
CSONKA FERENC 

A CAMPIANUS-FORDÍTÁS 

Campianus Tiz okok c. munkája 1606-ban, illetve 1607-ben jelent meg Bécsben. 
„.. .ha... Dobokay Sándornak hihetünk" - Horváth Iván szavai1 - , akkor a fordítók 
egyike Balassi Bálint volt. Dobokay szerint ugyanis Balassi a fordítás „nagyabb 
részét el is végezte", ő, mármint Dobokay, csak a három utolsó okot írta hozzá.2 

Ezt a megállapítást - megint Horváth Ivánt idézem -: „a Balassi-filológia általában 
elismeri".3 

Kíváncsiságból megkérdeztem néhány kutatót, hisz-e Dobokaynak. Egymástól 
függetlenül azt felelték, hogy nincs okuk kételkedni benne. S amikor azt is 
megkérdeztem, van-e érvük Dobokay állítása mellett, nincs, volt az egyöntetű 
válasz. Nincs tehát érv se pro, se contra, és a Balassi-filológia summázata - e téren 
- csak egy bizonytalan „ha" kötőszó és egy langyos „általában" határozószó. 

Azzal kezdtem, hogy megfogalmaztam az első kérdést: Igaz-e az, hogy Balassi 
Bálint és Dobokay Sándor a Tiz okok fordítója? S ha igaz, hol van a választóvonal 
közöttük? 

Buffon örökérvényű mondatából indultam ki: A stílus maga az ember. Ha ez 
így van, akkor a feltételezett két fordító között kell lennie legalább egy árulkodó 
jegynek, amely csak az egyik stílusára jellemző, a másikéra nem. Kerestem tehát 
mindegyiktől egy-egy hiteles szöveget, Dobokaytól a Forgách Zsigmondhoz írt 
Ajánlást,4 Balassitól pedig a Füves kertecskét5 

Nem volt bennem semmilyen a priori érv, én csak kerestem. Az a stílusjegy, 
amely később főszerepet fog játszani, az csak lassan, úgy is mondhatnám: 
véletlenül sejlett fel bennem. Dobokay harmadik-negyedik latin idézeténél úgy 
mellesleg megjegyeztem magamban: úgy csinál, mint Pázmány Péter, latin 
mondatokat szúr a magyar sorok közé, aztán lefordítja őket, s így kétszer mondja 
el ugyanazt a gondolatot. A hetedik-nyolcadik idézetnél már gyanakodtam: 
türelmetlenül ütöttem fel a Tiz okok utolsó fejezeteit, aztán az elsőket, lapoztam 
ide, lapoztam oda, végre kimondtam a bűvös szót: heuréka, vagyis megtaláltam 
azt a stílusjegyet, amely a két fordító között látványosan különbséget tesz, azaz: 
Dobokay szívesen szúr latin idézetet a magyar szövegbe, Balassi viszont soha. Ezt 
igazolja a Füves kertecske is. Michael Bock német szövegében 47 latin idézet van, 
Balassi lefordítja őket, de egyetlenegyet sem vesz át az ő magyar szövegébe. 

Nézzük e szempontból a Tiz okokat 

1 HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Bp., 1982.106. 
2 ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint összes művei. I—II. Bp., 1951. II. 67. (Továbbiakban: B. B. ÖM.) 
3 HORVÁTH Iván, i. m. 106. 
4 ECKHARDT Sándor, B. B. ÖM., H 65-67. 
5 Uo. 7-59. (A Füves kertecskére való hivatkozások [paginák] mindig erre a kiadásra vonatkoznak.) 
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1. táblázat 

Ajánlás 
Előszó 

10 VI. ok 1 Michael Bock Ajánlás 
Előszó - VII. ok - német szövegében 

Lok - VIII. ok 25 47 latin idézet van, 
II. ok - IX. ok 5 Balassi nem vesz át 

III. ok - X. ok 5 egyet sem. 
IV. ok — Concl. -
V. ok 18 

Az Ajánlásban van 10 latin szöveg. Az Előszóban, az I-IV. okban nincs; az 
V-ben 18; a Vl.-ban 1; a VII.-ben nincs; a VIII.-ban 25; a IX-X.-ben 5-5; a 
Conclusióban nincs. 

