
BALASSI, CREDÜLUS ES AZ OLASZ IRODALOM 
(Harmadik, befejező közlemény.) 

4. 
Balassinak jártassága a pásztordrámák világában a Juiia-

ciklustól kezdve mindenesetre kétségtelen. Nemcsak echós ver
seit s az egyikben szereplő neveket vette jórészt jJasztordrá-

_ mákból : verseinek frazeológiája is ezért hasonló annyira a 
drámatöredékéhez, sőt a Julia-ciki us (valamint a Coelia-ciklus) 
egészének alakulásában is lehet része a pásztordrámák hatá
sának. Az, hogy Cupido a helyett, hogy végre békét hagyna 
neki, újra nyerhetetlenre gerjeszti, sőt épen azt mutatja meg 
neki, akiben régi kedvesét ismeri fel, az Amarüli expositiójá-
hoz is hozzátartozik. A megtévesztésig való hasonlóság, amelyet 
kivált a Coelia-ciklus emleget, a pásztordrámában is ott van, 
de, mint végül kiderül, valóságos azonosság következménye. 
Talán az, hogy a Coelia-ciklusban a megtévesztő hasonlóság
gal mintegy mentegeti, hogy újra szerelemre lobbant, ugyanT 
csak az Amarüli emléke; Credulo önmaga előtt is csak ezzel 
tudja igazolni vélt hűtlenségét. 

A Julia-ciklus lezárása is oly költemény, amely főrészében 
az Amarüli egyik lírai részletéből, Selvaggio első felvonásbeli 
monológjából készült, valóságos műfordítás: 

•Ghe mi rileva errar per gli hermí boschi, 
Fra rubi, pruni e sterpi, 
Per érte balze e dirupati sassi, 
Per gli specbi. e pei dumi hispidi e foschi, 

Tané d'Orsi e di Serpi, 

Dov'huom giamai non mosse awora i passi, 

Mi haszon énnekem 
Hegyeken, vö|gyeken 
Bujdosva nyavalyognom, 

~Szö'ínyü havasokon 
Fene párduc módon 
Kietlenben bolyognom, 
Tövis közt bokorban, 
Sok esőben, hóban 
Holtig csak nyomorognom ? 
Medvékiirck barlangit, 
Vadak lakóhelyit 
Mi haszon, hogy bejárom, 
Emberek nem lakta 
Földön ily régulta 
Mi jutalmamat várom, 
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Se meco sempre stassi 
Amore, ovunq'ne i mi rivolga il piede, 
E con stral nuovo a saettar mi riede, 
E col membrarmi il bel söave sguardo 
Giunge nuov'esca al foco, ov'io tutt 'ardo ? 

Col fuggir l'otio, ond'ha virtute i! bando, 
Ed hor Cerva ed hor üamma, 
Hor lépre, hor altra fiera függitiva 
Con le réti e co'veltri andar cacciando 
Sperai, che la mia fiammá 
Si rollentasse, ma si fa pin viva: 

Che la mia Ninfa schíva 
Vien meco e siede in mezzo del mio pelto, 
E sol di lei pensando ho alcun diletto : 
Né men, perch'ella sia dagli ocehi lange, 
L'amorosa saetta il cor mi punge. 

Ahi quante volte lombra d'una pálma 
0 d'una salce lenta, 
Che da Taure crollar talhor mirai, 
Ingannö dolcemente gli oechi e l'aima, 
E diss': hor s'appresenta 
Quella, ebe mi eondanna a tragger guai, 
Perche di lei pensai 
Che fosse l'ombra. E mentre di lontano 
Seguir la volli, il mio pensier fu vano. 
Non è sasso, ne tronco, ove non sia 
Pinta per man d'Amor la Ninfa mia. 

A rivederla a forza Amor mi mena, 
Ancor cWapertol veggia, 
Che'n volerla mirar io corro a morte : 
Poich'ella prende a scherzo la mia pena, 
Gui nulfaltra pareggia, 
E per me chiude dj. pietà le porte. 
Ahi dolorosa sorte, 
Sprezzo Tirrenia (o d'Amor strano effetto) 
Che non men d'Amarilli have l'aspetto 
Leggiadro e bello, e per me s'ange e strugge, 
E costei seguo, che s'appiatta e fngge. 

L' ingiusto Amor s'e contra me giurato, 

Ha mindenütt éget 
Szerelem engemet, 
Mind bi»m, kínom csak károm ? 

