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SZÉUEGYZETEK EGY KIADATLAN BALASSI-LEVÉLHEZ 

Balassi Bálint egyéniségét is formáló, ismereteit, látókörét bővítő társadalmi érintkezéseiről, hazai 
és külföldi személyekkel való kapcsolatairól noha a kutatás eddig is számos részlettel tette árnyaltabbá 
a költőről kialakított arcképet, mégis nyilván sok új, ismeretlen vonás vagy kiegészítő adalék élénkít
heti, színezheti azt tovább. Egy-egy apró tényező is jelentőséget kaphat, módosíthat, más meg
világításba helyezhet korábbi feltevéseket. Ilyennek vélem Balassinak azt a néhány soros levelét is, 
amely eddig elkerülte a kutatók figyelmét. 

A bécsi Udvari és Állami Levéltárban (Hof- und Staatsarchiv) puszta véletlen folytán akadtam rá 
Balassi Bálintnak erre a tudomásom szerint eddig kiadatlan, autográf, latin nyelvű levelére. Nem az 
„Ungarn" szak XVI. századi iratainak időrendi sorozatában, hanem külön csomóban található. Olyan 
darabok között, amelyeket - Németh Antal bécsi levéltáros tájékoztatása szerint - még Károlyi Árpád 
(1853-1936) egykori levéltáros, majd a bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, részben saját 
munkái és kiadványai számára kiemelt eredeti helyükről és külön gyűjtött egybe.1 E csomók egyike az 
„Ungarn A. 426 f." jelzetű fasciculus, s ennek 106. fóliója a szóban forgó Balassi4evél (1. a fakszimile
mellékleten). Lehet, hogy Károlyi Árpád a rövid levelet azért nem publikálta, mert önmagában 
jelentéktelennek minősítette, s talán úgy gondolta, ha talál ezzel összefüggő egyéb adatanyagot, akkor 
majd ezt a levelet is közzéteszi. 

Tartalmilag valóban Balassinak nem a jelentősebb misszilisei közül való: ún. „credentialis" levél. 
Ilyenekkel gyakran találkozunk ebben az időben. Ugyanis többféle meggondolásból szokás volt, hogy 
értesítését, kérését a levél írója nem vetette papírra, hanem követe élőszóban adta azt elő a címzettnek. 
Ennek oka lehetett pl. ha kívánatosnak látszott, hogy az üzenetnek írásbeli nyoma ne maradjon, vagy 
hogy mindkét fél bővebb információkat szerezhessen egymásról a küldött révén, de ezáltal kaphatott 
hangsúlyt az ügy fontossága is, sőt, alighanem az udvariasság, az „udvari jó mód" megnyilvánulásának 
is tekinthették, ha az egyik fél személyes képviselője, bizalmi embere útján keresett érintkezést a 
másikkal. A megírt levél tehát csak arra szolgált, hogy írója köszöntse a címzettet, kérje annak 
jóindulatát, bemutassa követét és hitelesítse az általa elmondandókat. Azaz a címzett tekintse úgy, 
mintha a levél írója maga adná elő közlendőjét, kérését. A levélből tehát éppen az nem tudható meg, 
hogy miben kellett a küldöttnek eljárnia. Erről legfeljebb sejtéseink lehetnek. Ilyen ez a levél is, 
amellyel Balassi 1582. május 20-án nemes Dévay Miklóst, familiárisát és ügyvédjét útnak indította. 

Dévay Miklós nem ismeretlen személy, nemes ember, Balassi János udvarához tartozott. Jelen volt, 
amikor Balassi János hagyatékát Balassi András, a csavaros eszű gyám, Liptóújváron tutajokra rakatta 
és saját várába, Vágbesztercére hurcoltatta.2 Dévay Miklós megmaradt a Balassi-fiúk szolgálatában. 
Peres eljárások során többször képviselte Bálintot, 1589 után pedig Balassi Ferenc ügyes-bajos dolgait 
intézte.3 

1 Ugyancsak NÉMETH Antal közlése, hogy azok az iratok azért maradtak külön csomókban, mert 
eredeti helyük ma már megállapíthatatlan. 