Dobokay tehát az Ajánlásban majdnem igazat mondott. A három utolsó okot 
valóban ő írta-fordította az elhunyt költő kéziratához, de hogy az V. okot, amely 
a 18 idézettel szintén az övé, miért tagadta meg, arra nincs magyarázat, csak 
találgatni lehet. Thaly Kálmán-szindróma? Annyira szerette Balassit, hogy szánt
szándékkal tévedett a javára? Vagy talán annyira megszállottja volt az ellenrefor-
mációs mozgalomnak, hogy még ennyivel sem akarta kisebbíteni a frissen áttért 
főúrnak, az általa nagyra becsült költőnek a hitvitában való közvetett szerepét? 
A kérdőjelek kérdőjelek maradnak. 

Mielőtt továbbmennék, ki kell térnem a VI. okra is. Még a látszatát is el akarom 
kerülni annak, hogy én a benne levő egyetlen idézetet (armatúráé fortium) 
elhallgatom vagy nem veszem figyelembe. Az eddigiek alapján ki merem jelente
ni, hogy a rövidke idézetet Dobokay írta bele a magyar szövegbe. Már Eckhardt 
Sándor is észrevette: „B. B. nyelvét vagy a kiadó, vagy a nyomaasz módosította"/ 
A kiadó, mint tudjuk, Dobokay Sándor volt, akinek az esztergomi ostrom óta 
eltelt tizenkét év alatt elég ideje lehetett a szöveg módosítására. Most már csak az 
a kérdés, mi rejlik a „módosítás" szó mögött: nyelvi vagy helyesírási módosítás? 
Vagy netán szövegváltoztatás is? Eckhardt megjegyzését én úgy értelmezem, 
hogy csak a nyelvi és a helyesírási sajátosságokra célzott. Én azonban továbbme
gyek, én szövegváltoztatásra is gondolok. Nem ok nélkül. A fordítás ugyanis 
rendkívül fegyelmezett munka. A fordítónak nincs joga a fordított szövegbe 
betoldani szót, szócsoportot, mondatot; nincs joga az eredeti szöveget a fordítás
ban kommentálni vagy a saját világnézetéhez idomítani. Ha mégis van ilyen 
ingere: megteheti mindezt egy külön kommentárban, egy külön jegyzetben. így 
van ez ma, de nem így volt Balassi idejében. 

A fordítások vizsgálata közben jutottam el a második megkülönböztető stílus
jegyhez, a betoldások alkalmazásához. Magyarán: hogyan fordít Balassi, és 
hogyan fordít Dobokay? 

Olvasmányélményeim alapján nekem eddig nagyon jó véleményem volt Balas
si fordítási módszeréről. Egy példával szeretném ezt igazolni. 

Ismeretes, hogy az Idővel paloták kezdetű vers Angerianustól való fordítás. 
Ebben van egy érdekes sor, amelynek eredetije így hangzik: Tempore mutan-
tur cineres in saxa... Érdekessé az in praepositio elhelyezése teszi, mert azáltal, 
hogy két főnév között van, és a főnevek mindegyike lehet nominativus is, 
accusativus is, nem lehet tudni, hogy mi változik mivé: a hamu kősziklává-e 

6 Uo. 120. 
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vagy a kőszikla hamuvá. Balassi tehát lefordítja mind a két változatot ekképpen: 
Nagy kövek hamuvá s hamu kősziklává nagy idővel lehetnek.7 Pedig az ősforrás
ban, Seneca epigrammájában, csak a hegyek múlnak el: Subsidunt montes et iuga 
celsa ruunt." 

Nos, ezért lepett meg a Füves kertecske fordítása. Mert itt Balassi Bálint, ha nem 
is sokszor, de élt a betoldás alkalmazásával. íme: 

16.1.: „szöget szöggel"; 
18.1.: „Ezeket hogyha érzed az mint mondám, magadban"; 
19. L: „lelkiképpen"; 
23. 1.: „azaz mikoron kövéren tartják"; 
39.1.: „az szegény koldust"; 
44.1.: „jelét adja";9 

47. L: „pápaságban". 
Eckhardt Sándor egy 1954-es cikkében10 a fentieken kívül még két betoldást is 

említ (9.1.: „úgymint valami" és 15.1.: „mákszem"), én azonban ezeket nem tartom 
betoldásnak, inkább a gleich és a steublein ügyes fordításának. 

