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legalább az ökörfaló Herakles alakja által, a ki a mélyen sújtott 
király házába jő és mindjárt csak a falatozásra gondol s a gyász 
közepeit lakomát tart, válhatik satyrdrámává. Admetus alakja is  
komikus; ő ki annyira szereti nejét, midőn meg kellene halnia, 
inkább engedi, hogy neje áldozza fel magát. Hisz a satyrdrámát 
csak azért adták, hogy a hallgatók kedélyét, a mely a három 
tragédia által annyira meg volt hatva, némileg felvidítsák. Erre 
bizony rossz szolgálatot tett volna Rhesus.1)
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.

(Vége.)

VII. Világi lyra. Balassa Bálint.
Az előző fejezetekben jobbára csak az egyházi költészetet 

tárgyaltuk s nem emlékeztünk meg az egyéni lyráról, mely 
többnyire szintén vallásos érzéseket zeng, de a melyben — Toldy 
szerint2) «a költők nem a község érzésének igyekeztek tartalmat, 
irányt és kifejezést adni, hanem istenes gondolatokkal eltölt saját 
keblök szükségeinek eleget tenni#. Ez egyéni dalok külön tárgya
lását szándékosan mellőztük. Az egyházi vallásos lyrát az egyéni 
vallásostól elválasztani nem lehet, nem is helyes. Tartalomra ée 
hangra mi különbség sincs a kettő között; az érzéseknek ugyanaz 
a forrása és ugyanaz a nyilatkozata egyikben, mint a másikban. 
Ama hazafi fájdalommal és vallási bűntudattal vegyült borús 
hangúlat, mely egyrészt az országos szenvedésekből, felekezeti és 
politikai üldözésekből, másrészt a protestantismus szelleméből 
fakadt, uralkodik ezen egyéni énekekben szintúgy, mint az egész 
vallásos költészeten. Ez önálló lyrában sem találjuk a szív vidá
mabb ömlengését, könnyed érzelmek derűsebb nyilvánulását, sem 
azt a mély áhítatot, a földi világgal mit sem törődő vallási 
rajongás fenségét, mely a régi latin hymnusokban istenhez szál
lott; ez elegiacus költeményeket a hazafi lyra nyomasztó búja, a

*) Felolvasták a philol. társaság 1S82 márczius havi ülésén.
“) Toldy: A magy. költészet történeté. I. köt. i208 lp.
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jeremiadok keserű panasza emeli. Nincs tehát ok a vallásos költé
szetnek ilynemű elválasztására; az a szempont, mely Toldyt az 
egyházi és önálló lyra megkülömböztetésében vezette, nem fontos 
s ma már meg sem állhat. Valamint a gyűjteményekben foglalt, 
egyházi czélra készült énekek közzül sok nem divatozott az isteni 
tiszteleten, úgy az önállónak nevezett lyra jó része valóban 
közajtatosságul szolgált, sőt az egyéni költemények szebbjei az 
énekes könyvekbe is belekerültek. Palatich Györgynek *) csonka
toronyi énekét ott találjuk az unitáriusok énekes könyvében, 
hasonlóképen Balassának2) is nehány legszebb istenes költe
ményét. Hogy Balassának protestáns szellemű vallásos énekei 
éppen a református gyűjteményekből hiányzanak, az inkább vélet- 
lenségen vagy a szerkesztőkön múlt, kik felekezeti elfogultságukban 
mit sem akarnak tudni egy katholizált költő müveiről.

A XVI. századi világi lyrának — nehány tréfás költemény 
és Dévényi Mehmed «Magyar tiirki»-]e3) kivételével — Balassa 
az egyedüli képviselője.

*) Falaticli György éneke a Dávid F. éö Heltai G.-féle unitarins 
énekeekönyvben, II. kiadás, az 598. lpon olvasható.

