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KOMLOVSZKI TIBOR

BALASSI, KERECSÉNYI JUDIT ÉS AZ EURIALUS ÉS LUCRETIA

A régi per
A századforduló idején jó néhány éven át szenvedélyes érdeklődéssel fordultak a régi
magyar irodalom kutatói a XVI. század egyik legszebb, művészi megformálását tekintve a
Balassi-versekkel rokon ihletésű és költőiségű széphistóriánk, az Eurialus és Lucretia felé.
Főként a szerzőségjíérdését vizsgálták. Egyesek a Sárospatakon élő Dobó Jakabot látták
a széphistória írójának>i?mások viszont Bajassi^/Dobó Jakabról kiderült, hogy 1577-ben,
a széphistória szereztetésének az évében még csak serdülő, tizenöt éves legényke volt@Balassiról pedig az akkori filológiai ismeretek ugy tudták, hogy Lengyelországban tartózkodott 1577ben, s ezért б sem lehetett a Sárospatakon készült széphistória szerzője©Azután a szerzőség
kérdése körüli vizsgálódás mintha lekerült volna a napirendről, bár azóta is voltak Balassi
kutatók, akik a nagy reneszánsz költő művének tartották az Eurialus és Lucretiát, Dézsi
pedig a Balassinak tulajdonítható művek között (Szilády-nyomán) újra kiadta a széphistória
szövegeddé újabb érvek, bizonyító adalékok vagy feltételezések nélkül. Irodalomtörténetírásunk napirendre tért a probléma fölött, a szerzőség kérdését nem látta bizonyítottnak,
s a Pataki Névtelen műveként tartotta számon
azEmialusls-Lucretiái.
Gerézdi Rábán világi líránk kezdeteiről írott könyvében így sommázta irodalom
történetírásunk véleményét a széphistória és Balassi költészete kapcsolatáról: „ . . . Sáros
patakon, Balassi unokatestvérének, a szintén mágnás Dobó Ferencnek udvarában fordította
egy »ifjú« a híres Eurialus és Lucretiát, Enea Sylvio__Piccolimini széphistóriaját, melyTíaíassi
költészetére nagy hatással volt". 6 A Kézikönyv is hasonló véleményt fogalmaz meg: a szép
história szerzőjét „próbálták már azonosítani Balassi Bálinttal, mivel az ének és Balassi
versei között számos egyező hely van, s Balassi a história versformájából, a három tizenkilen
ces szótagú sorból fejlesztette a maga reprezentatív versformáját, a Balassi-strófát. Ez azon
ban inkább a históriának Balassi költészetére gyakorolt hatásáról tanúskodik . . . az azonban
kétségtelen, hogy az udvari környezetben lejátszódó történet stílusa, szerelmi terminológiája

1
Négyesy László a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1916. január 3-ára meghirdetett
„A Pataki Névtelen neve" с felolvasásában szándékozott Dobó Jakab szerzőségével kapcso
latos feltevését kifejteni. Az előadás napjának délelőttjén került kezébe azonban egy olyan
okmány, amelyből kiderült, hogy Dobó Jakab 1577-ben csak 15 éves volt, így a széphistória
szerzője2 nem lehetett. L. NÉGYESY LÁSZLÓ: A Pataki Névtelen és Dobó Jakab. It 1916. 81 —86.
L. Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. Szerkeszté, jegyzetekkel s bevezetéssel

ellátta: SZILÁD Y ÁRON. Bp. 1879,2 — MATIRKO BERTALAN: „Eurialus és Lucretia" a magyar

irodalomban. EPhK 1890. 644-660.
3

4
5

NÉGYESY LÁSZLÓ: L m.

ILLÉSY JÁNOS: Két adat Balassa Bálint életrajzához. ItK 1895. 192-194.
Balassa Bálint minden munkái. II. köt. Életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva
kiadta:6 DÉZSI LAJOS (1923.) 413-474.
GERÉZDI RÁBÁN: A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962. 289.
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úgyszólván kánona lett a magyar udvarló stílusnak, akár Balassi lírájára, akár más főnemesek
(Batthyány Ferenc, Thurzó György) szerelmi levelezésére gondolunk."7
Az EurialusésLucretia
valamint Balassi költészete között azonban a kapcsolat nem
olyan jellegű, mint általában „mintái", „forrásai" és versei között. A minták esetében az ad
hoc kapcsolat, az egyszeri érintkezés jellege és ténye dominál, az EurialusJ^Lucretiß_^onban
állandó „hatásról" tanúskodik. Itt soha nem közvetlen átvételről vagy utánzásról, a reneszánsz
költői gyakorlat kötelező imitációjáról, hanem rejtettebb kapcsolatról van szó. Babits hang
súlyozta (némi gúnnyal is) Dézsi kiadását bírálva a Balassinak tulajdonított kétes hitelességű
versekkel kapcsolatban: „Nagy költő sohasem áll annyira hatása alatt — önmagának...
Az utánzás, az ún. hatás, gyakran kifejezhető és megállapítható külső és szimpla tények
által is. A költői egyéniség finomabb valami. Az, ami »szemmellátható«: az utánzás; ám a
rokonság, mely egy nagy költő verseit egymáshoz fűzi, belsőbb és sokszor r e j t e t t . . . " 8 Bár
rejtett, de éjgékelhető.
Ä Balassi-filológia sok mindent tisztázott már a régi polémia óta, s leginkább a költő
életrajzával kapcsolatban, különösen Eckhardt Sándor jóvoltából. Balassi 1577. évi szereplé
sét is tüzetesebben ismerjük, mint a századforduló vitái idején ismerhették. Talán nem érdek
telen ezért jelenlegi ismereteinket szembesíteni az Eurialus és Lucretia körüli problémákkal,
néhány, a régi polémiákban nem említett külső körülményre, adalékra utalni és főként sej
tetni a rejtett, benső összefüggést.
Külső adalékok
Balassi 1577 nyarától már itthon, Magyarországon tartózkodott, első ránk maradt
levelét Liptóújváron keltezi július 11-én Balassi Andráshoz.9 A költő apja 1577 májusában
halt meg, s Balassi nem sokkal később hazaérkezett. Bár nem apja halálának a hírére tért
haza, de júliusban mindenképpen itthon tartózkodott. Huzamosabb sárospataki tartózkodá
sának a lehetősége ellen szólna azonban a Dobó Ferenc (Balassi unokatestvére, Sárospatak
ura) és a Bálint közötti közismert ellenségeskedés.10 A Dobó Krisztinával való házasság
kötés, pontosabban a pataki várfoglalási kaland után mérgesedett el e viszony. Nem volt
azonban mindenkor ilyen feszült a kapcsolat a Balassiak és a Dobó-család között. Balassi
apja annak idején Dobó Ferenc apjának, Dobó Istvánnak éppen Sárospatak megváltásához,
12000 lengyel forintot adott kölcsön. Ennek „fejében б és utódai évenként ezer forintot érő
bort szállítottak kamatba, egyúttal a telkibányai szöllőket kötvén le a tartozás és a pontos
kamatfizetés fedezetéül".11 Balassi hazatérésének az évében nem is volt huzavona e kamat
dolgában. Balassi András és Bálint megosztozott rajta, de azután a költő magánál tartotta az
egész „kamatot": „ezért követel később Balassi András Bálinttól öt hordó szerednyei
b o r t . . .". i a
Dobó Ferenc még a következő években sem mutat ellenszenvet vagy gyűlöletet Balassi
iránt. Erről tanúskodik a Balassi, valamint a selmeci és zólyomi polgárok között támadt, s az
udvar elé vitt perben Balassi érdekében kifejtett megértő ügyintézése is 1583-ban. Dobó,
mivel őt bízta meg az udvar az ügy kivizsgálásával, Bécsbe küldött jelentésében Balassi
7

BÉLA).

