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I. BALASSA BÁLINT VIRÁGÉNEEEIRŐL.

A szerelem örök tárgya ugyan a költészetnek s nincs térhez, 
időhöz kötve, mégis találunk egyes nemzetek irodalmában kort, 
melyben a szerelmi érzés legdúsabb virágait hajtja. A középkor 
szelleme, mely homályos eszméivel, megnevezhetetlen törekvései
vel s nagyszerű terveivel fogékonyakká tette a kedélyeket s gyön- 
gédebb érzelmek csiráit hinté a szívekbe, különösen kedvező volt 
egy speciális szerelmi költészet létrejöttére; s termékenyitőleg 
vonult át mindenütt, hol a talaj erre elő volt készítve.

Hazánkban nem voltak meg a feltételek, melyek közt a közép
kor általános., nagy költői hatása érvényesülhetett volna. Nemze
tünk későn vetette meg e földön állandó létének alapjait; a hon
szerzésnek és alkotásnak nehéz munkájában volt elfoglalva, míg 
egyéb rég megállapodott nemzetek kultúrájúkat magas fokra fej
lesztették. Kívül a kereszténység ügye virágzásának tetőpontján 
állott, míg nálunk a pogánysággal konok harczot kellett vívnia. 
Talán a népünk jellemében rejlő önmérséklés ösztöne okozta, hogy 
a vallásos tisztelet még a keresztes {hadjáratok idejében sem nyi
latkozott a rajongás ama tüneteiben, melyeket akkor Európa-szerte 
tapasztalunk. De megkímélve ekkép a mértéktelen lelkesedés túl
zásaitól, nem részesültünk áldásos következéseiben sem, a mi közép
kori költészetünk szegénységében, illetve hiányában érzékenyen 
sújt bennünket. Másik ok, mely nálunk a más népeknél fölmerült 
szerelmi kultuszt szinte képzelhetetlenné teszi, hogy a vallásos és 
lovagi szellem nem egymást áthatva keletkeztek. Midőn Anjou- 
házbeli királyaink alatt az udvari fényűzés s a bajnoki élet némi 
romanticismusa utat lelt hozzánk, a középkor napja lealkonyodó- 
félben volt s már a renaissance hajnala kezdett derengeni.

Szerelmi költészetünk első kezdetleges termékei gyanánt a 
népköltés virágait, a virágének formájában megállapodott szerelmi 
dalokat tekinthetjük, melyeknek nyomai még a reformatio előtti 
korba vezetnek vissza bennünket. Ez énekek tartalmára s irodalmi 
értékére csak hozzávetőleg következtethetünk. Egyetlen négy-soros 
töredék maradt ránk hírmondóul. A középkori szerzetes barátok, 
később a protestantizmus híveivel egyetértőleg, nem minden ok 
nélkül, pusztán előítéletes vakbuzgóságból üldözhették; mert az 
egykorú írók erkölcsrontó hatásukat panaszolva említgetik. E faty-
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tyúhajtásokkal számos jó költemény mehetett veszendőbe, vagy 
ismeretlenül lappang népköltészetünk megőrzött termékei közt.

Virágénekeket csak Balassa Bálinttól ismerünk ugyan, de 
kétségbevonhatlan adatunk van rá, hogy rajta kívül e fajnak szá
mos művelői léteztek. Balassa ugyanis egyik búcsuénekében isten 
hozzád-ot mond az ifjaknak, «kik a magyar versszerzésben vele 
versenyeznek*. Kimay János a költő istenes énekeinek kiadásában 
fölemlíti, hogy a kortársak közül számosán foglalkoztak virágéne
kek készítésével; de összehasonlíthatlanúl kevesebb hivatottság- 
gal, mint Balassa. A kor vallásos iránya azonban háttérbe szorította 
e kísérleteket, melyek azért irodalmi jelentőségre nem emelked
hettek s az idők áljában nyomtalanul elvesztek. A közvélemény, 
mely virágéneke k kibocsátását s még inkább kinyomatását becste
lenségnek tartotta, Balassának szebbnél szebb énekeit sem kímélte 
b bízvást átadta volna a feledésnek. Ezeket csak a saját belső érté
kük s a gondviselés kegyelme óvta meg az enyészettől.

Örökké emlékezetes irodalomtörténetünkben az a nap, me
lyen a történelmi társulat tagjai, a b. Rádvánszky-család könyvtá
rában 1874 nyarán eszközölt kutatások alkalmával, ez énekeket ,  
felfedezték s a nemzeti szellem közkincstárának általszolgáltatták. 
Balassával a szerelmi költészetnek nálunk gyümölcstelen fája nem 
remélt virágzásnak indul. Ő a magyar dalnokság megteremtője s 
egyedüli képviselője egyszersmind. Érzése, gondolkodása, szere
lemtelt lényének egész mivolta a középkori troubadourokat s min- 
nesángereket juttatja eszünkbe. Költészetének nem egy vonása azok 
közvetlen hatásából látszik eredni. Ilyen, hogy csak egy példát 
említsek, a sólyom képének gyakori alkalmazása, melyet a leg
élénkebben a következő verBszak fog előtüntetni:

Immár solymocskádat,
Kedves madárkádat,
Kit karodon hordottál,
Klári sokkal rakott,
Szkófíummal varrott 
Lábzsinóron tartottál,
Bocsásd el békével 
Szegényt, hadd menjen el 
Reá ne haragudjál.
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Az észjárás találkozásának frappans esetét fogjuk találni, ha 
ezt .a kürenbergi dalnok szép költeményének egy részével össze
vetjük, mely Szász K. hü fordításában így hangzik:

tEgy vad solymot neveltem egy évig, vagy tovább,
S mikor hozzám szokott már egész jámborra vált,
Mikor már barna tollát aranyba vontam én,
Egyszer csak felrepüle és más hazába mén.

