
Eckhardt Sándor

BALASSI BÁLINT SZÉP MAGYAR KOMÉDIÁJA

"Ha én is az magyar nyelvet ezzel akartam meggazdagítani, hogy
megösmerjék mindenek, hogy magyar nyelven is meglehetne ez, az mi
egyéb nyelven meglehet, ez jóakaratért nem érdemlem, hogy botránkozó
nak híjanak az emberek."

Ezt írja bevezetőjében Balassa Bálint, mikor arra vállalkozik, hogy
magyar pásztordrámát teremtsen. Tisztában van azzal, hogy műve telje
sen szekatlan szentes prédikátoraink közott és hogy ezért csak megszólás
a jutalma a közvéleményben.

S valóban négyszáz évnek kellett elmúlnia, míg végre előkerült leg
alább a kézirata annak a műnek, melyet első igazi költőnk úgy tekin
tett, mint írásművészeténeklegnagyobb teljesítményét.

Szlovák versek után kutatva egy pozsonyi tudós kutatott elő a bécsi
nemzeti könyvtárból egy verseskönyvet, ahol sok minden egyébbel együtt,
címtelenül, ott szerénykedik Balassi Bálint drámája is. (Szándékosan írok
váltakozva Balassát és Balassit, mint ahogy a költő is hol ezt, hol azt a
formáját használta nevének.)

Most, egy év múlva, kiadhattam végre a Szép magyar komédiát,
melyet a költő élete válságának tetőpontján írt meg s ahol tudomásunk
szerint először beszél magyar prózában az irodalomról és saját törekvé
seiről. (Irodalomtörténeti Füzetek 26.) Kiderül belőle, - amit később ta
nítványa Rimay is mond róla, - hogy nem kevesebbet akart, mint euró
pai értelemben vett magyar irodalmat alkotni.

Csodálkozni lehetne talán azon, hogy Balassi éppen a pásztordráma
műfaját akarta magyar nyelven meghonosítani, mikor a külföldön annyi
minden mást, talán fontosabbat is írtak irodalom címén.

De ha költészetének fejlődését tekintjük, ezt is megérthetjük.

Balassi a magyar lantosköltesen és a virágénekeken kívül nem talált
semmit maga előtt. Pedig mikor ő a hetvenes évek elején verseini kez
dett, francia, olasz, lengyel földön már minden műfaj virult, sőt a nagy
klasszikusok után az olasz fejlődés már a dekadencia jeleit mutatta. Tasso
Aminta című pásztordrámáját 1572-ben írja és adatja elő s itt az olasz
nyelv dallamossága, könnyed f'ordulatossága még sohasem látott csillo
gással ragyog és az idill felé forduló előkelő világ itt megtalálta egyszerű,

salakmentes eszményi képét. Utána sokan jöttek. Mindnyájan 'megpróbál
ták ebbe a sajátosan tiszta mezei környezetbe helyezni többé-kevésbbé
csalafinta szövevényű szerelmi drámájukat s az elsők között volt Castel
letti, ki Amarilli-jével mintha éppen Tasso babérait akarta volna elhó
dítani, hiszen már 1580-ban, az Aminta első kiadása előtt kiadta darab
ját. Hét év múlva, mikor a magyar író kezébe jutott, már harmadik ki
adását nyomták Velencében s ebben a leegyszerűsített formában fogott
hozzá, hogy az erdélyi asszonyoknak és általában a magyar közönségnek
faragjon belőle valami olyasmit, hogy a magyar ember ne szégyelje ma
gát nyelve miatt, hiszen már "szép komédiát" is sikerült írni magyarul.
(Érdekes, hogy ugyanekkor Malherbe, a francia klasszicizmus diktátora,
ugyanezekkel az olasz pásztordrámákkal babrál, egyiket a másik után
kommentálja s bár az olasz petrarkisták csűrés-csavarásainak elvi ellen
sége, nem tud szabadulni az olasz pásztorjáték varázsától.) Persze, mikor
a "szép komédia" elkészül, elbujdosása évében, Balassi előtt már hosz
szú fejlődés áll. Gyermekkorában tanult retorikát, talán már Beszterce-
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bányán, de mindenesetre Bornemisza Pétertől és németországi iskolák
ban. Ismerte tehát Ovidiust és a többi elégia-írót. Ovidiustól hamar meg
tanulta, hogy kell érdekes le1k:iállapotokat megtalálni és elemezni, hogy
kell ismert, vagy ismeretlen személyek nevében szerelmi monológokat,
vagyis heroidákat költeni, (Csák Borbála nevére), sőt már saját szerelmi
gyötrelmeit is versbe szedni (O te csalárd világ). Ez a heroidák tisztelete
még a Szép komédia idején is tart, mert előszavában azt igéri az erdélyi
asszonyoknak, hogy "ha az elsőbben szerzett szolgálóleányom kedves le
szen kegyelmeteknél ezért az én szolgálatomért, rövidnap más szolgálót
is szerzek kegyelmeteknek, ki nemcsak ékes énekkel is, és valami dolgok
az én szerelmemben megtörténnek. mindazokról írt szerelmes levelekkel
gyönyörködteti ti kegyelrneteket."