*) Balassának Szilády kiadásában megjelent költeményei közzül az 
unitáriusok énekeskönyvében (II. kiadás 1610?) négyet találhatunk meg; 
u. m. aBocsásd meg úristen ifjúságomnak vétkét» (Sziládynál 55. Ip), Adj 
m ár csendességet (Sziládynál 102. Ip); e kettő az unit. énekeskönyv első 
lapjain, Loss hozzam úristen (Sziládynál 54 Ip) unit. énekkönyv 443 lp., 
Pusztában zsidókat vezérlő jó  isten (Sziládynál 118. lp.) unit. énekkönyv 
559. lp. Azonban ez istenes énekek közzül Balassáénak csak egyet ismer
hetünk el minden kétség nélkül; t. i. az elsőt. A harmadik, melynek hogy 
Ládoni Sára a szerzője, Szilády maga mondja, nem is tudjuk, mi joggal 
kerül a Balassa költeményeinek sorába. De a másik kettőre nézve sem 
fogadhatjuk el a Balassa szerzőségét, noha az egyik {Adj már csendességet) 
a költő istenes énekeinek régi kiadásában első helyen áll, a másik mellett 
pedig (Pusztában zsidókat vezérlő jó isten) a régi kiadásokon kivül a rad- 
ványi codex is bizonyíthat. E három utóbbi ének azonban már az unitá
riusok első énekeskönyvében megtalálható; ez pedig 1575—79 között jelent 
meg, a mely időben a 24— 'M éves Balassa nem irta, de nem is Írhatta e 
legalább is férfikorra mutató költeményeket; istenes éneket házassága 
előtt 1584 előtt csupán egyet (Bocsásd meg úristen) ism erü n k  tőle. E tekin
tetben gondosabb kritika nem ártott volna, mert a mennyire e hároiu 
énekről majdnem bizonyos, hogy nem Balassától erednek, annyira kétes, 
hogy vajon megilleti-e őt az LI. zsoltárfordításnak és Eurialus és Lucretia 
históriájának szerzősége.

*) Lásd Toldy F. A magyar költészet kézikönyve. I. kiad. I. kötet.
Philologiai KGzlöuy. vn. 4.
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Balassa Bálint báró e kornak legnagyobb 8 valóban nagy 
költője; a legjelesebb magyar lyrikns irodalmunk múlt századi 
újjászületéseig. Fontossága nemcsak abban áll, hogy a XVI. 
század vallásos-hazafi költészete benne tetőzik, de örök érdeme 
marad a magyar müdal és a lyraibb versformák megteremtése. 
Költeményei korszakot alkotnak a magyar lyrában éppen úgy, 
mint a Zrinyias az epicában. Á régibb múltból csupán Balassa 
és Zrínyi azok, kikhez nemcsak irodalomtörténeti, de cestheticai 
érdekkel is fordúlunk, kiknek müvei nemcsak századuknak, de 
századokra is szólanak. — Ez a históriás énekek alantjáró sorából 
emeli ki elbeszélő költészetünket s müepost alkot, melynek számos 
jelessógét költészetünk máig sem múlta fölül; amaz a vallás 
egyeduralma alól szabadítja fel a lantos költészetet, helyet vív ki 
benne a világi elemnek, kivált a szerelem eladdig számkivetett 
érzelmének. — Mindenik új irányt jelöl s mindketten magasabb 
czélt tűznek magok elé, melynek eléréséért nem csak ők, de 
nyomukba lépett számos utódaik is küzdenek ki több, ki kevesebb 
sikerrel. Zrinyi példája lelkesíti Lisztit és Gyöngyössyt, de hatása 
megérzik az újabb kor epicusain is: Balassa maga buzdítja 
Rimayt, ki mesterének valóban hív követőjéül szegődik, s költészete 
mind tartalmával, mind formájával uralkodóvá lesz a XVII. és 
XVIII. század lyrájában.

A radványi codexfelfedezte előtt Balassát nem egész 
joggal mondhattuk világi lyricusnak. Istenes énekeinek sorába 
beférkőzik ugyan egy két katona- és hazafi-dal, de általában 
költészetének jellemző vonásai azonosak a század vallásos lyrájá- 
éval. Szerelmi dalait csak sejdítettük, de közzülök egyet sem 
ismertünk. Fájdalommal olvastuk «Búcsún-j a 2) e szavait:

• Ti penig szerzettem átkozott sok versek,
Búnál kik egyebet nékem nem nyertetek 
Tűzben mind fejenként égjetek, vesszetek..»

*) A történelmi társulat 1874-ik évi kirándulása alkalmával Deák 
Farkast érte a szerencse, hogy a Badvánszky bárók radványi (Zólyom 
megye) levéltárában ama nagybecsű kéziratot felfedezte, mely Balassa Bá
lint elveszettnek hitt költeményeit, kivált virágénekeit foglalja magában. 
Lásd Thaly Kálmántól a codexnek részletes ismertetését a Századokban. 
1875. évi foly. 1 -3 3 . lp.