Soká, idő múltával megláttam újólag,
Hát a lábára kötve volt szép selyemszalag.
A tolla színaranyba foglalva mindenik. . . .

A kutatásnak érdekes tárgyát képezhetné kimutatni, váljon 
a német vagy provenqei dalnokokhoz áll-e közelebb Balassa köl
tészete. Nekem úgy tetszik, hogy a kettőnek ellentétes sajátságai 
rejtélyes módon összeolvadnak abban. Mintha a szenvedély hevét a 
troubadouroktól, az érzelem bensőségét a minnesángerektől örö
költe volna. Ez utóbbiakra emlékeztet leginkább akkor, midőn a 
kegyesének örök, hív szolgálatát felajánlja, az előbbiekre, ha a 
szerelem tüze olthatatlanúl ég szívében vagy ellenállhatatlanúl 
erőt vesz rajta s néha egy más nő bájaiért régi hívétől elszakaszija.

Ennyit kívántam Balassa költészetéről általánosságban meg
jegyezni. S most térjünk egyes énekeinek vizsgálatára. Talán 
fogunk oly vonatkozásokat találni bennök, melyek a költő újabban 
többször vitatott szerelmi élményeinek s szív viszonyainak felderí
téséhez járulhatnak.

Első és mindenesetre főkérdés e feladat teljesítésében, meny
nyiben szolgálhatnak a költemények forrásúi a költő életviszonyai
nak meghatározására. Szilády erre a Balassa műveinek kiadásához 
írt életrajzban következőkép^ válaszol: szerelmi énekekből nem 
lehet tényeket halászni; bajos meghatározni, mennyi bennük a 
valóság, mennyi a fikció. S mégis ő vonja le Balassa virágénekei
ből a legmerészebb következtetést. Azt állítja ugyanis, hogy a 
költő gyermekségétől fogva csaknem pályája végéig az egy Annát, 
Losonczi Istvánnak, a temesvári hősnek leányát szerette s róla 
szerzette virágénekeinek nagy részét. Sziládynak nem annyira állí
tását, mely egyéni fölfogás dolga, mint kiindulását hibáztatom. 
Mielőtt magát a kérdést kritika alá vennők, az elvre kívánok némi 
észrevételt tenni. Véleményem szerint valónak és költészetnek
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benső egyesülése teszi az igazi költőt s nem találom, hogy Balas- 
sánál külön választva lenne a kettő. Minden verse annyira magán 
viseli a közvetlenség bélyegét, annyira helyzetből látszik fakadni, 
hogy érzelmeinek Őszinteségén nem kételkedhetünk. Azért én azt, 
a mi az énekekben költői kifejezést nyer, nem habozom tiszta 
valóságnak elfogadni. Sőt a bennük rejlő lélektani hűség fog tények 
felderítésére vezérelni. Előre megjegyzem, hogy ez utóbbi csak 
másod-czél lehet; mert akárki lett légyen a költő szerelmének tár
gya, a dolog lényegén mit sem változtat.

A codex másolójának az a jegyzése, mely szerint a könyv 
első részében Balassának gyermekségétől házasságáig szerzett éne
kei foglaltatnak; valós7Ínüvé teszi, hogy a szerelem csírája korán 
kezdett ébredni szívében. Ő maga állítja:

Nincs tehát annak lehetősége kizárva, hogy Losonczi Anna 
iránt még serdülő korában kezdett vonzalmat érezni. Kékkő és 
Divény vára, a Balassák birtoka, közel szomszédságába esik Somos- 
keőnek s egyéb birtokoknak, hol az özvegy Losoncziné, férje hősi 
halála után, két leányával Annával és Fruzsinával megvonult. Ezek 
valamelyikében ismerhették meg egymást nagyon fiatal éveikben 
Anna és Bálint. Szilády ama feltevésére azonban, hogy a kettő közt 
valami szerelmi viszony szövődött volna, semmi sem bátorít bennün
ket. Anna ugyanis rég Ungnádné lehetett, midőn a IV. ének szavai 
szerint Balassa «bizonynyal esmérte rajta ereit, szívében fölgyuüadt 
szerelemnek tüzit*. ügy ez, valamint a XXV. sz. ének, mely szin
tén Losonczi Anna nevére szól, nem eshetik az Anna házassága 
előtti időre, mikor Bálint sihederéveit sem lépte túl s versek írására 
nem is godolhatott. Lehet, hogy a gyermekkori emlékek hatottak 
későbbi szerelmének szenvedélylyé fokozására. Viszonzásra talált-e 
ez s mily határok közt, arra nem lehet határozott feleletet adni. 
A költő szavai:

Azt sem érdemlettem volna bizony tűle
Hogy nagy szerelmébe
Engemet már be vett, vagyok szeretője.

azt látszanak bizonyítani, hogy kedvese (természetesen mint Un
gnádné) rokonszenvet mutatott iránta. De én az ellenkezőjét gya-

Mondják jüvendűlők bizonnyal én nekem, 
Hogy születésemben Vernie megkért engem 
Arra, hogy C9ak magának szolgáltasson velem.
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nítom. Szerelmesek lelkében gyakori állapot, hogy viszont szerette- 
téssel ámítják magukat. Egy kegyes szó, vagy nyájas tekintet elég, 
hogy e vakító hitben megerősítse. Máskor ugyancsak Anna szerel
mének legkisebb jelével sem vigasztalja a költőt. így jellemzi a  
X. ének:

Szerelmemnek de még mindeddig csak az sem volt jutalma,
Hogy valaha hozzám kegyesen vagy egy szót is szólott volna,
De sőt még ingyen szép személét mé^ látnom sem hagyja,
Csak azért, hogy szerelmiben szivemet több kínnal bántsa.