2 ECKHARDT Sándor, Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943. 236. 
'ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint összes művei (továbbiakban: BÖM) Bp. 1951.1.316., 

320., 404. 
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Bálint alábbi credentialis levele valójában mégsem annyira érdektelen, mint általában az efféle 
írások. Már maga a címzett személye is figyelmet kelthet: Dietrichstein Ádám (1527-1590), Rudolf 
király udvarmestere. Eddig nem tudtunk arról, hogy Balassi Bálint Dietrichstein Ádámmal bármiféle 
kapcsolatban lett volna. Márpedig ebbó'l a levélből arra következtethetünk, hogy Bálint személyesen 
ismerte az udvarmestert. De mielőtt tovább vizsgálnám a kérdést, álljon itt a levél eredeti latin szövege 
és annak magyar fordítása.4 

Illustris, et Magnifice Domine, domine patroné observandissime, summaque fidutia colende. 
Accurata meorum perpetuorum servitiorum commendatione praemissa. 

Summa Vestrae Magnificentiae authoritas, meumque perpetuum, de se, et singulare iuditium facit, 
ut Vestrae Magnificae Illustrissimae Dominationi res meas commendem, quibus in commendandis si 
abuti videor, Vestrae Magnificentiae bonitate, id totum per humanitatem eiusdem mihi condonari 
etiam atque etiam peto, eoque magis, quod cum omnem promovendi mei spem in Vestrae Illustris
simae et Magnificae Dominationis auxilio, consilio, opera denique posuerim, ab eadem ipsa vicissim 
fructum spei meae, in se locatae expectem. Etsi autem grave sit homini pudenti aliquid ab eo petére, 
eumque requirere, de quo se nihil bene meritum sciat: tarnen fretus potissimum sua incredibili in me 
gratia, qua me non solum amandum, verum et ornandum suscepit, tum verő ea observantia, qua parens 
(piae memóriáé) meus Vestram Magnificam Illustrissimam Dominationem semper coluit, dedi quaedam 
mandata huic nobili familiari meo, Nicolao Deway, quae meo nomine, ad Vestram Magnificentiam 
perferre debeat. Cui quidem ut eam fidem adhibeat, quam mihi, si praesens, Vestram Magnificentiam 
alloquerer habitura foret vehementer rogo, tum verő ut operám det, ut omnium fortunarum mearum 
ornamenta, a Vestra Magnifica et Illustrissima Dominatione profecta esse omnes intelligant. Quod 
quidem omni servitio, officiorumque genere eidem donec vivam refferre conabor. Eandem bene 
faeliciterque valere opto. Datum Vyvar 20. May: A° 1582. 

Eiusdem Vestrae Illustris et Magnificae Dominationis servitor perpetuus 

Valentinus Balassa de Giarmat DBG 

Címzés: 

Illustri ac Magnifico Domino, Domino Adamo a Dietrichstein Sacratissimae Romanorum Impera-
toris et Regiae Maiestatis curiae magistro, et Consiliario intimo etc. Domino et Patrono perpetuae [!] 
observandissimo colendissimoque 

Nemes és Nagyságos Uram, Uram és teljes bizalommal tisztelt Patrónusom! Előrebocsátván örökös 
szolgálataim illendő ajánlását 

