő előadás lép a latin 
eredeti száraz szabatossága helyébe. 

E változás egyik oka az, hogy Balassi nem érezte elég 
erőseknek az epigrammák burkolt udvarlását, tehát anyagát 
az udvarló czélzat érdekében kibővítette, miáltal az epigramma 
keretei széjjelestek. A főok azonban a még nem eléggé művelt 
magyar költői nyelvben és a nehéz formában rejlik. Marullusék 
egy kiművelt, kifinomult nyelv csaknem decadensnek mondhat 6 
dialektikájával dolgoztak, a melyben a rövidítés, az elhallgatás, 
az inversio, az enjambement a költői nyelv sajátságaihoz tar 
toznak. A magyar nyelv még nem simult volt ehhez a szűk
szavú előadáshoz és Balassi a latin eredeti kedvéért csak nagy 
ritkán tesz erőszakot a nyelven. Hosszú mellékmondatos szer
kezetei, igen sokszor kényelmesen haladó magyarázgatásai 
a magyar költői nyelv fiatalságát, de Balassi nyelvének a latin 
dialektikától való teljes függetlenségét is jelzik. 

De a kiszélesítésre legtöbb alkalmat a Júlia-cyclus meg
kezdése óta elfogadott nehéz rímelésű strófa adott, A Júlia-
cyclus előtt csak véletlenül találunk a 19 szótagú sorokon belül 
rímeket, sőt a 6/6/7 ütemezés se állandó. Ha mégis vannak 
belső rímek, ez épen a hosszú sorok ütemezése következtében 
előálló gondolatritmus következménye. A Cháky Borbálához: 
írt levélben olvassuk (XIV.) : 

Azért én szerelmem és gyönyörűségem, miért hagyál el engem ? . . . 
Téged(et) óhajtson, te felőled szóljon és csak tégedet várjon ? 

A XXI.-ben: 
Reméntelen vagyok, immár csak kívánok jutni hamar halálban . . . . 
Mert az én szívem, tulajdon fejedelmem hozzám mostan kegyetlen, 
Procrisnak elfuttán, nagy szernyő halálán . . . 
Tigris nemen termett, párducz tejjel nevelt. . . stb. 

Még gyakoribb a I I . énekben, mely a Coelia-énekek előtt 
még egyszer megtalálható a Radvánszky-kódexben s a mely 
tartalma szerint is késeinek látszik. Teljes következetességgel 
azonban csak a Júlia-cyclusban jelenik meg a hatszótagú. 
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ütemek rímelése. Ezzel az átalakulással, a melylyel egyúttal 
a dalköltő Balassi a műköltő Balassinak adott helyet, a forma 
kezelése nagyon megnehezedett és természetes, hogy a rövid 
ba t szótagú sorok rímelési nehézségei csak megerődítették a gon
dolatritmust. A strófának ez a nevezetes átalakulása egybeesik 
az angerianusi epigrammák beözönlése vei s így nem csoda, 
Tia a latin eredeti egy-egy szava helyett ilyen szerkezeteket 
találunk Balassinál (LI.) : 

Ki mérges nyíllal szörnyű halállal veszteni akarta. 
Kivel csak szívét és mesterségét Júliának adá . . . 
Futtában íja, nyila, puzdra ja leesék . . . 

A fülemüle- és bolygópárhuzamban pedig az nyújtja meg 
az anyagot, hogy a strófa háromsoros. A párhuzam egy-egy 
lánczszemét csak két-két sorba lehet czélszerűen befoglalni, 
a harmadikat tehát stilszerű pótlékkal kell megtölteni. 

Tu felix cantas molli sub fronde cicada, 
Ipse quaeror durae virginis ante fores. 
Ros tibi dat vitám, mihi vitám fletus . . . stb. 

Magyar fordításban : 
Te szép fülemile, zöld ágak közibe mondod el énekedet ! 
De viszont az ellen, az én veszett fejem mond keserves verseket, 
Kiket bánatjában szerelem lángjában szép Júliáról szerzett. 