A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk.: KLANICZAY TIBOR. Bp. 1964.443. (STOLL

8

BABITS MIHÁLY: írás és olvasás. Babits M. összegyűjtött munkái. II. Bp. é. n. Balassa
(1924) 9289.
Balassi Bálint összes művei I. összeállította: ECKHARDT SÁNDOR. Bp. 1951. 309—311.
10

L. ILLÉSY JÁNOS: i. m. — Részletesen: ECKHARDT SÁNDOR: Az ismeretlen Balassi

Bálint. Bp. 1943. 105. s köv.
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12

ECKHARDT SÁNDOR: i. m. 105.
ECKHARDT SÁNDOR: i. m. 106.
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mellett foglalt állást, elhallgatta az „országúti botrányt", s egészében Bálint igazát védve
fogalmazott.13 Dobó Ferenc és Balassi rokoni kapcsolata tehát csak jóval 1577 után mérgese-/
dett el. Amikor Balassi úgy nyilatkozott, hogy Dobó Ferenc egész életében „halálos gyűlölsé
get" tanúsított iránta, akkor a későbbi állapotot általánosította. 14 Balassi 1577, évi (felté
telezhető) sárospataki tartózkodásának a kizáró oka így nem lehet a későbbi „gyűlölség".
Sőt, valószínű, hogy Balassi az örökségével rászakadt, s Balassi András jóvoltából eléggé
bonyolult vagyonjogi-problémáival kapcsolatban kikérte az anyagi ügyekben közismerten
kitűnő érzékkel megáldott Dobó Ferenc tanácsait, s már ezért is felkereste Sárospatakon.
Olyan életrajzi adatot végül is nem ismerünk, amely kizárhatná, hogy Balassi 1577ben unokatestvérénél, Sárospatakon időzhetett volna,15 „az úr gombos kertében".
„ . . .az úr gombos kertében"
A széphistória e záró szavai valamelyes bizonytalanságot hagynak az olvasóban a fel
tételezett szerző társadalmi hovatartozását, helyzetét tekintve, A „gombos kert" XVI.
századi jelentéséről egyébként jó néhány cikk látott napvilágot annak idején. Volt, aki a
Sárospatak теПеШ Gomboshegy, gombos domb jelentést látta benne, mások viszont a bimbó,
virág jelentést érezték helyesnek.16 Az utóbbi értelmezés jár közelebb az igazsághoz, de nem
egészén, illetve nem eléggé pontosan. Bár a „gombos kert" kifejezés virágoskertet jelent, a
gomb, gombos szó mégsem a virág, bimbó jelentéssel, hanem а gömb szóéval azonos. „ . . . az úr
gombos kertében" ezért „az úr gömbös „kertében" jelentéssel bír. Olyan virágoskertről, vár
kertről van szó, ahol a virágok mellé tűzött karókat égetett mázas cserépgömbök díszítették.
Lippai János írja a XVII. században Lippai György érsek európai hírű pozsonyi kertjéről
szóló könyvében: „Ha ki pedig jobban akarja, csináltasson a fazakasokkal, kivált
képpen az új keresztényekkel, külömb külömb-színű mázos gombokat, kikkel az karóknak
hegyeit felékesítse, mint ezen Érsek urunk ő natsága posoni kertében vagyon." 17 „Az Luga
soknak való faragott oszlopok" formájáról pedig így vélekedik: „Az hegyit killyebb kell
hadni egy kevéssé . . . és azon, vagy gombot faragni, vagy más fábul faragtatni, meg-festetni
aranyoztatni, hosszúkás-is lehet, nem csak gömbölyű."18
Az Eurialus és Lucretia Sárospatakon időző fordítója — feltételezhetően — a Dobó
család különböző színű mázas cserépgömbökkel díszített virágos várkertjében fordította,
vagy legalábbis fejezte be a széphistóriát. Kérdés azonban, hogy e virágos várkertbe szabad
bejárása lehetett-e mindenkinek, társadalmi helyzetére való tekintet nélkül, vagy pedig olyan
tartozéka volt a várnak, ahová csak a várúr családjának, vendégeinek és atyafiainàk volt
erre lehetőségük. Ha középrendűek is bejáratosak lehetettek, akkor középnemes is lehetett
a széphistória írója. Ha viszont csak a várúr családja, rokonsága időzhetett itt, akkor „ . . . az
úr gombos kertében" kifejezés a virágoskert e privilegizált helyzetére utal. Ebben az esetben
pedig főrangú, mágnás lehetett a széphistória írója, akár_Balassi is. A virágos-várkert státu
szával kapcsolatban is Lippai János Posoni kertiéhez kell fordulnunk. A tervezett főúri virágos13
ECKHARDT SÁNDOR: Űj fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. ItFüz 10. sz. Bp.
1957. 36.
14
Balassi és Dobó Ferenc kapcsolatáról részletesen ír ECKHARDT SÁNDOR: AZ ismeretlen
Balassi15Bálint с könyvében. Bp. 1943. 105-122.
Balassi Andrásnak írt leveleiben két alkalommal is utal hosszabb távollétére.
16

MÉSZÖLY GEDEON: Gomboskert, gomb. MNy 1910. 120 — 123. — HARSÁNYI ISTVÁN:

„Az ur gombos kertében". MNy 1910. 170 — 172. - TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Gomboskert. MNy
1910. 172-173. - HARSÁNYI ISTVÁN: Gomboskert. MNy 1910. 229.
17

Idézi: RAPAies RAYMUND: Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Bp.

é. n. 69.
18

LIPPAY JÁNOS: Posoni kert. Utószó: SOMOS ANDRÁS és ORMOS IMRE. Bp. 1966.

(Fakszimile-kiadás) 17.
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kertek helyének a kijelöléséről írja: „Ha lehet közel a' házhoz, hogy mikor az Űr ki teként az
ablakon, mint egy Paradicsombéli Palotákban láttassék lenni, a' hol a' külömb külömb féle
szép virágok színes, köntösökben, parancsolattyára udvarollyanak". 19
A virágoskert tehát „az Ür" gyönyörködtetésére készült, a kastély közvetlen közelé
ben. A virágtermesztés egyébként még a XVII. században is igen-igen költséges mulatság
nak, kedvtelésnek számít, jórészt csak főnemeseink élhetnek vele. A század legnagyobb
birtokosa, Eszterházy Miklós írja 1624-ben feleségének (Nyáry Krisztinának) Kismartonból:
„Én, édes húgomasszony, noha még akkor nem tudtam, kinek csinálom, de igen szép kertet
készítettem, Isten úgy akarván kegyelmedért, kiben igen nyílnak a rózsák és egyéb virágok,
melynek szedésére akarnám, hogy haza sietne kegyelmed".20 A vjrágszedis_az_ úrnőt illeti.
A XVI. században sem volt másként, a várkert a vár közvetlen tartozéka, kerítéssel övezett,
féltett drága hely. A „gombos kert" pedig talán különösen is, mert ez újdonság lehetett a
XVI. században. A széphistória szerzője is ezért inkább képzelhető el főrangúnak, mint köz
nemesnek. A széphistória szerzésének a körülményeire utaló záróstrófa végül is a szerző fő
rangú társadalmi helyzetét sejteti.
L