Sokszor vadászassál, 
SzépTTnaÜ'arás zá ssaí 
Én mind csak azon voltam, 
Hogy nagy szerelmemet. 
Ki forral engemet, 
Szivemben mint megoltsam, 
De semmit sem nyertem 
Véle, sőt vesztettem, 
Mert inkább égtem, gyúltam,, 
Mert valahol járok 
S valamit csinálok, 
Elmémben mind_ott forog 
Tüträ-'szep îépe, 
Gyönyörű beszéde, 
Lelkejn éjrteJ&Kiv-JwJzog ; 
Valahová nézek, 
Ugy tetszik szememnek, 
Hogy mind előttem mozog. 
Noha felmetszette 
Szivem közepette 
Cupido néki képét 
Gyémánt szép betűkkel 
Maga két kézivel; 

De mégis szép személyét 
KéznT'élüz engem, 
Noha nyilván érzem, 
Hogy csak vallom gyötrelmét. 

Más kegyes is engem 
Szeret, de én üt nem, 
Noha követ nagy hiven, 
Azért mert az Isten 
Csodául nagy bölcsen 
Csak Juliára épen 
Minden nagy szépséget 
E földön ngy szerzett, 
Hogy senki szebb ne légyen. 

Oh én reám híhüdt, 
Elvesztemre esküdt 
Igen hamis szerelem, 
Miért nem holdultatsz 
Meg annak, kit jártatsz 
Utánam szerelmesen, 
S mire kedvem ellen 
Gyútasz ahhoz engem, 
Aki megnyerhetetlen? 
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E convienmi obbedire, De te törvényidnek, 
A la sua legge, ancorche obliqua e dura. Noha csak vesztenek, 
Ma folle; ehe chiejígi' io più lieto stato, Kételen kell engednem, 
Se per costei languir e Zsámolyul vetettél, 
E viver chiuso entro a prigione oscura Rabjává ejtettél 
M'è più dolce Ventura, Mert Júliának engem, 
Cbe '1 gioir per qualunque in libertate ? Kinját, hiszem, csuda, 
Più '1 guardo suo, diviso da pietate Tiogy mintha jó volna, 
Bramo, che quel d'altrui pietoso humile. Oly örömöst viselem. 
Segui pur dunque, Amor, l'usato stile. 

A parallelizmusok és felsorolások megválogatását vagy 
szaporítását egyedül a Balassi-strófa hármas szerkezete szabja 
meg. Az olasz canzone egy-egy versszakát általában két 
versszakban fordítja, csak a harmadik marad csaknem felhasz
nálatlan, úgyhogy csak a másodiknak és negyediknek meg
felelő rész határán érinti annak gondolatát. A fatörzsbe vésést 
elhagyva, a szívbe vésést emeli ki világosabban — ez nála 
csakúgy, mint az olasz költészetben,1 gyakori motivum, s i t t 
a folytatás fontosabbá is teszi. 

Egy másik jellemző apró eltérés, hogy míg Selvaggio 
magát esztelennek mondja, mert az után jár, aki nem törődik 
vele, noha más is van olyan szép, Balassi itt , a búcsúversben 
sem gyöngíti ezzel bókjai értékét s most is vallja — Credulo 
szavaival ! — hogy hódolatának oka Jul ia kivételes tökéletessége. 
Balassi gyakran «morog» Cupidóra, s ezúttal is hozzá fordul, 
ahol az eredeti harmadik személyben beszél róla. 

Balassi versének hátralévő részét is az a gondolat foglalja 
egybe és a többihez, amelyet Selvaggio monológjának vége 
hangoztat, hogy a kegyest minden kegyetlensége ellenére 
kénytelen szeretni. De még két hasonlatot iktat oda, s a má
sodik kapcsán oly lezáráshoz juttatja az éneket s vele az egész 
ciklust, amilyennek nyoma sincs Selvaggio énekében. Az első 
a Petrarca óta legállandóbb szerelmi hasonlatok egyike, a 
tűzbe csapódó lepkéről; futólagosabb alakban ez is megvan 
— más helyen — az Amariüiben. (II. 4. . . . Qual semplice 
farfalla, Gioir sperando nell'accesa fiammá . . ,) A költemény 
végén aztán, mielőtt a záróversszakban kijelenti, hogy többé 
nem énekel Júliáról, azt kívánja Balassi, hogy ha már kény
telen engedni Cupido törvényének, ha Júl iá t kell szeretnie, 
noha kegyetlen, s ezt tudva le kell is mondania minden re-

1 Credulo az I. felvonás második jelenetében is panaszolja, hogy semmi 
sem törölheti ki «l'imagine scolpita in mezzo Talma». Angerianusnál is 
megvan, de sok más közt abban a villan^lla-gyüjteményben is, amelyben 
a malom- és harangmetafora : «il sao bel volto raro Porto nell'alma mia 
scolpito e chiaro.» (L. Zeilschrift für roman. Philologie, XVI 484. 1.) V. ö. 
még Nasco. Il primo libro dei madrigált: "Io vorrei poter dire, Amor, 
come scolpita in vari modi Porto nel cor la dolce e bella Lodi» — Groto, 
Rime, I. 51. : «nel mio petto ho il viso vostro finto Per man d'Amor 
dipinto» stb. 
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menyről, legalább verseiben —..̂ a«—ezzel záródó ciklusban. — 
tessék meg szép képe, ahogyan Cupido szívébe véste. Ez egé
szen a művészi öntudatból eredő fordulata az udvarlásnak : 
őse, ha nem is okvetlen mintája, leginkább Propertius, akit 
már több vonatkozásban említettek Balassimintói közt, s aki
nek egyik legszebb költeménye, az £^aays_I8 j ie leg iá ja , Sel-
vaggio panaszának is mintája lehetett ; elhagyott erdőben 
hangzó panasz ez is, amiért Cynthia nem törődik vele : mind
ennek ellenére énekelni akarja, csak az erdők és hegyek vissz
hangozzák Cynthia nevét. Másutt azt írja: \i£t. 2.)\ «Carmina 
erunt formae tot monumenta tuae.» 

