
AMEDEO DI FRANCESCO 
BALASSI BÁLINT KÖLTÉSZETÉNEK MANIERISTA VONÁSAI 

Jóllehet még sok új eredmény várható az újabb kutatásoktól, mégis elmondható, hogy az 
irodalomtörténeti elemzések eredményeként egyre pontosabban körvonalazódott, egyre egyér
telműbbé vált a manierizmus fogalma. A Cinquecento és Seicento művészeti vitairatainak elem
zésével, a mariiéra fogalmának pontos kritikai meghatározásával, valamint annak a folyamat
nak vizsgálatával, mely során a képzőművészetben használt fogalom átkerült az irodalomba, 
illetve a két terület közti dialektikus kölcsönhatások felmutatásával az irodalomtörténet számá
ra is lehetővé vált a bonyolult jelenség történeti igénnyel megfogalmazott egységesebb értelme
zése, így a manierizmus annak a nagyon széles körű, összetett jelenségnek jelölésére szolgál, mely 
a reneszánsszal össze nem egyeztethető világnézeti és egzisztenciális válságból született.1 

A manierizmus a klasszikus reneszánsz válságfolyamatakénti értelmezése elfogadhatónak 
látszik, bár létezik egy olyan módszertani megközelítés is, amely eredményeit a manierista 
jelenségek kialakulásának egész Európára kiterjedő vizsgálatából származtatja (a manierizmus 
egész Európára érvényes meghatározását megfogalmazva), illetve csak ezt követőén teszi lehe
tővé az egyes irodalmakon belüli további részkutatásokat, a manierizmus általános kategóriájá
nak helyenkénti felülvizsgálatát és konkrét kimutatását. 

A szóban forgó kérdések összetettsége nemcsak a manierizmus megjelenési helyének és idejé
nek meghatározásakor jelentkezik, de annak különféle jelentkezési formáinak megállapításakor 
is; olyannyira, hogy a manierista jelenségek jellemző stílusformáinak elemzése kiegészült a ma
nierizmus értelmiségi-irodalmár típusának alapvetően fontosnak tartott szociológiai és ideoló
giai vizsgálatával. 

Ezek a vizsgálódási irányok határozzák meg a jelen tanulmány általános módszertani pre
misszáit is, mely során, attól a meggyőződéstől hajtva, hogy a manierizmusnak európai távlatú 

1A manierizmus kérdéséről: A. HAUSER: Social history of art and literature, I—II, Lon
don, 1951; W SYPHER: Four stages of Renaissance style. Transformations in art and litera
ture, 1400—1700, Garden City N. Y., 1955; G. R. HOCKE: Manierismus in der Literatur, 
Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst, Hamburg, 1959; R. SCRIVANO: II 
manierismo nella lettaratura del Cinquecento, Padova, 1959; E. RAIMONDI: Per la nozione 
di manierismo letterario, in Manierismo, Barocco, Rococó: concetti e termini (Atti dél Convegno 
Internazionale dell'Academia Nazionale dei Lincei, Roma, 21—24 aprile, 1960), Roma, 1962. 
57—79, és in: Rinascimento inquieto, Palermo, 1965. 265—303; Fs. WÜRETEN-BERGER: 
Der Manierismus, Der europäische Stil des sechzenten Jahrhunderts, Wien, 1962; J. BOUS
QUET: La peinture manieriste, Neuchatel, 1964; E. BATTISTI: L'antirinascimento, Milano, 
1962; A. HAUSER: Der Manierismus, Die Krise der Renaissance und der Ursprung der 
modernen Kunst, München, 1964; R. SCRIVANI: La discussione sul Manierismo, in: Cultura 
e la letteratura nel Cinquencento, Roma, 1966. 117—297; A. CHASTEL: La crise de la Renais
sance, Geneve, 1968; KLANICZAY, T.: A reneszánsz válsága és a manierizmus, ItK 1970. 
419—450., és in: A múlt nagy korszakai, Bp. 1973. 226—282., és La crise de la Renaissance 
et la Maniérisme, in: ALitt 1971.269—314., valamint La crisi del Rinascimento e is manierismo, 
Roma, 1973.; M. PRAZ: II giardino dei sensi, Roma, 1975.; A. QUONDAM: La parola nel 
labirinto, Bari, 1975. 



értelmezését kell követni, a legújabb irodalomtörténeti viták során többé-kevésbé egyértelműen 
kirajzolódó, a magyar irodalomban jelentkező manierizmus kérdését kívánjuk vizsgálatunk tár
gyává tenni. Természetesen most nem nyílik lehetőség arra, hogy a manierizmus jegyében szüle
tett összes költői és irodalmi jelenségről általános összefoglaló képet adjunk.2 Ezzel szemben a 
dolgozat arra vállalkozik, hogy Balassi Bálint költészetében mutassa fel azokat a formai és 
pszichológiai motívumokat, amelyek már semmiképp sem értelmezhetők a dinamikusan szét
váló jelenségek megértésére alkalmatlan reneszánsz tipológiával. Ezek a motívumok és jelensé
gek a reneszánsz műveltségnek arra a belső válságára vezethetők vissza, melyet a manierizmus 
fogalmával jelölünk. 

Hasonlóképp nem áll szándékunkban Balassi egész költészetét és életművét egységesen a 
manierizmus címkéjével ellátni, továbbá nem szándékozunk olyan részletkutatásokba bocsát
kozni, melyek során az életművet ízekre bontva egy klasszikus és egy manierista Balassi-képet 
rajzolnánk meg, mely vitathatatlanul téves megközelítési módja lenne a költő nagyon is össze
tett, de egységes belső költői világának. A dolgozat célja csupán a reneszánsz kultúra alapvető 
petrarcai mintáitól való igen jelentős eltéréseknek felmutatása, illetve, annak megállapítása, 
hogy a petrarkizmus keretein belül maradva Balassi mennyiben tér el és mennyiben marad hű a 
Petrarca-kódexhez. 

Balassi manierizmusa a költészetében kimutatható manierista elemek jelenlétével határozha
tó meg. Nem kívánjuk Balassit kizárólagosan manierista költőként bemutatni, de nem fogad
hatjuk el azokat a megfogalmazásokat sem, melyek Balassi művészetét a korabarokk vagy a 
koramarinista költészethez kapcsolnák.3 Balassi reneszánsz költő volt és az is marad, mert köl
tészetét mindenütt áthatja a reneszánsz világszemlélet, ugyanakkor azonban meglehetősen 
gyakran olyan formai és tartalmi jegyek jelennek meg költészetében, melyek semmiképp sem 
hozhatók összhangba ezzel a reneszánsz világképpel. 

Elemzésünk nem korlátozódik csupán a manierizmus formai jegyeinek vizsgálatára, figyel
münket Balassi személyére is ki szeretnénk terjeszteni, hogy így felmutassuk azt a világnézeti 
változást, amelyből az egyre kevésbé derűs természeti hátterű költemények születnek, hogy ki
mutassuk a testiséghez vezető, nagyon kifinomult érzékiségű költészetet kiérlelő érzelmi, vala
mint az istenes verseket átható lelki válságot. Az élet és költészet egyre szorosabbá váló termé
keny kapcsolatában kívánjuk felvázolni Balassi poétikáját: az ember válságában kimutatni egy 
egész korra jellemző válságot, a költői fejlődésben az ízlés megváltozását, azaz Balassi költésze
tének elemzésén keresztül kívánjuk kimutatni a magyar reneszánszon belül kialakuló manieriz
must. 

2 Az 1970. május 7—9-i sárospataki manierizmus-ülésszak felszólalásai az ItK 1970-es év
folyamában (419—542.). 

3 KARDOS T. Premarinismo e Marinismo in Ungheria, in: Premarinismo e Pregongorismo 
(Atti del Convegno Internazionele dell'Academia Nazionale dei Lincei, Roma, 1971 április 
19—20), Roma, 1973. 197—206; G. GÖMÖRI: The Slavonic and East European Review, 
1968. 383—396. Az ilyen megállapítások tekintetében Bán Imre véleményét valljuk: „Itt 
kell megmondanunk, hogy Balassi manierizmusában vagy éppen a barokk művészi vonásait 
feltételező elméletben nem hiszünk. Számunkra a Balassi-stilisztika és verstechnika kitelje
sedése, meggazdagodása nem elég ahhoz, hogy őt 1589-től manieristának minősítsük." BÁN I.: 
A magyar manierista irodalom. ItK 1970. 451—465.) Éppen ezért — mint majd látni fogjuk — 
nem lesz szó Balassi szűkebb értelemben manierista költőként való meghatározásáról, ugyan
akkor olykor szükséges kiemelni a manierizmus irányába mutató fejlődési vonalakat, amelyek 
valóban a manierista válságot mutatják, és amelyek a magyar későreneszánsz belső fejlődésén 
belül hozzá fognak járulni egy olyan költői iskola kiformálódásához, melyek már határozottan 
manierista irányban fejtik ki költői tevékenységüket. 
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1. Eltérés a petrarkista szabályoktól: a szerelem és a női eszmény fogalma 

A Balassi költészetében jelentkező manierizmus jegyeinek kimutatásához feltétlenül szüksé
ges azt a Balassi egész költészetét magában foglaló fejlődési folyamatot követni, mely során az 
egyre mélyebb egzisztenciális és lelki válság hatására átalakulnak a költőt alapvetően meghatá
rozó pszichológiai jegyek. Az európai petrarkizmus áramlatához tartozó Balassi költészete már 
az ifjúkori versektől kezdve a belső egyensúly megbomlásának jegyeit mutatja. A fejlődés során 
erősödnek és sűrűsödnek az egyre kevésbé derűs hangulatok és színek, míg végül már Balassi 
világnézetében és magatartásában is jelentős változásokat tapasztalhatunk. Ilyen változás tük
röződik a szerelem és a női eszmény fogalmának, valamint természetszemléletének és Isten
fogalmának átértékelődésében.4 

Balassi költészete már a nőalak megfogalmazásában és a szerelmi ideál tekintetében is kettős, 
ellentmondásos arculatú. Az uralkodó petrarkizmus nyomán haladva a nőalak eszményítése 
Balassinál is a külső ékesség és a kifinomult báj leírásának megszokott formáiban történik. 
Ilyen vonatkozásban hivatkozhatunk a 10. költemény alábbi versszakára: 

„Járásban, ruhában csak őtet szemlélik, 
Módjában asszonyok, lányok őtet nézik, 
Formáját követik, 
Beszédét, erkölcsét mindenek kedvellik" 

vagy akár a 43. költeményre: 

Kegyesség, kedvesség, ékesség, édesség 
épen mind benne látszik, 

Tekintet, nyájasság, okosság, vidámság 
rajta nyilván meglátszik 

ö szépség formája, illik minden módja, 
mert menybélinek tetszik."5 

4 Amikor Balassit az európai petrarkizmus képviselőjeként említjük, akkor épp olyan össze
tett egyéni vonásokat kívánunk felmutatni benne, mint az Giovanni Della Casa vagy Tasso 
esetében lehetséges, akiknek nagyon sok közös jellemvonásuk van a magyar költővel. Olyan 
teljesen sajátságos és gazdag egyéniségekről van szó, akik egy egész kort és ízlést fejeznek ki, 
és ugyanakkor egyszerre ennek a kornak és ízlésnek meghaladását is jelentik. Ezeknek a kivé
teles egyéniségeknek válsága egyúttal a petrarkizmus válságát mutatja, az új művészi törek
vések és kifejezésmódok, új művészi irányzatok kiformálódása irányában. Della Casa költé
szetét illetően elsősorban Walter BINNI: Giovanni Della Casa tanulmányát kell megemlíte
nünk a Critici e poeti dal Cinquecento al Novecento, Firenze, 1951. kötetből. — Tasséról 
lásd G. GETTO: La polemica sul Barocco, in: Letteratura e Critica nel tempó, Milano, 1968. 
269. — A petrarkizmusról és az ezen belül jelentkező válság jellemzőiről: Luigi BALDACCI: 
II petrarchismo italiano nel Cinquecento, Milano-Napoli, 1957.; illetve tanulmánya a Petrarca 
e il Petrarchismo (Atti del III Congresso dell'Associazione Internazionale per gli studi di lin-
gua e letteratura italiana, Aix-en-Provence, 1959.) Bologna, 1961. c. kötetben. — Balassi 
petrarkizmusáról: ECKHARDT S.: Balassi Bálint irodalmi mintái, ItK 1913. 171—192., 
405—450., valamint Balassi-tanulmányok, Bp. 1972. 172—252., Valentino Balassi e Petrarca, 
Corvina, 1921. 59—71., Barlay, Ö. Sz.: Contributi álla storia de petrarchismo ungherese, 
Itália ed Ungheria, dieci secoli di rapporti letterari, Bp. 1967. 135—145., BÁN, I.: II petrar
chismo di Balassi Bálint e le sue fonti veneziane e padovane, Venezia e Ungheria nel Rinasci-
mento, Firenze, 1973. 261—274. — Balassi költészetének manierista vonásairól: KLANICZAY 
T.: A szerelem költője, MTA I. OK 1961. (XVIII) 165—246.; és Reneszánsz és barokk, Bp. 
1961. 183—295., francia fordításban: Réalité et idealisation dans le poésie petrarquiste de 
Bálint Balassi, ALitt 1966. 342—370., KOMLOVSZKI T.: A Balassi-vers jellegéhez, ItK 
1968. 633—643., francia fordításban Considérations sur la physionomie de la poésie de Balassi, 
ALitt 1969. 315—328., VARJAS B.: Balassi és a hárompillérű verskompozíció, ItK 1970. 
479-491. 

5 Idézeteink a legutolsó, STOLL Béla által gondozott kiadásból valók: Balassi Bálint összes 
versei, Szép magyar comoediája és levelezése, Bp. 1974. 
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A női alak következetesen platonikus értelemben, mint Istenhez legközelebb álló lény, az Isten
hez való közeledés eszközeként jelentkezik: 

„Én bús szüvem vidámsága, lelkem édes kévánsága, 
Te vagy minden boldogsága, veled Isten áldomása." (44. vers). 