Kerecsényi

Judiy

Egy érdekes s máig is eléggé homályos szerelmi történet, ha csak igen vázlatosan is
ismerhetjük, mégis határozottan az Eurialus és Lucretia világa és Balassi feltételezhető szerzősége felé vezet. Jól ismert, hogy Balassi milyen körülmények között került Erdélybe s jutott
a fejedelmi udvarba. Hagymássy Kristóf legényei ütötték le és fogták el 1575-ben.21 A fogolylyal azonban szelíden bántak, s Balassi csakhamar Báthory udvarába kerül. Valószínűleg még
a fejedelmi udvarba kerülése előtt ismerkedett m e g K ^ c s é n y T j u d i t t a l , 1575-ben, mert
a következő évben Judit férjhez megy Hagymássy Kristófhoz (Lévay Dorottya, Szaniszlófi
Báthory Erzsébet és Sanyíki - Krisztina után) 22 negyedik feleségének, Balassi pedig szintén
1576-ban, Báthory környezetével Lengyelországba távozik. Minden bizonnyal 15_Z5_^)en kezdő
dött az a szerelmi történet_Balassi és Kerecsényi Judit között (és maradt félbe), amelynek
a nem is olyan messzi emléke az 1577 nagyböjtjében özveggyé lett Kerecsényi Juditot arra
bátorítja, hogy levelével keresse Ínég. Balassit s felkínaljl~s¥abaddá lett kezét (közvetlenül
férje halála után)7 Az özveggyé lett Kerecsényi Judit „vénasszonyával" irat levelet Balassinak Danckába, tájékoztatva az új helyzetről, némi rosszallással, szemrehányással is, hogy
miért nem hallatott magáról addig Balassi.23
Hazaérkezése után nem sokkal, 1577 nyarán így két házassági tervj^foglalkoztatja
a költőt. Előnyösebbnek a Balassi Andrással előzetesen megbeszélt terv, a Krusith JJLona
kezéért indított (s a liptói főispánsággal is kecsegtető)24 ostrom látszott, de reális lehetőség
volt a fiatal özvegy Kerecsényi Judit felkínált keze és valóságos szerelme. А KrusitíTTÍona
kezéért indított akció (a jól ismert okok következtében) kudarcot vallott,25 de hogy Kerecsényi
Judit megéledt története miként szakadt újra félbe, nem tudjuk. Az valószínűnek látszik,
hogy 1577-ben találkozhattak, de azután már végleg másfelé vezettek útjaik. Kerecsényi
Judit ugyanis nemsokára éppen a költő unokatestvérének, Sárospatak urának, Dobó Ferenc
nek lesz a felesége,26 Balassi pedig ez idő tájt kerül Losonczy Anna bűvkörébe.
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Eckhardt Sándor joggal feltételezte, hogy Balassi meggondolatlan pataki várfoglalási
kalandja idején Dobó Ferencné Kerecsényi Juditban feltámadhatott „a régi sértett önérzet,
s б is fűtötte urában a bosszúérzetet, hajtotta a vérfertőzési per megindítására az ellen, aki
az б közeledését valamikor elutasította". 27 Minden bizonnyal.
Kerecsényi Judit (sajnos csak igen homályosan ismert )története azonban nemcsak egy
szerelmi kaland Balassi életében, de összefüggésbe hozható költészetével is, és ami meglepő,
Judit története, annak ellenére, hogy csak igen vázlatosan ismerhetjük, mégis határozottan
emlékeztet az Eurialus és Lucreiia „cselekményére". Talán nem érdektelen a két történet
párhuzamos helyeit, motívumait megemlíteni:
Lucretia férjes asszony, Judit is (1576-ban ment férjhez Hagymássyhoz);
sokkal öregebb a férje, Juditnál is Hagymássy (hiszen Judit a negyedik feleség);
Eurialus idegenből érkezik Siéna városába, Balassi is a királyi országrészből Erdélybe;
Eurialus a császár közvetlen szolgálatában álló vitéz, Balassi is Báthory környezetéhez
tartozik és ő is vitéz;
Eurialus eltávozik királyával Rómába, Zsigmond megkoronázására, Balassi is elhagyja
Báthoryval Erdélyt, s szintén „megkoronázásra" mennek Lengyelországba;
Lucretia beavatja szerelmi titkába egyik bizalmas férfiszolgáját is, Kerecsényi Judit
is nemcsak vénasszonyát, de a fiatal Zichy Jánost is, vele küldi az említett levelet Balassinak;
Eurialus hagyja el végül Lucretiát, Juditot is Balassi (feltehetően az előnyösebbnek
látszó másik házassági terv érdekében).
Kerecsényi Judit személyéről eddig is tudtunk, de Balassi-verset nem lehetett szemé
lyével kapcsolatba hozni. Vagy nem írt hozzá verset, vagy gondosan eltitkolta, illetve elrej
tette nevét. Az utóbbi a valószínűbb. Ha ugyanis az 1577 nyarán készült Krusit^Ilona nevjre
című versének sorkezdeteit alaposabban vallatóra fogjuk, akkor Krusith Ilona neve mellett
elötuiúk^JteecsényLJi&tAs.
Meglepő azonban, hogy éppen a Krusith Ilona kezének az el
nyerése érdekében írott udvarló versében rejtette el Kerecsényi Judit nevét. Meglepő ugyan,
de nem indokolatlan. A vers hetedik strófájában így fordul Krusith Ilonához:
„Nem illik azért neked lenni hozzám most fél kedvvel,
Ha meggondolod, hogy kiket hattam érted el."
•

A sorkezdetek valamelyes rejtett szimmetriáról is tanúskodó egymásutánjának (1—6—5—7—
14—13—15—20—17—25—21) a titkos jelentése mintha a választ adná még az iménti kérdésre:
KERECSÉNJIT. Mindenesetre tény, hogy e vers keletkezésének az idején két házassági terv
foglalkoztatta a Jcöltőt. Krusith Ilona és Kerecsényi Judit.
Eurialus és Lucretia, valamint Bálint és Judit történetének az előbb említett néhány,
de korántsem jelentéktelen párhuzamos helye, különösen, ha Castelletti ^4mar////jének a
cselekményére és a Júlia-történet rokon mozzanataira gondolunk, olyan életrajzi indítékoknak
is tűnhetnek, amelyek nem kis mértékben befolyásolhatták a tárgyválasztást, Aeneas Sylvius
kalandos történetének a verses fordítását. Varjas Béla ismerte fel, hogy a széphistória egyik
önálló versének, és éppen Lucretia negyedik, az Eurialus szerelme ellen már nem tusakodó
verses-levelének a versfői a IOTKHAE (=Jutkáé) akrosztichont rejtik.28 Élet és költészet
találkozását érezni tehát az Eurialus és Lucretia és Kerecsényi Judit rokon történetében.
Annál is inkább gondolhatunk erre, mert Balassi az erdélyi udvar olaszos-reneszánsz kultúrá•
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Uo.
Dolgozatom 1969. április 2-án felolvastam az MTA Irodalomtudományi Intézetében.
VARJAS BÉLA hozzászólásában említette a feltételezésemet erősítő IOTKHAE akrosztichont.
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java! éppen 1576-ban ismerkedik meg intenzívebben, s az olasz petrarkista költészet frazeoló
giája is korai verseiben érvényesül a legszembetűnőbben, s talán itt, Erdélyben kerülhet
kezébe Aeneas Sylvius De duobus amantibusa is. Aeneas Sylvius novelláját egyébként feltétle
nül ismerte Balassi, mert közvetlen hatása is kimutatható az 1577-ben keletkezett Krusit
Попа nevére című versében, de későbbiekben is.29
Balassi-versek