A költemény igaz, Marullus De perfidia jmellari-fauBk átdol
gozása; de az idézett versszakot nem találjuk az eredetiben. Annál 
inkább kell a költő helyzetét kifejeznie.

Ismételve kijelentem, hogy Balassa és Ungnádué közt oly- 
nemű viszony, milyet Szilády feltételez, nem foroghatott fönn, s 
azok a versek, melyek egy kegyesnek megbékéléséről, csókokról és 
egyéb szerelmi élvezetekről beszélnek, Annát nem illethetik. Az 
V., VIII. és IX. sz. énekek összefüggése mindezt világosan meg 
fogja magyarázni.

Az V. énekben a költő jó kedvének és nagy örömének ad 
hangot, hogy hü szolgálatának jutalmát vette s kedvese «ölelte 
gyenge karjával* (s hogy saját kifejezéseinél maradjak)

ajakát 
Mint jó szolgáját 
Adta, hogy én megcsókoljam.

Ily jutalom-osztás költői képzelődésnek kissé erős volna, s 
megtörténtnek bízvást elfogadhatjuk. A VII. énekben búra fordúlt 
a nagy öröm, a régi kedves hűtlen lesz hozzá:

De elutált 
Mert mást talált.

Magához mert uj szerelmet foglalt.

Ez csak elég világosan van kifejezve. Szilády mindamellett 
képzelhetetlen állításnak tartja, melyet csak úgy magyarázhatunk 
meg, hogy ráfogás az alapja. «Nem kedvese — úgymond — 
foglalt magához új szerelmet, hanem a költő adott okot elhajlásá
val, hogy meg nem hallgatja, de sőt utálja egyetlen szerelme.* 
Ilyen álokokkal nem élnek a szerelmesek; hallatlan dolog, hogy
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valaki saját szíve véreztetésére, csupán azért, hogy askétikus mű * 
tétet végeztessen magán, kedvesét hűtlenséggel vádolja, még pedig 
oly sértő és lealázó módon. A psychologiai szálak ilyen túlfínom 
szövésével csak az igazság kiderítését hátráltatjuk. De ha minden 
áron Ungnádnéra akarunk erőszakolni oly szégyenletes viszonyt, 
mely nem férhetett össze méltóságával, az okoskodásnak ilyféle 
mellékútait sem lehet elkerülni. Fogadjuk el a legegyszerűbb ma
gyarázatot. Balassa egy leányt szeretett, ki megenyhült kéréseire, de 
utóbb a faképnél hagyta:

Siralmával
Mint hogy megcsal
A krokodilus gyík útónjáról embert,
így engemet
Elhitetett stb. . .

11 usiónak ebben legcsekélyebb nyoma sincs! De ha ebből sem 
világos az asszonynak vagy leánynak hűtlensége, a IX. ének tar
talma minden kétségünket eloszlatja. A költő előadja, mint szállnak 
harczra egymás ellen szívében: szerelem és boszuság s mi mélyen 
sebzi kedvese álnoksága. Véleményem röviden az, hogy itt a köl
tőnek egy más szerelméről van szó, kit nem nevez meg ugyan, 
de létezéséről épen Losonczi Annának megvallott «elhajlása* is 
bizonyságot tehet.

lm sok példát hallván, mind vesztém enmagam 
Tudván, hogyan járok mégis elhajlottam.

Az említett három ének ez új kegyesre vonatkozik. Ugyanaz 
az Erzsók lehet, kinek nevét az écho egy későbbi énekben (LXXIL 
sz.) «Anna» után hangoztatja. Csodálom, hogy sem Szilády, sem 
Károlyi nem voltak figyelmesek az idézett költemény czélzataira, 
melyben a költő szerelmeinek egész történetét összefoglalja.

Láthatni ebből, hogy Balassa virágénekeit nem lehet egy
könnyen, csupán találomra odaítélni valamely szerelmesének a 
nagyon válogatni kell bennük, ha füzérré akarjuk kötni azokat, 
melyek igazi szerelmének szólanak. Hogy e Losonczi Anna leg
kiválóbb helyet foglal el Balassa kedvesei közt, abban Sziládyval 
tökéletesen egyetértek.

A mint tudva vau, költőnk az 1575-ki év tavaszán részt vesz 
Békési Gáspár felkelésében s a szent-páli csatában Báthori István,
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fogságába esik. A vitézi teendők, a csata válságai enyhítő lég hatot- 
tak szerelmi tüzére s egyidőre feledtették vele Ungnádnét. Erdély
ben, mint afféle szabad rab. néhány főúri hölgygyei ismeretséget 
kötött s köztük beginkább Bebek Jndith és Csáki Borbála érdekel
ték. Úgy látszik, gyakrabban jött velük érintkezésbe, el-elmula
tott társaságukban s távozásakor egy-egy verset szentelt emlékük
nek. Judithoz Holofernesként gerjed szerelemben (a VI. ének sze
rint), Csáki Borbálát sok könyhullatás közt emlegeti s véghetetlen, 
örök szerelméről biztosítja. Szerelmének bánatos kitörésébe a 
lemondás hangja vegyül:

Tovább immár beszédimet én nem nyújtom, mert netalán megbán tlak, 
Hosszú be8zédimmel mint nem szintén magamat, nem örömest untatlak, 
Csak ezen könyörgök, hogy engem mindenkor tarts tulajdon rabodnak.

Ne gondoljuk tehát, hogy költőnk túlkövetelő volt szerelmé
ben. Imre Sándor tévesen tartja a tolakodó érzékiséget költeményei 
fő jellemvonásának. Százszorta fogékonyabb szívvel volt megáldva, 
mint más ember, különösen női bájak iránt. A nő eszménye, a 
szépség ereje mindenütt vonza őt s ez állhatatlanság színében tün
teti föl. A mint Géza fejedelmünk elég gazdagnak mondotta magát 
két istennek áldozni, úgy néki elég érzése volt több kegyes imá- 
dására. Van jellemének bizonyos eszményi alapja, mely méltatla- 
lanabb szerelmein is át sugárzik. Ö nem közönséges értelemben 
vett Don Juan, a mint Thalv nevezi; nála nem az érzék, hanem a 
szív szenvedélye az uralkodó. A mit legjobban bizonyít, hogy a 
szerelem kínját akkor érzi leghevesebben, midőn elszakad ked
vesétől.