Menybéli szép harmat tégedet mosogat, engem pedig könyhullás 
Szüntelen .nedvesít, bánattal keserít, hogy oly kemény, mint a vas 
Az én szép Júliám, kitül jómat várnám, hogy lenne már irgalmas stb. 

Mindkét költeményben (XLIII. és LIII.) csak egy szak töri 
á t ezt a következetes szerkezetet, a mely a fülemülepárhuzam-
T}an csaknem refrainszerűen hat. 

Balassi egy másik nevezetes változtatása az, hogy átvételei
ben következetesen elhagyogatja latin mintáinak klasszikus 
vonatkozásait. Még a hol költeményét fordításnak mondja is, 
ott se veszi át az antik világ reális részleteit. A Marullusból 
»fordított« tavaszi dalból kimarad a bortöltő Hylus gyerek cadum 
írimumáiwal s a Genius helyébe Isten lép. X. versébe Marullus
ból csak azokat a részeket veszi fel, a melyekből hiányzanak 
a mithologiai részletek. Elmarad a Gnidi regina, a Stygium bara-
irum, s elmarad a bosszuló szellemek felidézése : 

Ego dum inanis pectore Spiritus 
Curvaeque qualiscunque sonus lyrae 
Chaosque et ultrices sorores 
Perfidiae nemores precabor. 

Júlia vadászatában, melyet »de voce ad vocem ex Angeriano« 
fordított, Apolló helyébe egy tündért tesz. Talán nem ismerte 
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fel a latin eredeti Delius és Cynthusában Apolló mellékneveit. 
A tévedés annál feltűnőbb, mert az elámult Delius-Cynthus 
Dianát testvéreként emlegeti és csodálkozása is csak így érthető : 

Cur his errat (ait) campis germana remotis ? 
E t iuga Parthenii linquit amoena soli ? 

És lejjebb : 
Quae consanguinea est, ista ? vei illa mihi? 

Junó közbeszólását is feleslegesnek tartja Balassi, mert 
a csattanó különbséget is magával a tündérrel mondatja el. 
A XLV. dialógusba a hamvveder (urna silens) helyébe »gonddal 
tele czella« lép. 

Az allegorikus alakokká vált Cupidón, Venuson és Marson 
kívül Balassinál ókori vonatkozásokat csak a hasonlatokban 
találunk. Ebben is csak a kor szokását, a példákra hivatkozást 
látom. Az ilyen példálódzás aztán tudós (doctus) színezetben 
tünteti fel a költőt. A költő humanistikus olvasottságát csillog
tatja az olvasó előtt, a kinek különösen tetszhetett, ha a szerel
mes magát Jázonhoz, Aeneashoz, Bessushoz, Prometheushoz, 
Ulysseshez 1 vagy a kort annyira érdeklő csodás állatokhoz, 
szalamandrához, pelikánhoz, tűzbogarakhoz hasonlította. Jel
lemző, hogy a XL. ének argumentuma akár Balassitól, akár 
a másolótól ered, a szalamandrahasonlatot emeli ki elsősorban, 
holott a költeményben fontosabb elemek is vannak. Azok 
a körülményes magyarázgatások pedig, a melyek az ilyen pél-
dálódzásokat kísérik, eléggé mutatják, milyen új volt mindez 
a humanistatudományokban járatlan olvasóközönségnek. Pro
metheus kínjait pl. így írja le (L.) : 

Akkor az én dolgom azonképen vagyon, a mint a bölcsök írják 
Hogy egy kárhozottnak, pokolban nagy kányák, szivét rágják, szaggatják ; 
De nem fogyaszthatják, noha rágton rágják, mert nŐttön nőni látják. 