Balassi énekének líraisága valahogy az eredeti szoros 
követése ellenére is egészen más, s ezt kivált az intonálás különb
sége okozza; ez ad különösen Balassias ízt az egésznek, s 
teszi -— a költemény további menetét irányító főminta lágy 
szentimentalizmusa ellenére — Balassi egyik legférfiasabb 
szerelmes versévé. Egy versszak áll Selvaggio panaszának 
fordítása előtt. Általa egészen más lelkület kifejezőjévé válik 
a panasz, s a magában keveset mondó felkiáltás-sorozat folytán 
lehet a hangulat-egység megbomlása nélkül határozott búcsúszó 
ugyanaz az ének, amely panaszolja, hogy nem tudja nem sze
retni Júliát. E felkiáltás-sorhoz is lehetne párhuzamot találni 
az Amarittihen, Selvaggiónak az echóval való beszélgetés előtti 
panaszában. Ott Balassi megrövidíti, mert ő külön echós verset 
ír, amelynek minden versszaka egy panaszt vagy kérdést 
és egy választ foglal magába; e keretbe nem fért bele az egész 
panasz, de másutt csaknem minden elemét értékesíti: a panasz 
kezdete éjjel-nappali nyugtalanságról szól, mint a XL (és XX.) 
ének, aztán következik a természet Őt körülvevő mindenféle 
jelenségének megszólítása. Remete hegyektől, verőfényes, kies 
partoktól, sziklaoduktól, elhagyott erd'őktől kérdi, van-e más 
oly szerencsétlen, mint ő, s erre kapja az echó válaszát. Balassi
nál csak a magas kősziklák és a kietlenben nőtt,fák maradnak 
meg ott, viszont a ciklus záróversében ugyané panasz mintá
jára kerülhettek ugyanoly patetikus kérdés elé az énekkezdő 
megszólítások. De ő azt a természetet szólítja meg, amelyet ő 
szeret, amelyben ő élte vitézi életét s panaszának különös 
nyomatékot ad az ellentét, amely e közt van és a közt, ahol 
most bujkál: 

Oh nagy k^rek kék ég, vitézsé», fényesség, csiltagok palotája, 
Szép zölddel beborult, virágokkal újult jó illatú föld tája, ,..-.-
Csudákat nevelő, gályákat viselő nagy ienger morotvája ! > . . 
Mi haszon énnekem hegyeken, völgyeken bujdosva nyavalyogom . . . 

Arra eszmél e költeménnyel, mily képtelenség, hogy mikor 
ott van a nagy szabad természet, az ég, a föld, a tenger, 
amely csupa szépség, ragyogás, vidámság, illat, csoda, ő a 
komor-sötét helyeket bújja, noha tudja, hogy semmit; sem ér 

Irodalomtörténeti Kőelemények, XLVII. 2 4 
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vele. Hogy nem véletlennel van dolgunk, igazolhatja sok helyett 
még egy példa Balassi verseiből, amelyben ugyancsak egyéb
ként végig követett mintától tér el hasonló irányban : Marullus 
tavaszi verse zárt symposion hangulatának kifejezése, a tavasz 
mulatságra hívó jele benne a ház virágdísze : 

Non vides verno variata flore 
Tecta, non postes viola revinctos? 

Balassi e helyett az egész föld, a tágas mezők, magas hegyek 
és völgyek ragyogására figyelmeztet : 

Széjjel tündökleni nem ládd-e a földet ? gyönyörű virágokkal 
Mezők illatoznak, jó szagú rózsákkal, sok színű violákkal, 
Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngének sokféle madár szókkal. 

Ezeket a változtatásokat Balassinak a természethez való 
sajátos viszonya szabja meg. A Julia-ciklus záróénekének 
intonálása oly erővel juttatja kifejezésre helyzete méltatlan-
ságának érzését, hogy bár a panasz után a hódolás Táltoz-
hatatlanságáról, Cupido törvényének való engedésről szóló részt 
is tolmácsolja, ez a kezdeti lendület természetessé teszi azt a 
végső fordulatot, mellyel mintegy búcsút vesz Júliától. 