Valamennyi kortársa között egyedül Balassa Bálint tanulta meg Ovi
diustól, hogyan lehet költészetté emelni szerelmi bánatát, esengését, té
pelődéseit,

De őt más is hajtotta versírásra: a ritmus, a tánc, a dallam bölcső

jétől kezdve szüntelen kísérte és nem tudunk más valakit kora Európá
jában, aki ilyen értelemben annyira ösztönös költő lett volna mint Ő. Ma
gába szívott mínden dallamot és vele együtt minden nyelvet, amit kör
nyezetében hallott. Ír sziciliánát, - hamarabb rnint az olasz költők, 
ír padovánát; lengyel, szlovén, horvát, román, német, török, vágáns
latin és magyar énekek zsonganak fülében egész életén át s költ ritmusuk
ra új magyar éneket. Erre pedig már Ovidius nem tanította.

Ez a hol bánatos, hol szilaj dalköltő tör ki belőle még akkor is, mikor
már azon az úton van, hogy végleg elnyerje az első magyar "műköltő"

babérjait. A Julia-ciklus darabjai a legnyugatibb értelemben vett huma
nista alkotások s azzal a céllal is készültek, hogy Petrarca módjára Ba
lassi Bálint is megalkossa az első magyar Canzonierét. De azért hol egy
"oláh nóta", hol török bej tek, majd meg egy német vilanella jár a fejé
ben, mikor Juliához eseng, vagy Cupidóval "feddőzik". Mondjuk meg:
Balassi Bálint túlságosan egyéni, túlságosan zseniális volt ahhoz, hogy
korlátok közé zárja tehetségét. Míkor a finom Celia-verseket egy minta
szerű retorikai költeménnyel lezárja, betéved egy krakkói mulatóba és
egy lengyel citerásleány tüzes játéka úgy megkapja, hogy szilaj magyar
nótát ír, melyből könnyű kiérezni a lengyel muzsikát.

A "műköltés" tetőpontján, a Julia-canzontere összeállításakor lát hoz
zá Castelletti pásztordrámájának magyarításához. Az előszóban nem ne
vezi meg mintáját, de eldicsekszik avval, hogy a magyar nyelvet akarja
meggazdagítaní, egy szerelmcs műfajjal, hiszen az olaszok, franciák, né
metek tömegszámra írnak szerelmcs verset, vagy komédiát. S ezzel iga
zolja önmagát, aki szerelmét költészetté emelte. Sőt, ami a legsúlyosabb,
szerinte "bolond szokás és pór szemérmesség" gyanánt csak mi szégyel
jük, amivel egyéb nemzet "dicsek,szik és tisztelkedik", vagyis a retorikai
műveltséget,amit Balassi egynek vesz a szerelmi költessel.