8) Gy. Balassa B. költeményei. 1879. A LXXV-ik számú ének a 119. 
lpon. Valedicit pátriáé, amicis, iisque omnibua, quae habuit charissima.
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s már reményleni sem mertük, hogy valaha ez elégett, elveszett 
verseknek csak egyikében is gyönyörködhessünk, midőn költe
ményei — «mint porából megéledett phoenix• a radványi levél
tár sötét koporsójából hirtelen világra törnek és a magyar Pamas- 
suson helyet kérnek.

Balassa költői egyénisége így teljessé vált; az előbbi 
egyoldalú, sötét kép kiegészült, megvilágult. A fölfedezett kézirat
ból látjuk, hogy költészete nem csupán a XVI. század hazafi- 
vallásos költészete, — igaz, hogy ez fejlődésének legmagasabb 
fokán, — de hatalmas lépés a világi, a szerelmi lyra felé. Balassa 
nemcsak vallásos hymnusokat, hazafi elegiákat és ódákat vagy 
inkább mind e háromból alakúit költeményeket zeng, mint 
századjának többi énekese, de megszólaltatja lantján a müdalt is.

Istenes énekeiben Balassa egészen korának gyermeke. Ha a 
magyar lyra rövidben a nemzet történelme, *) úgy Balassa vallásos 
lyrája a XVI. századnak hü képe; visszatükröződik benne e 
századnak egész költészete, a reformatió korának szellemi 
élete.

A mi a protestáns hivőt vallásában lelkesíté, a mi a honfi 
magyart hazája sorsában bántá, az istenhez szóló hála és tisztelet, 
a bűntudat és töredelem, a nemzet pusztulása miatti fájdalom: 
mindez érzések kifejezésre jutnak Balassa költészetében, mely 
kiterjed e kor lyrájának majd minden irányára. Mint az első 
reformátorok, ő is hymnusokat zeng a szentháromságnak minden 
személyéhez; az atyához élete megtartásáért, Jézushoz vitézségért, 
a szent lélekhez boldog házasságért. Mint az első protestáns 
énekszerzők ő is zsoltárokat dolgoz át, vallásos költeményeket 
ír, melyeket az énekeskönyv szerkesztői a dicséretek sorába 
vesznek föl.

Istenes énekeinek alaphangúlata ugyanaz a mély majdnem 
kétségbeeső bánat, mely az egész század költészetét jellemzi s a 
mely — Toldy szerint2) még Balassánál is «a képes költői nyelv, 
tömöttség és a versek dallamos lebegése mellett is örömtelen 
érzést gerjeszt.» Ez a borús hangúlat, az a komor, mysticus 
lelkület a protestantismus szelleméből, az ótestamentom sötét

l) Gyulai P á l: Vörösmarty életrajza, II. kiad. 248. lp.
*) Toldy F : A magy. költészet története. I. köt. 212. lp.
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világnézetéből, a bosszúálló isten fogalmából, (a mely sötétség b 
a mely bosszúálló isten oly éles ellentéte az evangélium örömhir
dető hajnalpirjának és a kereszténység jóságos, szerető atyjának) 
és a haza nyomorú állapotából fakadt, de a költőnek hányatott 
ifjúságából, férfi korabeli szenvedéseiből és családi boldogtalan
ságából folyvást is táplálkozott.

Balassa házassága*) első éveiben a katholikus hitre tér 
úgyan, de e vallás csere inkább külső kényszerűségből, mint benső 
meggyőződésből történt; lelkében és költészetében megmarad 
továbbra is protestánsnak. Lyrája a leghatározottabban magán 
hordja az új vallás szelleme bélyegét; istenes költeményeiben 
azon eszmékkel és érzésekkel találkozunk, melyeket a protestáns 
énekszerzők az egész század folyamán hangoztattak.

Az az istenbe vetett rendíthetetlen bizodalom, mely oly 
erősen él a reformatió híveiben és oly jellemző vonása e kor 
költészetének, Balassa müveiben is felette gyakran nyilatkozik. 
A bosszúálló isten sok csapással sújtja, nagy veszélybe ejti a 
költőt, mert «vétkezett, rút, fertelmes volt élete*, de azért zsoltár 
fordításaiban és a zsoltárokhoz annyira hasonló eredeti énekeiben 
csak az Ő irgalmához fordúl.