Nagyságodnak igen nagy tekintélye, s az én rendíthetetlen és kiváltképpen való tiszteletem Nagy
ságod iránt indított arra, hogy ügyemet Nagyságod figyelmébe ajánljam, s ha úgy tűnik, hogy ezen 
ajánlásommal helytelenül járok el, kérve kérem Nagyságodat, hogy jóságból és emberségénél fogva ezt 
nékem megbocsássa, annál is inkább, mivel előmenetelemnek minden reménységét Nagyságod segít
ségébe, tanácsába és támogatásába vetettem, s a belé helyezett reménykedés gyümölcsét is csak 
Nagyságodtól várhatom. Jóllehet nehéz dolog a tisztességtudó embernek olyasvalakit megkeresni, s 
olyasvalakitől kérni valamit, akinél, jól tudja, hogy eddig nem szerzett semmi érdemet, mégis, 
támaszkodván az ön irántam való hihetetlen jóindulatára, mellyel engem nem csupán szeretetébe 
fogadott, de ki is tüntetett, továbbá azon tiszteletre, mellyel boldogult atyám Nagyságos Uraságod 
iránt mindenkor viseltetett, megbíztam bizonyos ügyekkel ezen nemes familiárisomat, Dévay Miklóst, 
hogy azokat az én nevemben terjessze Nagyságod elé. Igen kérem Nagyságodat, hogy tulajdonítson az 
ő szavainak ugyanolyan hitelt, mint amilyet nekem tulajdonítana, ha személyesen szólnék Nagyságod 
előtt, továbbá legyen gondja arra, hogy mindenki nyilvánvalóan tudjon róla, hogy sorsomnak minden 

4 A latin levél szakszerű átírásáért és fordításáért PIRNÁT Antalnak ezúton is hálás köszönetet 
mondok. 
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előmenetele Nagyságos Uraságodtól származik. Amit is mindenfajta lehetséges szolgálattal, amíg csak 
élek igyekezni fogok megszolgálni Uraságodnak. Uraságodnak jó szerencsét és jó egészséget kívánok. 
Kelt Újvárban, 1582. május 20-án. 

Nemes és Nagyságos Uraságodnak 
örökös szolgálja Gyarmati Balassa Bálint DBG 
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Címzés: 

Nemes és Nagyságos Dietrichstein Ádám Úrnak, ö Császári és Királyi Felsége udvarmesterének és 
titkos tanácsosának stb. Uramnak és mindenkor igen tisztelt és nagyrabecsült patrónusomnak. 

Balassi tehát" röstelkedik azért, hogy semmi érdemet sem szerzett az udvarmesternél, mégis kéréssel 
fordul hozzá. De hivatkozik annak iránta való jóindulatára, amellyel ó't nemcsak szeretetébe fogadta, 
hanem ki is tüntette. Továbbá kiemeli azt a tiszteletet, melyet Balassi János Dietrichstein Ádám iránt 
mindig is kifejezésre juttatott. Ezek a kijelentések azt sejtetik, hogy Balassi Bálint, nem állandóan 
ugyan, de legalábbis egy ideig, akár hivatalos alkalmakkor, illetve magán társasági összejöveteleken 
többször találkozhatott az udvarmesterrel. Talán már Rudolf pozsonyi koronázási ünnepségein, 1572 
szeptemberében mutatták be az udvar elóTceló'ségeinek, köztük Dietrichstein Ádámnak a Juhász
táncával" feltűnést keltó' ifjút. Sajnos Bálint életének 1572 és 1575 közötti éveit homály fedi. Csak 
találgatjuk, hogy ez időben merre járt, mit csinált? Egyesek azt gyanítják, hogy ekkor látogathatott 
külföldi (németországi, itáliai stb.) egyetemeket. Az sincs kizárva, hogy legalább ideje egy részét 
katonáskodással töltötte. 