De Balassi költészetének további fejlődése során megbomlik az ilyen módon eszményített nő
alak fogalmának belső egysége, olyannyira, hogy végül is a költő fantáziájában szerelmének tár
gya egészen távoli, képzeletbeli régiókba kerül, ahol a nőalakot meghatározó formák elvesztik 
pontos körvonalukat, ahol a szerelem lehetetlensége egy megfoghatatlan misztikus lény feletti 
kontemplációvá alakul át. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé Balassi költészetének alapvetően 
ellentmondásos jellegét: itt a szerelmi költészeten belül is megfigyelhetjük a vonzás és taszítás 
kettős játékát, a remény és csalódás állandó, dinamikus, fényárnyékos, chiaroscurós-színekben 
megvalósuló váltakozását. Azért mondjuk ezt, mert bár Balassi élete igazán nem volt szűkében 
a valós szerelmi érzéseknek, mégis mindvégig elbűvölte őt a szerelem titka, mindvégig a tomboló 
érzelmek rabja maradt. És így a nő, mint később az istenes énekek esetében Isten, érthetetlen
né, felfoghatatlanná, titokzatos lénnyé válik, egyszerre lesz közeli és elérhetetlen, egyszerre lesz 
öröm és kín forrása. 

Igen jellegzetesek azok a formák, melyekben ez a változás Balassi költészetében megnyilvá
nul: a nő külső szépségének leírása átvált a nő-fogalom lényegének mitológiai jellemzésébe (a 
kezdetekben még szélesebb értelemben vett klasszikus mitológiai formák csak később alakulnak 
át egy sajátosan magyar tipológia alkalmazására), amely magába olvasztja a vallásos költészet 
sajátos jellemző jegyeit is. Végül is a tündér alakjának jelentkezésével a magyar hagyomány ke
rül ki győztesen: ezen a ponton kezdi átjárni Balassi költészetét a titokzatosság rejtélyes borzon
gása, a dolgok elérhetetlensége fantasztikus méreteket ölt, a közeli és távoli múlt emlékei a való
ság és irrealitás képeivel keverednek, és kialakul az a hol megjelenő, hol eltűnő női alak, mely 
sem térben sem időben nem határozható meg, melynek háttere egy olyan természet, melynek 
kontúrjai egyre kevésbé pontosak, ahol a reneszánsz térszemlélet objektivitása már csak emlék
ként érződik. Egy olyan női alak, amely feltehetően „a távoli hegyeken és tengereken túl", 
„sziklák, havasok és égig nyúló hegycsúcsokon túl" él, ott, „ahová a madár sem repülhet".6 

És ha nyomatékosan hangsúlyozzuk azt a tényt, hogy ez a változás elsősorban Cristoforo 
Castelletti ^manV/i'-jének7 fordításán keresztül jelentkezik, ha meggondoljuk, hogy „érthető, 

6 IPOLYI A.: Magyar mythológia, Pest, 1854., Bp. 1929. I—II. A tündér alakjáról I. 127— 
187.; ennek néhány részletét megtalálhatjuk Az ősi magyar hitvilág, Bp. 1971. DIÓSZEGI 
V. által gondozott kötetben (164—172.). A szó etimológiájáról: OTROKOCSI F. F.: Origines 
Hungáriáé, 1963. A tündér szó szemantikai forrásairól és jelentéséről: PAIS D.: A magyar 
ősvallás nyelvi emlékeiből, Bp. 1975. 213—249. 

7 Castelletti pásztordrámájának Balassi költészetében való szerepéről: WALDAPFEL J.: 
Balassi, Credulus és az olasz irodalom, ItK 1937. 142—154., 260—272. és Irodalmi tanulmá
nyok, Bp. 1957. 101—134., olasz fordításban: Le fonti italiane della poesia di Balassi, in: 
Annuario della R. Accademia d'Ungheria in Roma, 1937. II. 177—210., francia fordításban: 
La poésie de Bálint Balassi et la littérature contemporaine italienne, in: A travers siécles et 
frontiéres, Bp. 1968. 119—153., ECKHARDT S.: Balassi Bálint szép magyar komédiája, 
MTA I. OK XIV., 257—265., és Balassi Bálint Szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-
kódex magyar és szlovák versei, szerk.: MIŐIANIK— ECKHARDT— KLANICZAY, Bp. 
1959. 35—48., és Balassi-tanulmányok, 376—387., CSANDA S.: A XVI. századi magyar és 
szlovák költészet új értékei a Fanchali Jób-kódexben, Valóság és illúzió, Bratislava, 1962. 
93—141., és Balassi Bálint költészete és a közép-európai szláv reneszánsz stílus, Bratislava, 
1973. 295—340., BÁN L: II dramma pastorale italiano e la „Bella Commedia Ungherese" di 
Bálint Balassi, in: Itália e Ungheria, 147—156., DI FRANCESCO, A.: La fuzione della versi
oné deli' „Amarilli" di Cristoforo Castelletti nella formazione lirica di Bálint Balassi, ALitt 
1974. XVI. 25—42., Bálint Balassi e 1' „Amarilli" di Cristoforo Castelletti, in: Rapporti vene-
to-ungheresi all'epoca del Rinascimento, Bp. 175. 389—404. 
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hogy ez a közeli és távoli múlt emlékeit, a természetes és a szokatlan elemeit összemosó allegori
kus, kifinomult pásztorköltészet a manierizmus egyik legkedveltebb formája lett",8 akkor a 
Balassi költészetében jelentkező manierista elemek kialakulását már nagyobb biztonsággal köt
hetjük egy olyan meghatározott időszakhoz, amelyben a különböző tényezők találkozása egy új 
költői korszak kiformálódásához vezet. Az egyre élesebb hangsúlyt öltő formai elemek egyensú
lyának felbomlásában jelentkező lelki válság és az új irodalmi műfajjal való találkozás, amely
ben az alkotói fantázia a valóság és az illúzió játékában érvényesül, Balassi költészetében hatá
rozott szakítást idéz elő a korábbi klasszikus életérzéshez képest, és egy új érzelmi és lelki tipo
lógia kialakulásához vezet, amelyben már a fantasztikus lesz a központi meghatározó elem. 

Ennek ellenére Balassi költészetének fejlődési íve távolról sem egyenletes, noha mindvégig 
jellemző lesz rá a kontraszt, amely itt a nőalak értelmezésében is kimutatható. Olyan ellentét ez, 
melyben a homályos chiaroscuro mögött fények és árnyak váltakoznak, ahol kibékíthetetlen az 
égi és földi világ, a vágy és akarat, az illúzió és valóság ellentéte. A női alak megfogalmazásában 
is az ember belső elégikus elvágyódása tükröződik. Balassinak ez a manierista kétértelműsége 
már az érett költészetére jellemző. Nagyon kifinomult és szinte alig érezhető ez a motívum, mert 
az emberi lélek legbensőbb rejtekén húzódik meg, és mint ilyen tükröződik csupán a műalkotás
ban. Balassi manierista ellentmondásossága megkettőzi a női alakot; egyfelől mitikus, fantaszti
kus, éteri lénnyé varázsolja; másfelől a materiális testiség szintjére redukálja, ugyanúgy mint 
ahogy természetszemléletében is kettéválik a részletek megrajzolásának különös gondossága 
azoktól a kozmikus távlatoktól, amelyeken belül megszűnik a tér valós érzete, eltűnik az átha
tolhatatlan nagyságtól megrémült ember, vagy ahogy vallásosságában elkülönül egymástól az 
egyre kínzóbb bűntudat a megfoghatatlan isten szomorú kontemplációjától. 

A női alak megfogalmazásának megkettőződése egészen példaszerű, mert Balassi a felmagasz
talt női alak istenítése mellett egy nagyon is egyértelmű, kifinomult érzékiség példáit szolgáltat
ja. Balassi nemcsak az istenített nemes hölgy, a „donna gentile" költője, de a kurtizáné is: 

„Friss szép fejér póka, 
Édes szűrő móka, 
Porcogós Annóka, 
Szerelemnek oka, 
Mit haragszol? 
Hogy nem játszol 
Velem, kivel egy fraj szól? 
Ládd-é, víg kiki táncol?" 

Itt a felszínen meghúzódó játékos hangulat elsősorban a rímek és a kicsinyítő képzők halmozá
sában nyilvánul meg. A Hannuskához írt rövid költeményhez hasonló vidám gondtalanság fe
dezhető fel a Bécsi Zsuzsannához írt énekben is: 

„Kezet fogván egymással azontúl, 
Házban lépénk mindnyájan utcárúl, 
S mint az méhek szekfű szép virágrúl, 
Mézet szedénk egymás ajkárúi; 
Minden bánatunktúl 
Ott mi esénk távul, 
Hogy szerelmet nyerheténk egymástúl. 
Többet szólnom dolgunkról nem szükség, 
Elég hogy megvolt minden édesség, 
ölelgetés, csók, tánc, gyönyörűség, 
Ékes beszéd, tréfálás, nevetség, 
Ki ugyan nem elég 
Bús szüvemnek, mert ég, 
De versemben itt legyen immár vég." (65. vers) 

8 HÄUSER, A.: i. m. II. 36. 

(89. vers). 



Ebben az esetben valóban elmondhatjuk, hogy Balassi szerelemfelfogásának másik végleténél 
járunk, ahol a Júliáért való gyötrelmes epekedés eltűnik és átadja helyét a nyilvánvaló érzéki 
testiségnek; itt az érzéki örömök egyértelműen győzedelmeskednek a még megmaradt lelki 
motívumokon is. A költeményben megnyilvánuló könnyedség és természetesség nagyon való
színűvé teszik, hogy Balassi igazi lelki tartalmai itt fejeződnek ki, legalábbis a költő természetes, 
ösztönös megnyilatkozásai ezekben a pikáns képekben a költői személyiség legfeltűnőbb jellem
vonásait látszanak megrajzolni. De ha ez a feltevésünk hibásnak is bizonyulna, akkor is megma
rad az a meggyőződésünk, hogy Balassi életének és költészetének sorsa kétségtelenül az ellent
mondásosság jegyében fogantatott, és ennek az ellentmondásosságnak egyik megnyilvánulási 
módja csupán ez a könnyedség. És amikor ezt állítjuk, akkor egy olyan teljes és alapvető kettős
ségre gondolunk, amelyben az ellentmondás jelenti magát az életet, olyannyira, hogy a korábbi 
meggyőződések állandó újraértékelésének, egy „concordia discors"-nak lehetünk tanúi, ez tük
rözi Balassi igazi személyiségét. így a költői életmű figyelmes végigkísérése után megkísérelhet
jük a költő igazi arcának helyenkénti felmutatását, hogy ennek segítségével különbséget tudjunk 
tenni az őszinte és valóságos alkat, valamint a felvett mesterkélt költői magatartás között, 
így, végeredményben az igazi Balassi mindenütt jelen van, legalábbis mindenütt fel lehet mu
tatni az ellentétektől meghatározott személyiség igazi, de „a manierista látásmódra jellemző 
kétértelműség abszolút értelmében" váltakozó különböző oldalait.9 

2. Eltérés a petrarkista szabályoktól: természetszemlélet (Balassi természetszemlélete) 

„Miként a szerelem, úgy a természet esetében is kifejlődött az igény a komplikált, a morbid, 
a rafinált iránt. Az az idillikus, az embert barátian körülölelő táj, mely oly vonzóvá teszi a 
Quattrocento umbriai és toszkániai képeit, átalakul félelmetes, titkokat, veszélyeket rejtegető 
természetté."10 

Balassi esetében is hasonlóképp tapasztalhatjuk, hogy a kezdetben idilli leírásból a tájleírás 
olyan változata alakul ki, amely ugyan még nem azonosítható teljesen a Tassónál jelentkező át
hatolhatatlan, félelmetes rengeteggel, de mindenképp a tér újfajta, kozmikus értelmezése felé 
mutat. 

Az idilli nyugalomnak tökéletes kifejeződése a 16. költemény: 

„Kimentem egy csergő patakra 
Találék oly hívesre, tisztára, 
Mint fényes kristálra; 

Partja bűves sok gyöngyvirágokkal, 
Ékes sok jószagú violákkal, 
Két rózsabokorral, 

Mellette egy kiterjedt ciprusfa, 
Kinek szép zöld bojtos ágaiba 
Fülemüle szóla" 

bár a vers atmoszférájában már érződik valamiféle tudattalan zavart nyugtalanság is. Ez a ma
nierizmusra annyira jellemző belső nyugtalanság majd Balassi jellegzetes lelki magatartásának 
kialakulásához vezet, amely sajátos módon hamarosan kivetődik a költemények szintjére is. 
És valóban, a l l . költeményben Balassi belső nyugtalansága chiaroscuró-s színeket ölt: 

9 HÄUSER, A.: i. m. I. 430. 
10 KLANICZAY T.: i. m. 428. 
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„Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom, 
Ha nappal miatta nyughatatlankodom, 
De lám éjjel-nappal érte csak kínlódom, 
Gyakran költ álmombúi róla való nagy gondom." 

Ez a költemény tulajdonképp magában hordozza a 16. vers előbb idézett motívumait is. Ám itt 
az álom motívumának bevezetésén keresztül egyúttal tanúi lehetünk a valóságos élet és az irrea
litás, a képzelet világa közt ingadozó kép kirajzolódásának, amelyen keresztül a költő a hamisí
tatlan reneszánsz természetszemlélet keretein belül megmaradva is egy olyan fantasztikus vilá
got teremt, amelyben felrémlik mindaz, ami a hétköznapi valóságban lehetetlen lenne. Ismétel
ten szeretnénk hangsúlyozni, hogy az atmoszféra, a térérzékelés, a természeti környezet pon
tos megválasztása egyértelműen a Balassi reneszánsz költészetének sajátja, csakhogy itt, mint 
költészetében általában, ezeket a motívumokat átjárja a nyugtalanság, a bizonytalanság kéte
lye, és így végeredményben a leírt valóság egyaránt elveszti objektivitását és kiegyensúlyozot
tan derűs jellegét. 