«Isten — úgymond . . . .
Te vagy szál kópiám 
Te nagy éles szablyám,
Jó lovam liamarsriga,
Elmémnek vezére,
Karjaim ereje,
És szivem bátorsága. *)

Életét isten kezébe adja; mint egyedüli gondviselőjéhez és 
vezérlőjéhez kiált fel hozzá:

*) Balassa Bálint 1584-ben lépett házasságra Dobó Krisztinával, a» 
egri hős leányával, Várdai Mihály özvegyével. De a házasság érvényessé
gét csakhamar megtagadták, minthogy nejéhez közeli rokonság, nnoka- 
tetvérség fűzte. A fiscus főbenjáró pert indított ellene, mint vérfertőző 
ellen : hogy aggasztó peréből könnyebben szabaduljon, a katholikus vallásra 
tért át 1586-ban. Lásd mindezt, valamint Balassának egész bő életrajzát 
Sziládynál Balassa költeményeihez irott kitűnő bevezetésében.

2) Gyarm. Balassa B. költeményei. LXXXI. ének a 126. lpon. *Ad 
deumjilium pro impetranda m ilitari virtu ie.t
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• Kegyelmes Isten!........
Gy ermekségemtü 1 
Fogván egyedül 
Csak tetőled vártam.
Mint atya után 
Fiú kiáltván 
Könyörögvén jártam;
Mo8tis csak benned 
Reménségemet 
Helyheztettem. > *)

Különös erővel és borzalmas színekkel festi Balassa a 
vigaszra alig találó bünbánást, a lelke nyugalmát megrabló bűn
tudatot. Ez érzéseknek a költő nem csupán vallási megszokásból, 
d© őszinte meggyőződésből ad kifejezést. Buzgó neveltetése, 
bűnöktől nem ment élete bizonyára nem egyszer háborgatta 
kiilömben is tépelődni szerető lelkét. Nyugtot bűneinek töredelmes 
megvallásában keres. A zsoltárokhoz fordúl, lefordítja az LI. 
zsoltárt s ebben oly élénkén, oly költői nyelven adja vissza Dávid 
király bűntudatát, melyet maga is átérzett és melylyel más költe
ményeit is eltölti. Legszebb istenes énekei tartozik az, «kiben 
bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni készült* s a 
melyet az unitáriusok énekeskönyvükbe is felvettek.

•Bocsásd meg úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,

Töröld el rútságát,
Minden álnokságát 
Könnyebbíts lelkem terhet*.

• Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben 
Tétova bujdosik, mint madár a szélvészben,

Tőled oly igen fél,
Beád nézni sem mér,
Akar esni kétségben.* *)

Gy. Balassa B. költeményei. LXX. ének a 3 lapon. «Könyörög 
istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen gondját és terjeszsze is reá 
ujabb áldását.»

*) Gy. Balassa B. költeményei. XXXIII. ének az 55. lpon. tK i
ben bűne bocsánatjaért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott.*
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Kétségbe azonban sohasem esik. Mint a jeremiadok szer
zői, Balassa is fájdalma kiöntése és panasza kifakadása után 
ismét reményt vesz,

* Zokogásokkal 
Siralmas szép szókkal 
Kér fejenek kegyelmet.»

Hivatkozik isten végtelen irgalmára, mely nem engedi, hogy 
bűnén bánkódó és ördöggel tusakodó lelke elvesszen.

•Irgalmasságod is — úgymond — annál inkább megtetszik,
A mennél több vétküuk tőled megengedtetik,

Mit engedhetnél meg,
Ha nem vétkeznének 
Te ellened az hivek.»

Teljes bizalommal és nyugalommal mondja végül:

« . . .  tudom, haragját tovább rajtam nem tartja.»

íme Balassa istenes énekeinek és a XVI. század protestáns 
vallásos költészetének jellemző tsajátságai mennyire egyeznek. 
Főforrásuk is azonos; az ó-szövetség, kivált a zsoltárok. De míg 
kortársai műveiben a dogmai és tanító irány elöli a lyrát, Balassá
nak a dogma csak kedélyére hat s csak költői felfogásának ad 
sajátos színt. A biblia eszméi, képei, hasonlatai sem maradnak 
meg idegenségökben, de nemzetibb és a költő egyéniségéhez illőbb 
alakot öltenek nála; azonkívül számos ilyent Balassa a maga te
remtő leikéből is hoz világra. A mi a század többi énekeseinél csak 
az erős hit és hazafi fájdalom terméke, Balassánál az egyszersmind 
a költői kebel szülötte; addigelé a szép csak elvétve, egyes 
részekben nagy versszakokban nyilatkozik, Balassánál már művé
szi egészben, teljes költeményekben jelenik meg.