Az Amarilli I I I . felvonásának kardala az az anakreoni 
bök, amellyel a De virgine Margaréta kezdődik: a női szépség 
öldöklő hatalmáról : 

Ond'altrui movan guerra, Vitézek karjokkal, 
Natura l'unghie e'l morso Kigyók fukiájoskal, (?) 
Diede al leon, a 1' orsó, , Bikák szarvokkal sértnek, 
A la serpe il velen, al tauro il corno ; Körmökkel szép sólymok, 
Ma sol d'un viso adorno Foggal oroszlánok 
Armô le Ninfe-e di furtivi sguardi, Szaggatnak, amit érnek, 
Ond'escon fiamme e dardi. Csak a szép leányok 

S az basiliskusok 
Hogy a szemekkel ölnek. 

Latin Airakreon-fordításokon kivül Tasso Amintáj&n&ls. egy 
helyére mutatott rá eddig Eckhardt. I t t is valószínűleg több-
felől ismert ötletet használt föl Balassi. De valamennyi válto
zatnál közelebb áll az ő strófája az idézett kardalhoz már 
abban is, hogy első helyen a vitézekről szól, míg Anakreon 
csak közvetlenül a nők előtt említi a férfiakat, Tassónál meg 
ez a párhuzam egészen hiányzik, hasonlóképen a bikáé is, a 
kígyókról meg sem ő, sem Anakreon nem szól. De ezeknél is 
jellemzőbb, hogy az AmariUiben és Balassinál nem a szépség 
áltálában a nők fegyvere, hanem a szem, a tekintet, amelyből 
a kardal szerint tűz csap ki : inn^lr-^már Természetes, hogy 
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Balassi párhuzamul a baziliszkusra is utal.1 Sőt a szem gyilkos 
hatásának magyarázatában végül oly mozzanat következik, 
amely nemcsak természetesen juttatja eszébe a baziliszkust, 
hanem természetesen vezet át a tűzben élő lényekkel való, 
Fulgosiusra hivatkozó példálódzásokhoz is. -

A pásztordrámának szinte lényegéhez tartozik, történeti 
fejlődése, az olasz udvari műveltséghez való tartozása folytán 
is, az udvarló szerelmi lírával való rokonság, sőt a lírai, leg-
főkép pedig Petrarca-idézetek vagy parafrázisok halmozása. 
Egyik-másik pásztordráma egészében vagy nagyobb darabjaiban 
valóságos Petrarca-cento ; Castelletti is részese kora Petrarca
kultuszának, s még egyik komédiájában is (11 Furbo, 1584.,) 
Petrarca verseinek épen nem Laura-szerű hölgytől kapott 
példányával jelenik meg a szerelmes. Nem lephet meg, hogy 
Balassi legjellegzetesebben Petrarca-szerű verse is még közelebb 
áll a vele kapcsolatban idézett Petrarca-helyeknek Amarilli-heli 
parafrázisához. A XL. ének 3. versszaka époly közel áll az echós 
jelenet idézett kezdetéhez, mint Petrarcához, a természet szép
ségpazarlásának, (9. vsz.) valamint a mennyei szépség és 
a kegyetlenség Össze nem illő voltának hangoztatása, amely 
még jellemzőbb alakban ismétlődik a ciklus utolsóelőtti énekében, 
Credulo és Amarilli jelenetéből juthatot t közvetlenül Balassihoz. 

Poiche natura ha nel tuo vago viso XL. 0 te böles természet, 
Tutto il suo bel compitamente accolto, Minden nagy szépséget 
Perché con la beltà la cortesia Egy üvéigy mint formálsz?...2 

Non giungi?... LVII. Az mennyei orcát, 
Életem birtokát v 
Ha Isten néked adta, 
Angyali ábrázat 
Ha vagyon te benned, 
Miért vetsz engem kínra? . . . 

Tu fai torto a te stessa, Ha az mehnybeliek 
Perché in Dee non regnô mai crudeltate. Olyan kegyelmesek, 

Térj te is kegyelemre, 
Angyali orcádat 
Mert te megalázod, 
Ha üzsz számkivetésre. 

1 V. ö. Eckhardt: Középkori természetszemlélet. EPhK. 1929.87. 1. és 
n. ó. 241. 1. BaziliszJcus és szalamandra Balassi korának latin költőinél. 
Különben a baziliszkus is sokszor előkerül a XVI. század olasz szerelmes 
verseiben is, így a már említett velencei villanella<iyüjtemény egyik füzeté
ben (Quinto fiore di villanelle ed arie Napolitane) : 

La venenosa vista e'l fiero sguardo 
Del Basilisco a'l huom toglie la vita, 
E voi co gl'occhi per virtù d'A more 
Togliete achi vi mira, anima e core. 