Néha megszállja elhagyatottságának komor érzete; siralmas 
néki már idegen földön élnie, testben és lélekben megnyomorodnia; 
visszagondol édes szülőföldjére s a kedvesre, ki ott vele együtt 
«sok szerelmet türt». Ekkor írja egyik legszebb költeményét, mely
nek minden sora zenébe olvad s rhythmusa oly setheri, mintha 
nem is szavakból állana. A czím szerint ez éneket «egy szép leány 
nevével szerzette» s a tartalom teljesen igazolja azt. Losonczi 
Anna erre legkevésbé tarthat jogczímet. Szilády mégis néki tulaj
donítja. Egy új szerelem tüze éledezik benne, melyet a távolság 
nem oltott el, hanem sajátképen életre ébresztett. Ekkor kezd csak 
igazi rokonszenvet érezni iránta, midőn távol esett tőle, mint 
galamb a párjától:
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Vagyok már szinte 
őz vagy gerlicze,
Szomorú én éltem.

Ha már nem látja, legalább hírt hallhatna felőle:

Akkor sem mertem 
Űtet kérdeznem,
Mint rab, csak hallgatok.

teszi hozzá s e sorok megérdemlik, hogy értelmükről kissé gondol
kodjunk. Végül érzékeny búcsúját rebegi:

Ti mezők, hegyek,
Berkek, szép völgyek,
Kikben gyakran jártam.
Szép szelíd vadat,
Hangos madarat 
Ott hallottam, láttam.

Isten hozzátok.
S adja! rajtatok 
Az a vad örvendjen,
Az, a ki akkor 
Engem szeretett,
Mostan se feledjen.

E leány képe újra fel fog merülni Balassa költészetében s 
akkor nem lesz többé titok kiléte.

Az 1576-ik évnek tavasza is kivirult (1. XVI. ének) s a költő 
még mindig nem nyerte vissza szabadságát. Ekkor reá nehezedik 
a régi szenvedések súlya.*) Megjelenik álmában régi imádottja. 
(XVI. ének.) Szerelemkínjában álmatlanúl töltvén az éjszakát s 
mind azon gondolkodván, «hogyan ne bánkodhassék», hajnalhasa
dáskor kiment a mezőre s egy patak mellett ciprusfa árnyékában 
leült és elszunnyadt. Álmában megjelenti kedvese, hogy isten im
már könyörülve szenvedésein, őt (t. i. a nőt) néki juttatja, s csak 
arra kéri, vigyázzon hírnevére s óvja meg jövendőben gonosz- 
túl fejét

*) Lehet különben, hogy e szenvedések időszaka s az énekben elbe
szélt álom története a következő év tavaszára esik, midőn újra kedve a 
közelében lehetett.
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Látod, hogy én sem sok csácsogással,
Nem gondoltam rágalmazó szókkal,
Vagyok hozzád jóval.

Végül arra kéri, maradjon meg eddigi hűségében s ne feledje, 
hogy örök szerelmet fogadott neki. A költő fohászkodással végzi 
költeményét, vajha isten, ki a valót álomban szokta jelenteni, 
beteljesítené ígéretét s ő bizonyábban hallhatná, a mit álmában 
látott volt.

A hiába való szerelemről még mindig nem tudott lemondani 
s úgy látszik, ekkor gyötörte leghevesebben a szenvedély. Egész 
nap rá gondol, éjjel véle álmodik. Tüze emésztőbb más tüzeknél, 
mondja XIX. sz. énekében; míg ezek mindent körülöttük meg
gyújtanak, az titkon ég lelkében s ott viszi végbe rombolását. Most 
is a nő hidegsége bántja:

De ámbár romlanék, csak egyedül ne élnék,
Ki úgy lehetne meg, ha attul szót vennék,
Az ki én szivemnek 
Királyné asszonya;
Ha annál kedvesb volnék.

Láthatni ebből is, hogy Balassa ez igazán föláldozó, vak sze
relmének soha legkisebb jutalmát nem vette. Losonczi Anna túl 
lehetett már élete virágkorán, hogy egy rajongó ifjú ábrándjaira 
hallgasson. Nem hajolt kéréseire, nem vette már szívesen udvar
lásait s kerülni igyekezett társaságát.

A XX. sz. ének a költő előbbi álmának mintegy ellenképp. 
Ábrándjainak asszonya ebben nem hajói föléje kegyesen, hanem 
tőrt forgat ellene és megöléssel fenyegeti. S mégis mind jobban 
felgerjed iránta. Annyira beleélte magát ebbe a reménytelen hiú 
szerelembe, hogy megválni tőle, a halállal egyenlő. S midőn szíve 
rövid pillanatokra másfelé fordúl, Vénus és Cupido már sirathatja 
őt. így a XXI. ének.

Szíve, saját fejedelme, elpártolt tőle,
Engemet elvetett 6 szemei elől, forog életem ellen,

De te én elmémnek azelőtt szerelmes s kegyes tömlöcztartója!
Mit engedhetnél meg, ha ellened való vétkem nékem nem volna ?