Noha a fenti betoldások - a két kiemelt dogmatikai betoldás kivételével -
eléggé jellegtelenek, és a Füves kertecske terjedelmét tekintve elhanyagolható 
mennyiségben fordulnak elő, mégis az a tény, hogy vannak, bizonyos értelemben 
megnehezítik a Tiz okok vizsgálatát. Most már ugyanis nem hivatkozhatom arra, 
hogy a betoldás hiánya Balassi sajátossága, a megléte pedig csak Dobokayra 
jellemző. S mivel a Tiz okokban sok, nagyon sok betoldás van, keresnem kellett 
más szempontokat, amelyek kimutatják a két fordító közti különbséget. Hármat 
fogok bemutatni, mindhárom a mennyiséggel kapcsolatos. 

Az első oszlop. Megszámoltam, hogy hány szóig terjed a legnagyobb összefüggő 
betoldás. Eredmény: Előszó: 4; I. ok: 17; II. ok: 2; III. ok: 6; IV. ok: 3; V. ok: 7; VI. 
ok: 10; VII. ok: 5; VIII. ok: 46; IX. ok: 23; X. ok: 20; Conclusio: 5. 

A második oszlop. Megszámoltam azoknak a betoldásoknak a számát, amelyek
nek terjedelme 1 vagy I-nél több nyomtatott sor. Eredmény: Előszó: -; I. ok: 1; 
II-V. ok: -; VI. ok: 1; VII. ok: -; VIII. ok: 7; IX. ok: 4; X. ok: 5; Conclusio: 1. 

A harmadik oszlop. Megszámláltam azoknak a betoldásoknak a számát, ame
lyeknek terjedelme 2 vagy 2-nél több nyomatott sor. Eredmény: Előszó, I-VII. ok: 
-; VIII. ok: 4; IX. ok: 2; X. ok: 2; Conclusio: - . 

A három eredmény egyöntetűen kimutatja, hogy a választóvonal itt is a VII. és 
a VIII. ok között van. Táblázatban: 

7 Gyarmati Balassi Bálint Énekei. Kiad. KŐSZEGHY Péter és SZABÓ Géza. Bp., 1986.114. (Továbbiakban: 
B. B. Énekei.) 

8 Poet. Lat. Min. IV. Ed. Aem. BAEHRENS. Lipsiae, 1882. 55. 
y A két dogmatikai betoldásról megjegyzendő, hogy a „lelkiképpen"-t mind az 1577-es semptei, mind az 

1584-es detrekői kiadás meghagyja, a „jelét" pedig elhagyja. L. RMK1.138. és RMKI. 208.; ül. RMNy 396. és 
RMNy 540. Az 1580-as bártfai s valószínűleg az 1593-as debreceni kiadás is a „jelét" meg a „pápaságban"-t 
hagyja el, a „lelkiképpea"-t pedig meghagyja. Téved tehát SZABÓ Géza és SZELESTH N. László, amikor azt írják, 
hogy „A bártfai kiadás és Bornemisza elhagyja a »lelkiképpen« és a »jelét« szavakat." L. uők, Töredékek 
Csáktornyái János műlielyéből (Debrecen, 1593). MKsz 1980. 308. L. még RMK 1.162.; ill. RMNy 446. 

10 ECKHARDT Sándor, A Füves kertecske. UK 1954. 373-385. (Továbbiakban: Füves k.) 
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2.táblázat 

A számadatok után lássunk néhány példát. Kezdjük a címmel. 
Campianus Edmondnak, a Jézus neve alatt vitézkedett theológusnak, és nem régen 

Angliában az közönséges keresztyén hitért mártyromsággal koronázottnak, Tiz magyarul 
irott okai: kikben azt adja tudtokra az angliai tudós Akadémikusoknak, mi vitte őtet arra, 
hogy egyedül az egész Angliában lakozó Cálvinniaknak, az hitnek dolgában bajt mert 
legyen küldeni. 

Egy címben három betoldás. 
Remélem, nem kell bizonygatnom, hogy az eredeti „Jezsuita teológusnak" és a 

helytelenül fordított „Jézus neve alatt vitézkedett teológusnak" között jelentésbeli és 
hangulati különbség van. 

Tiz magyarul irott okai. Itt a betoldás: magyarul irott. Ez a határozóval ellátott 
jelző nemcsak felesleges, de kétértelművé is teszi a címet. Úgy is érthetjük 
ugyanis, hogy a Tíz okot már Campianus is magyarul írta. 

A harmadik betoldás: mi vitte Őtet arra, hogy egyedül az egész Angliában lakozó 
Cálvinniaknak. A kálvinistáknak nyoma sincs az eredeti latin címben. 