Balassa Bálintnak már istenes énekei sem közönséges helyet 
vívnak ki régibb költőink sorában, de a mi máig megörzé, a mi 
felléptét korszakalkotóvá teszi, az a világi lyrának a vallásos alól 
felszabadítása, és a magyar dalnak, mint műfajnak meg- 
teremtése.

Jól tudjuk, hogy a XVI. században a vallásban forrott össze 
minden érzés, a melyet csak természet, haza, társadalom és család 
az emberi Bzívben gerjeszthet. Vallásos költészetében Balassa

Digitized by v ^ o o Q i e



A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 423

is ez iránynak, a vallás korlátlan hatalmának hódol. Azonban 
•Istenes énekek» czimmel közkincscsé vált müvei között akad 
már nehány költemény, mely bontakozni kezd a vallás nyűgéből.

Hazafi énekeinek hangja talán meg sötétebb, még vigaszta- 
latlanabb, mint a jeremiadoké, de a költő nem tartja Jeremiás 
siralmait szeme előtt, nem is utánozza ezek kifejezéseit, sőt a 
vallásos felfogás majd teljesen eltűnik e nemű költeményeiből, s 
csak a mély honfi bú hangja, mely a magyar nemzet romlott 
áUapotját siratja, hangzik felénk. Erős fájdalma ma is mélyen 
megindít és örök tiszteletünkre tart számot az a rajongó haza- 
szeretet, mely oly egyszerűen, de oly Őszintén és igaz szívből 
nyilatkozik e bánatos sorokban:

«Oh kedves nemzetem, hazám, édes felem!
Kivel szerelmetes mind tavaszom, telem ;
Keseregj, 6Írj, kiálts istenedhez velem ;
Nálad, hogy szeretlek, legyen e vers jelem.*x)

A vallás nyomasztó hatása alól még inkább menekülnek a 
végek és a tavasz dicséretére irott énekei. Vidám kedvök, derüjök 
jól esik a sok bánat és panaszban szinte kifáradt szívnek. Költői 
felfogás, egyszerű, meleg érzés és könnyed lyrai forma jellemzik e 
katona- és természet-dalokat, melyek egyszersmind a magyar 
dalnak első hírnökei.

Költészetünk Balassáig sem szerelmi lyrát, sem dalt nem 
ismer. A szerelmi énekek nyomát messze felkisérhetjük ugyan, de 
a Balassát megelőző időkből mi egyéb sem maradt reánk annál a 
körmöczbányai töredéknél, melyet Szilády a Régi Magyar Költők 
Tárában2) «virágének# czimmel tett közzé. Voltak pedig virág
énekeink, mert kellett lenniök, már régibb korban is; szerelmi 
dal mindig élt és örökké fog élni, ha másutt nem, a népben.

A XVI. század vallásos iránya és a reformatió puritán 
szelleme nem kedvezett ugyan a szerelmi lyrának, azért a virág
énekek még sem szűntek meg zengeni. De a nép ajakán termettek 
nem találtak följegyzőre, a műveltebb költők pedig, ha irtak is 
ilyen dalokat, rőstellték kinyomatni, nem akarván az egyház

*) Gy. Balassa B. költeményei. LXXVI. ének a 120. lapon. *A ma
gyar nemzetnek romlott álla/potjáról.»

*) I. köt. 161. lp.
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haragját magokra vonni. A század egyházi férfiaiban az első 
kereszténység búzgalma újál föl a virágénekek kiirtását illetőleg. 
Mint a térítő papok a rajongás hevével és a gyűlölet kitartásával 
folytattak százados harczot a nemzeti költészet pogány emlékei 
ellen, hasonló buzgóságot fejtenek e kor papjai, katholiknsok és 
protestánsok egyaránt, a szerelmi lyra ellen.

Pelbárt és Bornemissza, Pázmány és Ma gyári*) vallásos 
irataikban és predicatióikban támadnak reá a virágénekekre és 
ítélik szerzőiket örök kárhozatra. így a költőkön, kik jobbára 
papokból kerülnek ki, általában az iskola végzett embereken, kik 
egyházi nevelésben részesülnek, a könnyed virágénekek iránt 
vallásos elfogultság uralkodik, melyhez tudákos megvetés is járúl, 
minthogy e dalok leginkább a nép szájáról hangzanak.