S hogy magyar földön milyen hevesen tudnak szeretni, arról ő tudna
regélni, mondja még mindig az előszóban. S innen kiderül, ha még ed
dig nem tudtuk volna, hogy ő igenis, ha tetszik, ha nem, szerelmi költé
szetet akar művelni magyar nyelven! AJki ezután kételkednék érzelmei
őszinteségében, vegye csak elő pásztordrámájának ezt az előszavát, ahon
nan kiviláglik, hogy műköltése, mely olykor Angerianus, Marullus, Joan
nes Secundus, Jakob Regnart, vagy a török népszerű költésből vette
anyagát, éppen azért támaszkodik idegen mintákra, mert saját lángolását
szebbé. műveltebbé, europaiabbá akarta tenni, hiszen előzőleg, az Anna-
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énekek idején még csupaszon, az ovidiusi korszak egyszerűen elemző stí
lusában írt.

Ezért reneszánsz műköltésénekmagaslata az újonnan megtalált pász
torjáték, hiszen, ha meggondoljuk, Credulusnak vagy Sylvanusnak min
denesengése az ő szerencsétlen udvarlásának közvetett kifejezése. S ha
ezt a félreértésen alapuló, de szerencsésen végződő kornédiát az ő ese
tére alkalmazzuk, látjuk hogy a Szép magyar komédia nem más, mint az ő

Julia-Anna-udvarlásának végpontja: ebből az olasz darabból faragta echós
versét és a Julia-ciklus utolsó költeményét. Ez utóbbinál még azt is hozzá
teszi, hogy Erdélyben írta, 1589 telén és lantos naivsággal még azt is,
hogy Juliát nem említi többé "versül".

Azt viszont senki sem tagadhatja, hogy ez a vers, mely az olasz ere
detit híven követi s melyet forrásának felfedezője "műfordításnak" mi
nősít, gyönyörű, és hogy rneleg átérzéssel készült, mint a többi nagy
Julia-ének :

Óh nagy kerek kék ég, dicsöség, fényesség, csillagok prnlo,tája,
Szép zölddel Mbarult, virágakkal újult jó illatú föld tája,
Csudákat nevelő, gályákat viselő nagy tenger maratvája !

Ezt a nyitást még Babits Mihály is megbámulta.
Ez a meghatottság, ez a költői ihlet pedig azért van, mert hiszen a

költő a prológusban is megmondja: "mostani időben nincs semmi nemzet,
ki többet szenvedjen s míeljen s nagyobbat szerezzen szeretőjéért mint az
magyar nemzet". Ismert olyanokat, akik ha lsten meg nem tartotta volna
tőle, az öngyilkosságig elmentek volna kedvesükért. Bizonyosan önmagára
gondolt, mikor ez a szép ember arról a lángolásról beszél, ami körülveszi,
csak illedelembőlnem szól róla.

Így az újonnan felfedezett pásztordráma lehetövé teszi, hogy világo
san lássuk magunk előtt Balassi Bálint fejlődését. Kiindult az ovidiusi
rétorikával kevert lantosköltészetből.A Julia-udvarlás már határozottab
ban kidomborította műköltöí programját, kialakította formáját, mely a
többi verselőkénélsokkal kifinomultabb. Mindjobban eltávolodott a kora
beli énekek strofaszerkezetétől.A pásztordráma tette rá a koronát erre a
fejlődésre és itt Balassi ritmikus prózája őt már a műköltő köntösében
mutatja be. Ez ugyan az olasz barokk kialakulásának középpontjába he
lyezi, de a pásztorjáték juhászának az eredetitől lényegesen eltérő pa
rasztos beszéde 'erősen a magyar földhöz köti.

Mi emellett Balassi korának költészete? Megmondta Rimay: Balassi
a sas, a többiek apró madarak ...

***
Izelítőül hadd mutassak be az olvasának egy jelenetet a magyar vi

lági próza első termékéből.