Batthyány

Ferenc leveleiben

Ismeretes, hogy Batthyány Ferenc szerelmesj-udvarló leveleiben jó barátja, Balassi
verseiből átvett részletekkeMs udvarolt_Lobkowitz-EQpp_el Évának. Eckhardt szerintTeF~
tehető, hogy Batthyány birtokában volt Balassi verseinek egy ma már ismeretlen gyűjte
ménye.30 Valószínű, hogy azután ez a szerelmes-versgyűjtemény került Zrínyi könyvtárába
Poppeí Éva, Zrínyi nevelőanyja révén Giarmati Balassa Bálint Fajtalan éneki címmel.
Batthyány Ferenc leyeleiben^kizárólag csak Balassi-versekből átvettrészleteket találhatunk
(méghozzá tizennégyből), mástól vagy másból soha nem idézett, kivéve egy alkalommal. Ё ver
ses részletben előbb Eckhardt egy elkallódott Balassi-vers részletét látta, majd StoII Béla is
merte fel, hogy nem Balassi-versből, hanem az Eurialus és Lucretidból való. „Mindenesetre
érdekes — írta Stoll Béla, — hogy Batthyány Ferenc Balassi versei mellett éppen az Eu
rialus és Lucreíiából idéz." 31 Talán nem indokolatlan feltételeznünk, hogy Batthyány Fe
renc esetleg ismerhette_az_Eurialu& ésLuereíia^zetzöíét?
Zrínyi könyvtárában egyébként
megvolt az Eurialus és Lucretia is. Nem lehetetlen, hogy a széphistória szövege is Poppel
Éva révén került Zrínyi könyvtárába.
Hasonló jelenséggel találkozunk a Fanchali Jób János kódexben: itt is Balassi-versek,
valamint a Szép magyar komédia szövegének a társaságában kapott helyet az Eurialus és
Lucretia egyetlen kézírásos másolata.32
Lehet, hogy merő véletlen.
„Az nótája az Lucretia nótája"
Már Szilády Áron észrevette, hogy a „nyelv közös sajátságain, a feldolgozás módján,
a szerelemnek ennyire egyező hangú tolmácsolásán és az eszmék közösségén kívül . . . van
egy olyan körülmény . . . ", amely szintén Balassi szerzőségét sejteti,33 A Chak Borbálqjievére
címűjfoekét ugyanis Balassi a Lucretia éneke nótájára írta, legkésőbb 1577-ben s a szép
história is 1577-ben készült. Waldapfel szerint „a Balassi strófa ősalakjában írott énekek
között ez az ének aTégkezdetlegesebb tagolású s így nyilván a zsengék közé tartozik". 34 A Chak
Borbála nevére című ének mellett a Krusit Ilona nevére írott versben is igen erőteljes Aeneas
Sylvius hatása, s ezt a versét nem sokkal Lengyelországból való hazatérése után, 1577 nyarán
írta Balassi. Á széphistória-fordítást pedig, ha hinni lehet az utolsó strófájának — és semmi
okunk a kételkedésre —, szerzője 1577 késő tavasza vagy nyara előtt semmiképpen nem
fejezhette be:
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167.

L. Balassi Bálint összes művei I. köt. összeállította: ECKHARDT SÁNDOR, Bp. 1951.
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1955.

463.
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396

Mikoron írnának másfélezer után hetvenhét esztendőben,
Aeneas Sylvius írásából szerzek az éneket versekben,
Bodrog vize mellett, Patak városában, az úr gombos kertében.
A Chak Borbála nevére írott ének feltétlenül kezdetlegesebb, mint a Krusit Ilona nevére című,
korábban is kellett készülnie, mint az utóbbinak. Akkor pedig hogyan írhatta Balassi az
Eurialus és Lucretia nótájára? Nyilvánvalóan csak akkor, ha a széphistóriát már megjelenése,
illetve befejezése előtt ismerte, vagy ha a hihetetlenül gyorsnak tűnő kiadást azonnal olvasta.
Sajnos, csak a harmadik, 1592-es kolozsvári kiadásból maradt fönn példány. Két korábbi ki
adásról is tudunk, de egyáltalán nem bizonyos, hogy a széphistória már a szerzés évében meg
jelent. Bár a nótajelzés későbbi is lehet, mint a vers szerzésének az ideje, a versforma azon
ban azonos.
Az eddigiek során csak a Balassi felé vezető külső szálakat próbáltam jelezni. E külső
jelek azonban, bármennyire is fontosak, mégiscsak másodlagos tényezők, a szerzőség kérdését
csak kisebb részben befolyásolhatják. A kizáró okokat, a régebbi ellenérveket megcáfolhat
ják, de még nem bizonyító erejűek.
A külső érveknél perdöntőbb a hangvétel, a stílusba verselés rokon vagy azonos jellege.
A külső érvek mellett jóval fontosabbak a belső tényezők.
Balassi költészete és az Eurialus