Ugyanez dallammal a Daun-kódexben. (Chilesotti kiadása, 34. 1.) 
2 V. ö. még a ciklus záróversének már említett helyét: «,..Azért 

mert az Isten... csak Juliára épen minden nagy szépséget... szerzett...» 
24* 
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(Ebben az esetben az Eckhardttól emiitett Petrarca-hely egészen 
távoli.) Mindezek után is époly kevéssé merném tagadni, mint 
állítani, hogy Balassi ismerte Petrarcát is ; feltűnő minden
esetre, hogy ha ismerte, miért nem használta föl egy költe
ményét sem egészében, amint tette Marulluséival, Angerianuséi-
val, Joannes t Secunduséival vagy az Amarüli egyes lírai 
részleteivel. Épen nem lehetetlen az sem, hogy kora alacso
nyabbrangú poétáit jól ismerte, legfőbb mintájukat, kinek 
költeményeit épen az ő korában adták ki legsűrűbben (a XVI. 
századból 167 kiadás ismeretes, tízszer annyi mint a követke
zőből),1 nem vagy csak kevéssé. Itáliában Petrarca klasszikus 
hagyomány immár, de idegenben, ahol történeti tudat és foly
tonosság nem kötelez és nem kalauzol, a nagy hagyományok kor
szerű elvizenyősítése rendszerint könnyebben válik népszerűvé 
s jut el még a legműveltebbekhez is, mint maguk a nagy 
klasszikusok, 

5. 
Minthogy ezek szerint Balassinak a korabeli olasz köl

tészetben való otthonossága iránt nem maradhat semmi kétség, 
magától összeomlik az az elmélet, amely ausztriai német pél
dának tulajdonít döntő szerepet Balassi magyar költői gyakor
lata megindításában és műformája kialakításában.2 Ehhez az 
elmélethez is csak az a nézet vezethetett, amely Balassi hazai 
előzményét a humanista latin gyakorlatban látja, s ettől más 
irányba való fordulásához, magyarnyelvű énekköltés megkez
déséhez szükségesnek tartja másféle idegen irodalmi példa 
hozzájárulását. Holott a magyarnyelvű énekszerzés magában 
véve nem újság, és semmi nyoma sincs annak, hogy Balassi 
korábbi latin gyakorlattal szakított volna, miként Ronsard vagy 
Kochanowski -— hogy ő kezdetben ilyennek körébe tarto
zott, annak nincs hitelt érdemlő bizonyítéka; épen pályája 
elején tartozik erősebben magyar és külföldi e'we&szerzés 
hatáskörébe, és a humanista nyomok csak később sűrűsödnek 
költészetében. (V. ö. Eckhardt dolgozatait.) Abban az ének
kultúrában, amely pályája kezdetén ösztönzői közé tartozik, 
megvan a maga szerény helye egy — flamand származású, 
olasz kultúrájú — bécsi-prágai udvari zenész német szövegű 
szerzeményeinek is, amint hogy Balassi istenes énekeiben s 
ezáltal versformáiban is kétségtelen a német protestáns egy
házi ének hatása. (Az az újabb megállapítás, hogy Besztercebá
nyán kívül Nürnbergben is tanult,8 külön jelentőséget kap 

1 V. ö. A. Graf :. Petrarckismo ed antipetrarchismo- (Attraverso il 
cinquecento.̂  13. 1. 2 J. Trostler : Die Anfänge der ungarischen Persönlichikeitsdichtung. 
Deutsch-Ungarische Heimatsblätter, 1933. 3 L. Schulek Tibor: Újabb adatok B.B. élet éhez. Protestáns Szemle, 1936. 
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azáltal, hogy ott épen az ő odakerültét követő évben jelent 
meg a cseh-morva testvéreknek német énekeskönyve, s az 
Petrus Herbertusnak azt az énekét is közölte, amelynek for
májában Trostler joggal jelölte meg a Balassi-strófa pontos 
megfelelőjét.) De nagyobb vagy épen döntő hatást a német 
énekköltészetnek Balassi elindulásában arra hivatkozva tulaj
donítani, hogy a külföldi idegen nyelvek közül igazán jól, 
vagy legjobban németül tudott, semmiképen sem jogos. Ami 
a Gesellschaftsliedben Balassival közös, az részben az olasz 
költészetben is megvan, részben a németben is kétségtelenül 
onnan ered. Schallenberg pedig, akit Trostler hajlandó Balassi 
legfőbb példaképéül feltüntetni, csak padovai tanulóéveiben 
kezdi e költészetet olasz példára művelni, korábbról vulgáris 
nyelvű kísérletének nyoma sincs; onnan pedig 158jî-baa tért 
haza — s akkor már Balassi műformája régen kialakult. I t t 
is feltűnik, hogy a «Raumgebundenheit» szellemtörténeti tör
vényszerűségét hangoztatva, mily könnyű elhanyagolni az 
idő sokkal áthághatatlan abb és egyértelműbb törvényét. Balassi 
költészetének kibontakozása a német renaissance-lírát még csak 
előkészítő legelső — szövegükben csaknem kizárólag fordítás-
j'ellegű — zenei gyűjtemények megjelenésével egyidejű. Ami 
pedig Schallenberget illeti, jelentéktelenebb volta ellenére 
tanulságos (mert a német kultúra területén egyetlen csaknem 
egykorú) párhuzam Balassi költői magatartásához, de emennek 
aligha volt mit tanulnia tőle.1 