Ez a nyugtalanság és válság határozza meg tehát Balassi természetszemléletének fejlődését a 
természet szívhez szóló, mélyen átérzett képeinek kiformálódása irányában, és hasonlóképp 
azoknak az emberi érzéseknek kialakulásához, melyeket a környező világ befolyásol. Elmond
hatjuk, hogy Balassi természetszemléletét egy olyan határtalan, kozmikus tér iránti vonzódás 
határozza meg, melynek fő meghatározó eleme a magányosság, az emberi elszigeteltség. A ter
mészet világa feletti szemlélődés olyan erős szorongásérzetbe torkollik, amely az embert az uni
verzális szomorúság érzésével tölti el. Ez a lelkiállapot jut kifejeződésre az alábbi rövid, de igen 
plasztikus képekben: 

. 
„Ha olyan ő mint sík mező az jó kikeletnek 

áldott idejében" (13. vers) 
„Mint sík mezőn csak egy szál fa egyedül úgy élek, 
Szerelem tüzes lángjátul szüvemben én égek" (25. vers). 

„Mely szépek tavasszal sík mezők virággal, 
boldogsággal jókedvem 

Ázom módon rakva . . . . " (34. vers) 

amelyekben ismét kimutathatjuk a kontraszt Balassira annyira jellegzetes jelenlétét. Az előbb 
idézett részekben kétszeres a „sík mezők"-re való hivatkozás, mindkétszer a költő szívével való 
összehasonlításban, egyszer pozitív, egyszer negatív töltést kapva. Épp ezért lesz kétértelmű a 
vershangulat, amelyen belül a természet nem objektív mivoltában szerepel, hanem az emberi 
lélek tükröződéseként, egy olyan léleké, amely a legmélyebb válságok szorításában még a való
ban naturalisztikus képeket is birtokába veszi. A természetet a hanyatló Cinquecento képviselő
jeként megjelenő válságoktól felkavart ember szemszögéből látjuk, és a természeti képek, mint a 
„sík mező" is, az ember és táj között létesülő szorosabb kölcsönviszonyban egyre szubjektívebb 
jelentést kapnak. 

Balassi fiatalkori költészetében több helyen is felfedezhetjük ezt az idilli és a meghatározat
lan kozmikus természet közti ellentmondást, másfelől pedig érezhető az a fejlődési tendencia, 
amely során a költő az ember és természet viszonyát egyre bensőségesebbé, érzelmesebbé teszi. 
A természet-és tájábrázolásnak ez a két rétege nem különül el egymástól, összefonódásukból új 
költői eredmények születnek, de ezekben sem szűnik meg a Balassi költészete fejlődését megha
tározó két alaptendencia. így születnek meg azok a tökéletes megformálású képek, amelyekben 
a természet új, mindent betöltő lelkesültségű érzésekkel töltődik meg: 

„Neked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. 



Újul még az föld is mindenütt tetőled, 
Tisztul homályábúl az ég is teveled, 
Minden teremtett állat megindul tebenned." (27. vers) 

A költő itt a táj minden oldalára kiterjedő leírás segítségével fejezi ki a világmindenség végtelen 
nagyságának érzetét. Az összkép azonban már nem a részletek aprólékos idilli színeit kapja, a 
költő figyelme a totalitás, a világmindenség titkaira irányul. Ebben nyilvánul meg Balassi natu
ralizmusának mesterkéltségtől, irodalmi hatásoktól mentes, teljesen autentikus jellege. Sőt el
mondhatjuk, hogy a manierára visszavezethető mesterkéltség Balassi természetábrázoló költe
ményeiben igen kismértékű (ilyen a már idézett 16. költemény), ezzel szemben már a fiatalkori 
versekben is megtalálhatjuk a nagy dimenziókat öltő, univerzális természetszemlélet jelentke
zését. 

Magától értetődik, hogy a természet ilyen értelmezése még nagyon messze esik a manierizmus 
fő vonalától, mégis igazoltnak érezzük, hogy a hangsúlyt erre a visszafogott melankolikus han
gulatra helyezzük, amely a határtalan magányos partok széles horizontja feletti extatikus kon-
templációban nyilvánul meg: 

Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, 
sokszínű violákkal, 

Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngének 
sokféle madárszókkal. 

Mind meny, föld és vizek, ládd-é úgy tetszenek 
mintha megújulnának?" (28. vers) 

— elsősorban annál az oknál fogva, hogy végső kicsengésében, Balassi természetérzése a költői 
fejlődés során a világmindenségben való végleges feloldódásba torkollik. Ilyen a 64. költemény 
óriási lélegzetű képe: 

„Ó nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, 
csillagok palotája, 

Szép zölddel beborult, virágokkal újult 
jó illatú föld tája, 

Csudákat nevelő gallyakat viselő 
nagy tenger morotvája!" 

ahol a költő teljesen átadja magát az extatikus kontemplációnak. Ám amikor egy olyan költe
ményt elemzünk, amelynek keletkezése közvetlenül Castelletti Amarilli-]ére vezethető vissza, 
akkor az összkép bonyolultabbá válik, mert jelentkezik a pásztordráma meghatározó összetevő
je is. Ebben az irodalmi műfajban a természeti elem van túlsúlyban, az ember és természet kö
zötti kapcsolat állandó és a lehető legszorosabb, az ember feloldódása a tájban tökéletesen meg
valósul, így érthető, hogy a pásztorköltészettel való megismerkedés által Balassi költészetének 
tájszemlélete gazdagabb lesz érzelmekben és árnyalatokban, kevésbé marad lineáris, rafináltab
bá válik. A pásztordráma formai elemei ugyan nem helyettesítik, nem nyomják el a korábban 
már kialakult költői formákat, de feltétlenül gazdagítják azokat, segítenek a már meglevő költői 
törekvések kibontakozásában. A korábbi költői eszköztár és az új műfaj együttes megjelenésé
nek bizonyítéka az a két Júlia-ciklusba tartozó költemény, a 64. és a 60., amelyek Castelletti 
pásztordrámájának egy-egy részletét dolgozzák fel. A korábban idézett részlet mellé most a 60. 
költemény egy jellemző részét hozzuk fel például: 

„Megdicsőült színben, hogy gerjedt szüvemben 
vidám Júlia tűnek, 

Egy sűrő erdőben és úton mentemben 
felszóval így éneklék, 

Kérdezkedésemre verseim fejébe 
Ekhótúl ily választ vék." . . 
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Itt már azt tapasztalhatjuk, hogy Balassi a természetértelmezés egy új, irreális, fantasztikus ele
meket tartalmazó, kevésbé derűs és sokkal árnyaltabb módját sajátította el. A megjelenő nő
alak, a sűrű erdő, a visszhang válasza alkotják a vers titokzatos légkörét a varázslat határához 
érkezve, kevés hiányzik ahhoz, hogy joggal gondolhassunk Tasso elvarázsoltkertjeire és mágikus 
erejű sűrű erdőségeire. Hasonlóképp érdemes felfigyelni arra, hogy az előbb idézett versszak 
megfelelőjét hiába keresnénk a Comédia megfelelő részében, mert csak a ciklusba felvett köl
teménybe lett beleszőve annak bizonyságául, hogy a pásztorköltészet elemeit olyannyira elsajá
tította Balassi, hogy a műfaj jellemző jegyeinek felhasználásával önálló költészet megteremté
sére volt képes. 

Ezek után vizsgáljuk meg közelebbről a komédia természeti elemeit. A korábban már megál
lapított jelenségek mellett most a Balassi- és Castelletti-féle pásztordráma találkozásának egyik 
másik vonatkozását szeretnénk hangsúlyozni. Láthattuk, hogy már Balassi fiatalkori versei
ben is megtalálható egy olyan belső érzelmi feszültség, az a törekvés, hogy a környező természet 
leírásában oldja fel saját felkavaró érzéseit, és az ember és természet együttes szemléletét adja. 
Ez a tendencia az Amarilli-átköltésben találja meg legtökéletesebb megvalósulását, ott, ahol az 
ember és természet között már nincsenek kijelölhető határok, ott, ahol természet és ember 
együttélésé állandóvá válik. Sőt emellett még egy másik jelenség tanúi is lehetünk; annak, hogy 
az olasz pásztordráma kiszámított, egyértelmű természetábrázolása Balassi fantáziájában új 
elemekkel gazdagodik. Azokról a sokkal erősebb kontrasztív színelemek felhasználásáról van 
szó, amelyek révén a magyar komédia a költő lelkiállapotát tükröző fényárnyékos tónusok 
alkalmazásával sokkal erősebben ölt melankolikus hatást, mint az eredeti olasz változat. Ilyen 
tekintetben vizsgáljuk meg a következő részeket:11 

Ei val si nel cantar; che mentre move 
La lingua ä dolci, et amorose note 
L'aere addolcendo, e lusingando i venti 
Taccion gli altri pastor tinti d'invidia 
Frenan gli augelli il volo; 

Et Echo alterna ä prova i vaghi accenti. 
Che PAmadriadi si terrian felici 
Le Orcadi, e le Napee 
Sol ch'ei ver lor volgesse un grato sguardo 
E tu da te lo scacci, e tu lo sprezzi. 

E che con Palte strida i boschi desto. 

Hiszem tudod, minemű bölcs, hogy 
csak éneket is külömb külembféle 
szép nótákra mond, az erdők is 
ugyan zöngének, az madarak repösnek 
bele, sőt még az szép vadak is 

örülnek örömekben, de még Ekhó is 
noha tündérasszon, megfelel néha 
verseire, mikor valamiről szól neki, 
s ezt nem szereted ám t e ! 

(IÜ. 2 ) 

Azulta magad nagy bizonságom, hogy 
mind csak az utánad való keserves 
kiáltásim zengettek az vad erdők 
között. 

II Semicapro Pan, la cacciatrice 
Dea cento volté de le labbra tolsero, 
QuelPincerate canne, e questa il corno 
Intenti ad ascoltar le mie querele: 
E per compassion gli antri, e le valli 
Piansero meco, et iteraro a gara 
Tutte le voci mie. 

Quest'herbe, e queste piante 
Non han potuto piű tener celate 
L'interne fiamme mie. 

Az a szép Diana, az vadásznak istenasszo
nya, gyakran elhatta mulatságát, 
s figyelmetessen hallgatta az én 
verseimnek siralmát, sőt még az erdők, 
hegyek, völgyek, berkek, kövek is 
hallván az én keserves énekimet, 
mellettem keservesen megzengettek. 

(HL, 1.) 

Az amint látom, még az füvek s virágok 
is kikiáltják az én nagy szerelmemet. 

(III., 3.) 

11 Az Amarilli részletei a L'Amarilli, Pastorale di Christoforo Castelletti 
M. D. LXXXVII. kiadásból valók. 

in Venezia, 
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„ . . . Vengonmi Ó ti magas fák, kik szokszor hallottátok az 
In memoria quest'alberi, ch'udirono én keserves sírásimot, kiken az én gyilkosom 
Pur'hor di me la mia homicida ridere Júlia csak mosolgott, ti legyetek mostan is 
E'l pié ritraggo, e quindi scendo subito: az én testamentumosim, s ti tegyetek bizon-
Et a voi corro, a voi, che testimonio ságot mind ő előtte, s mind más előtt az én 
Potrete far de la mia morte asprissima szörnyű halálomrul. 
Non solo a lei, che n'é cagion, maagli huomini (IV., 4.) 
Che nasceranno dopo mille secoli. 

Itt Balassi természeti érzésének csúcspontján vagyunk, mert ugyan el kell ismernünk, hogy 
nagyon erős az Amarilli hasonló természetábrázolásának hatása, Balassi azonban szabadon 
kezeli az olasz pásztordráma ilyen jellegű elemeit, és ezeknek új értelmezést ad. A magyar költő 
az olasz költői műalkotás átdolgozása során egy egészen sajátosan új érdeklődéssel fordul a ter
mészet felé és fedezi fel azt. 

Ebben a természet iránti érdeklődésben két egymástól eltérő magatartást is megfigyelhetünk, 
amelyek a derűs, illetve a melankolikus természeti képekben jutnak kifejeződésre, de mindkettő
re alapvetően a szubjektív természetábrázolás a jellemző. A II. felvonásból kiragadott részlet 
egy már az irrealitással érintkező ábrándképet tükröz, amelynek meghatározó jellegű naturaliz
musa mellett Balassi már az új ízlést juttatja érvényre, amelyben elsősorban az egyes részletek 
gondos megrajzolása, a különös iránti vonzalom, a figuratív elemek mesterkélt feldíszített köny-
nyeddé tétele és egy olyan színpadias illúzióvilág végletekig vitt fokozása érvényesül, amelyben 
a realitás és irrealitás kettősségét a fantasztikus elemek eluralkodása haladja meg, és megjelenik 
a tündér alakja. Az erdő visszhangjai, a madarak játszi röpködése egy olyan mesterkélt, nagyon 
választékos kifinomult világot tükröz, és ennek következtében olyan irreális légkört teremt, 
amelyben a formáknak nincs többé meghatározott jellege. Mindezt összegzi magában a tündér 
állandóan tovatűnő alakja, amely az egész képet a fantasztikum területére viszi. 

Ezek a meghatározó jegyek kimutathatók Balassi másik jellemző költői magatartásában is, 
melyre a határozottan melankolikus hangulat jellemző (az idézett versrészletek második részé
ben). A természet itt is mint az emberi érzések hordozója jelenik meg: a természeti környezet 
interpretálja az emberi érzéseket. Azaz, minden olyan elem megtalálható, mely az olasz eredeti 
sajátja, de ugyanakkor a gazdagodás Balassi esetében egyértelmű. 