és Lucretia •

Balassi korai költészetében jelentkezik legintenzívebben az olasz petrarkista költészet
közvetlen inspirációja. Ez az inspiráció később^ az érett Balassi-versben már nem ilyen lü)zvjei-_.
len jellegű. Érett költészete a neolatin líra világával, főként a németalföldi Janus Secundus
költészetével rokon.35 Az olasz petrarkista költészettel Balassi erdélyi tartózkodása idején
ismerkedett meg, Báthory olaszos reneszánsz kultúrájú udvarában. Balassi költészetének az
olasz, főként az északolasz költészettel való kapcsolatait Waldapfel József mutatta ki, 3e majd
eredményeit nemrégen Barlay ö. Szabolcs megerősítette egy Velencében (1565-ben) kiadott
s az erdélyi fejedelemnek, János Zsigmondnak ajánlott olasz petrarkista költői antológia
ismertetésével.37 Az Atanagi összeállításában megjelent antológia 111 költő több mint nyolc
száz versét közölte. A János Zsigmondnak ajánlott kötet már megjelenésének az évében,
1565-ben megérkezett a gyulafehérvári fejedelmi könyvtárba. Balassi pedig, az induló költő
egy évtized múlva, 1575—76-ban, otthonosan mozgott a gyulafehérvári udvarban. 88 Figyelmét,
a költő érdeklődését valószínűleg nem kerülhette el Atanagi terjedelmes, az északolasz pet
rarkista költészetet bemutató antológiája. Annál kevésbé, mert korai költészetének a frazeoló
giája egyértelműbben is utal az antológia ismeretére. Barlay Ö. Szabolcs joggal hangsúlyozta,
hogy Balassi Atanagi kötetében „ . . . mindazt az ötletet, gondolati és hangulati kelléktárat
megtalálhatott, amit eddig a legkülönbözőbb helyen kerestünk". 39 Atanagi petrarkista an
tológiája és Balassi költészete között a közvetlen összefüggést az antológiában és a korai
Balassi-énekekben is megtalálható verstípusok rokonsága, illetve azonossága is sejteti. Az
olasz petrarkista kötetben, de Balassi korai költészetében is szerepelnek a „Kit egy szép leány
35
L. KLANICZAY TIBOB: A szerelem költője. MTA I. OK (1961) XVII. és Reneszánsz és
barokk.36 Bp. 1961.
WALDAPFEL JÓZSEF: Balassi, Credulus és az olasz irodalom. ItK 1937. és Irodalmi ta
nulmányok.
Bp. 1957. 104-134.
37
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38
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nevével szerzett" típusú versek; ilyen a korai Balassi-versek közül a Chak Borbála nevére és
nevében írott vers, melynek alcíme: „Csák Borbála bíztatása egy bizonyos ifjúhoz, hogy
korábbi szerelméhez visszatérjen"; az Ajándéktárgyakat küldő motívumra éjülő^versek;
Balassinál ide sorolható a Kit egy násfa felett küldött volt a szeretőjének, kire pelikán madár volt
feljegyezve című; a szerelemben rejlő ellentétes energiákról szóló versek; a korai Balassi-énekek
közül a Kit az szeretőjével való haragjában szerzett című tartozik ide; valamint az olyan típusú
versek, amelyekben a kedves az örök Idea megtestesítője, már-már nem is földi lény, hanem
valóságos angyal; ilyen az Eregy édes györőm ... kezdetű Balassi-vers.
A Balassi korai költészetét jellemző verstípusok e futó áttekintése után nem árt, ha a
/pszéphistóriát is megvizsgáljuk_je._л^8±1гшлок...,житШОП.^аЬо1. Az Eurialus és Lucretia
- ^ műfaját tekintve ugyan széphistória, azaz epikus ének, de az elbeszélő hangnemet végigkíséri
a nem csekély szerepű lírai érdekeltség is. Az Eurialus és Lucretia a leglíraibb hangvételű
széphistóriánk; ebben a vonatkozásban csak az Árgirus históriája közelíti meg.40 Szereplői
minden megnyilatkozása lírai természetű, egymáshoz írt leveleik is inkább tekinthetők egy-egy
lírai versnek, mint tulajdonképpeni levélnek. Az epikus keret, közeg valódi esztétikai teljesít
ménye az epikus szöveget átszövő lírai versbetétek sora. A széphistória ezért jellegzetesen
epiko-lírikus hangulatú. Hasonló kettősséggel találkozunk Balassi pásztordrámájában is.
A Szép magyar komédia sem kimondottan drámai jellegű, a terminus műfaji jelentésében,
hanem inkább lírai hangulatú, a fordító-átdolgozó költő nem tudta megmásítani lírai alkatát.
A Castelletti-átdolgozás esztétikai értéke is líraiságában és nem drámaiságában rejlik. A drámai
szöveget átszövik a lírai vallomások, de itt oly tudatosan, hogy meglevő versét is beilleszti a
pásztordráma szövegébe.
Ezért bár nem meglepő, de elgondolkoztató, hogy a korai Balassi-énekekben jelentkező
verstípusok közül nem egyet megtalálhatunk az Eurialus és Lucretia szövegében is.
A széphistória második része a szerelmesek nyolc verses levelét közli, köztük négyet
a szép lány (asszony), azaz Lucretia nevében, de az ötödik részben is szerepel egy-egy ilyen
levél. Megtalálható a széphistóriában az^ajándékiárgyat küldő motívumra épülő verstípus is;
mind Eurialus, mind Lucretia (s nem is egyszer) levelükhöz ajándéktárgyakat mellékelnek:
„lm egy gyürőt küldtem, hogy éretted nálam heában ne legyenek";41 s a Lucretiától kapott
gyűrűt a válaszlevélben Eurialus így köszöni:
„Azmely aranygyűrőt énnékem küldettél, ujjomból ki nem esik,
Gyakor csókolással te helyetted tőlem az megnedvesíttetik". 42
Majd ismét Lucretia nyugtázza Eurialus ajándékát:
„Te ajándékidért egy drága keresztet küldtem, légy egészségben . . . " 4 3
Megtalálható a széphistória szövegében a kedvest eszményítő, az örök Idea megtestesítő
jeként bemutató verstípus is. A Siénába érkező ZsigmomTcsSszar környezetével gyönyörködik
a köszöntésére megjelent, angyalokhoz hasonlatos siénai asszonyokban:
„Termettel, orcával, ruhával ezek közt Lucretia szebb vala,

40
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Szemöldöke néki kézij módra hajlott, szeme fekete vala;
Orra szép igyenes, teljes rózsaszínű piros orcája vala;
Klárisszinű ajka, fejér apró foga, szép kicsin szája vala.