De vajon nem valószínű-e legalább annyi, hogy olasz
műveltségéhez is Bécsen át jutot t Balassi ? Épen nem hinném. 
Bécs kezdettől fogva való kizárólagos közvetítő szerepének 
hite valóságos történelmi babonává lett. Pedig a XVI. század
ban à magyar szellemi «tér» közvetlen «Hinterland«-jához 
épen annyira hozzátartozik Észak-Olaszország,mint Ausztria, i 
s azt hiszem, Balassit az olasz műveltség magyar környezetben, t 
az erdélyi fejedelmi udvarban ragadta meg, akkor, amikor ' 
vitézi mivoltában tétlenségre kárhoztatva töltött ott hónapokat. 
Aligha véletlen, hogy fennmaradt költeményei közül egy sem 
tanúskodik • ennél korábbi időről, onnan való hazatérte után 
pedig mindjárt csoportosan vannak keltezett költemények is, 
vagy az, hogy Balassi költeményeinek épen legkorábbi, házas
sága előtt írt csoportjában állnak az olasz nótára írottak mind 
— nagyobb számban, mint bármely más nyelvű nótára írottak. 
Balassi ugyanúgy jutot t Báthory István udvarába, mint Gyulai 
Pál, a Padovát já r t tudós államférfi, akiben Kesiény Zsigmond 
a magyar világi műköltészet megindulásának szükségszerű 

1 Trostler szerint (295.1.) : «Es ist auch diesmal das Vorbildliche, das 
Beispielhafte in der Erscheinung seines österreichischen Doppelgängers, das 
B. gefesselt und gefördert hat: der grössere Motivkreis (?!), das unbedingte 
formale Können, das sentimentale Auskosten vpn Situationen.» 
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voltát tudatosítja. Mikor aztán Báthoryval Lengyelországba 
j ment, ott is ugyanannak az olaszos műveltségnek a levegőjé-
! ben maradt. Erdély és Lengyelország1 olaszos műveltségének 
I legfőbb táplálója pedig a velenceij terület egyetemi városa, 

Padova volt, és Balassi, ha nem jár t is Padovában, csak-
<úgy--a padovai műveltség neveltje, mint Schallenberg vagy 
Kochanowski, akik padovai tanulóéveik alatt lettek anya
nyelvükön költővé. 

Meggyőződésem, hogy a magyar világi műveltség a XVIII . 
századig általában egy külföldi városnak sem, köszön többet, 
mint Padovának. A magyar ifjúság ottani tanulásáról jó jegy
zék áll rendelkezésre Veress Endre kiadványában. Épen az 

! erdélyi fejedelmi udvar jórészt Padovan át kapott olasz mű
veltségéről Kästner .Jenő rajzolt újabban (Corvina, 1922.) kitűnő 
képet. Nem lehet i t t célom, hogy új részletekkel gyarapítsam, 
annál kevésbbé, hogy Padovának a magyar szellemi élet szem
pontjából való korábbi szerepéről beszámoljak. De rá kell 
mutatnom Padova akkori szellemi életének egyes vonásaira, 
amelyek leginkább magyarázzák a magyarnyelvű világi köl
tészet történetében való jelentőségét. Mert az, hogy a magyar 
világi költészet XVI. századi művelői közt oly aránytalanul 
sokan voltak padovai difxkok, vagy éltek ilyenek környezeté
ben, nem pusztán annak következménye, hogy különféle, föld
rajzi, gazdasági, vallási, „ politikai és személyi okokból épen 
ott sokan tanultak. Padova nemcsak a közép-európai világiak 
legkedveltebb olasz egyeteme, s nemcsak hogy ez az egyetem 
épen a XVI. század közepe táján éri el virágzása tetőfokát: 
a padovai szellemi élet akkoriban egészen különleges termé
szetű és jelentőségű is volt. Amint a XVI. századi európai 
szabadgondolkodás történetének ismerői előtt nem lehet két
séges, hogy nem véletlenül volt padovai diák Dudith is, meg 
az unitárizmus több vezére, sőt a szombatos szekta alapítója, 
Eössi András is, és amint nem lehet kétség, hogy Livius városa 
történeti kultúrájában, ahol akkor a filológiai és archeológiai 
módszernek, valamint a történeti korok értékelésének nagy 
vitája folyt, van az alapja annak, hogy a korszaknak csaknem 
minden önálló magyar történetírója Brodaricstól Verancsicson, 
Zsámbokin, Forgáchon és Istvánffin át Szamosköziig (nem is 
szólva egyes erdélyi politikus emlékirat-írókról) padovai diák 
volt — épen oly kétségtelen, hogy a magyar világi költészet 
első nagy virágzásában is fontos része volt Padova sajátos 
műveltségének.2 