Ez egyszersmind Losonczi Annáról szerzett utolsó verse. 
Szerelme ebben a kétségbeesés tetőfokára hág s oly indulatos sza
vakban tör ki, mint soha egyébkor :
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Oh megrepedezett kősziklák közt legelt, kietlenben született,
Tigris nemen termett, párducztejjel] nevelt, mire nem szánsz engemet? 
Elveezthedd-e azt, ki téged mind holtig híven igazán szeret.

s így a következő sorokban. A költő végsőre szánja el magát. Meg
eresztve hajfürtjeit, mint rab, titkos rejtekbe fog távozni egymaga, 
s gyászruhában keseregni megalázott életét. A húr addig feszült, 
míg elszakadt. A fájdalomnak is van határa, melyen túl nem me
het, a hol már az érzéstelenség következik.

Ezzel Losonczi Anna szereplése megszűnik s helyét más fog
lalja el a költő szívében, a ki fszerelmét szerelmével íüzeti» a 
XXII. ének szavai szerint, a kihez pártolását már a megelőző köl
teményben érintette. Ez új kegyes alatt ugyanazt a leányt sejtem, 
kihez erdélyi fogságából szívreható isten hozzádját küldötte. Mi 
indít e feltevésre az alább következő énekek magyarázatából ön
ként ki fog világiam.

Annyi kétségtelen, hogy a leány iránta szerelmét nyilvánitá; 
talán még előbb, mint a költő figyelmét reá fordította, mialatt régi 
lánczai közt vergődött. Vigan énekelheti tehát, midőn egy násfát 
küld szeretőjének (XXII), «kire egy pelikán madár volt felje
gyezve* :

Meg vagyon jutalma én szolgálatomnak
Nem mint az pelikán szörnyű halálának.
Ki életit kárban adja fiainak.

Az erre következő XXIV. ének egy bokrétáról tesz említést, 
melyet egy «szerelmes helyen* való rejtekben adott neki az, kit 
«gyakran kér istentűi könyörgésiben*, t. i. hogy nőül vehesse.

Most kerül sorra a már említett, sokat vitatott XXV. ének 
Losonczi Anna nevére, melynek utolsó versszaka:

Az ki most ezeket összveszedegette
Szeretője után kesereg szivébe,
Kit más szűz kezére
— Mint tudatlan ember — ok nekfíl ereszte

az eddigi magyarázók érisalmája. Szilády szerint ez éneknek sok
kal előbbi időből kell származnia, midőn a fiatal Bálint Annája 
kezét elszalasztotta. Károlyi abbéli vélekedésének ad kifejezést, 
hogy Balassa ez énekkel búcsúzik el régi szerelmesétől (!) s az 
utána következőben szerepét egy más Anna váltja föl, ki a költő 
további életének s költészetének ideálja.
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Nékünk bizonyításra vagy czáfolásra szükségünk sincs. A köl
temények összefüggése mindent megmagyaráz. A költő előbb 
feleségül óhajtotta á  lányt, ki a vers szavai szerint «hozzá szerel
mét igazán mutatta* s most ugyanaz másnak nyújtja kezét. Kép
zelhetjük a költő felindulását, midőn ez egyetlen hívétől meg
fosztva látta magát. Állítólag tudatlanságból eresztette más kezére^ 
De itt a tudatlanság alighanem a tévedésnek eszményített kifeje
zése. Balassa természeténél fogva könnyen hajlott csapodárságra- 
8 hamar engedte magát szép asszonyok hálójától befonni. Károlyi 
Árpád alapos feltevése szerint (Századok, 1882.) a kérdéses költe
mény szereztetése évében, (a mint a megelőző virágének végetro- 
phájából kitűnik), 1578 bán, szövődött közte és Harrach Anna, a 
szatmári parancsnok Nogarolli Ferdinand fiatal neje közt az a bű
nös szerelmi viszony, melyet bécsi levéltári kutatásai napvilágra, 
hoztak. Ezen időtájt ír a költő szerelmi vallomást egy Krusith 
Ilona nevű, aranyhajú szép leányhoz (XXIII). Balassa állhatatlan- 
sága nem maradhatott titok a leány előtt, s a boszú, de a józan 
esz sugalma is, rá vehette, hogy felbontja a «kötelezést*, melyről 
az előbbi ének említést tesz. A költő tagadja ugyan a fogadás meg
szegését :

Nem de nem kedvedért hagyék el egyebet,
Vájjon s kinek ajánlottam szerelmemet?
Szerettem-e többet ?
Tudod, kedveltelek egyedül tégedet.

de védekezése által még inkább elárulja vétkét. Alább őszintén, 
meg vallj a:

Igazán tertint ez is méltán én rajtam,
Mert ok nekűl magam búcsút neki adtam,
Szegényt háborgattam,
Hozzám nagy szerelmét semminek tartottam.

A versfejekből képezhető név semmi kétséget sem hagy fenn 
az iránt, hogy a költőnek ez ismeretlen szerelme, mely erdélyi fog
ságában ébred s még soká fogja kísérni, Losonczi Anna, de nem 
Ungnádné, hanem, a mint Kardos Albert helyes okokkal kifejti 
(Századok, 1884.) leánya, Anna-Mária, a temesvári hősnek fiusított 
unokája.

Midőn Bornemisza Péter, Balassa fiatalkori tanítója, 1577-ben 
a Losonczi Annának és leánya Anna-Máriának ajánlott «Vigasz-
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taló könyveczke* kíséretében Balassa németből fordított < Füves 
kertecskéjét» megküldte a zsenge korban lévő hajadon számára, 
bizonyára nem az anyának, hanem leányának akart kedveskedni. 
Ungnádné, ki messze túl volt az ábrándok korán, ép akkor elhi- 
degűlt, leánya Anna pedig benső rokonszenvet érzett a szerelem 
dalnoka iránt. Bizonyára volt idő, midőn a költő mindkettőért 
egyenlő lánggal hevült, a mint ugyancsak a XXV. ének két vers
sorából kitűnik:

Nem volt kettős szive (a leánynak), ki miatt énnekem 
Kellett volna félnem vagy idegenednem.