Az utolsó felvonásban vagyunk és Julia éppen arra készül, hogy "ki
metélje" a fából Credulus vádoló és öngyilkosságát bejelentő sorait. Ki
csoda Julia és kicsoda Credulus és miért akart emez öngyílkosságra ve
temedni, az kitudódik a jelenetből.

Actus V, scena IV
Julia szól Credulussal

Julia (magában): Elhalad az pór, immár senki sem lát. Hanem majd én is
kimetélem ez hamis írást az fiatalból !

Credulus (magában): Én pedig elszakadhaték az hitetlen Sylvanustól. Ne
immár, nincs ki megtilthasson az én életem veszedelmének elvégezésétől, Nem
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nehéz meghalnom, De az nehéz, hogy halálom óráján nincs jelen az én isten
asszonyom s nem nézi, mint ölöm meg magam őmiatta. (Észreveszi Juliát.)
Fogadjunk ő az, ki ama fa mellett áll ! 0, hitemre! Oh áldott nap, kin kedvem
szerint végezem el életemet!

Julia (magában): Azt, reá felelek, senki el nem olvassa, én is úgy ki
metélem!

Credulus (Juliához): Az mit annak az jedzésnek kellett volna mondani, azt
az te magad nyelve mondhatjurneg ez után.

Julia: Ime, lám élsz még? Vagy most támadtál fel?

Credulusi. Talán bánod, hogy élek? Ne bánkódjál, ezennel teszek róla!

Julia: Hogy élsz, nem bánom, de azt, hogy gonosz híremben akarsz ejteni,
azt bizon bánom, Igaz-e az. hogy az fiatalon azt metszéd fel, hogy Sylvanus
szerelmében adtam magamo l ? Micsoda bizonságod vagyon arról, hogy tudja
az Isten, hogy senki nem monclhatja igazán, hogy soha csak reá is tekintettem
'volna ?

Credulus: Az g()rJo~;s;':,; vakított volt meg s magam sem vettem eszemben,
mit írtam. Ne siess a:~ Istenért, kérlek, tedd el az kést. Csak egyért könyergöle.

Julia: Mi kell? Mondd meg gyorsan!

Credulus: Ha az te kegyetlenseged s az én gonosz szerenesém így hozta,
hogy az én régi szelgúlatom ne legyen kellemetes előtted, elégedjél meg egy
halálommal s ne hagy mindennap ezerszer halált kostolnom. Ez éles késedet
üsd az én mellemben s vedd ki szí vemet, ki téged igazán szeretett, s bo
csásd ki az sok keserűségböl, mint egy mél tömlöcből, az fájdalmas lelkemet.
Nem vétkezel semmit véle. Mert ha valaki szerelmcs ember valaha kedve sze
ri nt végezte ez világban, én leszek az másik, ha az én édes szerelmesem keze
miatt leszen itt elesésem, mely Hem halál, hanem új élet gyanánt esik énnekem,
miérthogy azt mondják, jó annak az halál, az ki búnak éri végét azzal!

Julia: Isten őrizz' Vesd ki ez rettenetes dolgot szivedböl ! Im az én hi
temre megszanom. bizon, az mint azelőtt is megmondtam. Ha segíthetnélek,
örömest segítenélek, de nem szeghetern meg hitemet. Bízenságom az Isten és
az szerelem.

Creiiulus: Átkozott legyen az szerclcm ! Az is, az ki hiszen neki! Oh
kedves sebem helye, óh én édes jelem, kire sokat nézek napestig az szegén
Angelica emlékezetire !

Julia: Veszek! Mit beszélsz? Angelicút emlegetsz-é?
Credulus: Melly hehez most, hogy akkor meg nem holtam, az mikor egy

kígyó ez sebet rajtam ejtette vala! Oh én édes Angclicám, az te magad kezivel
gyógyítál meg akkor, melly jótétellel csak ez mostani veszélre juttatál, mert
ha akkor meghattál volna halnom, most ez nagy bút nem szenvedném, sőt az
te áldott öledben multam volna ki ez világból!