Ez elfogultság és megvetés ellen támad fel Balassa virágéne
keivel és vivja ki a szerelmi költészetnek a megillető helyet. Hogy 
buzgó neveltetése, vallási mysticismusa mellett is éppen Balassa 
lép föl a szerelmi lyra első apostalaként, az csak a költőnek nagy 
tehetsége, rendkívüli műveltsége és erős szenvedélyéből fejthető 
meg. Tudományban sokan fölülmúlhatták, de műveltségre nézve 
korában alig van hozzá fogható.

Ismeri a költészet minden forrását és azokat fel is tudja 
használni. Múzsája a népköltészet emlőjén táplálkozik, innen a sok 
rokon eszme és kifejezés virágénekeiben és népdalainkban. Nem
csak a mi költészetünkből merít, de nem veti meg idegen népek 
dalait sem; a honunkat környező német, oláh, lengyel, olasz és 
török nemzetek nyelvét érti és nem egy költeménye ered ezek 
földéről. Sokat tanúi a classikusoktól is ; korán megismerkedik a 
renaissance irodalmával s különösen kedvelli Marullust és Ange- 
rianust, e kornak két latin nyelvű szerelmi lyrikusát.

De bár sok eszmét, képet és kifejezést vesz át e forrásokból, 
utánzóvá vagy szolgai másolóvá soha sem válik. Az idegen költők 
eszméi módosúlnak nála; hozzájuk ad vagy elvesz belőlük, de 
mindenesetre eredetiséget önt el rajtok, kivált a sajátos külalak, a 
magyaros versforma az, a mi feledteti velünk a költemények nem 
honi eredetét.

De az átdolgozott költemények csak kisebb felét teszik sze-

*) E négy egyházi férfiúnak a virágénekre vonatkozó nyilatkozatát 
lásd Sziládynál, Régi Magy. Költők Tára I. köt. jegyzetek,. 340. lp.
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relmi énekeinek, túlnyomó részökben eredetiek. Amazokban több a 
mesterkélt finomság, tetszetősb az eszme, ezekben több a természe
tesség, erősebb az érzés. Szerelmi érzelme igaz és mély s belőle 
hol röpke dalok, hol bánatos elegiák és fenséges ódák fakadnak.

Költeményei számos ismeretes és sok ismeretlen nőhöz 
intézvék, de a nevek legtöbbje alatt csak egy kegyes (kedves, ideál) 
rejlik, ki benne még ifjú korában szerelmet gyújt, a mely mind 
nagyobb lángot vet szivében s hatalmas szenvedélylyé erősödve 
családi életét és férfi korát dúlja föl. Szerelme boldogtalan, mert 
szíve választottja, az Anna, Júlia, Coelia és más nevek alatt 
megénekelt Losonczi Anna már férjezett nő, Ungnad Kristóf 
felessége.1) Innen a borús hangúlat, mély bánat, kitörő és majd

*) Az a nézet, hogy az Anna, Júlia és Coelia nevek alatt csak egy 
nőt, még pedig Losonczi Annát, Ungnád Kristófnét kell értenünk. Szilády 
Árontól ered. (Lásd Oy. Balassa B. költeményei. Bevezetés.) Szilády néze
tét első felében a «Századok* múlt évi folyamában megjelent ujabb adatok 
után többé el nem fogadhatjuk. A másik feléhez is nagy kétség férhet, 
sőt ez állítás szigornabb meghányás-vetés után tarthatatlanná válik. Ba
lassa házassága előtt való virágénekei közül kettőt szerez Anna nevére, a 
XXV. és XXVII. számút (Sziládynál); ez utóbbit 1578-ban. Mindkettőből 
régibb viszonyra lehet következtetni. A XXV. számúban:

• Szeretője után kesereg szivébe:
Kit más szűz kezére
— Mint tudatlan ember — ok nélkül ereszte.* (45. lp.)

E sorokból nyilván való, hogy kedvesét még lánykorában ismerte és 
szerette; Ungnadnéról pedig ezt nem mondhatjuk. Losonczi Anna ugyanis 
már akkor kellett, hogy Ungnadné legyen, mikor Balassa gyenge ifjú vagy 
kis gyermek volt. Losonczi Anna t. i. Losonczi Istvánnak, a temesvári 
hősnek leánya, atyja halálakor (1552) már nagyocska lehetett, Tinódy is 
(Az vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról. 1552) megemlékezik 
róla és testvéréről

•Ides atyjokat ők kesergik vala.»