Balassi János 1572 és 1575 között mint fó'ajtónálló, udvari szolgálatot teljesített Bécsben s ez a 
szolgálat olyan szigorú volt, hogy a trónörökös tudta nélkül a várost el sem hagyhatta.5 De az is 
nyilvánvaló, hogy elsó'szülött fiából családjához méltó, rangos udvari embert, politikust vagy katonát 
akart nevelni. Ezért szinte elképzelhetetlen, hogy Balassi János udvari szolgálata idején, hosszabb-

5 ECKHARDT Sándor, Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943. 56-58, 235. 
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rövidebb ideig maga mellett ne tartotta volna Bécsben Bálintot, hogy bevezesse őt az udvarba, annak 
társasági köreibe. S így alkalma nyílhatott az ifjúnak többször is találkoznia Dietrichstein Ádámmal, 
aki megkedvelhette a jóvágású, nyílt eszű, irodalom és tudomány iránt fogékony fiatalembert. Csakis 
személyes ismeretség adhatott módot arra, hogy az udvarmester „szeretetébe fogadta" és „szeretetével 
kitüntette" Bálintot. S ennek valamiféle megnyilatkozására utalhat a fenti levélben Balassi. Mindez 
persze csak feltevés, de nem valószínűtlen. 

A levélből kétségtelenül kiderül, hogy Balassi valamely létfontosságú ügyben fordul támogatásért 
Dietrichstein Ádámhoz. A kérés lényegét nem nevezi meg, ám kétszer is - tehát hangsúlyosan — 
kiemeli, hogy előmenetelét, sorsát érintő dologról van szó. Aligha lehet'kétséges, hogy Balassi 
valamilyen tisztséget, kinevezést szeretne Dietrichstein Ádám közbenjárásával az udvartól (a királytól) 
elnyerni. Sőt szinte bizonyos, hogy eme 1582. május 20-án kelt levélnek és Dévay Miklós küldetésének 
ez volt a legfőbb indítéka. Balassi 1579 óta Egerben szolgált, de két év múlva beleunt az egri 
hadnagyságba, nyilván magasabb beosztásra vágyott. 1581 júliusától egyik folyamodványát a másik 
után nyújtotta be a királyhoz, azzal a kéréssel, hogy várkapitánysággal bízzák meg. Előbb a zólyomit 
kérte, talán azért, mert ott született, apja is ott szolgált s háza is volt a városban.6 Igaz, 1576-tól a 
várban parancsnokként Barbaryth György ült, akit Balassi Bálint még az 1570-esévek elejéről ismert. 
Akkor mint tized-begyűjtő működött az Ipoly menti határövezetben. Balassi János és Barbaryth, úgy 
látszik, megfértek egymással, de Bálint és Barbaryth között a jó viszony - egy időre legalábbis -
alaposan megromlott, s nem lehetetlen, hogy ennek oka éppen az volt, hogy Bálint a zólyomi 
kapitányságra pályázott. Barbaryth előtt ez nem maradhatott titokban. Talán ezért is támogatta 
1581-1583 között a bányavárosok minden olyan panaszát, amely Balassi magatartását az udvar előtt 
minél sötétebb színben igyekezett feltüntetni.7 Bálint kedvéért tehát Barbarythot nem óhajtották 
máshová áthelyezni. De Bálint sem ragaszkodott a zólyomi kapitánysághoz, szívesen vállalta volna az 
(érsek)újvárit, veszprémit, (vár)palotait, korponait vagy a tokajit is.8 Barbaryth Györggyel 1584 elején 
összebékült, sőt 1585-ben írt végrendeletében őt jelölte meg annak egyik végrehajtójául.9 

A királytól azonban kinevezés helyett csak türelemre intő, reményt keltő szavakat kapott. Szük
sége volt tehát a Rudolf közvetlen környezetéhez tartozó hathatós pártfogóra. Annál inkább, mert 
Liptó vármegye 1581. november 6-án kelt határozatával azt kérte, hogy a király Balassi Bálintot a 
megye főispánjává nevezze ki.1 ° Rang és pénz egyre sürgetőbbé, fontosabbá vált Balassi számára. A 
Liptóújvárhoz tartozó birtok a vár fenntartására és hadi eszközökkel való ellátására sem volt elégséges. 
A költségekhez évi 300 forinttal még a selmeci kamarának is hozzá kellett járulnia. (Századok, 1882. 
728.) örökségének utolsó, legértékesebb része Kékkő és Divény a vártartománnyal együtt 1575-ben 
török kézre került. Bálint a sokfelé szétszórt kisebb birtoktestekkel nem tudott gazdálkodni. 1582 első 
felében alaposan el is adósodott, minthogy ez év május elején két húgát, Máriát és Annát ki kellett 
házasítania.1 J Ehhez több felől vett föl kölcsönt, még Balassi Andrástól is, s a Losonczy Annától kért 
és kapott 1400 forint jószerivel szintén erre kellett.12 