így dúsítja a tartalomjegyzéket, Az okoknak rendit is.11 A nyolcadik ok a 
latinban csak ennyi: „Paradoxa". A magyarban meg is magyarázza a fordító: 
„Paradoxa. Azaz, emberi vélekedés felett való hihetetlen dolgok." Ugyanilyen a 
kilencedik ok is: „Sophismata. Azaz: heába való csalárd villongások." 

A Balassi által fordított okokban ezek a betoldások többnyire jelentéktelenek, 
pl.: igaz, szent, mi vitte rá, mi lelte, tudniillik, úgymond stb. stb. A személynevek 
kiegészülnek: Húsz helyett Húsz János, Hieronymus helyett Prágai Hieronymus, 
Phüep helyett Philep Melanchton stb. A „katolikus" szó után majdnem mindig ez 
következik: azaz, Római keresztyének. 

11 ECKHARDT Sándor: B. B. ÖM., II. 72. 
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Hány szóig terjed 
a legnagyobb 
összefüggő 
betoldás? 

A betoldás 
terjedelme egy 

vagy egynél több 
nyomtatott sor. 
A betoldások 

száma: 

A betoldás kettő 
vagy kettőnél 

több nyomtatott 
sor. A betoldások 

száma: 

Előszó 4 - -
Lok 17 1 -

II. ok 2 - -
III. ok 6 - — 
IV ok 3 - -
V. ok 7 - -

VI. ok 10 1 -
VII. ok 5 - -

VIII. ok 46 7 4 
IX. ok 23 4 2 
X. ok 20 5 2 

Concl. 5 1 „ 



Az I. okból ideiktatok egy mondatot, hogy bemutassam, ilyennek tartom én 
Dobokay sajátos fordítási módszerét. Latinban a kérdés és a felelet csak ennyi: 
„Quo iudice? Spiritu Sancto." A magyar megfelelője: „Továbbá, ha azt kérdjük, ki 
itéli azt meg, melyik igaz és melyik hamis irás az Bibliában: arra meg azt felelik, 
hogy az szent lélek itéli."12 Később még szörnyűbb mondatokat is látunk tőle. Az 
V. okban pl. ezt a jelzőt: plausibilis, így fordítja le: „gyenge gyomrú és mindent 
szabadon szájára bocsátó".13 

A három utolsó ok már valóságos tárháza a beszúrásoknak, magyarázásoknak. 
Dobokay szinte tobzódik a szöveg világosabbá tételében, az epexegesis után pl. 
zárójelben ez következik: „(kit magyarul, bővebben kifejtegető szólás formájának 
mondhatunk)",u de nem riad vissza a latin előzmény nélküli kommentálástól sem. 
Pl. a köv. mondatnak nincs latin megfelelője: „Azt se keresd bár nállok, ebben sem 
viselik jámborbul magokat: mert az Isten malasztján, bizony semmit sem adnak, semmit 
nem tulajdonítanak egy szálat is annak, sőt, ami rajtok állana benne, azon vadnak s azon 
mesterkednek mindenképpen, hogy azt minden erejétől, szépségétől megtolvajollják és 
megfosszák."* 

Máshol a latin csak egy csonka mondat, egyetlen szó: „Durum." És a magyar 
szöveg? Két nyomtatott sor. íme: „Látjuk azért nyilván, hogy ezeknek felette nehezen 
vagyon dolgok, teljességgel szokatlan és képtelen dolog, amit mondanak. 

A most következő hely olyan, mint az a bizonyos állatorvosi ló, minden rajta, 
illetve minden benne van: latin idézet, fordítás és magyarázat. Idézem: „Omnes 
mali corvi eodem ovo geniti, mindegyik gonosz hollók vagy inkább varjak, ugyanazon egy 
fészekből kikelvén; vagy ha magyarabban akarod: mindnyájan szeles tulkok, ugyanazon 
egy embernek tehene borjai lévén. "x7 

Az eddigiekben ismertetett két stílusjegy vitathatatlanul igazolja, hogy a Tíz 
okok fordítói Dobokay Sándor és Balassi Bálint. A választóvonal pedig a VII. és a 
VIII. ok között húzható meg. Függőben marad az V. ok megítélése. Az első 
stílusjegy szerint Dobokay a fordítója, a második stílusjegy ezt nem erősíti meg, 
de nem is cáfolja. Én az első stílusjegy bizonyító erejét erősebbnek tartom, mint a 
másodikét, én tehát Dobokay szerzősége mellett voksolok. 