k

örvendetes szava, ékesen szólása, tisztességes tréfája
Mindeneknél kedves, ifjaknál szerelmes, sokaknál nyájassága;
Sem félénk, sem merész, de nagy mértékletes minden dolgában vala.
Arany, gyöngy és ezüst, nagy szép drága kövek ruháját ékesítik,
Császár udvaránál nagy sok fő emberek csak őtet emlegetik,
Valahová térül, mindennek szemei őreá fordíttatik." 44
Talán nem szükséges részletesebben bizonyítani, hogy Lucretia ugyanannak^ a női
eszménynek a megtestesítője, rninL Anna, azaz Júlia vagy Bebek Judit, Morgai Kata, Zsófi
és mások a Balassi-versekben. Az egy és oszthatatlan reneszánsz női eszmény megtestesítői
valamennyien. Egyéni-egyedi jellegzetességeikről, tulajdonságaikról a költő" nem árul el
semmit. Júliáról is alig, legföljebb föltűnik egy kapuközben, elmosolyodék. Céliáról már
valamivel többet megtudhat az olvasó; verset szentel Balassi az öccsét gyászoló és a fürdő
Céliának is, de ezekben az énekekben már az adott vers írását inspiráló hangulati elemek
dominálnak, Célia csak ürügy a költő hangulatának a megidézéséhez.
A széphistória Lucretiája és a Balassi költészetében megénekelt kegyesek mind külsőn
megjelenítésükben, mind benső tulajdonságaikat tekintve nem rokon alkatok, h a n e m |
azonosak.
r
Az Eurialus és Lucretia valamint Balassi korai versei között nem csupán a verstípusok
jellegében figyelhető meg a rokonság, de a nyelvhasználat jellegzetességeit tekintve is számos
egyezés találhatóTElfaekes, hogy a széphistória szövegében például maradéktalanul megtalál
ható az a betűrímrendszer, amely_.a korai Balassi-verseket is meghatározza.48 Látszat szerint
jelentéktelen apróság a költői nyelv meghatározó jegyei között a betűrím, de a XVI. század
ban korántsem. Enyedi Qyörgy széphistóriájában nyomát is alig találni, az Árgirusban bár
jelentősebb szerepű, de jellege jobbára a népköltészet gyakorlatával rokon.4e
Az Eurialus és Lucretiának már az első sorai a Balassi-versek akusztj.kaJLyJlágával
való azonosságot sugallják:
„Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek,
Ifjak, szép lányok sok mérges nyilai miatt megemésztettek;
Országok pusztultak, városok és várak mind földre letörettek".
Ugyanúgy megtalálható a széphistóriában, mint Balassi énekeiben az sz, ajz, а к és különösen
az гц betűrím, a hármas alliteráció-csoportok kedvelése, többnyire rövid, egy-két szótagú
szavak egymásutánja esetében: „mutasd meg magad", 47 „menj mert most", 48 „nálad nélkül
nem"/ 9 „velem, vagy véle", 60 „ilyen igen idegen";51 s Balassinál: „mit mivel minden",62
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„szép szeretőm száján",83 „más megette mérget", 64 „nekem nálad nélkül",55 „szép szóval
szóla"86 és így tovább.
A korai Balassi-énekek világa számos vonatkozásban azonos a széphistória költői
művészi gyakorlatával. Az^ érett Balassi-vers és az Eurialus és Lucretiajrokonsiga már nem
ilyen, nem az azonosságot sugalló. Az összefüggés azonban nyilvánvaló, de ez sôha nenTegyszerű hatás-jellegű, nem átvételre utaló, hanem (Babits kifejezésével élve) a rejtett^.benső
kapcsolatot sejtető.
" A z alábbiakban azokat a helyeket szeretném bemutatni az Eurialus és Lucretía szövegé
ből, valamint Balassi verseiből, amelyekből e rejtett benső fejlődést talán érzékeltetni lehet.
Olyan művészi fejlődést jelző párhuzamok ezek, amelyek nemcsak az 1577-ben készült szép
história esztétikai színvonalához képest jelentenek fejlődést, de ugyanez a művészi-esztétikai
változás, érlelődés mutatható ki a széphistóriával egyidőben keletkezett Balassi-énekek és az
érett Balassi-vers között is.
Az éreit-Balassi-yers egyik, a kor költészetére általában is jellemző tulajdonsága, hogy
költői kir^_ldizQtt-n4migeд-taШhatщlkelvont fogalmakat. Ugyanakkor— s ez már a Balassi
vers tulajdonsága — a költői kép szerepében, illetve helyett nemegyszer elvont fogalmakat
szerepeltet. Ez a költői-művészi fogás nem ismeretlen az Eurialus és Lucretiában sem:
„óh én ékességem, óh én vigasságom, szerelmem, Lucretia !
Végy bé te kedvedben, hogy az én szüvemet az kin ne sanyargassa,
Ha szeretsz engemet, gyorsan írd meg nekem: e* szüvem kévánsága",57
Balassinál:
„Én bús szívem vidámsága, lelkem édes kévánsága,
Te vagy minden boldogsága, veled Isten áldomása",5&
Ékesség, vígasság, kévánság, valamint vidámság, kévánság, boldogság, áldomás; az idézett
részletek hangulatát meghatározó kulcsszavak. Valamennyi erős hangulati hatású, rokon
jelentésű elvont fogalom, képi funkcióban. A széphistóriában azonban sorbeli elhelyezésük
nem tudatosan elrendezett, az érett Balassi-versben viszont gondosan-pontosan igazodnak
a vers ritmikájához, sorvégi és belső rímeihez. A módszer tehát ugyanaz, a megvalósítás
azonban az érett Balassi-versben esztétikai értelemben magasabb szintű. Hogy Balassi
mennyire tudatosan élt később e lehetőséggel, azt egy másik kis versrészlettel bizonyíthatjuk,
a Csókolván ez minap az én szép szeretőmet kezdetű énekéből:
„Arnéknak tetszik már ez világnak szépsége,
Nálam te kívőled álom gyönyörűsége,
Lelkem könnyebbsége
Te vagy reménysége,
Választott édessége".69
A minden sorban szereplő erőteljes hangulati hatású elvont fogalom itt is a költői kép vers
hangulatot meghatározó funkciójával rokon. Balassi e kedvelt költői fogása jórészt levezet
hető az Eurialus és Lucretiából, hiszen előtörténetéből még bőven idézhetnénk rokon példákat:
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„Légy jó egészségben és jó szerencsében, óh én gyönyörűségem!
Te vagy reménységem, félelmem, szerelmem, ez világban életem".60
A széphistória ezen sorai mellé kívánkozik a Krusit Hona nevére című ének néhány sora,
hiszen a két részlet kulcsszavai azonosak:
„Térj hozzám azért most egyetlenegy gyönyörűségem,
Tégy te szolgáddá engem én édes drága szépségem,
Mert csak te benned vagyon nekem reménségem."61
Balassi képeinek, hasonlatainak a vizsgálata is rokon eredményhez vezet. Legszebb
költői képei nemcsak az európai petrarkista költészettel tartanak kapcsolatot, de közvetlen
összefüggés érezhető igen sok esetben az Eurialus és Lucretiában szereplő képekkel, hasonlatok
kal is. Ebben a vonatkozásban is — és ismét hangsúlyoznom kell —, a kapcsolat, az összefüg
gés sohajiern átvétel jellegű, hanem mindenkor a fejlődésre, az esztétikailag hatékonyabb,
magasabb szintű megfogalmazásra, képalkotásra utal. Ami például a széphistóriában egy
szerűbb hasonlat, az érett Balassi-versben nemegyszer metaforává alakulva tűnik fel. Talán
a legszebb példája e fejlődésnek Balassi egyik kedves, kissé mitologikus, kissé törökös hangu
latú költői képének a benső változása, melyben a kedves kegyes szemöldökének az ívét ja
kézíjhoz (Cupido nyilához vagy a fegyverhez) hasonlítja. A kép megtalálható az Eurialus és
Lucretiában is, a siénai szépasszony szépségének a leírásakor:
„Szemöldöke néki kézíj módra hajlott... "e2
Balassi verseiben előbb Cupido Júlia-dicséretében jelentkezik:
„Szemiben nyilamot, horgas kézijjamot adtam szemüldekében".*3
Végül egy török ének nyomán írt kis versében szerepel e kép, metaforává alakulva:
„Esmét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét".64
A benső, rejtett fejlődést sejteti Balassi egy másik finom szinesztétikus szerkezete,
illetve előtörténete, A széphistóriában olvashatjuk a hirtelen elsápadó Lucretiáról:
„Nem tudom, örömtől, avagy félelemtől, de színe meghirvada" .№
Majd később, az egymástól végső búcsút vevő szerelmesekről:
„Az ő orcájokban az nagy bánat miatt vér nem maradott vala".66
Balassinál is megtalálható a színe meghervada és a nagy bánat miatt kifejezés is, de eggyé
forrasztva és színesztéziává alakítva a Kit egy szép leány nevével szerzett című énekének kezdő
strófájában;
„Siralmas nékem idegen földen már megnyomorodnom,
Szívem meghervadt nagy bánat miatt, nincs már hova fognom".67
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Balassi egyik legszebb, legfinomabb képzettársítása. A képnek a széphistóriával való össze
függése most sem az „azonos hely" vagy a puszta hatás, hanem a fejlődés tényét bizonyítja.
Az ilyen jellegű összefüggéseket vég nélkül sorakoztathatnánk egymás mellé, csupán
néhányat szeretnék még megemlíteni. A széphistóriában olvasható:
„Közelebb járula hozzája, szép szóval őnékie köszöne,
»Légy jó egészségben, lelkem Lucretia, életem reménsége !«"68
S Balassinál:
„Júliámra hogy találék, Örömemben így köszönék,
Két szemem világos fénye, élj, élj, életem reménye" ee
Ismét az Eurialus és Lucretiában, Eurialus vallomásából:
„De nagy szépségedtől, ékes termetedtől igen meggyőzettetém,
Már te rabod vagyok, fényes szemeidtől, mert én megkötöztetem". 70
Balassinál:
„Két szép szemével, mint két éles tőrrel, Júlia győz, megkötöz".71
A megkötözés-motívum története azonban nem szakad félbe Balassi költészetével, mert
föltűnik a Szigeti veszedelemben is a végvárak világát idéző, kissé törökös hangulatú kép:
„Cumilla szép haja megkötözé szüvét
Ifjú Delimánnak és minden kedvét". 72
Zrínyihez valószínűleg a széphistória és Balassi együttesen közvetítette e motívumot.
Ajordítás
A magyar széphistória szerzője eléggé pontosan követi a latin szöveget: csökkenti
azonban a mitológiai utalások számát, a terjengősebb etikai elmélkedéseket olykor meg
rövidíti, az erotikusabb hangvételű, szókimondóbban pajzán részeket pedig legtöbbször
megszelídíti. •
Egy vonatkozásban azonban lényegesebben is módosít a magyar fordító-átdolgozó
költő Aeneas Sylvius történetén. Az eredeti egyértelműen udvari hangulatát Jiatjrozqttan
vitéziesíti, s ezzel az idegenben játszódó történetet kissé magyaros jellegűvé is hangolja.