A körülmények tehát arra késztették, hogy legtekintélyesebb pártfogóinak segítségét vegye igénybe 
alkalmaztatása, kinevezése érdekében. Sajnos nem sok sikerrel. Sem főispánnak nem kellett, sem 
várkapitánynak. Aki Báthory István lengyel király szolgálatában állt, az a bécsi udvar előtt eleve 
gyanús volt, tehát főispánságra alkalmatlan. Katonai alkalmazása ellen ugyan Rudolfnak nem volt 
kifogása; 1582 decemberében utasította is Ungnad Dávidot, a.haditanács elnökét, hogy Balassit a 
bányavárosi végeken alkalmazza - de várkapitányságról szó sem esik.13 Sőt, 1583 májusában 100 lóra 

' A bécsi Hadi-Levéltárban: Kay. Hof- Kriegs-Canzley Registr. Protocollum de anno 1581. Bd. 169. 
fol. 266a. L. még: DÉZSI Lajos, Balassi Bálint minden munkái. Bp. 1923. IL 613. - Takáts Sándor 
följegyzéseiből Dézsi Balassa-kiadásának II. kötetében közölt minden adatát a bécsi Kriegsarchiv-ban 
ellenőriztem. Az alábbiakban csak a Dézsi által közzétett szövegre hivatkozom (= Dézsi II.) 

'ECKHARDT Sándor, Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943.101-105. 
«DÉZSI II. 613-615. 
9 BÖM 1.342-346. 

1 °ILLÉSSY János, Adatok Balassa Bálintról Liptó vármegye levéltárából 1903. 372. 
1 ECKHARDT Sándor, Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943. 200-206. - BÖMI. 227., II. 132. 
12 BÖM 1.228. 
13DÉZSIIL615. 
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szóló kapitányságot ajánlanak föl neki Lévában, ahol unokatestvére, Dobó Ferenc a várparancsnok.14 

Érthető', hogy Balassi, aki egyetlen Dobónál sem tartja magát alábbvalónak, a megalázó beosztott 
szerepét nem fogadja el. Vajon mi az oka, hogy az udvar és a haditanács makacsul elzárkózik Balassi 
várkapitányi kinevezése elől? Ez annál rejtélyesebbnek látszik, mert pl. a haditanács elnökével, 
Ungnad Dáviddal jó barátságban volt (vagy Ungnad jóindulata csak látszat? ). Dietrichstein Ádámhoz 
intézett levele szerint az udvarmester is kedvelte Bálintot. Mellőzése minden Balassi-kutatónak feltűnt. 
Általában a Balassák politikai megbízhatatlanságában, főképp pedig abban látták okát, hogy Bálint a 
Habsburgok szemében rivális és ellenséges Báthory István szolgálatába szegődött. Ámde a megtérőket 
éppen azzal szokták jutalmazni és megtartani, hogy kedvező tisztségekbe helyezték. Rudolf ugyan a 
katonai vezetésből igyekezett kiszorítani a magyarokat, de ezt teljes egészében mégsem hajthatta végre. 
Bálintnak két közeli rokona is várkapitányságra emelkedett: öccse, Balassi Ferenc Tokajban, unoka
testvére, Dobó Ferenc pedig Lévában. Bálint tizenkét évig hiába folyamodott hasonló tisztségért, noha 
maga írja 1590-ben Krakkóból öccsének: „Bezzeg ha valamely szorgos gondot bíznának rám, mint 
Tatát vagy Palotát, ahol kin-kintelen distrahalnom kellene az elmémet az Virtus gyakorlásra, elhadnám 
Krakkót érette, s úgy el is távoztathatnám az emberek rágalmazását, mert az mindennapi munka és 
fáradság az testet is megszelídítené, az gondviselés pedig az elmémet is megenyhítené az hivolkodásban, 
mert alio esset mens atque cogitatio conversa, atque in unico solaeque Virtuti exercenda studio omnis 
cura defixa" (=mert akkor másra fordul az elme, és gondolkodás, és minden gond csupán a vitézi 
erény gyakorlására irányuló igyekezetre van lekötve).1 s 