Julia: Ha valaha valamiben énnekem kedvemet igyekeztél tölteni, bizo-
nyíts meg ezzel, hogy mondd meg, ki az az Angclíca, az kit emlegetsz?

Cretlulus: Ha lehet, hadd ne ujitsam meg, lelkem, az én régi nyavolyámot!
Julia: De mondd meg, fölötte igen kér-lek !

Credulus: Ha életemet te éretted fogyatom meg, miért titkolnám azt előt

ted? Az Angelica egy igen szép leány vala, kinek szerelmire Candiában (ki
mindkettőnknekhazája vala) felgerjedtem vala.

Julia: S ő, Angelica, szerotett-e téged?
Credulus: Igenis. Sőt talán inkább ő.

Julia: Hát nem csuda, hogy gyötör az szerelem s ennyi kívánságodban nem
ad jó szerencsét!
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Credulus: Mert megholt ám! Vajha élne, nem volnék ez veszéiben ! Mert
bizon te reád sem egyébért gerjedt fel az én lelkem, hanem hogy csuda ha
sonló vagy hozzá.

Julia: Bizon elég kegyetlen halál volt, hogy így fosztott meg egymástól
benneteket. De mit tehetsz róla? Tűrni kell, mert az halál senkinek nem
kedves.

Credulus: Az halál nem szintén olly keserves, mint az halálnak oka s
módja, kiről könyvhullatás nélkül nem emlékezhetem soha!

Julia: S mí módon halt meg?

Credulus: Egy társom búsultában, hogy hozzá nem akart hajolni, mérget
adott szegénnek megí nnia, az rnit magátul értem. hogy ölemben vonyog vala.

Julia: Ki volt az társodnak neve?
Creiiulus: Monthan, ha igazán jut eszemben!
Julia: Mit hallok? Monthánt emlegetsz? Veszek álomban vagy imetten

(= ébren) hallom ezt? Neked kedig ki neved ugyan? Credulus-é igaz neved ?
Credulus: Nem Credulus, hanem Tirsis az én nevem!

Julia: Tarts, segéll ! Tirsis neked neved? Fogg, Iogg, majd elesem!

Cretiulus: Julia! Oh átkozott szerencse! Elájula vagy ugyancsak meghala!
Im mint fejéredik, hidegedik ... Bizon megholt, mert semmit sem pih ! (=piheg)
Oh rettenetes történet! Midőn én kérem azon, hogy az ő keze miatt haljak
meg, ő hal meg az én kezemben! Ez-é az dolog, átkozott szerelem, így adod-é
kezemben az én szerelmesemet? Mi jót várhassak már tőled, ha megölted
őtet? Az fejében már meg se adtad volna! De ha életemben nem engedted
megcsókolgatnorn, meghalva is megcsókolom. Magam ajakával szedem el az ő

édes ajakirul az hervadt piros rózsát. (Megcsókolja.)

Julia (magához térve) : Tirsis-é neked neved?

Credulus: Valami új öröm ocsútott-é fel téged?

Julia: Sem nem egyéb, hanem az te szerelrnes csókod, én édes Tirsisem, té
ríte ismeg életre az halálbul !

Credulus: Engemet hiszel-e most Tirsisednek, kit csak imént is úgy gyü
lelsz mint az szőrnyű halált, s most édesnek mondod az én csókomat, maga
imént csak az tekintetem is ellened vala? Valjons mitül lágyult meg illyen hir
telen az te kemén szived? Én hiszem, hogy csak valami új csalárdsága ez az
szerelemnek! De mondd meg, ha Istent szereted, mi változtatott illyen hamar
téged? S mi fordította kegyetlenségedet jókedvre s kegyelmére?

Julia: Mig te Credulus voltál s én Julia; addig kegyetlen voltam hozzád,
de miheit te is Tirsissé lettél s én is Angelícává, ottan kegyes szerelmes let
tem hozzád!

Credulus: Igaz bizon, édes lelkem, hogy mind képpel s mind termettel igen
hasonló vagy Angelicához. de hogy ugyanő volnál, az hihetetlen dolog, mert
az magam két szememmel láttam még ennek előtte, hogy szintén meghal vala.