A kettős szívet nyilván magára érti, mert szerelmét kétfelé 
kellett osztania.

Balassa különben elég gyöngéd volt szívének kettős érzelmét 
nyíltan és világosan legalább meg nem pendítnie. Csak egyszer 
van arra észrevétlen vonatkozás egy későbbi költeményben, hol 
Losonczi Anna Júlia név alatt szerepel. Cupido, Jáliáról beszélve, 
így szól a költőnek:

Anyja fényes haját gyöngyszín apró fogát néki tűle (Vénástól)

a mi sem másképen, sem félre nem magyarázható. Azt vélem 
tehát, hogy Kardos eltalálta vetni a súlykot-, midőn biztossággal 
állítja, hogy a költő Ungnádné Losonczi Anna szerelmi rabságát 
soha sem viselte.

De nézzük a többi virágénekeket. Károlyi véleménye szerint 
a XXVI.-tói kezdve valamennyi ének Harrach Annát illeti. Nem 
tudjuk, mért veszi pártfogásába a költőnek ezt a szerelmét, mely 
legkevésbé méltó arra, hogy megénekeltessék. De tények ítéljenek!

Mindjárt a XXVI. ének nem tartozik a legelragadóbbak 
közé, mint Károlyi hiszi; maga a kódex írója azt a megjegyzést 
teszi tá: magü docte quam amatorie scripsit, s szerény nézetem az, 
hogy az Annák egyikéhez sincs intézve. Az a strópha, mely néki 
legtöbbet bizonyít, ép ellen mondó vonatkozásokat tartalmaz. 
A strópha így hangzik:

megnyertem

így mi szerlemünket, mi se hagyjuk tűlünk 
Rágalmazók miatt elesni közülünk :
Ám szóljon felőlünk
Ki szinte mit akar, — hiszem tiszta lelkünk.

Philologiai Közlöny. X. 3. 20
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Ilyet Balassa nem mondhatott erre a viszonyra. Hol marad 
akkor a költő legfényesebb tulajdona, az őszinteség ? Tisztának 
mondhatja-e a szerelmet, mely az emberek közt megbotránkozást 
szül, s a nő férjét válásra kényszeríti ? Minden jel arra látszik 
mutatni, hogy e vészhozó szerelem nem vert mélyebb gyökeret 
szívében. Böcsülhetelen drága szerelmesének mondja ugyan az 
énekben (XXVII.), melynek versfejeiből Annámért lehet kiolvasni 
s mi a tartalom után ítélve, ez egyszer Harrach Annára vall, 
elmondja, hogy szíve hozzá

Mint fenyőfa télben, nyárban maradandó,
Nem tétova hajló.

de ki adhat hitelt a nála szinte közhelylyé vált vallomásnak, 
melyet minden szeretője megszokott s talán el is únt tőle hallani.

Ezen kívül még csak egy költeményt ítélhetünk oda a német 
hölgy dicsőségére. Ez a XXIX. sz., mely nem hiába megy az 
oláh fata nótájára. A szerelem érzéki tartalma délies színezetet 
kölcsönöz neki. Könnyű eltalálni, ki az a nő, kihez az irigyek miatt 
nem tud eljutni, ki életét, hírét, nevét csak ő reá bízta. Illendő 
dolog, hogy érte mindent merészeljen s ha kell, veszedelembe 
rohanjon.

Engem bár ne kíméljetek nagy veszedelemtül 
Csak hogy őtet őrizzétek gonosz hirtül, nóvtül.

Nem utolsó helyet foglal el Balassa szerelmei közt Dobó 
Krisztina, unokatestvére, kivel 1584-ben házasságra lépett. Von
zalma már akkor fölébredhetett iránta, midőn, mint huszonegy 
éves ifjú, a királyi udvar előtt Pozsonyban az ismeretes juhásztán- 
czot lejtette, hol mint a főpohárnoknak, Várdai Mihálynak nejét 
ismerhette meg. Ezt a Christina névre írt virágéneknek (mely 
ismeretlen okból a codex legelejére került) tartalma is valószínűvé 
teszi. Az ének így kezdődik:

Cupido szivemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most ujétja.

Hogy igazi boldogságot remélt elérni szerelmében, mutatja a 
•Bocsásd meg istenem ifjúságom vétkít# kezdetű, nagyon ismertté 
vált vallásos ének, melyet a codex szerint akkor írt, thogy háza
sodni készült». Mindamellett Balassa óriási ballépést követett el, 
midőn özvegyen maradt rokonát feleségül vette. Az irtóztató per,

Digitized by LjOOQ Le



BALASSA B. VIRÁGÉNEKEIRŐL. 299

melyet közvetlen a házasság után, vérfer tőztetés bűnében fejére 
zúdítottak, életét örökre megkeserítette. Hozzájárult András bátyjá
val folytonos perlekedése, ki apai örökségétől megfosztotta. S a 
szerencsétlenségek tetőzetéül neje álnoksága s maga iránt tapasz
talt elídegenülése sújtotta. Zilált lelki állapotát legjobban festi a 
XXXIV. ének. Nyugalmát már sehol sem találja, mindenütt üldö- 
zőktül van körülvéve, elárvult feje csak bujdosni szeret.

Mert pokolnak tetszik ez világi élet.

Régi kedvesének jóslatát is teljesülni látja, ki midőn «keservesen ' 
elvált ttilet, előre megmondotta, hogy soha nő szerelme nem fog 
nyugalmat és boldogságot hozni szívének. Egyszersmind önvád 
szállj a meg lelkét, hogy e jó angyalát «mint diófát gyümölcsiért 
magától elverte*. Miért az isten átokkal terhelte, a föld minden 
baját és nyomorúságát fejére küldötte, s a kiért vétkezett, az is 
álnok hozzá. Visszatér tehát régi hívéhez, lelke vigasztalójához, 
ki — mondanunk sem szükséges — az előbbi énekek Annája, a 
már ismert Ungnád leány, kit egy másik Annától való megkülöm- 
böztetés okáért ezentúl Júliának nevez.