Balassi Bálint katonai pályafutásának megtorpanását a történetíró Takáts Sándor azzal magyarázta, 
hogy a hadvezetéshez nem értett.16 Meg volt győződve viszont személyes bátorságáról, hősiességéről. 
Olyan vitézt látott benne, aki mesterien ért a bajvíváshoz, kardforgatáshoz - ezt Balassi kortársai is 
hangoztatták. Saját hadi vállalkozásai, rajtaütései azonban sorra-rendre balul ütöttek ki: sok veszteség
gel és kevés eredménnyel jártak.17 Mindez csak szerencsétlen véletlen lett volna? Aligha! Vakmerő és 
könnyelmű volt a hadi dolgokban is, akárcsak egyéb ügyeiben. Az igazságot talán Perjés Géza 
hadtörténész közelítette meg leginkább. A jó katonai vezető legfőbb tulajdonságai közül különösen 
kettőt hiányolt Balassiban. Egyrészt a jelek szerint nem lehetett valami ügybuzgó a mindennapok 
szolgálati rendjének megszervezésében és ellenőrzésében, másrészt a hadi elméleti, stratégiai kérdések 
sem igen izgatták. Perjés tehát úgy véli, hogy Balassinak „afelett való 'morgolódása', hogy 'szolgá
latra nem lévén hivatala', nem volt egészen jogosult".18 Ha elfogadjuk Perjés érvelését (márpedig 
nehéz lenne komoly ellenvetést tenni ellene), akkor érthető, hogy sem Ungnad Dávid, sem Dietrich
stein Ádám nem erőltették befolyásukat Balassi érdekében. 

Dévay Miklós küldetése és Balassinak Dietrichstein Ádámhoz intézett levele sem hozta meg hát az 
annyira kívánt várkapitányságot. A költővel kapcsolatban eddig ismert forrásainkban az udvarmester
nek még a neve sem fordul elő. Eckhardt Sándor említi egyszer futólag, de akkor is csak mint 
nikolsburgi várúrról és Dietrichstein Miksa apjáról esik szó. (Ez a Miksa lett az 1580-as évek elején 
Krusith Ilona férje!)19 Nikolsburg Kerecsényi László egykori morvaországi vára, amelyben 1571-ben 
még Kerecsényi Judit lakott, a hetvenes évek folyamán Dietrichstein Ádám birtokába vándorolt.2 ° 
Az 1583. évi pozsonyi országgyűlésen Rudolf kierőszakolta Ádám úr és fia, Miksa magyar hon
fiúsítását. A jogcímet az apa érdemei szolgáltatták, hiszen Miksa akkor még csak kamarás volt. 
Dietrichstein Ádám ellenben a császár nevelését, annak zsenge éveitől, „szinte a bölcsőtől mindmáig" a 
legodaadóbban és leghűségesebben szolgálta; ezek pedig olyan érdemek, amelyek méltóvá teszik, hogy 
őt a magyar urak egyenrangú félként maguk közé fogadják.2 1 A stájer származású, kiváló és művelt 
Dietrichstein Ádámmal a magyar történetírás nem sokat foglalkozott, s amit tudunk róla, azt idegen 
feldolgozások alapján, a mi szempontunkból eddig még kellően át nem vizsgált forrásokból merít-