Ez a gazdagodás és kibővülés elsősorban a költői stíluselemeknél mérhető le; míg az olasz 
költői szöveg megmarad a kiszámított nyelvi letisztultság határain belül, melyben egyértelműen 
érződnek a klasszikus pásztordrámák jellegzetes mitológiai szóképei, addig a Szép magyar ko
médiában jól megfigyelhető Balassi költészetének legkedvesebb forma- és színelemeinek átülte
tési szándéka. Ilyen tekintetben különös figyelmet érdemelnek a III. felvonás első jelenetének 
kiragadott részei, ahol először a L'alte strida (hangos kiáltások) lesznek keserves kiáltásim-má, 
illetve az i boschi válik vad erdőkké, majd zgli antri e le valli bővül ki az erdők, hegyek, völgyek, 
berkek, kövek szóhalmozássá. Hasonlóképp érdemes felfigyelni költőnk érzelmi világa kulcs
szavának, a jelzőként használt keserves vissza-visszatérő alkalmazására. Összefoglalva az erede
ti, saját szóhasználat és a pásztordráma nyelvi közhelyeinek és szóképeinek összefonódását 
tapasztalhatjuk, és ennek eredményeként egy olyan egyre erősebben érvényesülő melankolikus 
kontempláció születik, amelynek szándéka, hogy a költő érzései átjárják az egész világmindensé
get, csakhogy ez a világegyetem már nem az objektív valóság, hanem egy teljesen egyéni, szub
jektív, nyugtalanítóan fantasztikus univerzum. 

Természetesen a komédiában nem egy olyan rész található, ahol a természetábrázolás 
idillikus, de immár manierista jellegű idillről van szó, a pásztordráma megszokott közhelyéről, 
egy olyan mesterséges elemről, mely minden kétséget kizáróan nagyon közel áll Balassi termé
szetfelfogásához. Balassi szöveghűen veszi át az olasz költemény ilyen jellegű részeit, ám nem 
ezekben juttatja kifejezésre saját érzéseit. Másutt található Balassi költői fejlődésének kimutat
hatóan manierista irányultsága, ott ahol határozottan átírja a saját költészetéhez legközelibb-
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nek vélt részeket: azaz érdeklődése elsősorban nem a derűs, idillikus leírások, hanem a fény
árnyék játékában tükröződő nem objektív, a lélek mélyéig hatoló, felkavaró hatású természet 
felé irányul. Minél erősebbé válik Balassiban a pásztorköltészet hatása, annál inkább tapasztal
hatjuk ennek az élménynek meghaladását, és az új, a pásztorköltői hagyományban ismeretlen 
költői megoldások kiformálódását. A Balassi érett költészetét képviselő Célia-versekben ennek a 
természetábrázolásban jelentkező új költői ízlésnek további fejlődését tapasztalhatjuk.12 Az idill 
először átalakul egy kozmikus távlatú képpé, majd az árnyalt, fantasztikus látásmódon keresz
tül Balassi eljut a természetábrázolás olyan változatához, amelyben a központi helyen a festői 
elemek kifinomultsága és színelemek fokozottabb érvényesülése áll. A kozmikus látásmód egyre 
halványabb, ennél kissé erősebb, de hasonlóképp nem központi szerepű a meghatározatlan ter
mészet-érzés, amit itt tapasztalunk, az már az érzések ellenállhatatlan kitörése és érvényesülése 
a részletek gondos és keresetten választékos rajzában. A leírásokban nem érvényesül semmiféle 
történetiség, eltűnik a háttér, minden részlet csak önmagát képviseli: az idilli képeket és a szín
padias jeleneteket felváltja a részletek aprólékos, stilizált, érzelmektől telített rajza: Erre példa 
a 79. költemény alábbi részlete: 

„Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek 
harmaton hogy nap felkél, 

Cseng szép madárszózat, vígan sétál sok vad 
reggel, hogy elmúlt éfél, 

Üjul zöld bokor is, de nekem akkor is 
gondom csak merő veszel!" 

Itt Balassi költészete súlyosabbá, gondolativá válik az új egyéni hang kialakításának következ
tében. Sőt bizonyos mértékben egy bizonyos fokú kimért és nyugodt eltávolodást is tapasztalha
tunk a leírt képtől. De nincs távolság a részletek leírásában, sőt ez egyre bensőségesebb lesz, itt a 
költői metaforák hatása igen erősen érvényesül. Olyannyira, hogy a korábbi átfogó színpadias 
kép széttöredezik, vázlatossá válik, a költő a hajnal leírásánál is fokozott mértékben érvényesíti 
a tompább és homályosabb tónusokat. Ez már nem igazi természetfestés, mert a költő időnként 
elszakad a konkrét természeti világtól, hogy szimbólumokat teremtsen. A természeti kép töre
dékessé, szimbolikussá válik, nem létezik többé konkrét tér, a kép elveszti hátterét. Mindezt 
megtaláljuk a 81. költemény alábbi részeiben: 

„Mint az kevély páva verőfényen hogyha 
kiterjeszti sátorát, 

Mint égen szivárván sok színben horgadván 
jelent esőre órát, 

Celia oly frissen, új forma sok színben 
megyén táncban szaporát. 

• 
Mint nap szép homállyal fejér felhőn által 

verőfényét terjeszti 
Oly gyenge világgal vékony fátyol által 

haja szénét ereszti 
Celia befedvén s mellyen tündökölvén 

drága gyémántkereszti. 

12 A Célia-versekkel és általában Balassi manierizmusának kérdésével kapcsolatban emlé
keztetni szeretnénk KLANICZAY megállapítására: „Balassi a Célia-ciklusban már a késő-
Veneszánsz manierizmusának a határát súrolja, megjelennek lírájában a dekadencia, a mester
kéltség vonásai. Ezt tudnunk kell ahhoz, hogy a bennük levő mélyebb tartalmak és a mögöttük 
megbúvó költői magatartást helyesen meghatározhassuk." (A szerelem költője, 231.). 
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Támadtakor napnak, mint holdnak csillagnak 
r hogy enyészik világa, 

Úgy menyek-szüzeknek, mint az szép füveknek 
vesz szépsége virága, 

Mihent közikben kél Celia, az kinél 
égnek nincs szebb csillaga." 

Érdemes megfigyelni a ritmikusan egymáshoz kapcsolt hasonlatok (Mint... Mint. . . 
Mint.. .) egymásra következését. A természet többé nem jelent emberi környezetet, mint az 
idillekben, megszűnik a költő cselekvéseinek és érzéseinek kozmikus tere lenni, hasonlóképp el
tűnik a pásztordráma meghatározatlan, bizonytalan háttér: a természet jelzésére immár csak 
néhány jellemző külső jegy, impresszionisztikus elem szolgál. Nem az egész természet kerül a 
költeménybe, hanem annak csupán néhány jellemző megnyilvánulása, azok, amelyek legjobban 
tükrözik azt a vizuális hatást, amely megragadta a költő tekintetét. így egyrészről a nő-alak 
dualisztikus jelentkezését, másfelől egy új nézőpont kialakulását tapasztalhatjuk, amelynek hal
vány sfumatós színei hatják át a képet és a titokzatosság légkörét teremtik meg. Az utolsó vers
szak ilyen szempontból különösen jellemző, itt a beköszöntő hajnal bizonytalan képei meghatá
rozhatatlan kétértelműségükben vetítődnek a női alak és a természet szorosan kiszámított 
együttesére, amelyben a női szépség a természettől, a természet pedig a női szépségtől nyer új 
értelmet. 

Balassi ekkor már különösen kedveli a homályos tónusokat, sőt szándékosan keresi és erőlteti 
a nő és természet kölcsönviszonyában jelentkező szépség megjelenítését, amely mindvégig hát
térben marad és csak időnként, impresszionisztikus jelleggel fedi fel magát. Hasonlóképp érződik 
Balassinak az a törekvése, hogy egy új természetet teremtsen, nem véletlenül időzik el mindun
talan a nap felkelésének, az első fénysugaraknak megjelenésénél. Nem a hajnal leírása az új, 
hanem a fényhatások nyelvi megjelenítésének gondossága: azoknak a feszültséggel terhes pilla
natoknak ábrázolása, amikor a fény diadalmaskodik a sötétségen. Ilyen szentimentális tónus 
mutatható ki a 85. költeményben: 

„Mint tavasz harmatja reggel ha áztatja 
szépen jól nem nyílt rózsát, 

Mert gyenge harmattúl tisztul s ugyan újul, 
kiterjeszti pirosát, 

Celia szintén oly, hogyha szeméből foly 
könyve, mossa orcáját. 

Mint szép liliomszál, ha félben metszve áll, 
fejét földhez bocsátja, 

Úgy Celia feje vagyon lefigesztve, 
mert vagyon nagy bánat ja, 

Drágalátos könyve hull mint gyöngy görögve 
vagy mint tavasz harmatja." 

csakhogy itt a költő figyelme a tavaszi harmatra irányul, amely könnyeiben áztatva újjávará
zsolja a természetet. Azaz, Balassi elsősorban a természet újjászületésének pillanatait kedveli: 
a reggeli fény születését, a virágok nyílását, a harmat bájosságát. 

Ezen a ponton a költészet vizsgálata, az új költői irány, az új költői elem felmutatása elvezet 
Balassi belső pszichológiai világának elemzéséhez, annak az újfajta belső szorongás kimutatásá
hoz, amelynek már nem lesz elégséges az elmerengő szemlélődés, hanem egy új világszemlélet 
kialakításának vágyát jelenti, törekvést egy új és tökéletesebb lelki, érzelmi, emberi és vallási 
világkép kialakítására. Balassi a női arckép megrajzolásának elemeit egy új szemmel nézett, 
megújult, teljesen egyéni, bensőségesen átérzett természetből veszi. Az élet viszontagságai elől a 
költő egy csodás, elvont világba akar visszahúzódni, amelyben megszűnik a természet és ember 
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fájdalmat okozó ellentmondásossága. Ezen az úton jut el Balassi egy irreális természethez, 
ahhoz hasonlóan, ahogy eljutott a fantasztikus értelemben ábrázolt nő alakjához, és ahogy el 
fog jutni egy nagyon távoli és érthetetlen Isten fogalmának megfogalmazásához. 

3. Pszichológiai manierizmus: vallásos költészet 

Jogos az a megállapítás, hogy „Balassi vallásos énekeit viszont nem Isten dicséretének szán
déka hívta életre, hanem az ember, a személyes lírikus gondjainak, mondanivalójának a meg
vallása".13 Mert valóban, Balassi költészete a vallásos téma területén is lírai életrajzként jelent
kezik: ott, ahol Balassi az ember jelenik meg Isten színe előtt, költészetét igazi líraiság hatja át, 
és éppúgy megszűnik Isten objektív lényének ábrázolása, mint a misztikus kontempláció jelen
léte.« 

Balassi személyes-költői kiindulópontja itt is a petrarkizmus. És a többi petrarkista költőhöz 
hasonlóan Balassi is a szerelem és a kontempláció két pólusa között bontakoztatja ki saját lírai 
költészetét. Ez a két szélső pólus azonban egymásba is olvadhat, mert a női alak iránt érzett 
szerelem átcsaphat az Istenhez fordulásba, vagy fordítva a női alak szépsége feletti kontemplá
ció válhat az Istenhez való felemelkedés eszközévé. A két pólus szinte mindig szorosan kapcsoló
dik egymáshoz, ennélfogva meglehetősen nehéz a Balassi költészetében jelentkező vallásos és 
szerelmes versek különválasztása, hisz mindkettőt azonos élmény táplálja, mindkettő esetében 
ugyanaz Balassi költői, emberi magatartása. Mégis, ha most Balassi vallásos költészetének ön
álló tárgyalásába kezdünk, azért tehetjük meg ezt, mert egyrészt meggyőződésünk szerint Ba
lassi minden sokoldalúsága mellett is egyértelműen vallásos arculatot mutat, másrészről pedig, 
mert ezt a tárgyalást Balassi költészetének általános keretén belül végezzük. 

A szerelmi és a vallásos költészet tehát egyaránt ugyanabból a petrarkista példából bontako
zik ki. Ami a szerelmi költészetét illeti, már láthattuk, hogy a petrarkizmus keretén belül miként 
érlelődik az egyre erősebb belső költői fejlődés, és hogy az olasz pásztorköltői művészettel való 
találkozás hatására miként haladja meg azt, hogy olyan új költői utakra térjen, amelyek egyér
telműen a reneszánsz válságának kifejeződései. Most feladatunk az, hogy megvizsgáljuk azt a 
kérdést, hogy milyer eredményekkel jár, milyen irányba mutat a vallásos költészet fejlődése, 
ám az már most is világosnak tűnik, hogy itt is — mint Balassi egész költészetében — a belső 
személyes válság irányában haladunk. A belső szellemi nyugtalanság, az érzésvilágban megnyil
vánuló elégikus jellegű elbizonytalanodás, az életút során a világ és önmaga közt felismert disz-
szonancia léte, mindez fokozottan visszatükröződik Balassi Istenhez fűződő viszonyában is. 
Ezáltal a költő válsága teljes lesz, felöleli az összes emberi és költői vonatkozást: szerelem, ter
mészet, Isten egyaránt nagyon messzi, megközelíthetetlen és elérhetetlen lényekké válnak Ba
lassi számára. Isten épp oly mértékben válik felfoghatatlanná, mint amennyire ezt a személyes 
életsors kudarcaiban jelentkező válságot hírül adta a világgal és a szeretett nővel való kapcso
latteremtés kudarcaiban. A költő lelki magánya egyre hangsúlyosabbá válik, egyre mélyebbre 
ássa magát saját emberi válságának, Istentől való távolságának áthidalhatatlan szakadékaiba. 