Losonczi árvája még az 1560—70 évek között lett Ungnad nejévé, 
mivel 1577-ben már legalább is 12—15 éves leánygyermekéről van tu
domásunk.

Ez évben ugyanis Bornemisza P. egy • Vigasztaló koenyveczkét» 
ajánl Ungnad Anna Máriának, Ungnad Kristóf és Losonczi Anna leányá
nak. Az ajánlásból kitűnik, hogy Ungnad Anna Mária kevéssel azelőtt 
két cleánzó öcscsét* veszíté e l ; innen származó bánatának enyhítésére 
küldi neki a vigasztaló könyvecskét. A leány írni is tud, mert Bornemissza 
hivatkozik egy korábbi levelére, melyben Anna Mária azon kéri, szerezne
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nem kétségbeeső fájdalom szerelmi elegiáiban és ódáiban, melyek - 
nek jóltevő ellentétei az enyelgő, jókedvet lehellő dalok, melyek az 
ő lantja búrjain pendülnek meg először.

A XVI. század énekszerzői csak elegia- és odaszerü költe
ményeket müveinek, mint a melyek vallásos érzűletöknek, mély 
fájdalmuknak leginkább is megfelelnek. Balassa istenes énekei is 
e két műfaj között ingadoznak. Érdekes látni, mint bontakozik ki 
e kettő közzül a dal s mint küzd a formával, melyben mint újszü
lött világ elé akar lépni; a nehézségeket gyakran leveri, de 
többször nem bir velők. Balassának, mint átmeneti költőnek, 
világi lyráján is még folyvást erősen érzik a vallásos költészet 
hatása; tartalomban es eszmékben inkább szabadúl tőle, mint a 
külalak tekintetében.

Szerelmi lyrájában sok a daleszme, de nem jelen meg a dal 
formájában. A költő gyakran beleesik a korábbi énekszerzők 
hosszadalmasságába, a mi a dalnak megölő ellensége. Dalaiban az 
eszme szép, az érzés igaz, több stropha valóban költői, de gyak
ran feledi a mértéket, ismétel vagy nem tud megállani az indúlat, 
a hév legmagasabb fokán, honnan nincs többé emelkedés, csak 
sülyedés.

Számos dalában zavarólag hatnak azon epicus elemek, 
melyek e század lyrai termékein általánosan uralkodnak s a 
melyekről már Sztárainál bővebben szólottunk. Költeménye első 
vagy végső stropháiban elmondja az alkalmat, gyakran az évet és

neki egy jámbor tanítót. Szóval Losonczi István leánya azon időben, 
mikor Balassa egy névrokonához írja virágénekeit, már réges-régen meg
vált a pártától; 30 és 40 közötti asszonynak kellett lennie, ki éveken át 
nem képezhette a 24—28 éves Balassának ideálját s kit a költő nem bo
csáthatott másnak kezére, mikor már rég feleség és anya volt. Balassának 
kedveséül egy más Losonczi Annát kell keresnünk s ezt mi Losonczi 
Annának hasonnevű leányában véljük megtalálni; a ki ez idétt a legalsó 
mértéknek vett 12— 15 esztendőt túl is haladhatta s mint feslö rózsa igen 
is ülhetett a daliás ifjú költői álmaiba. Hogy Balassa miért nem nevezi 
Őt Ungnadnak, mint Bornemisza, annak is megvan a maga természetes 
oka. Tudnunk kell, hogy Ungnad Kristófné fiusitott leány volt s igy dicső 
családi nevét, a Losonczi-nevet bízvást örökölhették gyermekei; a magyar 
nép körében különben most is nagyon járjaaleányt nem atyja,de anyja nevéről 
nevezni el. (Hajdú megye). E szerint Balassának hő szive Losonczi István* 
nak nem leányáért, Annáért, de unokájáért, Ungnad Losonczi Anna 
Máriáért égett oly tűzzel egész életén át.
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helyet, hol és mikor versét szerezte. Néha előző dolgokat ad 
tudtunkra vagy korábbi lelki állapotokat fest a helyett, hogy 
bennünket a dal roham osságával érzelmei közepébe ragadna.

De azért e költemények legtöbbjétől nem vonjuk meg a dal 
nevet, sem Balassától a magyar dal megteremtésének dicsőségét.