Az előbbiekben azt mondtam, hogy Dobokay mellett a másik fordító Balassi 
Bálint. Noha a két stílusjegy tárgyalása - szerintem - megnyugtató választ ad erre 
a kérdésre, befejezésül én mégis felteszem a másik kérdést is: Bizonyíthatjuk-e 
egyéb - Eckhardt szavával élve: „kézzelfoghatóbb"18 - adatokkal is Balassi 
szerzőségét? Noha a válaszom: igen, a sorra kerülő érveim összességükben nem 
bizonyítanak annyit, amennyit én szeretnék bizonyítani velük. 

Hogy mégis belekezdek e problémakör taglalásába, azt csak azért merem 
megtenni, mert már elődeim vannak ezen a téren, az egyik Eckhardt Sándor, a 
másik meg a Kőszeghy Péter-Szabó Géza kutató páros. Eckhardt Sándor pl. a Tiz 
okok 24. jegyzetében azt mondja a „szaggatja faggatja" igékkel kapcsolatban: 
„szaggatja tépdesi", 1. a 12. sz. ének 10. jegyzetét. A Kőszeghy-Szabó pedig a 

12 Uo. 76. 
13 Uo. 92. 
14 Uo. 104. 
15 Uo. 105. 
16 Uo. 106. 
17 Uo. 114. 
,fi ECKHARDT Sándor, Füves k., 375. 
19 ECKHARDT Sándor, B. B. ÖM., II. 120. 
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Szép magyar komédia Prológusában olvasható „históriát nem irhattam"-hoz ezt a 
megjegyzést fűzi: „egyháztörténetet nem írhattam. (Balassi Tiz okok című Campi-
anus-fordításában olvashatjuk: „az anyaszentegyház Cronikája vagy históriája 
megírásában.)'/20 Nyíltan nem mondják ki, hogy mit akarnak jegyzeteikkel bizo
nyítani, de latensen azt sugalmazzák, hogy a Tiz okok és a Balassi-szövegek között 
erős kapcsolat van. 

Nos, vegyük sorra a „kézzelfoghatóbb" bizonyítékokat: a szó- vagy szókapcso
lat-azonosságokat. 

I. ok: „... vött regula gyanánt maga eleiben".21 A latin eredeti: pro regula posuit. 
Balassinál a Szép magyar komédia Ajánlásában ezt a kvadráló mondatot találjuk: 
„Akarám azért ez komédiaszerzést új forma gyanánt elővenni." 

VII. ok: „az elő vött dolog".22 Latin eredetije: spartam adepti. Balassinál a 
Komédia Prológusában ez van: „Hogy penig ez dolgot vettem élőmben..."23 

I. ok: „aggnő beszédnek";24 vagy III. ok: „heában való csavargáson";25 vagy V. 
ok: „heába való beszédet mondó".26 Latin megfelelőjük: fabulám, fabuláé, fabula
tor. Balassinál csak az „aggnő beszédre" találtam példát: „Immár ő mind elpön-
getné az aggnő szót."27 A szerkesztők ezt jegyzik meg a mondattal kapcsolatban: 
„ostobaságot fecsegne".28 

II. ok: „semmi mesét".21' Itt nagyon fontos az eredeti: „Nihil aenigmaticum". 
Üssük fel a Jelentem versben mesémet kezdetű Balassi-verset és a „mesémet/'-szóhoz 
írt szerkesztői megjegyzést: „A szó a korban az aenigma magyar megfelelője."30 

Nos, ha a versben tudatos és a költő Balassira jellemző a „mese" használata 
„talány" helyett, akkor a fordító Balassira is alkalmazhatjuk ezt a megállapítást. 

Szántszándékkal hagytam utoljára a következő idézeteket. Nem azért, mert 
ezeket szokták legtöbbször, sőt, majdnem kizárólag felhozni Balassi szerzősége 
mellett, hanem azért, mert mindkettővel kapcsolatban figyelembe veendő észre
vételeim vannak. 