14DÉZSIII. 617. 
15BÖM 1.379-380. 
16 TAKÁTS Sándor, Régi idők, régi emberek. Bp. [19302 ], 130. 
17 ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint. Bp. [1941.] 80. 
18PERJÉS Géza, Balassi Bálint a katona. ItK 1955. 36-50. 
1 'ECKHARDT Sándor, Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943. 90. 
20Uo. 88-89. 
21 Magyar Országgyűlési Emlékek. VII. 168-169. 



jük.2 2 Kétségtelen, hogy az 1560-as években Miksa császár madridi követe volt, és a spanyol udvarban 
nevelkedő Rudolf felügyeletét is ő látta el. Jól ismerte a spanyol életet, hiszen a felesége is spanyol nő: 
Marguerite de Cardona. Otthonos volt a spanyol udvari körökben, tájékozott volt Spanyolország 
történetében s nyilván érdeklődéssel kísérte a spanyoloknak az Újvilágban elért hódításait. Dietrich
stein Ádám tehát egyike azoknak, akiktől Balassi közvetlenül vagy közvetve értesülhetett távoli 
országok és világrészek eseményeiről, helyzetéről. 

Balassi nyolc-kilenc nyelven beszélt, de nincs tudomásunk arról, hogy spanyolul is tudott volna. 
Műveiben - néhány kivételtől eltekintve - nem is találkozunk spanyol vonatkozású mozzanatokkal. 
Szép magyar komédiája, teljes szövegének fölfedezése után érdeklődést keltett a Prológusban ejtett 
egyik megjegyzése, amely szerint csodálkozik azon, hogy mi magyarok miért irtózunk úgy a jó és bölcs 
tudománytól, „ha Cortes Ferdinandusnak, ki jeles versszerző volt (az ki jobb részre az egész Indiát, 
akinek nova terra neve, megholdoltatta Károly császárnak), nem hozott szégyent, sem kárt az 
Diákság . . ,"23 Hogy az Ujvüágról tudomása volt, az nem meglepő, inkább azon csodálkoztunk, hogy 
Cortést ,jeles versszerzőnek" említi. Erről ti. a Cortes iratait tartalmazó jelentősebb források és 
feldolgozások nem szólnak. Honnan tudhatott arról Balassi, hogy Cortes verseket is írt? Kovács 
Sándor Iván két olyan spanyol nyelvű munkát is felkutatott, amelyek említést tesznek Cortes verselő 
készségéről.24 Az egyik szerző, Lopez de Gómara Cortésről írt művét az 1560-70-es években olaszul 
többször is kiadták. Vajon „ezek a ritka olasz könyvek" megfordulhattak Balassi kezén? Lehetséges. 
Kovács Sándor Iván arra is felhívja a figyelmet, hogy míg Gómara Cortes verseléséről elismeréssel szólt, 
az olasz fordító, Agostino di Cravaliz tartózkodott mindenfajta dicsérettől. Balassi tehát - ha olvasta 
az olasz fordítást - önszántából lelkesedett föl Cortes költői képességén s nevezte ,jeles vers-
szerző"-nek a konkvisztádort? Elképzelhető. Kovács Sándor Iván rávilágított arra, hogy egykorú olasz 
nyomtatott forrás közvetítésével Balassi tudhatott Cortes versíró kedvteléséről. 