Julia: Hiszem én mondtam vala azt te neked, mert én magam is azt tud
tam, hogy méreg volt az ital, az kit Montán adott vala meginnom. Oh én ha
mis beszédem, melly nagy bút s nagy kárt szerzett volt mindkettőnknek!

Nem méreg volt, nem, az Istenért, hanem csak valami olly ital, ki után ember
egy napestig aludt.

Credulus: Nem tudom, mit higgyek, mert lehetetlen dolognak tetszik, hogy
illy hamar kegyelmében vett volna az szerelem, ahogy illyen nagy [érnra tar
tott volna meg engem az ideig.
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Julia: Úristen! Micsoda bizensággal mutathassam én meg neked az igazat
s miképpen hitethessem el veled? Hála Istennek, eszembe juta! Látod-é ez
Unicornis szarva hegyit, kit illyen módon aranyban foglalván magad adtál
vala otthon Candiában, hogy az te emlékezetedre visellem? Nesze! Esmered-é?
Mi kell ennél nagyobb bízonság ? Én vagyok az te Angelicád, én vagyok, az
kit te megholtnak hittél lenni.

Credulus: Immár nyilván látom. Oh, óh, óh !

Julia: Miért sirsz, édes Tirsisem? Talán teljességgel elfeledkeztél rólam,
az te Angelicádról ? Azt bánod, hogy ismét megtaláltalak ? Ugy-é? szóll,
lelkem!

Credulus: Örömemben nem szólhatok vala. Nem feledkeztem el még ró
lad, én édes Angelicárn ! Nem lehetne az soha, mert kicsoda az, ki elfelejthesse
az ő éltető lelkét, édes Angelicám ? Oh két szemem világa nem tett soha
ennyi gonoszt vélem az szerencse, az mennyi jót teszen! Hát ugyan te vagy
az én édes Angelicárn l Im noha látlak, hallak, de alig hiszem még magam
szemeimnek is, füleimnek is !

Julia: Én szintén azonképpen én édes Thirsisem, miérthogy tizenkét esz
tendeig való keresésemben sohul semmi hírt nem hallottam felőled s immár
most véletlenképpen illyen hamar egyben hoza Isten bennönket! Noha látlak,
de alig hiszek én magamnak is. Jól esmerem az szép helyet, az kirül emlék
szel, mikor amaz árnyékon együtt aluszunk vala s én meg valami fűvel gyó
gyítalak meg !

Credulus: Oh áldott szerencse! Oh boldog s örvendetes nap, ki ez időt

adtad érnem! De micsoda gondolat volt az a Monthantól, hogy téged el
alusszon?

Julia: Érts meg! Azután hogy ám az földre esém, nemcsak te, hanem
egyéb is minden azt hitte, hogy megholtam. Látván ezt Monthán, menten az
Atyámhoz jutott s mondotta neki, hogy ő valami fűvel fel tud támasztani en
gem. Ha megelevenedném, neki adjon az Atyám házastársul. Atyám, mint ke
serves ember, neki igért mindjárt, s Montán is ottan megorvoslett engem. De
megcsalta az latrot az reménség. Mert mihelt megértém az csalárdságát, hog,
mint vagyon az dolog, azonnal elszökém, s azulta csak téged kereslek erdék
ről erdékre én édes Thirsisem!

Credulus: Miért változtattad meg nevedet? Hollaktál ennyi sok esz
tendeig?

Julia: Hát te édes lelkem, miért nem nevezted magad Thirsisnek, hanem
Credulusnak ?

Credulus: Azért, hogy hazánkba senki semmi hírt ne kaphatna felőlem!

Julia: Én is szintén azért! De mint éltél te is azulta, hogy onnan ha
zulról eljöttél?