Cím: „Jézus neve alatt vitézkedett teológusnak".31 Balassi ilyen fordítási hibát 
nem követhetett el, ez valószínűleg Dobokay betoldása. (Elgondolkodtató azon
ban Káldi György bibliafordításának címlapja RMNy 1352. Szentmártoni Sabó 
Géza megjegyzése.) Meglepő, de tudomásul kell vennünk, ahol a Balassi által 
fordított Tiz okokban a vitéz szó vagy a vitéz szó változata előfordul,32 az a hely 
mindig betoldás-gyanús vagy bizonyíthatóan betoldás. Az alábbi hellyel még más 
problémák is vannak. 

20 Gyarmati BALASSI Bálint, Szép magyar komédia. Kiad. KŐSZEGHY Péter és S2ABÓ Géza. Bp., 1990. 75. 
(Továbbiakban: B. B. Komédia.) 

21 ECKHARDT Sándor, B. B. ÖM., II. 74. 
22 Uo. 100. 
23 B. B. Komédia, 13. 
24 ECKHARDT Sándor, B. B. ÖM., II. 76. 
25 Uo. 84. 
26 Uo. 92. 
27 B. B. Komédia, 44. 
2H Uo. 81. 
29 ECKHARDT Sándor, B. B. ÖM., n. 80. 
30 B. B. Énekei, 267. 
31 ECKHARDT Sándor, B. B. ÖM., II. 63. 
32 Uo. 63., 81., 99. 
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II. ok: „... hogy szemetek láttára kihiván ez tollas vitézeket, az mezőre és 
verőfényre, az lesekből és árnyékokból,.. .meggyőzhessem".33 Itt aztán igazán kell 
a latin eredeti: „... ut inspectantibus vobis, calamistratos istos milites in solem et 
pulverem e suis umbraculis evocatos ...debilitem". 

Mielőtt az idézet taglalásába kezdenék, tisztáznunk kell két szó szerepét, a 
vitézét és a tollasét. A vitéz szót és változatait Balassi a Tiz okokban háromszor 
(63.; 81.; 99.) használja, mind a három gyanús eredetű. Dobokay viszont hatszor 
írta le őket (105.; 114. bis; 15.; 116.; 117.), s ezek bizony az ő gyermekei. A Tiz okokat 
tehát nem Balassi, a katona, hanem Dobokay, a pap „vitéziesíti", hogy Komlovsz-
ki Tibor szellemes szavával fejezzem ki magam. A tollas melléknév Balassinál itt 
fordul elő először és utoljára, Dobokaynál még egyszer találkozunk vele, a VIII. 
okban. A tollas melléknév Balassi verseiben egyszer sem található. 

De térjünk vissza az idézethez. Elképzelhetetlen, hogy Balassi ne vette volna 
észre, hogy itt nem dicséretről, hanem megvetésről, gúnyról van szó. A calami-
stratus rniles ugyanis nem tollas, tollforgós katonát jelent, hanem bodorított hajú 
piperkőcöt. Ezzel a jelzővel sértették meg legjobban a régi világ katonáit, ahogy 
azt nekünk Servius elárulja az Aeneis XII,100-hoz írt jegyzetében. Nem lehetetlen 
tehát, hogy Balassi itt valami ócsárló jelzővel illette az angliai akadémikusokat, 
viszont piperkőcöket legyőzni nem nagy dicsőség. Nem is tetszhetett ez Dobo-
kaynak, beszúrta tehát a „tollas vitézeket". 

Arról aztán már Dobokay nem tehet, hogy Eckhardt Sándor - noha észrevette 
a helytelen fordítást - , a fodros hajú professzorokon tollas török katonákat ért,35 

Barlay Ö. Szabolcs pedig magyar vitézeket, aki a Tiz okok prózájában hallani véli 
a katonaének egyik versszakát is: Véres zászlók alatt lobogós kópiát stb. stb.36 

Dehát így van ez, amibe bele lehet érteni valamit, azt bele is értik. 
Nagyon sok tennivaló van még ezzel a könyvvel. Szerintem azonban: a 

virágének, a péterke vagy peterke, a locusok feloldása, a közmondások felhasz
nálása és még sok más hasonló téma nem az én feladatom. Mint ahogy az sem, 
hogy a Tiz okok damaszkuszi útja-e Balassinak vagy nem. Pedig ez a téma is 
megérne egy misét. 

33 Uo. 81. 
34 KOMLOVSZKI Tibor, A Balassi-vers karaktere. Bp., 1992. 121. 
35 ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint. Bp., [1941.] 205. 
36 BARLAY Ö. Szabolcs, Balassi Bálint, az istenkereső. Bp., 1992. 97. 
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