Aeneas Sylvius Eurialusa Zsigmond közvetlen környezetéhez tartozó gazdag, jövedel
mező udvari tisztséget viselő udvaronc, vitézi-, lovag volta a novellában soha nincs hang
súlyozva. A magyar széphistória azonban Eurialus vitéz voltát következetesen és sűrűn emle
geti. A kerítőnő például így szólítja meg Aeneas Sylviusnái Eurialust, miután teljesítette a
megbízatást:
„Euryalo autem invento, »respira«, inquit, »felix amatőr«: plus amat mulier, quam amatőr,
sed nunc non fuit rescribendi otium". 73
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A széphistóriában:
„Légy nagy vígasságban, vitéz Euriale! igen szeret tégedet"74
Lucretia, miután gondosan összeillesztette Eurialus (kerítőnővel küldött s széttépett) első
levelét, Aeneas Sylviusnál így határozza el magát a feleletadásra:
„ . . . inter pretiosa iocalia collocavit et nunc hoc repetens, nunc illud verbum, maiorem
horatim bibebat amorem, Euryaloque rescribere statuit atque hunc in modum dictatatam
epistolam misit;"75
A magyar szövegben:
„Végezé magában, hogy б akaratját az ifjúnak megírja;
Ezen igékkel írt levelet vitéznek követ által bocsáta;"76
Aeneas Sylviusnál Lucretia nem vitéznek, hanem Eurialusn.a.k küldi a levelet.
Lucretia harmadik levelét így kezdi Aeneas Sylviusnál:
„Vellem tibi, Euryale, morém gerere teque, ut petis, amoris mei participem facere... "77
A széphistóriában:
„örömest akarnék, vitéz Euriale, én tenéked engedni",78
A vitéz jelző most is csak a magyar szövegben szerepel.
Lucretia már engedékeny hangú levelét olvassa Eurialus Aeneas Sylviusnál:
,Non tacuit Euryalus his acceptis, sed, ut erat novis scriptis incensus, calamum suscepit
atque sub hac forma dictavit epistolam;"79
A széphistóriában:
„Veszteg nem lehete vitéz Eurialus, hogy az levelet látá",80
Aeneas Sylviusnál tehát az idézett részletekben soha nem vitéz Eurialus, csak a magyar
átdolgozásban. Ugyanakkor a magyar szöveg jóval többször emlegeti Eurialus ifjú voltát is
mint az eredeti.
A vitéziesítő szándék nemcsak Eurialus jellemzésében figyelhető meg, de más vonat
kozásban is érvényesíti törekvését a magyar fordító, ha erre alkalom kínálkozik. Amikor
Aeneas Sylvius a szerelem hatalmáról elmélkedik, példaként említi Herculest, „ki a legerősebb
és kétségkívül isteni sarj volt", de szerelembe esvén nem átallott fegyverekhez szokott kezével
fonalat sodorni a fürge orsóra, csakhogy kedvét lelje kedvesének:
„Herculem dicunt, qui fuit fortissimus et certa deorum soboles, pharetris et leonis spolio
positis, colum suscepisse, passumque aptari digitis smaragdos et dari legem rudibus capillis
et manu, qua clavam gestare solebat, properante fuso, duxisse fila".81
A „legerősebb isteni sarj" példája a magyar széphistóriában így szerepel:
„Herculesről mondják, hogy kardját levetvén, guzsalyat vött kezében,
Hogy szeretőjének illy engedelmével lehessen jobb kedvében;
Noha őnálánál erősb vitéz nem volt ez föld kerekségében."82
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Aeneas Sylvius isteni sarjából erősb vitéz lett a magyar széphistóriában.
Az említetteken kívül más alkalommal is belop a szövegbe a magyar fordító egy-egy,
a XVI. századi magyar végvárak hangulatát idéző részletet vagy költői képet. A szerelem
hatalmáról Aeneas Sylvius (többek között) így elmélkedik:
„ . . . verumque est, quod dici sólet: „non facile custoditur, quod a pluribus amatur vei
expugnatur". Expectabant amantes, post primum concubitum, secundas nuptias". 83
A magyar szövegben:
„Nem heában szokták gyakran közbeszédben magyarok azt mondani,
Hogy: valamely várat senki sem ostromol, könnyű azt megtartani,
Kinek szeretője nincsen, könnyű annak mindenkor tiszta lenni".84
Aeneas Sylviusnál a magyar közbeszéd ostromlott vár példája természetesen nem szerepel.
A magyar végvárak világát idézi a széphistória egyik szép és eredeti költői képe is.
Lucretia szemeinek csodálatos erejét illusztrálja e kép (más vonatkozásban már idéztem).
Eurialus Aeneas Sylviusnál így ír első levelében Lucretia szemeiről:
„Vicerunt oculorum radii, quibus es sole potentior". 85
A magyar széphistóriában:
„Már te rabod vagyok, fényes szemeidtől mert én megkötöztetem".8*
A megkötözés-motívum eredeti lelemény a magyar széphistóriában.
Az Eurialus és Lucretiában érvényre jutó yjtéjiesítő_szLájoiJ.éJk д е т .általános jelenség
XVI. századi széphistóriánkban. Még az Árgirusban sincs meg, bár e széphistóriánk elején
Gergei Albert a király „három vitéz fiáról" beszél, de azután már egyszer sem. Árgirus is hol
ifjú, hol királyfi vagy szép Árgirus, majd keserves, szegény, de soha nem vitéz. Enyedi György
széphistóriájában is ismeretlen e törekvés. A Gismunda és Gisquardusban, ugyanúgy, mint
az Eurialus és Lucretiában (és Aeneas Sylviusnál), hosszabb elmélkedést olvashatunk az igaz
nemesség ismertetőjegyeiről: a szép tudományról, az elmének fényességéről, a szép erkölcsről,
de nem а jámbor vitézségről, mint az, Eurialus és Lucretiában.87
Balassi munkásságábamazonban nem ismeretlen az Eurialus és Lucretia ezen gyakor
lata. Szép magyar komédiájában Castelletti pásztor hősét, Credulot vitézzé és költővé alakította,
a maga hasonlatosságára, hogy az egymástól régen elszakadt szerelmesek egymásra találásá
nak a története egyértelműbben utaljon Balassi és Júlia félbeszakadt történetére.88 A szándék
és a módszer a széphistóriában és a Szép magyar komédiában szinte azonos, csak míg Balassi
pásztordrámájának hősét formálta vitézzé, addig a széphistória szerzője még minden alkalmat
megragadott a vitézi karakter hangsúlyozására.
A magyar széphistória szerzője — mint már említettem —, az eredeti etikai elmélkedései
nek a terjedelmét csökkenti, de rövidebben adja elő a kimondottan epikai természetű el
beszélő részeket is, érezhetően gyorsabban akar túl lenni rajtuk, mint a lírai jellegű részeken.
Az epikus és a lírai fogantatású részek között egyébként a magyar szövegben határozottan
érezni a megformálás esztétikai színvonalának a különbségeit.
Előfordul azonban, hogy a széphistória szerzője nem rövidít, hanem bővít az eredeti
szövegen. Érdemes azonban megnéznünk, hogy milyen jellegű az ilyen „szószaporítás".
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Kimondottan lirai természetű. Egyetlen ilyen bővítményt szeretnék idézni: Eurialus írja
egyik levelébënAeneas Sylviusnál:
„Ah ! mea Lucretia, mea hera, mea salus, meum refugium ! Suscipe me in gratiam; demum
rescribe, me tibi carum. . . . Vale ! spes mea, meusque metus". 89
A magyar széphistóriában e kétsornyi szöveg két teljes versszakká bővül:
„Óh én ékességem, óh én vígasságom, szerelmem, Lucretia!
Végy bé te kedvedben, hogy az én szüvemet az kin ne sanyargassa,
Ha szeretsz engemet, gyorsan ird meg nekem: e' szüvem kévánsága.
Légy jó egészségben és jó szerencsében, óh én gyönyörűségem !
Te vagy reménységem, félelmem, szerelmem, ez világban életem,
Légy jó kedvvel hozzám és jó akarattal, és úgy tarthatsz meg engem".90
Az utóbbi versszakot — mint a magyar szöveg egyik „szép-eredeti" strófáját — Stoll Béla is
idézte a Kézikönyv első kötetében.91
A széphistória lírai természetű bővítményei mindenképpen bizonyítják, hogy szer
zőjük .inkább lírai, semmint epikus alkat. Hangvételük pedig kísértetiesen rokon, illetve
azonos a korai Balassi-versek világával, s_ez _a_rpkonság éppen azért érezhető többnek, mint
puszta hatásnak, vagy egyszerű összefüggésnek, mert a leginkább párhuzamul kínálkozó
helyek legtöbbször a széphistória önállóbb fogalmazású részletei, a Iatin_szöveg lírai_bővítményei. S ezek a részletek már nem is annyira a fordításra, mint inkább a fordító lírai alka
tára vetnek fényt.
Ismeretes, az érett Balassi-vers kialakításában jelentős szerepet játszott egy Párizsban,
1582-ben kiadott költői antológia, Marullus, Angerianus és Janus Secundus verseivel. Tagad
hatatlan, hogy ennek az antológiának jelentős befolyása volt a művészi szövegvers kibonta
kozását tekintve Balassi lírájára.92 Az Eurialus és Lucretia valamint Balassi lírájának az
összefüggései ugyanakkor azt bizonyítják, hogy az idegen hatás, példa és módszer, cs.ak~.egy
benső költői fejlődéssel összhangban jelentkezhetett. Az Eurialus és Lucretia pedig minden
forrásánál, mintájánál elevenebben és állandóan „hatott" költészetére. A korai Balassi
versek világa azonos a széphistóriáéval, míg az érett költő verseiben a kapcsolat „fejlődés"jellegé"érvényesül. S hogy á két ösztönzés, a benső és a külső egyszerre jelentkezett valóban,
arra kitűnő példa a „Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet gyönyörű virágokkal?" kezdetű
Aerse. A szöveg Marullus-átdolgozás, a nótajelzés viszont a Lucretia énekét idézi.93
Talán túlságosan részletezőnek tűnhetett az Eurialus és Lucretia valamint a Balassi
költészete közötti összefüggések előszámlálása, de sejtetni szerettem volna, hogy a régi polé
miát nem szabad lezártnak tekinteni. Az említett új adalékok, mind a külső, mind a benső
összefüggésekre, rokonságra és azonosságra utalók, Szilády Áron feltételezését erősítik, aki
Balassi szerelmi költészetét elsőként vethette össze a széphistória szövegével, s az eredményről
a következőket írta: „Ez az összevetés engem arról győzött meg, hogy Eurialus és Lucretia
históriájának is Balassa Bálint a szerzője".94 Persze elvben lehetséges, hogy volt Balassinak
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egy vele egyenrangú tehetségű és igen-igen rokon lírai alkatú költő-kortársa, és б fordította a
széphistóriát. Költő-társairól, „Kik a magyar nyelven való versszerzésen egymással veteked
tek", Balassi is említést tesz a „Nyolc ifiú legény" kezdetű versében.
Bár lehetséges, de nem valószínű.95
•