1 Ez utóbbiról v. ö. Omaggio deli' Accademia Polacca alV Universiià 
di Padova. Cracovia, 1922. 2 Padova szerepét leginkább Toffanin emeli ki az újabb olasz irodalom-
történetírók közül : 11 cinquecento. — Fine deW umanesimo. - Idee poche, ma 
chiare sulle origini del secentismo. (La Cultura, III. k.) 
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Petrarca hagyományának feltámasztója, a tudatos petrar-
chizmus alapítója, J^embo, aki a trecento nagyjai óta elsőnek 
tudta elméletben és gyakorlatban összeegyeztetni a humaniz
must a vulgáris nyelvű irodalom művelésével, a legkövetkeze
tesebb ciceronianizmust a volgare illustre követelményével, a 
századforduló táján, épen pályája i ly szempontból nagyjelen
tőségű hosszú szakaszán, Padovában élt, s az ö működése által 
lett az a vidék az olasz irodalmi műveltség részesévé, oly
annyira, hogy Padova nemsokára Firenze legfőbb és, épen 
mivel nagy helyi hagyományok nem korlátozták, modernebb, 
a következő fejlődésnek irányt mutató vetélytársa. Noha a 
volgare ellen küzdő ciceroniánusok legnevezetesebbjei is a padovai 
egyetem tanárai voltak akkoriban (a kor legkitűnőbb magyar 
humanistái jórészt ezeknek, legkivált Bonamicusnak, tanítvá
nyai), a padovai szellemi életben mindig újra felülkerekednek 
az olasz irodalom hívei. A. Firenzével való vetélkedésre jel
lemző, hogy az első igazi olasz akadémia-alapítások egy esz
tendőben, 1540-ben, e két városban történnek meg, és Pado
vában rövid időn belül nem kevesebb, mint négy akadémia 
alakul. Alig van a század olasz irodalmi életének nevezetes 
alakja, aki hosszabb-rövidebb ideig Padovában ne élt volna, 
a költők közül a legnagyobb, Tasso is sokat köszönhet padovai 
ösztönzéseknek, a pásztordráma másik legnagyobb mestere, 
Gruarini is. (Egy padovai orvosprofesszor támadása nyomán 
került sor utóbb a műfaj elméleti megvitatására.) 

De PadovábáD, leginkább az Accademia degli Infiammati 
körében, lett először tudatossá az az ízléstörekvés is, amelyet 
utóbb seeentismónak, XVII. századi ízlésnek, azaz barokknak, 
concettismónak, azaz ötlethaj h ász ásnak, vagy marinismusnak 
nevez az olasz irodalomtörténet. Legfőbb képviselői Sperone 
Speroni1 és Tomitano. Speroni azt írja egyik dialógusában, 
(Délia vita atttva e contemplativa) : «Aki jót akar nekem, ne 
javasolja, hogy latinul írjak; mert én inkább akarok úgy 
beszélni, ahogy ma beszélnek az emberek, az én hazám javára, 
nem tar tva igényt nagy ember címére, semhogy senkinek nem 
használva jó ciceroniánus hírében álljak és a latin nyelv 
színeivel és eleganciájával miniáljam lapjaimat . . .» A vulgáris 
nyelv e védelme már olyan támadás a latin nyelv kései mű
vészei ellen, amilyenre természetesen nem kerülhetett sor Dante 
és Petrarca korában, de Bembónál sem, akihez Speroni köz
vetlenül csatlakozik. Speroni és Tomitano programmja is a 
vulgáris nyelv megnemesítése, de ezt nem egy vagy néhány 