Emellett nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy Balassinak voltak - a számára hozzá
férhető olvasmányokon kívül - szóbeli értesülései is a spanyolországi viszonyokról, az Ujvüágról 
vagy akár Cortésről. A bécsi udvarban sok spanyol élt, s Bécsből is jártak s hosszabb-rövidebb ideig 
éltek is udvari személyek spanyol földön. Sajnos arról, hogy közülök kikkel érintkezett Balassi, alig 
van tudomásunk. Dietrichstein Ádámhoz intézett sorai ebből a szempontból is érdekesek, mert olyan 
valakihez szólnak, aki spanyol ügyekben kitűnően volt informálva, s Gómarával, illetve más spanyolok
kal egyetértőleg jó véleménnyel lehetett Cortes verseléséről. Nem kizárt dolog, hogy Balassi valamely 
társaságban, beszélgetés során éppen Dietrichstein Ádámtól hallhatott Cortes viselt dolgairól, személyi
ségéről, versszerzésben való jártasságáról. De szerezhetett másfajta híreket, híreszteléseket is a spanyol 
világról. A Szép magyar komédia Prológusában, ahol Cortést említi, alig néhány sorral alább ismét 
szóba kerülnek a spanyolok: „Mert az mi az szerelmet illeti, azt Magyarországban immár régen annyira 
felvették, úgy eltanulták, s úgy követték mind titkon s mind nyüván mindenek, hogy sem az Olaszok 
nagyobb okossággal, sem Spanyolok nagyobb buzgósággal nem követhetik. Tudok egynéhány példát 
Magyarországban, kiknek vásárra nem jutott szerelmek, kikről, ha gyalázatjuk nélkül emlékezhetném, 
megbizonyítanám, hogy mostani időben nincs semmi nemzet, ki többet szenvedjen s mieljen s 
nagyobbat ki szerezzen szeretőjeiért, mint az Magyar nemzet."2 s S hogy tudomása volt közel egykorú 
hispániai szerelmi tragédiákról is, azt elárulja a.Mire most barátom kezdetű éneke.26 A sok antik és 
középkori történet között, melyeknek hősei mind a szerelem miatt haltak meg, fölbukkan egy friss 
példa is: 

„Spaniában nemrég mint járt Donya Liciza? " 

A spanyol hölgy is nyüván a szerelem áldozata lett. Története szűkebb hazájában egy ideig 
bizonyára közbeszéd tárgya volt, talán föl is jegyezték. Közvetítők útján (mint pl. Dietrichstein Ádám 
vagy mások) még külföldre is eljutott, majd feledésbe merült. Amikor Eckhardt Sándor Balassi Bálint 

22 Vö. EVANS, R. J. W., Rudolf II. and his world. Oxford, 1973. 40., 50., 66. 
2 3Balassi Bálint összes versei és Szép magyar comoediája. Bp. 1981. 240. 
24 KOVÁCS Sándor Iván, Balassi Bálint és az Óceánum. ItK 1976. 659-670. - Ua. Jelenlevő múlt. 

Bp. 1978. 49-81. A kötetben megjelent tanulmány szövegét tekintettem véglegesnek. 
2'Balassi Bálint összes versei és Szép magyar comoediája. Bp. 1981. 241. 
26BÖMI. 19. ének 72. sor. 
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összes műveit kiadta (1951), Liciza históriájáról csak azt közölhette, hogy az általa ismert hazai és 
külföldi forrásokban nem sikerült nyomára akadnia.2 7 Balassi talán csakugyan szóbeszédben hallotta, 
hiszen ez az egyetlen „nemrég" történt „példa" a hosszú felsorolásban. De az sem lehetetlen, hogy 
írott szöveg alapján szőtte bele énekébe, s szerencsés véletlen folytán egyszer még Liciza szomorú 
sorsára is fény derülhet. 

Balassi Bálintnak Dietrichstein Ádámhoz írt ez a levele önmagában nem nagy szerzés. Kevés 
tényanyaggal egészíti ki a költő életéről alkotott képet. Megenged azonban néhány következtetést és 
hipotézist is, amelyek a később remélhetőleg még előkerülő újabb adatok birtokában tovább szélesít-
hetők és értékesíthetők lesznek. 

27BÖMI. 183. 
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