Húsz egymásra következő énekben, melyeknek egy része a 
költő Erdélybe bujdosásának idejéből származik, eped szép imá- 
dottjáért, kinek kegyéből kiesett, ki nem indúl meg többé könyör
géseire s egy barátságos szóra sem méltatja. De ő nem tud lemon
dani szerelméről, még mindig él-hal utána s szolgálatára szenteli 
-életét. Júliához való hű ragaszkodásában a költő valóságos minne- 
sángerré lesz, ki kész szívvel és lélekkel gyötretni hagyja magát s 
egyéb jutalmat se kér szenvedései fejében, mint hűségének elis
merését. Sokat hányatott lelke e szerelemből merít üdvöt és vigasz
talást. Ez az eszme már az említett XXXIV. énekből is kiviláglik, 
melynek végén könyörög istennek, szánja meg nagy szerelmiért, 
melyet oly soká és gyöngítetlenül megőrzött, lássa, hogy vétkéért 
holtig szenvedni fog.

Ezt ha megnyerhetem, bár meghaljak ottan,
Búmnak mint hattyúnak légyen vége vigan,
Más kívánságom ez, idvözűljek ősz tán.

Toldy és mások a Júliáról írt énekeket tartják Balassa költé
szete gyöngyeinek. Nem tartozik ugyan szorosan feladatom körébe
*  költemények sesthetikai mérlegelése, de meg nem állhatom, hogy

20*
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a szinte általánossá vált vélemény iránti kétségemet ez alkalom
mal ki ne fejezzem. Szebb költeményeket mint egynehány, melyet 
a házassága előtti időben szerzett, aligha fogunk találni a cyklus- 
ban, melynek egy harmada tulajdonképen Marullus és Angeria- 
nus olasz, illetve latin XYI. századi költők verseinek fordítása (van 
azonkívül kettő törökből, egy németből fordítva), a többi Vénüs és 
Cupidónak gyakori szerepeltetés*, a Júlia fölényének, elbűvölő 
hatalmának s hajthatatlan keménységének örökös hangoztatása 
által a renaissance költészetének modorosságára emlékeztet. Ezek
ben az énekekben ismétli magát a költő legtöbbször, mi általában 
gyenge oldala.

Eülömben a költemények száma ne vezessen félre bennün
ket e szerelem időtartamának meghatározásában: 1588-ban vált 
el feleségétől, ekkor küldi hozzá Vénus követségbe Cupidot, (lásd 
XXXYI. és XXXVII.) hogy érdemelje ki magának hív szolgálattal 
Júliát, ha föl lesz mentve a házasság kötelékeiből. Ebben az évben 
indult Balassa erdélyi bujdosására s szerelme oda is elkísérte. Egy 
megható dalban (XLIV) küldi innen a repülő darvakkal sóhajtását 
a táj felé, hol Júlia lakik. Többször megsajdúl benne szerelme 
kínja s nem egyszer unszolja Cupidót, hogy melegítse fel iránta 
Júlia szívét. De a nagy fájdalom végre a lemondás hangjában vesz 
el. Belátja, mily hasztalan emészti magát szerelmi lángokkal a 
önként odahagyja a súlyos rabságot, melybe szerelme döntötte,. 
(LVIII. ének):
De ám akár meggyen velem, bár szeretem, szabad legyen már véle,
Csak hogy ezt engedje kínom érdemiben, hogy a mint felmetszette 
Júliát szivembe, szintén úgy versemben is tessék meg szép képe.

A végén megfogadja, hogy többé nem említi versben Júliát^ 
Az 1589-ki év Szent Iván havában már egy Zsófia nevű szép szűz. 
foglalkoztatja elméjét. Júlia emléke olykor-olykor megrezdül szí
vében. A «Zarándoknak való énekben* kéri istent:

Felejts el annak is háladatlanságát,
A ki most erre vett engem régi rabját;
Ámbár élje vígan felölem világát,
Csak én bennem olts meg nagy szerelme lángját.

Elbujdosott messze, valahová a viliig határára. Hol állapo
dott meg, meddig folytatta útját, nem lehet biztosan meghatározni*
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Ismeretes az a verse, melyet az óceánná mellett írt. Itt sem hagyja 
-el szerelmének emléke. A tenger «sebes habja* Júlia haragját ju t
tatja eszébe.

Csak még néhány szót e Júlia, azaz Losonczi Anna életéről. 
A ki a róla írt utolsó költemény idejében «szabad véle* s a búcsú
znék szerint «világát éli vele*, Erdődy Tamás, Horvátország érde
mes bánja, kivel 1589. a költő kibujdosásának évében kelhetett 
egybe. A házasság évéül megjelölt 1597-nek Nagy Iván család
fáján azért is hibásnak kell lenni, mert Anna fia, Kristóf 1606-ban 
Rudolf király által Bocskaihoz biztosnak küldetik. Ez adat csak 
megerősíti föltevésünket. Azon idő körül, mely oly nevezetes kor
szakot jelöl Balassa szerelmi költészetében, Anna fiatal özvegy 
lehetett.

Valamelyik olvasóm azt vethetné ellenem: Mindez magában 
igaz lehet, de Júlia és ifjú Losonczi Anna azonossága még nincs 
bebizonyítva. Oklevelekre természetesen nem hivatkozhatom, de 
•ezek a szív tényeit sohasem lesznek képesek felderíteni. Én csak 
a költemények értelmére és összefüggésére támaszkodtam s ha 
valaki meggyőződést akar szerezni állításaim valóságáról, magá
nak is bele kell mélyednie a költemények egyes vonatkozásainak 
vizsgálatába. Ennek legalább meg volna az a jó eredménye, hogy 
Balassát többen olvassák s egyénisége iránt nagyobb érdekkel visel
tessenek.