A vallásos tárgyú költemények vizsgálata mindenekelőtt a Balassi által kifejezésre juttatott 
vallásosság minőségének kérdését veti fel. Már a fiatalkori versektől kezdve megtalálhatjuk a 

• 13 KLANICZAY T.: i. m. 186. 14 Balassi istenes énekeivel foglalkozó irodalomból elsősorban a következő műveket követ
tük: ECKHARDT S.: Balassi Bálint, Bp. 1941., A füves kertecske, ItK 1954. 373-385., és 
Balassi-tanulmányok, 351—376., BÓTA L.: Balassi istenes verseinek kronológiájához, ItK 
1954.420—429., KLANICZAYT.: A szerelem költője,; Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek 
kritikai kiadásához, MTA I. OK 1957. (XI.) 265-338., NEMESKÜRTY I.: Bornemisza Péter, 
az ember és az író, Bp. 1959., A magyar széppróza születése, Bp. 1963., SZIGETI J.: A fiatal 
Balassi Bálint, in: A mű és kora, Bukarest, 1970. 192—273. 
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költő Istennel való kapcsolatának jellegzetes passzivitást sugalló jegyeit. Még ott is, ahol úgy 
látszik, hogy Balassi egy autentikus kapcsolat megteremtésére, azaz egy igazi szellemi és lelki 
egyesülésre törekszik Istennel, azt tapasztalhatjuk, hogy tulajdonképpen nem képes a felsőbb 
lénnyel való közvetlen párbeszédre, és ebből egy olyan jellegű ellentét alakul ki, amelyben egyre 
feloldhatatlanabba válik a tökéletesség és fogyatékosság ellentéte. Balassi átérzi Istenhez fűződő 
kapcsolatának alapvető problémáját és kerdésességet, verseiben kifejezi ennek súlyát és teljes 
drámaiságát, de ekkor még nem lép túl ezen, még nem foglalkozik Isten fogalmának értelmezé
sével, jóllehet már elszenvedi ennek a hiánynak minden következményét. De még nem harcol, 
megpróbálja elviselni a gyötrelmeket. 

Ennek a passzivitásnak meghatározó eleme a bűn és az ehhez kapcsolódó bűntudat fogalma. 
Ez a motívum lesz Balassi vallásosságának kiindulópontja, Istennel való szembekerülésének 
legfontosabb összetevője. Balassi egész költészetét átfogja a bűn szorongató és vibráló motívu
ma, a bűné, amely felkavarja a költő lelki életét és a végső kétségbeesés határáig sodorja a köl
tőt. Ha elolvassuk a 6. költemény alábbi versszakát: 

„Anyámnak méhében bűnben fogantattam, 
Kiből noha tőled kimosogatattam, 
De gyarlón maradtam 
És annak utánna visszatántorodtam" 

akkor megérthetjük azt a teljes passzivitás-érzetet, amelyet a költő a bűnnel szemben érez. 
Sőt ezt olyannyira leküzdhetetlennek véli az emberi életben, hogy képtelen lesz hinni az ember 
teljes bűntől való megtisztulásában is.15 De túl ezen, az említett versszakban kirajzolódik a 
bűntől bűnig vezető út is. A versszak minden egyes sora ennek az útnak egy-egy szakaszát 
jelenti: a bűnben való fogantatást (Bűnben fogantattam), majd a megváltás pillanatát (kimoso
gatattam), ugyanakkor azonban az ember esendő voltát (gyarlón maradtam), és végül a bűntől 
való megtántorodás mozzanatát (utánna visszatántorodtam).u 

Ez a versszak nagyon jellemző Balassi bűntudattal kapcsolatos egész vallásos viselkedésére. 
Azokra az ellentmondásos mozzanatokra, egyértelműen inkoherens szellemi magatartásra gon
dolunk, amelyeket már alkalmunk volt kimutatni a szerelmi költészet chiaroscurós színeiben, 
és amelyek a vallásos tematikán belül állandóan váltogatják az Istentől való teljes elhagyatott
ság és az isteni kegyelembe vetett erős remény mozzanatait. A második költemény alábbi vers
szakára gondolunk: 

„Ne tántorodjunk mi el soha uram tőled 
Ne kételkedhessünk is többé már felőled, 
Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel benned, 
Vallhassunk mindenekben urunknak csak téged." — 

amely annak a lelki állapotnak vágyát és reményét hivatott kifejezni, amelyhez a költő el sze
retne jutni, de ahová sohasem sikerül elérkeznie. Sőt a felszín feltűnően biztos hangja mögött ott 
húzódik meg Balassi legbelsőbb világának valósága. Nem véletlen, hogy az isteni reménységben 

• 

15 Az eredendő bűn motívumát megtalálhatjuk az utolsó versek közé tartozó 97. költe
ményben is, annak bizonyságául, hogy Balassi ezt az elemet a vallásos hithez való hűségen túl 
is nagyon erősen érezte, egészen olyan fokig, hogy ennek egyéni vonatkozását is adja: 

„Engem mert vétkével anyám éltetett el 
méhében hogy hordozott . . ." 

Hasonlóképp fontos az a tény, hogy a bűn problémájától Balassi egészen a halálig képtelen volt 
megszabadulni. Az ember és Isten, a tökéletesség és a gyarlóság közti ellentét így sohasem 
kap feloldást. 

16 A vers mindegyik versszakában megtalálható a bűn szó használata, így a 4, 9, 10, 13, 17, 
19, 21, 33, 35, 37, és 38. sorokban. 
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való bizonytalanság a „tántorodni" igenévben ölt kifejezést, hasonlóképp lesz Balassi állandó 
kétségekkel terhes lelki világának kifejeződése a „kétkedni" és az állandóan visszatérő „nyugha
tatlanság" motívuma. Azokra a költő lelki világában érvényesülő egymást kiegészítő ellentétes 
mozzanatokra gondolunk, amelyeket a remény és reménytelenség kettősségével jelölhetünk 
(amit az eddigiekben alkalmunk volt megvizsgálni a szerelmi költeményekben és a pásztordrá
mában). Ugyanezt az ellentétet tapasztalhatjuk a fiatalkori istenes versekben, ahol a már idé
zett 6. versben az egész szöveget kitölti a bűntudat érzése, erre pedig a 7. vers hasonló érzésvilá
ga következik, amelyben a költő saját bűntől való megtisztulásának lehetetlenségét emeli ki: 

„Ne adj felettébb az kísértetre, csak míg eltűrhetem, 
Mert nyilván látod gyarló voltomot, én édes Istenem, 
Ha elhadsz engem, ó hová legyek? kétségben kell esnem." 

Ezen a ponton kell megemlíteni, hogy a magáramaradottság érzetére szinte azonnal ráépül 
egy optimista réteg, a Balassiban feszülő belső ellentét másik, pozitív oldala, ezen a belső ket
tősségen alapuló dialektikus gondolkodásmódjának pozitív fázisa. Ennek a jelenségnek igazolá
sára szolgál a 14. költemény első szakasza: 

„Ó szent Isten, kit kedvedben mint kegyes kebledben 
egyszer már bevettél, 

Annak szíve bátor, kedve víg, mert nincs félelme, 
rakva igaz hittel, 

ördög, ellenség, sok bú, szegénység, 
nem árthat, mert teljes reménséggel." 

Ám úgy véljük, hogy ez a szinte könnyed biztonságérzet, amely nemcsak ebben a versszak
ban, de az egész költeményben is érvényesül, sokkal inkább egy szándékosan felvett magatartás 
következménye, mintsem egy valóban átélt lelkiállapot, hisz Balassi életének és küzdelmeinek 
világa ennek gyökeres ellentéte volt.17 

Természetesen a bűn fogalmának megfogalmazásában, az ember bűnös voltának felismerésé
ben és az isteni kegyelemben való reménykedésben, mindebben elsősorban Bornemisza Péter 
tanításainak hatását kell meglátnunk. Sőt Eckhardt Sándor Bornemissza tanításait elemezve 
joggal mutat rá, hogy „A pönitencia pedig három részből áll, ezek: a bűnnek megutálása, a hit
nek biztatása és a jó cselekedet, vagyis a megjavulás. Az első rész, az a töredelmesség, azaz a 
bűnön való törődéses keserűség . . . A másik része a pönitencianak a hi t . . . Végül harmadik 
része a pönitencianak 'az új kegyes igaz és józan élet' s noha akaratunk ellenére sokszor elejt a 
test, a sátán és e világ, de mindannyiszor igyekezzünk újra meg újra szent életet követni."18 

Ezen a ponton feltétlenül fontos nagy figyelmet szentelni arra a tényre, hogy Bornemisza 
tanítása mennyire alapvető Balassi fejlődése szempontjából, mert ez alakítja ki a költő lelkének 
mély érzékenységét a bűn, a démon, az isteni tökéletességgel szemben álló emberi bűnösség mo
tívumai iránt. De nemcsak ez a hatás jelentős, hanem főleg az a tény, hogy Bornemisza tanítása 
és Balassi lelki, érzelmi magatartása a reformáció és ellenreformáció szorítása között őrlődő 
lélek széles és igen nagy hatású válságában találkoznak. Tulajdonképpen azt kell megfigyelnünk 

• 

17 A vers hetedik versszakában megállapítja: 
„Ha vetni mér, mindjárt megtér, s ha az bűn hozzá fér, 

nem esik kétségben . . . " 
ahol a „nem esik kétségben" sor egyértelmű ellentétben áll a 7. költemény; „kétségben kell esnem" 
gondolatával. Ezt az ellentétet csak látszólag oldja fel az, hogy mindkét esetben Balassinak 
az isteni közbelépésre van szüksége. Ám éppen áll az igazi ellentét: hiányzik Balassi emberi 
egyesülése Istennel. 

18 ECKHARDT S.: Balassi Bálint. 25-26 . 

• 
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— anélkül, hogy az ok-okozati összefüggés folyamatát kívánnánk felvázolni —, hogy Balassi 
vallásossága a dialektikus kölcsönviszony következtében miként szívja magába a Cinquecentót 
mélyen átjáró vallási krízist, hogy Balassi emberi viselkedése és költői magatartása mennyiben 
járul hozzá a válság további elmélyüléséhez, új arculatának kialakulásához. 

Ilyen értelemben eléggé valószínűnek látszik, hogy a vallásos versek esetében is egy diakróni
kus fejlődési vonal rajzolódhasson ki, amelynek végső költői eredményei egyrészt a maguk mód
ján meghatározzák Balassi vallásosságának pontos képét, másrészt újdonságuknál fogva jól 
jellemzik azt a történeti réteget, melyet a reneszánsz válságának nevezünk. Ugyanezt a diakró
nikus fejlődési tendenciát lehet felmutatni az egyes témák és motívumok, és így a szóban forgó 
bűn motívuma esetében is. így jutunk el az 1585—88 között írt költeményekhez, melyekben az 
általunk vizsgált téma a legkülönbözőbb emberi vágyak égető tüzében egy nem kevésbé fontos, 
új kifejezést nyer Balassi költői fejlődésének általános keretében. Szinte önkéntelenül a 35. vers 
plasztikus, expresszív képektől mozgalmas strófája jut eszünkbe: 

„Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben 
Tétova bujdosik mint madár nagy szélvészben, 
Tőled oly igen fél, reád nézni sem mér, 
Akar esni kétségben." 

Ezzel a költeménnyel a bűn motívumának új típusú értelmezése kezdődik. Bizonyos értelemben 
azt lehetne mondani, hogy maga a bűn fogalma ölt új arculatot. Balassi lelki életének ebben az 
új fejezetében a bűn lényege bonyolultabbá válik. Legalábbis a fiatalkori versekben jelentkező 
bűntudat átalakul, amely átalakulás az Istennel való kapcsolat formáinak bonyolultabb kifeje
ződésében jelentkezik, amely viszony immár magába foglalja magát az életet, és ezáltal alap
vetően egzisztenciális elemmé válik. Talán már ekkor kialakul a költő lelkében — ha még elfoj
tott, visszafogott formában is — saját életének elviselhetetlenségének tudata, amelyre nem ad 
megoldást az Istenhez fordulás, avagy a halálba menekülés sem, mely ennek következménye 
lesz. Ezen a ponton Balassi belső vallásosságának ellentmondásosságát (az Istenbe vetett re
ménység és a magáramaradottság elkeseredett érzésének váltakozását felváltja a két elem — 
saját szomorú életsorsára való rádöbbenés és ennek kivetítődése az Istenhez való menekülésben) 
elkülönülése és egymás fölé rendelése. 

Ekkor lesz a lét nem-lét, a tökéletesség tagadása; bűn. Maga a szerelem-érzés is elveszti kez
deti neoplatonikus Istenhez való felemelkedés jellegét, bűnössé válik, és a nőalak az elkárhozás 
eszköze lesz, Bornemisza tanításának értelmében démonná változik. A démoni-szerelem kettős
ség egyre erősebben határozza meg Balassi bűn értelmezését, az élet értelmének tagadásává 
válik. Visszatérve az előbb idézett versrészletre megérthetjük az ellentmondás igazi értelmét, 
a test és lélek közti ellentmondást (búsult lelkem — nyavalyás testem), amely szétrombolja 
Balassi korábbi életfelfogását. A testbe zárt lélek szomorú és bánatos, mert egy nyomorult test 
rabja, „tétova bujdosik mint madár nagy szélvészben". Itt plasztikus képet kapunk a költő lelki 
világáról: a test és lélek feloldhatatlan ellentéte eljuttatja a költőt az élet viharkénti megjelení
téséhez, amelyben az ember a képben jelentkező madár módjára minden menedék reménye nél
kül próbál menekülni. 