1 Az első közleményben (146. 1.) tévesen írtam, hogy Tomitano a ma
gyar éneket épen S. ajkára adja; abban a részben áll az, ahol S. felszólí
tására a több magyarral való későbbi levelezéséről is ismert humanista 
filológus, Paulus Manutius, Aldus fia, veszi át a szót. ,i 
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klasszikus példakép követésével akarják elérni, hanem Aristo
teles retorikája és poétikája szabályainak a modern köitoi 
irodalomban való érvényesítésével. S épen e programmpont 
megvalósításában, a szóképek és szónobi alakzatok tanának 
túlzó és egyoldalú érvényesítésében, látja az újabb olasz iro-
dalomtörténetírás a secentismo elméleti igazolását s ebből 
származtatja az irodalomban való uralomraj utasát.1 A képhal
mozás és ötlethajhászás lovagkori hagyományai egészen soha 
ki nem vesztek, s a Bembo petrarchizmusa ejőtt és vele egy* 
időben a spanyol származású Cariteo, Tebaldeo, és Seraphino 
Áquilano udvari lírájában érvényesült túlzásokat a petrar-
chizmus csak ideig-óráig szoríthatta vissza irodalomalatti 
rétegbe. Speronival és Tomitanóval ezek a tendenciák is elmé
leti igazolásukhoz jutottak, legföképen Tomitanónak épen 
abban a munkájában, amely a többször említett magyar ének 
emlékét is megőrizte. Ha Balassi csakugyan ismert valamely 
a vulgáris nyelvű irodalmat igazoló programmírást, az is leg
inkább ez. lehetett volna. De hogy Báthory István környeze
tében, Padovában tanult magyarok és jórészt Padova—Velence
vidéki olaszok körében az olasz irodalom oly termékeivel 
ismerkedhetett meg elsősorban, amelyek az akkor még jelleg
zetesen padovai ízlésnek (Speroni Canaee c. tragédiájának egy
korú bírálója ezt az ízlést bélyegezte is meg a pata vin itá 
névvel) legkedvesebbek voltak, az bizonyosra vehető; különben 
kimutatott olasz mintái és a párhuzamokat legbővebben szol
gáltató egyéb olasz kiadványok keletkezésének vag^v legnagyobb 
elterjedésének helye is csaknem kivétel nélkül Eszakitáliának 
Padovához legközelebb eső vidéke, a nyomtatásban ismeretesek 
nyomtatásának helye meg Velence, amellyel Padova politikailag, 
gazdaságilag, társadalmi és szellemi tekintetben egyaránt a 
legszorosabban összetartozott. A padovai diákok legkönnyebben 
velencei kiadványokhoz jutottak hozzá. Minthogy pedig sehol 
annyi padovai magyar diák nem, volt együtt, mint Báthory 

1 A padovai aristotelizmus irodalomelméleti fejleményének másik fő-
mozzanata a költészet feladatáról és kiválta tragédia hatásáról való elmél
kedése. (Â Poétika értelmezésének a francia klasszicizmus előkészítőjeként 
is fontos, úgyszólván egész első korszaka Padovához fűződik.) Bornemiszáról 
Bod Péter nyomán él az a hit, hogy Padovában is tanult; ezt egykorú adat 
nem igazolja, de az kétségtelen, hogy az a bécsi tanára, Tannerus, akit az 
Elektra előszavában e munkára buzdítójául jelöl meg, évekig tanult ott, 
valamint az is, hogy amit Bornemisza a tragédia erkölcsi hatásáról mond, 
igen'közel áll a katharsis egyik-másik kezdetlegesebb padovai értelmezésé
hez. (Robortello, Minturno, s kivált Maggt.) Ez nem gyöngíti annak a véle
ménynek értékét, amely a Pléiade körében keres analógiát a magyar 
Elektrához, annál kevésbbé, mert hiszen ugyancsak Tannerus és Baïf sze
mélyes kapcsolatát is igazolták; Tannerusban és rajta át Bornemiszában a 
padovai és az azoktól ugyancsak nem független francia tanulságok eevűtt 
munkálhattak. (V. ö. Zolnai Béla: Nyelvek harca. M. Nyelv, 1926. — Wald-
apfel Imre: Bornemisza Péter nyelvművészete. Nyugat, 1931.) 
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környezetében.1 s az iránt sem lenét kétség, hogy ott bőven 
lehetett alkalom olaszul tanulni, legvalószínűbbnek kell tar
tani, hogy ott ismerkedett meg igazán B. az olasz költészettel. 
Hogy ennek mennyire volt elindító xagy továbbvivő jelentő
sége, azt, egyelőre legalább, felmérni nem tudjuk. Annyi bizo
nyos, hogy seinmi más élő irodalomban annyi bátorítást nem 
kaphatott, hogy ne csak a pillanatnak költsön szerelmes verse
ket, hanem összeírásukkal irodalmi megörökítésükről gondos
kodjék, sőt kiadásukra is gondoljon. Az olasz költészettel való 
foglalkozás végigkíséri egész pályáján, nyomai ott vannak 
házassága előtt szerzett énekeiben csakúgy, mint a Julia-ciklus-
ban és azután. Bárhol járt, bőven lehetett alkalma friss olasz 
könyvekhez jutni, akár Bécsben, akár Krakkóban, akár ismé
telt újabb erdélyi tartózkodásai idején : Erdélyben írja Sel-
vaggio monológjának felhasználásával a Julia-ciklus záróénekét 
i s ; lehet, hogy az Amarilli is ott került a kezébe. Maga a 
ciklusalakítás is, mint már többen rámutattak, leginkább olasz 
mintára történhetett, ha nem is Dante vagy Petrarca, hanem 
talán inkább egykorú példák nyomán. 

WALDAPFEL JÓZSEF. 

/ 

1 Magának Báthorynak padovai tanulására tudtommal »incs hiteles 
bizonyíték, a rá vonatkozó kései hagyomány unokaöccsével való össze-
tévesztésböl is eredhet. 