Balassának nem csekélyebb érdeme lyraibb versformák 
alkotása és meghonosítása. Költői szükség birja őt erre és nem az 
eredetiség hiú keresése, mint a középkori minnesángert, ki költői 
nevén a legnagyobb foltnak tartja vala mástól is használt versalak
ban írni. Nemcsak dalai, de egész lyrája erős szükségét érezték a 
verselés megújításának. Balassa dallamosságra törekedett, melyet 
a régi hosszú sorokkal, egyhangú rímekkel és untató stropha 
szerkezettel éppen úgy nem érhetett el, mint Szenczi Molnár 
Albert zsoltárainak énekelhetőségét. A hosszú sorokat tehát rövi
dekre szaggatja, úgy hogy a metszet elválasztotta részeket egy
mással rimeteti; az egyhangú négyes rímeket váltó, ölelkező és 
rácsapó rímekkel helyettesíti, a régi nehézkes versszakokból válto
zatos és könnyen énekelhető strophákat alkot.

Ezen átalakulást saját költeményeiben is nyomról-nyomra 
kisérhetjük. Az a dallamos, 9 rövid sorból álló versforma, mely 
Balassa-stropha néven ismeretes, három 19 szótag hosszú, 
egyrímti sorból fejlődött; mint ilyennel Sztárai, Szkhárosi, Bogáti 
és több enekszerző vallásos müveiben elég gyakran találkozunk 
vele, d  ̂ még maga Balassa is számos istenes és szerelmes költe
ményt ír e strophákban.

Christina nevére szerzett éneke *) még vontatott és nehéz
kes a hosszú és alig rímelő sorok miatt.

■ Cupido szivemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most ujétja, 
Elmémben mint várban vigyázván, vérasztó herdóját ő úgy mondja, 
Tüntetvén előttem szép csillagom képét, magát csak kivántatja.*

Ellenben mily röpke, hogy hajlik az énekre a végek 
dicséretét zengő dal.

• Vitézek mi lehet8)
E széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél ?
Holott kikeletkor

1) Gy. Balassa B. költeményei. II. ének a 4 lapon.
*) U. o. LXI. ének a 95. lpon. «In landem confiniorum.*
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A sok szép madár szól,
Kivel ember ugyan él.
Mező jó illatot,
Az ég szép harmatot 
Ád, ki kedves ̂ mindennél.*

Hasonlóan idomít át más sorokat és strophákat. A szendrei 
névtelenből ismert tizenhatost éppen úgy szaggatja három részre, 
a rímeket is úgy rakja, mint a róla nevezett versszakban; csakhogy 
amannak minden sora egy-egy szó taggal rövidebb s nem kilen ez, 
de csak hat sorból illákul.

«Kegyelmes isten ! *)
Kinek kezében 
Életemet adtam,
Viseld gondomat
Vezérld utamat
Mert csak rád maradtam.*

Mindezen mesterkéltebb, sok gonddal és nehézséggel járó 
formák Balassa kezei közzül művészi könnyedségben és ritka 
dallamosságban kerültek ki.*)

ím e! ilyennek tűnik fel nekünk Balassa Bálint báró képe; 
így áll előttünk a korábbi századok legnagyobb lyrlkusának költői 
egyénisége, több irányú működésével és többszörös fontosságával.

Betetőzi a XVI. század vallásos költészetét, útat nyit a világi 
lyrának, megteremti a magyar műdalt és a dalhoz illő versala
kokat. « Szivében szerelem és hazaszeretet, hittel egyesülve, képezi 
a forrást, mely kiapadhatatlan. Lelke merész röptét alapos művelt
ség 8 izlés szabályozza. Alkotó képesség, milyen ritkán terem. 
Korában korával élt, mint akárki más; szilajabb és féktelenebb 
természettel áldva-verve sok ezreknél, kiken feljülemelkedett. 
Századának volt gyermeke, századoknak lesz költője.» 8)
______________  K ardos A l b k b t .

l) U. o. LXX. ének a 3. lapon.
*) A XVI. század lyrai költészetének külalakjáról, t. i. nyelvéről és 

verseléséről mind Balassánál, mind az előző fejezetekben csak röviden 
emlékezhetünk m eg; a bővebb fejtegetés nagy kitérésre kényszerített volna, 
ezért szándékosan mellőztük. Egybegyiijtött anyag nagy mennyiségben 
áll rendelkezésünkre; tér nyiltával van is szándékunkban a XVL század 
verselésének történetével, a magyar irodalomtörténetnek e talán nem 
érdektelen részével, tüzetesebben foglalkozni.

3) Szilády Áron a Balassa költeményeihez irt bevezetésben. L 3. lp.
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