Credulus: Menjünk az én szállásomra, s ott beszéljük egymásnak mindea
nyavolyáinkot, kiről örömest emlékezhetünk immár most, hála Istennek. De
valjons ki jő távol ahon? Mintha Sylvanus volna Galateával ! Nesze, mint
beszélnek, s nevetnek! Én hiszem, megkönyörültek egymáson. Jer, vonjuk:
felfelé egy kevéssé magunkot, halljuk, rnit beszélnek?

(S most hallgassuk meg, hogy zárja le az egész darabot Gyenes, Sylvanus
juhásza:)

Gyenes közikben szól

Gyenes: Isten adjon jó estvélyt, uram. Jó hírt mondok! Ez estve ellék:
egyik juh kettőt! Olly nagy mindkettő, hogy ha szarvak volna, mindeniket

·egy-egy kosnak állatanád !
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Sylvanus: Legyen tied, atyám fia, Gyenes !
Galathea: Im én is megadom az inget!

Gyenes: Haja, haja, söle! Hiszem jól jártam ma !
Sylvanus: Jer az én szállásomra. Credulus. Jere Julia te is ! Együtt együk

meg az vacsorát!

Credulus: Bár úgy legyen. az mint parancsolod!
Sylvanus: Eredj elől Gyenes, öljük meg az borjut, ki ma egy hete hogy

lett. Készíts jó vacsorát!

Gyenes: Ihon megyek ! Nesze, mint nyúl immár is az nyálom, mintha han
gyák járnának az számban, hogy az jó lakást érzem! Elvetem, ördög vigye el,
az sült répát!

Syvanus: Hosza az kezed Galatca. Fogg kézen Juliát tc is Credulus, s rnen
jünk úgy vigan az szállásra!

Conclusio
Gyenes szól az Camedia-hallgatóknak

Gyenes: Halljátok jó Uraim, örömest vacsorára hínálak titeket is, ha az
vacsoráló ház igen kicsin nem volna. De nem fértek be, mert igen szoros. Ti
is penig, szép Asszonyok, itt bár az bokrok közt ne várakozzatok az vacsorára,
mert együtt estvére kelve megragad benneteket valami kétlábú farkas, vagy
medve!

***

Néhány évvel ezelőtt fedeztek fel egy levélepigrammának szánt \121'

set: maga Balassi írta össze őket sajátkezűlegés küldte Batthyány Ferenc
nek. Itt szerepel ez az azelőtt teljesen ismeretlen strófa:

Az erdélyi asszony kezéről.

Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen.
Csak áldott kezével, mint szép ereklyével engem mint kórt illessen,
Legyek ferge rabja, bátor ne szolgája, csak szinte el ne vessen.

Ezzel a szép verssel, melynek bizonyosan eleje és folytatása is volt, udva
rolt Bálint egy erdélyi szép asszonynak, ugyanakkor, amikor pásztorjátékalt
írta, hiszen az előszó is az erdélyi asszonynak szól. Talán egy Bánffy feleségé
nek, hiszen egy Bánffyhoz küldte legnehezebb napjaiban fontosabb iratait és
"tintásládáját", vagy Kendy Gáborné Balassi Margit valamelyik lányának, aki
unokatestvére volt.

De mit tudjuk? Az azonban bizonyos, hogy ez a vers is, mint a pásztor
játék, belső életének egy szebb világba való átköltése. mint rideg katonaéle
tének felmagasztalása a Végek dicsérete, hol a lerongyolódott végbeli vitézek
nehéz sorsát csillogó színekben és nemes indulattal tudta megfesteni.

Hogya bűnbánó-hitvalló és a törökverő vitéz Balassi Bálint magas egyéni
költészetté tudta emelni töredelmességét és katonaéletét, az annyira más lapra
tartozik, hogy erről az oldaláról már a régi századi kiadások is bemutatták.

Csak szerelmi költése jutott tragikus sorsra. Egy véletlen vezetett szerel
mes verseinek nyomára és megint egy véletlen szerelmi drámájának ismeretére,
a legújabb időben. Mi minden rejtőzik még a levéltárakban? És mi minden
veszett el az erdélyi asszonyok szép kezén?