A klasszikus ismeretek tehát csak a felszínen mozogtak. 
Innen származik az a sok anachronistikus találkozás, a mely 
egy külföldi renaissance-költőnél stilszerűtlen volna. Marullus 
tavaszi ódájának epikureista morálja Balassi fordításában 
keresztény felfogással egyesül. Marullus a közismert antik tavaszi 
környezetben csak annyit mond, hogy ne töltsük szomorkodás-
ban rövid életünket. Balassinál így változik meg az érvelés : 
Nemde valakiért aggasztaljuk volt mi inkább ifjú életünket, 
Kiből azt sem tudjuk, hol és mely órában kiszorítnak bennünket, 
Kivel mit gondoljunk ? ha isten jó urunk,2 ő mindennel jót tehet ? 

1 Jázon, Éneás és Lavinia V., Bessus IX., Procris XXI. és Coel. 
VIII., Prometheus L., Ulysses LXXXVIII. , továbbá egy bizonyos 
izméni ifjú, kinek mátkáját a hajósok tengerbe dobták XXI. V. ö. még a 
XXX. verset. 

2 Sziládynál v. sz. a másoló hibás vesszőzésével (28.) 
Irodalomtörténeti Közlemények. XXIII. 29 
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És három sorral alább is Istent emlegeti, holott ugyan
abban a költeményben Cupido tavaszi serénykedéséről szól. 
Az V. énekben Vénust áldja kis fiával együtt, a következő vers
szakban meg az Isten színe látását alkalmazza hasonlatképen, 
így kerül össze Vénus Judit tal és Holoíernesszel (VII.), Cupido 
Istennel (XXI.) mint a német dalgyűjteményekben, Vénus, 
Diana angyallal, tündérrel (XXXVIII.) stb. Szaporítani lehetne 
a példák számát, de minOtcsak azt bizonyítaná, hogy Balassi, 
mikor ókori elemeket használ, nem helyezi magát egyúttal 
az ókori világba és hogy az antik apparátust csak tudós bal
lasztként alkalmazza, a mi mai fejlett történeti érzékünk előtt 
különösnek tetszhet, de Balassi kortársai szemében tudós szín
ben tüntet te fel a költőt. 

Viszont ha a klasszikus ismeretek csak a tudós színezet ki
fejezésére szolgálnak és legfeljebb egy-egy hasonlat, bók vagy 
allegorikus összefoglalás szerepére szorítkoznak, ebből az az 
előny háramlik a költőre, hogy az antik elem egyáltalában nem 
nyomja el a költemény érzelmi menetét. Balassi sohasem ír 
olyan költeményeket, a melyekben az ókori elem önmagáért 
van, mint pl. a franczia renaissance feje Ronsard teszi igen 
gyakran. Nála az eruditio nem vetekedik az érzelmi ihlettel, 
mert csak másodrangú szerepe van. 

Balassi tehát mintáival szemben nem áll a szolgai utánzás 
álláspontján. Csak udvarló czélzatból nyúl idegen anyaghoz 
de azt épen a czél érdekében kibővíti, a mit különben a vers
forma kényszere is magával hoz. Nem gyakorolt rá mélyebb 
hatást az antik világ sem, a mely pedig eszményképe volt a 
renaissance korának. Él ugyan antik vonatkozásokkal, de 
minthogy ez csak a tudós színezet kedvéért történik, érzelmei 
szabad megnyilatkozásában nem akadályozza. 

* * * 

Az irodalomban nincsenek teljesen elszigetelt írói jellemek. 
Dolgozatom czélja épen az volt, hogy Balassi Bálint szerelmi 
lyrájának irodalmi környezetét világítsam meg, mert eddig 
ezeket a kapcsolatokat, bár költőnk főmintái ismeretesek vol
tak, meglehetősen elhanyagolták. Egy ilynemű kísérlet azonban 
egyáltalában nem csökkentheti azt a kedvező ítéletet, a mely 
Balassiról a köztudatban kialakult. Balassi hatalmas írói egyéni
ségét nem meríti ki a reá ható irodalmi erők ismertetése. 

E C K H A R D T SÁNDOR. 