Nagyon érdekes megfigyelni továbbá, hogy itt jelentkezik először a bujdosó-motívum, mely e 
következő élet és költői korszak jellemző jegye lesz, és ezen az úton eljutunk a bujdosó motívum 
új, vallásos értelmű megfogalmazásához. Csak most rajzolódik ki igazán teljes bonyolultságában 
Balassi igazi emberi és költői alakja, most látszik csak világosan, hogy költészetének különböző 
elemei milyen módon kapcsolódnak egymáshoz, hogy az egyes költemények akkor is tartalmaz
zák ennek a költészetnek összes jellemzőjét, ha a konkrét esetben csak az egyik elem lesz hang
súlyos. Tulajdonképpen csak most döbbenünk rá arra, hogy Balassi a bujdosó motívumát vallási 
értelemben egy olyan lelki, vallásos válság kifejezésére használja, amely egész lényét felkavarja. 
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Olyan erős a költői kifejezésre való kényszer, annyira egybeesnek emberi érzései és elkeseredésé
nek költői kifejeződése, annyira mély szakadékot jelent a magány, hogy a költő versét a legelke
seredettebb és legvigasztalanabb képpel zárja: 

„Éneklem ezeket nagy keseredett szűvel, 
Várván Űr kegyelmét fejemre szent lelkével, 
Tétova bujdosván, bűnömön bánkódván, 
Tusakodván ördöggel." (35. vers) 

Érdemes megfigyelni az utolsó két sort. Balassi itt is kifejezésre juttatja zavart belső lelki vilá
gának, elviselhetetlen életének három összetevőjét: a bujdosót, a bűnt és a démont. Hasonlóképp 
érdemes közelebbről megvizsgálni ennek költői-nyelvi megnyilvánulását három jellegzetes ige
névben (bujdosván, bánkódván, tusakodván), amelyek a lélek belső konfliktusait hordozzák, 
ugyanígy a jelzői értelmű „tétova" és a két főnév; a bűn és az ördög állandóan visszatérő haszná
lata világítja meg, hogy mennyire állandó a belső ellentét Balassiban. Olyan konfliktus ez, 
amelynek nincs megoldása, mert a bűn és az ördög mindenütt jelen van. így születik meg a költő 
belső mikrokozmoszában a bujdosó motívuma, amely ezt követően kivetődik a külső makrokoz-
moszra, az életre is, ekkor kezdi meg a költő keresni lelke számára a szabadulást a testi bűnös
ségtől, majd ezt követően maga a költő lesz a bujdosó, ennek egyetemes szenvedését éirzi tükrö
ződni saját reménytelen életének kiútjait, egy olyan oltalmat keresve, mely által elmenekülhet a 
világból, ahol szenved, hisz képtelen megtalálni az ősi, természetes harmóniát, r 

Balassinak saját fájdalmas, hányattatásokkal teli életútján keresztül kellett eljutnia az 
egyetemes diszharmónia pesszimista érzéséig, és ennek elemei jelennek meg a vallásos költemé
nyekben, így a 36. és a 37. versekben: 

„Látod engem sok háború mint elburított, 
Veszedelem mindenfelől körül befogott, 
Nagy hatalma csak tereád immár szorított. 
Emberi segítségtől , mindentől megfosztott." 

(36. vers) 

„Én reám most mert nagy sokan feltámadtak, 
Olyanok, kik veled semmit nem gondolnak, 
Sürgetik lelkemet, mert szörnyű halálomra járnak, 
Én penig segítségül csak téged egyedül várlak, 
lm majdan elfogyatnak, 
Ha elhadsz és torkokban vetsz azoknak." (37. vers) 

Eltekintve most a költőt ért bántalmak konkrét vizsgálatától, elég csak arra emlékezni, hogy 
ezekben az években Balassi élete valóban reménytelenné válik. Különösen érdemes arra a tényre 
felfigyelni, hogy mennyire egyszerre jelentkeznek valóságos sorsának és lelki életének gyötrel
mei, épp annak a felfogásnak következményeként, hogy az élet maga jelenti az elkárhozást, az 
elkárhozás lehetőségét. Azaz, ezen a ponton is találkozik a kezdetekben még a példákból átvett 
negatív életfelfogás és az átélt élet tapasztalata, amely beigazolta a korábban elsajátított világ
szemlélet jogosságát. Ügy véljük, nem alaptalan ezen a helyen eltűnődni a költő pszichológiai 
kételyei felett, mert ezek értetik meg velünk azt a magatartást, amellyel a változó idők jeleként 
a késő Cinquecento elit-intellektuellje, s így Balassi is, saját személyes vallási válságát létkérdés
sé változtatta. 

A reneszánsz válságával felbomlott az ember és világ közti eredeti összhang, a világ megszűnt 
az emberi élet természetes környezete lenni. A harmónia felborul, az arányosság ingadozik, a 
díszítmények és a szépség hamis bálványokká válnak, az ember nem képes kellően megválaszolni 
azokat az egyre égetőbb kérdéseket, amelyek felborították és megváltoztatták a reneszánsz ál
mokat és érzelmeket. A reneszánsz álma túlságosan is merésznek bizonyult; az újonnan feltne-



rült problémák, a politikai, vallási, társadalmi, ideológiai kérdések sokasodása megérteti a késő 
Cinquecento emberével, hogy végérvényesen elveszett mindaz, az összes álom és ideál, amely 
eddig az élet fő alkotóelemét képezte. így a késő-cinquecento értelmisége, amellett, hogy tuda
tában van annak, hogy mindez egy általános válság kifejeződése, egyúttal átéli saját személyes 
válságát is. Nem közelít többé az alkotás és teremtés vágyával a világhoz, megelégszik a szemlé
lődéssel, és a kontempláció önmagában le is zárul. így a korszak nagy válsága az egyes szemé
lyek tudati válságában jelentkezik, és a legkülönbözőbb személyes tragédiák épp abból szület
nek, hogy az emberek rádöbbennek az álmok és ideálok végleges megsemmisülésére. 

Az 1585"—88 között írt versekben alakul át Balassi szellemi-lelki krízise létválsággá, és ez a 
személyes sorsra utaló elemek megjelenését idézi elő. Ezek az alapvető életelemek egyre homá
lyosabb színekkel töltik meg Balassi költészetét, egyre erősebben hangsúlyozva a költő lelkében 
yégbemenő átalakulási folyamatot: 

„Segéli meg engemet én édes Istenem! 
Reméntelenségemben ne hagyj elsillyednem, 
lm minden elhagyott, nincsen hová lennem, 
Nem tudok mit tennem. 

Sok nyavola miatt apadott hitemet 
Most többíts meg bennem, segélvén engemet, 
Kit ez világ utál, csúfolván engemet, 
Veszett életemet. 

Mint galamb, ki Noé bárkájából repült, 
Nagy vízözön miatt meg bárkára került, 
Szájában ágot hozván tetejére ült, 
Ki zöld ággal újult" (39. vers) 

Ezekben a versszakokban sűrítetten jut kifejeződésre Balassi lelki állapota: elkeseredése, 
hivatkozása az átélt élményekre, a menekülés és az oltalom vágya. 

De ahhoz, hogy teljesen megértsük a 39. költeményt, előbb feltétlenül meg kell vizsgálnunk a 
közvetlenül előtte született 38. éneket. Igaz, ez nem jellegzetes istenes vers, de mind tartalma, 
mind jellegzetes hangulata révén teljes joggal kapcsolható ehhez a témakörhöz, különösen az 
alábbi két versszak: 

„Mint halálra vált kór nem tűr orvosságot, 
Mert halál sürgeti, nem kedvel semmi jót, 
Én sem hallgathatok vigasztaló szép szót. 

Vigasztalás, jó társ nem adhat víg kedvet, 
Bús fejem egyedül csak bujdosni szeret, 
Mert pokolnak tetszik ez világi élet." 

Ezekben a részletekben Balassi szinte önkéntelenül is kifejezésre juttatja elszenvedett gyöt
relmeit: a számára elviselhetetlen életből egy emberi erővel fel nem oldható szorongásérzet szü
letik. Itt Balassi ösztönösen kifejezi az egyén és a világ személyes jellegű és egész korra érvényes 
szembenállását és ellentmondásosságát. Azaz megjelennek a manierista irracionalitás elemei, 
melyek főként a magánosság érzetében jutnak kifejeződésre. Az ember, s így Balassi is, nem 
keresi többé gyötrelmeinek feloldását az őt körülvevő világban, hanem egy olyan menedék illú
ziójával kecsegteti önmagát, amely már átlépi az emberi realitás határait. 

Sőt ezen a ponton lehetségesnek látszik Balassi lelki fejlődése egyes állomásainak pontos meg
határozása is, mert a különböző fázisok tükröződnek a versekben megnyilvánuló ember és világ 
közti összhang felborulásának kifejeződésében, a természet pokollá, börtönné való átértékelő
désében, az Istenhez fordulás során egyre szorongatóbb ellentétként jelentkező isteni tökéletes-
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ség és emberi gyarlóság közti kontrasztban, a bűnnek mint a tökéletességet lehetetlenné tevő 
tényezőnek felfogásában, a platóni megváltó szerelem hitének szétfoszlásában és a szerelemnek 
bűnként való értelmezésében, mely során a test a lélek, a világ pedig az ember börtönévé válik. 
Mindezért mondhatja Balassi: „csak bujdosni szeret, Mert pokolnak tetszik ez világi élet". 

Ilyen megfontolások után valóban megalapozottnak tűnik a késő-cinquecento kora embere 
magányosság érzetének, és ennek a magányos, rejtelmes, kontemplativ magatartásnak fokozot
tabb kihangsúlyozása, amely a világi dolgok kihívó elutasításába torkollik, mert az ember nem 
volt képes hinni az emberi megoldás lehetőségében. 

De az is biztos, hogy Balassi esetében ez a folyamat nem zajlott le minden ellenállás nélkül. 
Csakhogy az ő ellenállási kísérlete egészen sajátos, mert Balassi nem harcolt, hanem egy csodás 
menekülés illúziójába menekült, melyről maga is tudta, hogy nem lesz könnyű elérni. Azaz, le
mondva a reális emberi megoldás lehetőségéről Istenhez, majd később hasonló módon a halálhoz 
fordul. 

Ezzel a kisebb kitéréssel, úgy véljük, még jobban megvilágosodik a 39. költemény, amely a 
teljes tehetetlenség nyílt bevallásából (első versszak), a világi élet mint a bűnök forrásakénti 
megjelenítésébe (sok nyavola miatt apadott hitemet) és saját elkárhozásának megfogalmazásába 
(kit ez világ utál, csúfolván engemet, veszett éltemet,) fordul (2. versszak), míg végül az Istenbe 
vetett bizalom mint az utolsó menedék jelenik meg (Mintgalamb nagy vízözön miatt meg bárkára 
került). 

Az istenes versek további elemzése során jutunk el a 95. költeményhez, a XLII. zsoltár sza
bad átdolgozásához. Feltétlenül figyelembe kell vennünk, hogy a zsoltárfordítások során általá
ban olyan elemek épülnek a szövegbe, amelyek a fordító lelki világának és konkrét élettapaszta
latainak tükröződései. Sőt épp ezekben fejeződik ki az elviselhetetlen élet és az Istenhez való 
menekülés közti Örök ellentmondás. De azt is megállapíthatjuk, hogy ettől a pillanattól kezdve 
ennek a kölcsönös viszonynak kifejeződése is átalakul: Balassi a bűntudat megfogalmazásától 
eljut a bűnös élet fogalmában megnyilvánuló egzisztenciális krízis egyre mélyebb és tágabb leírá
sához, amely során a bűn fogalma elveszti korábbi kizárólagos morális jellegét, hogy magában 
az életben oldódjon fel teljesen, áthatva, megrontva azt. 

Ezzel egyidejűleg átalakul az ellentétpár másik eleme, az Istenhez való menekülés maga is. 
Igaz, Balassi már fiatalkori verseiben is kifejezte a remény és reménytelenség váltakozását, de 
mint megbizonyosodhatunk róla, épp ez az Istenbe vetett remény értelmezése fog megváltozni. 
Mert ebben a belső lelki váltakozásban az Istenben való bizakodás mindvégig szilárd és biztos 
volt, ez az Istenbe vetett reménység még elsősorban a világi, főleg materiális javak forrásaként 
jelentkezik. Most viszont Balassi nemcsak ennek az őszinte bizalomnak meggyengülését fejezi 
ki. Immár amikor megpróbál Istenhez folyamodni nem saját sorsa megjavulásának, saját létkér
dései megoldásának vágyát fejezi ki, hanem egy olyan belső elfásultságot, amely már előlegezi a 
végső Istenhez való menekülést, amikor Isten valóban az utolsó menedéket jelenti: 

„Mondok: Csak ne kérdjék, hogy hol én Istenem? 
Mert mérgemben akkor nem tudok mit tennem, 
Hogy azzal terjesztik keservemet bennem, 
Kész volnék holt lennem." 

• 

Mint azt az idézett versszak is mutatja, időközben az Isten fogalma további átalakuláson 
ment keresztül. Jobban mondva, ezektől az évektől kezdve Balassiban egyre jobban megszilár
dul a halál motívuma, mint az élet gyötrelmeinek végső feloldója. Lényegében véve úgy tűnik, 
hogy Balassi gondolatmenetének fejlődése úgy rajzolható meg, hogy a kezdeti aktív Isten foga
lom átalakul egy passzív Isten-értelmezéssé. Másképp fogalmazva: az Istenbe vetett remény át
alakul az utolsó menedék érzetévé, és ez egyre inkább kifejeződik az Istenbe vetett remény mind 
nyilvánvalóbbá váló szétfoszlásával, a halálvágy egy mélyebb és higgadtabb jelentkezésével. 
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De hasonlóképp kell felfigyelnünk arra is, hogy ez a belső lelki elmélyülési folyamat mind
végig megmarad a vallás hagyományos hivatalos formái között: Balassi Istenét is a mindenha
tóság, a messziség és a jóság jellemzi. A költő olyan stíluseszközöket használ, amelyek az egyház 
hivatalos szókincséhez tartoznak, ám ez a tény, amely már önmagában is igazolhatná Balassi 
hitének ortodox voltát, feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy az isteni lény tökéletességével össze
mérve önmagát kifejezze a nagy szakadást, és képes legyen megrajzolni azt a gondolati és érzel
mi hullámzást, mely a remény és reménytelenség, a bizalom és elkeseredettség végletei között 
határozza meg Balassi gondolatvilágát. 