Tibor Komlovszki
BALASSI, JUDIT KERECSÉNYI ET L'EURIALE ET LUCRÈCE
L'ancienne polémique sur l'identité de l'auteur de l'un des plus beaux contes en vers de
la littérature hongroise du XVIe siècle, de VEuriale et Lucrèce est reprise par l'étude. La traduction en vers de la nouvelle portant le titre „De duobus amantibus" d'Aeneas Sylvius Piccolomini
fut crée en 1577 à Sárospatak par l'auteur hongrois. Dans son étude, l'auteur apporte de
nouvelles prauves aux hypothèses antérieures ayant trait à la qualité d'auteur de Bálint Balassi,
il réfute les contre-arguments antérieurs et attire l'attention sur de nouvelles considérations
intérieures et extérieures en nombre. La conception esthétique des vers précoces de Balassi est
identique à celle du conte en vers étudié, tandis que les relations des vers murs de Balassi et du
conte en vers fait penser à un développement intérieur. Le caractère de la traduction permet
aussi présumer la qualité d'auteur de Balassi: l'auteur hongrois modèle le caractère courtois de
l'histoire d'amour avantureuse d'Aeneas Sylvius et le transforme en un caractère nettement
vaillant. Balassi fit aussi de la figure du berger Credulo dans la pastorale Amarillide Castelletti
un brave et poète à sa ressemblance. La traduction en vers de la nouvelle d'Aeneas Sylvius fut
inspirée tout probablement par l'amour que le poète éprouvait pour Judit Kerecsényi.
L'histoire de De duobus amantibus et celle de Judit Kerecsényi se ressemblent sur plusieurs
points notamment; elles révèlent de motifs identiques.
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3 ó t a László és Xóth István tőlem függetlenül vizsgálták és vizsgálják a széphistória
szerzőségének a kér3ését?TJolgô7âtïnn felolvasásakor hozzászólásaik tanúsították, hogy nem
egy vonatkozásban feltételezéseimmel rokon eredményekhez, következtetésekhez jutottak,
más oldalról közelítve meg a problémát. Remélem, eredményeiket hamarosan közzé fogják tenni.
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