Egyre akarom még felhívni a szíves olvasó figyelmét. Balassa 
személyei tökéletes jellemalakok s festői hűséggel és elevenséggel 
vannak elénk állítva. Úgy élnek ők is az énekekben, a mint költé
szetté varázsolták a dalnok földi pályáját.

Balassa sokodalú jellem. Egy rövid tanulmány keretében 
nem lehet kimerítő rajzát nyújtani. Csak úgy kívántam feltüntetni, a 
mint lénye kifejezést nyer a szerelemben. Nincs ez érzésnek egy foka, 
egy árnyalata, mely az ő szerelmében képviselve ne volna. Ebben 
áll, mondhatnám, egyetemessége; a világirodalom szerelmi költői 
közt nincs, a ki meghaladná ebben. Hűség és csapodárság, dévaj- 
ság és ábránd, szeszély és komolyság ezerféle színjátszásai vissza
tükröződnek e szerelmében. Kisérhetjük benne továbbá a szerelmi 
érzés fejlődését, a gyermekben, ifjúban és férfiúban. Midőn Loson
czi Anna, a későbbi Ungnádné iránt szerelemre gerjedt, gyermek
ábrándokkal volt tele szíve. Azért nevezi magát egy élete alkonya 
felé szerzett búcsúversben (az említett LXXII. sz. Colloquium octo
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viatorum et Deae echo vocatae) Credulus-nak. Egy ily nevű ifjú elsS 
a társaságban, a viszhangtól válaszúi Anna nevet nyeri. Másodsor
ban észlelhetjük rajt* az ifjúi vér heves fellobbanását, midőn ke
mény imádó ttja elutasítja magától s a könnyelműséget, melylyel 
igaz hívét más kezére engedi s a legboldogtalanabb házasság bék
lyójába veti magát. Ifjúkori szerelme érzéki gerjedelmektől, téve
désektől sem tiszta. Következik a megért férfikor bensőbb komo
lyabb hajlama, nemes idealismusba átjátszó érzésmódja, melyet 
Júlia iránt megállóit hűsége s önként lemondása tanúsít. Ez után 
még egy fejezet következik Balassa szerelmi életében, melyet való
ban nem tudok hogyan jellemezni, annyira határozatlan és vál
tozó nyilvánulásaiban. Az említett Zsófin kívül énekel a bécsi Zsu- 
zsánnáról és Anna-Máriáról, annak rokonáról, egy lengyel citherás 
leányról stb.

Lengyelországban, hol legtovább tartózkodott, egy Coelia 
nevű leány, kit szeret, utolszor ébresztette föl benne a szerelem ham
vadó tüzét. Szereti1 Júliához hasonlítani. Szemem — úgymond —

Júliának véli,
Mikor tekinteli 
Mert szivemet áltatja.

A leány nemcsak áltatta, de meg is csalta. Ez egyszer nem fakadt 
ki gyáva siralmakba, letörölte könnyeit s boszús szavakra nyíltak 
ajkai:

Szenvedj te is értem, hogyha én szenvedtem,
Verjen meg az isten méltán is érettem.
Ne csalhass több szivet,
Itten érjen véget 
Álnokságod értem.

Szokatlan hang hatja meg e versekben füleinket. Mintha csak nem 
régen élt volna, aki ilyen húrokat zendített meg. Valóban,ha nem 
csalódom, Petőfi lantja ez! Az első magyar költő hattyúénekében 
megnyilatkozik Petőfi szelleme:

Zöld erdő harmatát,
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a té l . . .  .
Hóval lepi be a tél . . .

így kezdődik a költő legmeghatóbb búcsúéneke, talán hattyúdala. 
S a vége mily engesztelő!
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Fejenként mindenek,
A kik esmértenek,
Mostan megbocsássanak 
Mostan megbocsássanak.

Hosszú bnjdosásom 
Lészen távozásom.

A szél elkapja a távozó búcsúénekének végső accordjait. . .
Visszajött még egyszer, a haza védelmében dicsőn befejezni 

hányt-vetett életét.
Gajári L ajos.1)

Antipater Sidoniustól.
Anth. Pál. VII. 8.

Többé nem vonzod s nem bűvölöd, énekes Orpheus,
A szirtet s tölgyet s a vadon állatait.

Többé nem csilapítod a förgeteget meg a záport,
Sem nem a hózivatart, sem nem a tengeri zajt.

Meghaltál. Sírt Mnemosyné valamennyi leánya,
Főkép édes anyád Kalliopé siratott.

Mit zokogunk elhunyt gyerekinkért, míg a haláltól 
Isteni lény maga sem bírja megóvni fiát.

Ford. P. T. E *)

Lucianustól.
Anth. Pál. X. 26.

Ügy élvezd javaid, mint a ki a sírba megy egykor,
S birtokodat kíméld, mint a ki szüntelen él.

Mert az a bölcs ember, a ki meggondolja e kettőt:
És tud költeni is, tud takarítani is.

Ford. P. T. E.3)

’) Tehetséges és törekvő tanítványunk hátramaradt dolgozata. A sze
rencsétlen ifjú Berlinben lázas állapotban maga vetett véget életének. 
Nyugodjék békében t S z e r k.

*) V. ö. Szabó István Görög Virágok 44. lap. Pécsi János TJj M. 
Muzeum 1858. I. 302. lap. Radó Antal Görög költők 290. lap.

*) V. ö. Szabó István Kisf. Társ. Évlapjai (1882—3.) XVIII. 318. 
lap. Ugyanez a gondolat van Ansonius 145. epigrammájában, mely felirata 
szerint «Ex Menandro» való.
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