Ugyanebbe a témakörbe tartozik Balassi Szentháromsághoz írt három himnusza is, elsősor
ban a stíluselemek jellege miatt. Tartalmukat illetően ezek a versek az „alkalmi versek" csoport
jába tartoznak. Az első himnusz valóban Ad Deum Patrem pro levamine malorum íródott, a má
sodik Ad Deum filium, pro impetranda militari virtute, a harmadik Ad Spiritum Sanctum, pro 
felici coniugio. Vizsgálódásunk szempontjából a legérdekesebbnek az első himnusz látszik, itt a 
költő saját gyötrelmeitől hajtva fordul az Atya-Istenhez: 

„Veszett fejemnek mert oly állapatja, 
Mint hajónak, kit elvert tenger habja, 
Nincs senki vezére s kormántartója, 
Az sok víz közt csak az te kezed ója. 

Reméntelen mindeneknél életem, 
Látván vesztem, örül sok ellenségem, 
Csóválván fejeket csúfolnak engem, 
Barátim is mind idegenek tőlem. 

Gondod nincs rám, mert minden azt tudja; 
Hogy eddig is éltem, kiki csudálja, 

Balassi itt is plasztikusan ábrázolja saját helyzetét annak a hajónak képében, „kit elvert 
tenger habja", mert a költő gondolatainak sincs „senki vezére s kormántartója". Az elveszésnek ez 
az érzete teszi érthetővé a következő versszakot, ahol az élet reménytelenné lesz a „sok ellensé
gem" és a „mind ennyi sok háborúimban" viszontagságai között, és ami a legjellemzőbb a költő 
lelki állapotára, hogy képtelen helyzetéből megtalálni a kiutat. Ezen a ponton lesz jellegzetes 
Balassi Istennel szembeni viselkedése. Mert már korábban saját elkeserítő élettapasztalatai 
hatására eljutott az élet pesszimista szemléletéig, amelyre a bűn fogalmának sajátos megfogal
mazása volt a legnagyobb hatással, és amelynek eredményeképpen semmi más segítséget nem 
remélve menekül végső oltalomért Istenhez. Most ez a remény is szertefoszlik, mert egyre kevés
bé jelent reális megoldást, egyre kevésbé bízik az isteni feloldozásban, szinte elhagyja magát és 
passzívan, felszínes érzésekben kifejezve („érzi lelkem") várja már csak utolsó lehetőségként az 
isteni közbeavatkozás csodáját. De a költő hamarosan nagy elkeseredésében és őszinteséggel be
vallja önmagának, hogy nem látja ennek semmi lehetőségét. Ezt fejezi ki a 67. költemény 6. 
versszaka: 

„De mind ennyi sok háborúimban is 
Érzi lelkem, hogy reménség kívül is, 
Csudaképpen még kimentesz végre is, 
Noha nem látom most egy csepp módját is" 

ahol érdemes, az eddig már kiemelt motívumokon túl megfigyelni az utolsó sort, mely jellegzetes 
kontrasztot képez az előző versszak zárósorával: 

„Lehetetlen, hogy senki szabadítson" (20. sor) 
„Noha nem látom most egy csepp módját is" (24. sor). 
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Lényegében véve az 1585—88 között írt versekkel lezárul az újabb lelki kitárulkozási kísérlet: 
a költő meglehetősen erőltetetten kifejezi ugyan Istenbe vetett hitét, de egyúttal kifejezi Isten 
reménytelen messziségét és a lelkét egyre jobban uralmába vevő kételyt és elégedetlenségét is. 
Innen származik a teljes lemondás, és az Istenhez fordulás fájdalmas lemondássá, magáramara
dottsággá való átalakulása. Ez az új lelkiállapot rajzolódik ki az 1589-ben írt költeményekben, 
amikor is Balassi válsága egyre akutabbá válik, kialakul létfelfogásának új központi eleme, a 
konkrétan is átélt „bujdosó" motívum. Ezekben a versekben a magáramaradottság és a lemon
dás fejezi ki legjobban a költő belső lelki világát: 

„Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem, 
Mert körülvett engem szörnyű veszedelem 
Segedelmem, légy mellettem, he nagyj megszégyenednem! 

Vagy ha azt akarod, hogy tűrjem ostorod, 
Csak rút szégyentül ódd fejemet, ha bántod, 
Halálomat inkább elhozd, hogynem rútíts orcámot." (91. vers) 

Immár a halál gondolata látszik az egyedüli meghatározó komponensnek, az lesz minden 
ellentét végső állomása. Ebben jut kifejezésre a „világ harmóniájának" teljes kudarca. Balassi 
belső kényszere ez, hogy küzdjön a világi élet és saját lelkének belső zavarai és megpróbáltatásai 
ellen, és ekkor Isten már nem jelent többé biztos menedéket, és a versekben egyre erősebb lesz 
az Istennel szembeni ellentét. Ennek következtében a halál jelenti az egyedüli kiutat a szörnyű 
fenyegetettség érzetéből. 

Azáltal, hogy az 1589. esztendő Balassi lelki és költői fejlődésének új korszakát jelzi, nem cso
dálkozhatunk azon, hogy ettől az időponttól kezdve az istenes énekekben is hangulatváltás tör
ténik; megváltozik a költői kifejezés módja, ami az új lélektani magatartás kifejeződése: az élet 
és halál már nem jelentik többé egymás gyökeres ellentétét, az élet egyre inkább elviselhetetlen, 
míg a halál egyre kevésbé tűnik rettenetesnek, sőt éppenséggel egyre inkább a halál látszik a leg
biztosabb és legnyugalmasabb menedéknek. így 1589-től kezdve a halálért való könyörgés az 
élet szörnyűségei leírásának kísérő jelenségévé válik: 

„Ne hagyj az sötétben s ne rejts előlem 
szerelmes orcád fényét, 

Vesznem szinte ne hagyj kísértet miatt 
s tarts meg adtad éltemet, 

Sok ellenségimtűl, kik vöttek már körűi 
egyedül ártatlan fejemet; 

Engem már barátim, szüleim, rokonim 
elhattanak mint veszett embert." (90. vers) 

Természetesen azonban a költőben mindig megmarad a remény, a menekülés utolsó remény
sugara. Utolsó reménye Istenben van, könyörgése Istenhez szól. De az ember egyre jobban tuda
tában lesz saját lankadásának, az üdvözülésbe vetett reménység hasztalanságának; úgy érzi, 
hogy nincs többé ereje Istenhez felemelkedni (ez valóban nem is adatott meg számára), ugyan
akkor azt is érzi, hogy Isten könyörtelen, nem hajlik le a bűnös emberhez. Ezért lép a költő gon
dolataiban az általános üdvözülés helyébe egyre gyakrabban a halálvágy, a halál mint Isten 
teremtménye, félelmetességének megnyilvánulása, de ugyanakkor egy bizonyos formájú segít
ség és oltalom egyik eszköze is. 

És az is igaz, hogy Balassi költészetét és életfelfogását meghatározó ellentmondásosság eredő
jeként a teljes reményvesztettség szorongató percei után képes ismét az Istenbe vetett bizalom 
képeit, mint a biztos segítség eklatáns kifejeződéseit felmutatni költészetében. Ilyen képet 
kapunk a 96. költeményben, a CXLVIII. zsoltár átdolgozásában is. A zsoltárok szabad átírása 
Balassi érett költő korszakában teljesen új, sajátos jelentéstartalommal gazdagodik. A zsoltár 



magasba szárnyaló, szívhez szóló énekké lesz, amely átjárja az emberi lélek és környező világ 
minden titkos zugát. Ezekben a költeményekben Balassi hangja személytelenné válik, hogy 
ezáltal egy nagy egyetemes nézőpontból át tudja fogni az egész teremtést. Ebben lehet megta
lálni azt az átmenetet, azt a kölcsönkapcsolatot a mikro-és makrokozmosz között, melyben 
Balassi egyre mélyebb válsága kitárulkozik, hogy az egész környező világ megértésévé váljon, 
és ezen belül fejezze ki saját végső békesség iránti vágyakozását. Ezekben a kései istenes éne
kekben is érvényesül a természetre való állandó hivatkozás: ebben nyilvánul meg Balassi rene
szánsz jellege, csakhogy a horizont kitárul és a tér meghatározhatatlanná válik a kozmikus 
világmindenség megértésének és az abban való feloldódás vágyában. Természetesen a kozmikus 
természetfelfogás már érvényesült az eredeti zsoltárszövegben is, de Balassi költészetére jellem
ző módon most gazdagabb lesz, indulattal, erővel, az autentikus költészet varázsával telik meg: 

„Tenger mély örvényi, menydörgés, s villámás, 
Kőeső, hó, szélvész, háború, csattogás, 
Hegyek, völgyek s nyárban fejérlő sok havas, 

Szép halmok, zöld ággal ékesült kis dombok, 
Fák, kik külemb-külemb szép gyümölcsöt hoztok, 
S füvek, kik gyönyörű szaggal illatoztok, 

Sok színben tündöklő ékes szép virágok, 
Erdőkben, cserékben vadak kik lakoztok, 
öröké az Űrnak nevét kiáltsátok 1" 

Úgy véljük, jogos felfigyelni erre a kozmikus kitárulkozásra, az élő világegyetem kozmikus és 
meghatározatlan szemléletének jelentkezésére. Itt egyúttal lehetőség nyílik, hogy rámutassunk 
Balassi vallásos ihletének egyik központi jellemzőjére, arra, hogy Balassi daloskönyvében a sze
relmi motívum és az istenes versek egyaránt az általános költői fejlődés menetét követik. Mind a 
Júlia ciklusban, mind a Szép magyar comoedia esetében megfigyelhettük a korábban már elsajá
tított költői formák fokozatos átalakítását és átértékelését: így a lelki és érzelmi feszültségek 
hatására a szerelem elveszti eredeti természetes emberi vonatkozásait és a szeretett nő iránti 
vágyakozás homályos, határozatlan, keserűséggel teli érzéseiben oldódik fel. A nőalak is elveszti 
a korábbi leírásban érvényesülő meghatározott körvonalait, és átalakul egy megfoghatatlan, 
rejtelmes, a vágyakban megjelenő nő-alakká. Ezek jelentik a költő belső lelki átalakulásának 
alapját, az élet reális körülményei és sürgető szükségei ezen aponton arra kényszerítik az embert, 
hogy egy új pszichológiai magatartás irányában húzódjon vissza. Balassi költői és emberi maga
tartása kérdésessé válik: a biztonságérzetet felváltja a nyugtalanság és az ellentmondásosság, 
míg az Isten és a szeretett nő iránt kifejezett érzelem felőrlődik az illúziók és szorongások 
egymást váltakoztató pillanataiban, míg végül teljesen átalakulnak a nyugalom és béke olyan 
jellegű keresésébe, mely már a halálvágy jelentkezését készíti elő.19 

Ezek az érett istenes versek, amelyeknek fő ihletforrását a zsoltárok jelentik, tartalmaznak 
valamit a szerelmes versekre jellemző udvarlás-meghódítás mozzanatból, ahogy a korábbi költe
mények ostromolták a szeretett hölgyet, úgy kérleli most Balassi Istent. Ezek a költemények a 
béke- és nyugalom-vágy gyötrődéseinek kozmikus kifejeződései, egy az univerzumot fürkésző 
panteisztikus isten-keresés formájában megnyilvánuló könyörgés a megsemmisülésért. 

19 A Balassinál megtalálható Isten-nő kettősséggel kapcsolatban szükséges emlékeztetnünk 
KLANICZAY észrevételére: „Isten is épp olyan elérhetetlen, mint az imádott hölgy, s ha úgy 
érzi, hogy Isten elfordult tőle, amiatt éppúgy panaszkodik, mint kedvese kegyetlenségén, 
s mindkettőhöz megértésért, bocsánatért könyörög. Ez a hasonló alaphelyzet nemcsak az érve
lés hasonló menetét, hanem gyakran szinte azonos fogalmazást, a szerelmi énekek frazeológi
ájának az istenesekbe való átvitelét eredményezi." (A szerelem költője, 188.). 
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Balassinak ez a természet iránti kozmikus kitárulkozása tartalmazza a bujdosó elemét is, 
amely költői, érzelmi motívumból itt egzisztenciális, lelki tényezővé válik. Az élet belső feszült
ségei uralják ismét költészetét, és az ebből születő érzelmi szükségletek újabb lélektani viselke
dési formákat váltanak ki. Ekkor már az istenes énekek jelentik Balassi költészetének központi 
magját, egyre nyomasztóbbá válik könyörgése Istenhez, az utolsó menedékhez. Ilyen hangulat 
hatja át a 74. költeményt (Szarandoknak vagy bujdosónak való ének), melyet Balassi száműzetés
be indulásakor írt: 

• 

„Könyörgök, nekem is hogy légy már vezérem, 
Mert ím bujdosni űz nagy bú és szemérem; 
Én Istenem, ebben ne vesszen el vérem, 
őrizz meg gonosztúl, felségedet kérem. 

Jártamban költőmben hogy csak reád nézzek, 
Búmban, örömemben reád figyelmezzek 
S jó, gonosz szerencsét csendeszen viseljek, 
Soha semmi helyen el ne felejtselek. 

Ugyanígy kéri Istent egy másik bujdosó énekében (immár 1591-ben járunk), hogy legyen 
vezére és vezesse a béke biztos révébe. Ez a vers a 92. költemény, melyben a költő könyörög 
Istennek, hogy bujdosásában viselle kegyelmesen gondját s terjessze is reá ujobb áldását: 

„Kegyelmes Isten, kinek kezében 
életemet adtam, 

Viseld gondomot, vezérld utamot, 
mert csak rád maradtam." 

Ettől az évtől kezdve a költőt teljesen eluralja az elkeseredés, nem harcol többé, átengedi 
magát a félelem szorongató érzésének, hagyja, hogy egyre mélyebbre ássa magát lelkében a 
saját szomorú sorsa feletti belenyugvó kontempláció érzése. Nyílt fájdalom hatja át azt a na
gyon tanulságos levelet, melyet Balassi 1591 szeptemberében vagy októberében írt: 

„Kérem tehát és igen könyörgök neki, tekintse előbb Istent és az én szomorú állapoto
mat; nézze, hogy én annak a veszedelemnek félelmétől, mely engem jószágaim eladására bírt, 
Fenségeitek kegyelméből megszabadultam és nincs, hol lakjam, hol magamat és fiacskámat 
táplálhassam, s hogy Fenséged jóságával annyira elhalmozott, hogy immár csak jószágaim 
hiányzanak." 

Balassinak ez a megnyilatkozása azért is különösen megindító, mert eddig még soha nem 
fejezte ki ennyire közvetlenül saját sorsának keserűségét. Eddig csak a harcos Balassit ismertük, 
aki, ha nem is mindvégig kitartóan, de kétségek és reményvesztések közepette is tudott harcolni 
az ellenséges körülményekkel. Most azonban úgy tűnik, hogy a költő saját életkörülményei fölé 
emelkedik, elszakad a valóságtól és egy emelkedettebb kontempláció világába menekül, nem 
bízik többé, képtelen egy jobb életet remélni. Épp ezért visszahúzódik, bezárkózik saját keserű 
és kielégítetlen gondolatainak világába, mely teli van belső nyugtalansággal, így jut el Istenhez, 
attól remélve a lélek megnyugvását: 

„Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! 
Bujdosó elmémet ódd bútúl szüvemet, kit sok kín fúr! 
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, 
őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére. 

Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, 
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát, 
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül, 
Kit jól gyakorolván hallak meg nyugodva bú s kín nélkül." (94. vers) 
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De ez a lelki békesség, ez a szellemi megnyugvás Balassi számára már csak az üdvözülés táv
latában volt elérhető, a lélek bűnök mocskától való, általa annyira óhajtott megtisztulásában. 
Ekkor már csak az itt is megjelenő halál gondolata képes csupán meghozni a költő számára az 
isteni feloldozást. Épp ebben áll Balassi vallásfelfogásának kritikus volta, ezekben a kései ver
sekben ismét hatalmas erővel tér vissza a bűn motívuma, mintha csak a fiatalon írt versekkel 
való kapcsolódást kívánná hangsúlyozni, egyre véglegesebbé válik az isteni tökéletességtől való, 
korábban már jelzett eltévelyedés ténye. Isten mindenhatósága és tökéletessége ezekben a ver
sekben Isten messziségének, elérhetetlenségének lesz kifejeződése. Amikor Isten érthetetlensé-
gét említjük, elsősorban a 93. vers következő részeire gondolunk: 

„Nem tagadom, mert vétkeztem, Hol az te irgalmasságod, 
Hitemet gyakran megszegtem, Kivel vertedet gyógyítod? 
Rút fertelmes volt életem, Hol az te erős jobb karod, 
Kiért im lám megfizettem. Kivel híved szabadítod? 

Legyen azért elég immár 
Sok búm és szenvedtem nagy kár, N e tessek az, hogy heába 
Rút szégyen, ki mint hegyes ár Bíztam magamot magadra." 
Lelkemben keservesen jár. 

. .. 
Ebben a versben Balassi költészete a paradox helyzet végső pontjára jut. Ha megfigyeljük az 

idézett költemény második versszakát, ott világosan látható Balassi pszichológiai ingadozásá
nak egyértelmű kifejeződése. Az ember felismeri, hogy bűnt követett el, ennek következtében 
elárulta hitét, elismeri, hogy fertelmes életet élt, ám ezért saját életének boldogtalanságával 
fizetett. Az első és a harmadik versszak figyelmeztetnek a korábban már kimondott gondolatra, 
hogy az élet maga a bűn forrása, a bűn és élet azonos fogalmak. A második és negyedik verssza
kok ennek a ténynek kifejtései, a hit erőtlenségét, a hitben való kételyt fejezik ki. 

Ezen a ponton véleményünk szerint, teljes joggal lehet Balassi bensőséges, pszichológiai és 
manierista jellegű vallási kríziséről beszélni. Itt már szertefoszlik a derűs, emberközpontú rene
szánsz világértelmezés, az ember, természet és Isten harmonikus viszonya. A reneszánszra jel
lemző ember és Isten közvetlen kapcsolata helyén a reneszánsz humanizmusának válsága követ
keztében ismét fellép egy kora-humanista, gótikus felfogás: ezekben a Balassi-versekben Isten 
elérhetetlen messzeségbe kerül. Halálának évében a 97. költeményben Balassi már foghatatlan 
Istent említ, amely plasztikus ellentétét fejezi ki a háládatlan és rossz embernek: 

„Én rút, háládatlan azért, foghatatlan 
Isten, hozzád kiáltok, 

Tisztíts izsópoddal, irgalmasságoddal, 
Mert la nagy kínt vallok, 

Hogy undok vétkemből megtisztulván belől 
legyek szebb hogysem vagyok." 

• 

Bizonyos mértékben igazuk van azoknak, akik Balassi vallásosságát elemezve felfigyeltek 
arra a tényre, hogy Balassiban nincs helye az Istennel szembeni misztikus viszonynak, sőt ez 
inkább utilitarisztikus, dologi kapcsolat formájában jelenik meg, így a Mi hasznod, uram, ha el
veszek típusú versek alapján valamifajta felszínes és általános felfogásra gondolnak. De vélemé
nyünk szerint, talán épp ezekben a költői kifejeződésekben, épp ezekben a kérdésekből, könyör-
gésekből összeálló versekben fedezhető fel Balassi vallási krízisének igazi magja, de legalábbis 
alkalmat adnak ennek a válságnak megértésére. Balassi Istene többarcú Isten, néha ellentmon
dásos, az esetek többségében megérthetetlen és felfoghatatlan. Azon túl, hogy Balassi igazi hívő, 
és az ortodoxia keretei között marad, mégis megkockáztatjuk azt az állítást, hogy ennek ellené
re Balassi Istene már az ellenreformáció korának Isten-képét adja. így az istenes versek többsé
gének teljesen önálló belső szerkezete van, külsejükön pedig a pompa és nagyság jeleit mutatják. 
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Balassi Istene a hivatalos egyházé, annak minden tulajdonságát megtalálhatjuk verseiben. 
Mégis szükséges felfigyelni arra a tényre, hogy a versek felépítésében sokszor megjelenik a sze
mélyes vallásos érzelem, Balassi saját egyéni emberi vallásos hite, melyet a szorongás, az elkár
hozástól való félelem, egy bűntudattól áthatott, a bűn és a megtisztulás vágyának feloldhatat
lan ellentétéből felépülő vallásosság jellemez. De a megtisztulási szándék elégtelenségének fel
ismeréséből születő félelemérzés szüli a költőben a megújulásra, az Istenhez való felemelkedésre 
teljes tehetetlenség érzetét. Ekkor lesz szemében Isten a teljes tökéletesség, hibátlanság és a 
végső nyugalom megtestesítője. Ezen a ponton érzi a költő a legerősebbnek az ember és Isten 
különbözőségét, mert őt átjárja és összetöri a bűntudat, míg az áhított és több ízben is megkísé
relt Istenhez való menekülés eredménytelen marad. 

Elmondhatjuk tehát, hogy Balassi vallásossága nagyon is közel áll az emberi világhoz, és a 
legkevésbé sem transzcendens jellegű. Balassi Istennel folytatott párbeszéde a legbensőségesebb 
emberi hangon folyik, ebben nagyon sok jellegzetes reneszánsz jellemző jegy található. Ám ami
kor a költő egy bizonyos ponton a bűntudat belső égetésének tüzében szinte teljesen feladja 
saját emberi méltóságát, akkor ez a reneszánsz ember-Isten kapcsolat felborul, hogy végül is 
a két elem egymás ellentétévé váljon. 

Végeredményben Balassi képtelen az isteni üdvözülés misztériumának megértésére, hiszen 
verseiben inkább valamilyen belső, immanens jellegű üdvözülésre gondol, melyet egy jobb és 
szebb élettel lehetne megváltani, egy olyan élettel, amelyben az embernek nem nyílna alkalma a 
bűn elkövetésére. Balassi vallásfelfogásának passzivitása épp a választás lehetőségének kiküszö
bölésében áll, a bűn elkerülhetetlen, és ezt Isten nem szándékozik megváltoztatni. Balassi pasz-
szívan várja az isteni kegyelmet, melynek nem ismeri feltételeit és mikéntjét. Ennél az oknál fog
va nem képes megérteni, hogy miként lehetne az életet valóban vallásossá, hittel teljessé tenni, 
és így az állandó, biztosnak látszó vallásos felszín alatt egy nyugtalan, kielégítetlen belső zavart
ság húzódik meg, amely a nyílt kétkedés, kérdések formájában fogalmazódik meg, melyek soha
sem kapnak kielégítő választ és megoldást. Balassi ellentmondásos élete a teljes elégedetlenség 
szakadékáig jut, keserűséghez, szorongáshoz, beletörődéshez vezet, egy olyan egzisztenciális, 
érzelmi és vallási krízishez, melynek elemei egymást váltogatják, és amelyek belső összefonódá
sa alakítja ki a költő végső, nagyon összetett szellemi arculatát. Ennek a teljes mértékben sze
mélyes, fantasztikus világnak keresésében határozható meg Balassi költészetének manierista 
összetevője: olyan világ ez, amelyet az elidegenedés, a végső lemondás határoz meg, ebben a 
világban képes csak a költő megnyugtatni a bűn által felkavart, egy állandóan eltűnő varázsla
tos nőalak iránt és a messzi, megfoghatatlan Isten iránt érzett érzelmeit. 

összegzés 

Balassi manierizmusa valós kérdés. Ez már korábban is különböző alkalmakkor és különböző 
nézőpontok szerint megállapított tény volt. Mi a kérdéshez egy új nézőpontból közelítve szeret
tünk volna egy-két újabb adalékkal szolgálni. Természetesen nem kecsegtetjük magunkat azzal, 
hogy tanulmányunk kimerítené az egész szóban forgó kérdést, mégis úgy véljük, hogy immár 
teljes mértékben jogos Balassi költészetének manierista voltáról beszélni, és manierista jegyeket 
felmutatni ebben az alapvetően klasszikus költői életműben, ha módszertani meggondolásaink 
kettős rendjét szigorú következetességgel betartjuk. Egyrészt az egész kérdéskört összehasonlító 
irodalomtörténeti szempontból kell megvizsgálni, másrészt konkrétan ki kell mutatni ennek ér
vényesülését Balassi egyes költői megnyilatkozásaiban. így a kettős vizsgálati módszert a 
következő vázlatpontokban kísérelhetjük meg összegezni: 
európai szinten: 

1. A manierizmus mint a reneszánsz belső jelensége 
2. A petrarkizmus manierista irányokban való felbomlása 
3. A manierizmus mint a reneszánsz teljes válságának kifejeződése 
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Balassi költészetének szintjén: 
. 

1. A reneszánsz költészet egyre erősebb feszültsége 
2. Eltérés a petrarkai normáktól 
3. Pszichológiai manierizmus 

És amennyiben ilyen meggondolások alapján összegezést kívánunk adni, akkor megállapíthat
juk, hogy ily módon konkrétan is lehetővé válik Balassi költészetének normatív lehetőségkénti fel
használása a Balassit követő magyar költészet újabb eredményeinek vizsgálatában, egy olyan 
irodalomtörténeti, esztétikai és kulturális fejlődési vonal megrajzolásán belül, mely Balassitól 
Rimayig és Zrínyiig húzódik; amely fejlődési tendencia nemcsak elkülöníti, hanem néha egészen 
meglepő módon és mértékben össze is kapcsolja a régi magyar irodalom e három jelentős alakjá
nak költői eredményeit. 

(Ford.: Sárközy Péter) 

Amedeo Di Francesco 

LES TRAITS MANIERISTES DE LA POESIE DE BÁLINT BALASSI 

La poésie de Balassi qui appartient au courant du pétrarquisme européen montre, ä partir 
de ses poémes de jeunesse, les notes de la dislocation de l'équilibre interieur. Au cours de 
l'évolution, les affections et les couleurs de moins en moins sereines s'affermissent et se con-
densent, ce qui conduit ä des changements considérables dans la conception du monde et 
dans l'attitude de Balassi aussi. Un tel changement se refléte dans la revalorisation de sa 
conception de l'amour et de l'idéal feminin et dans celle de sa conception de la nature et de 
Dieu. La caractére de la figure feminine idéalisée se transforme graduellement dans la poésie 
de Balassi, et, á la fin, l'objet de l'amour se transpose, dans l'imagination du poéte, dans des 
régions tout á fait lointaines, imaginaires, oü les formes qui déterminent la figure feminine 
perdent leurs contours précis, oü l'impossibilité de l'amour se transforme en une contempla-
tion sur un étre mythique insaisissable. La conception de la nature de Balassi subit aussi 
des changements: de la description idyllique au commencement, on voit se développer une 
teile Variante de la description de paysage, qui, certes, ne peut pas encore étre identifiée 
complétement avec la fórét impénétrable et terrible du Tasse, mais qui indique déja une 
interprétation nouvelle, cosmique de l'espace. 

L'étude s'occupe en detail, en connexion avec les chansons pieuses de Balassi, de la question 
du maniérisme psychologique du poéte. La notion de Dieu qui est active au commencement, 
se transforme dans ses poémes en une interprétation passive de Dieu. L'espoir en Dieu se 
transforme en un sentiment de dernier refuge et cela s'exprime de plus en plus par la dissipation 
de plus en plus manifeste de l'espoir en Dieu, par l'accentuation de plus en plus profonde et 
calme de sa nostalgie de la mórt. 

L'auteur accentue le caractére classique de la poésie de Balassi, mais parallélement á son 
evolution poetique, on peut observer de plus en plus des traits manieristes dans son oeuvre 
lyrique. 
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