
E L V E K É S M Ű V E K 

BALASSA BÁLINT. 
(Uj kiadása alkalmából.) 

Az első magyar költő. . . Maga 
elég érdem, hogy Balassa Bálint-
nak szobrot emeljenek, kultuszának 
ápolására társaságokat alapítsanak, 
életéről, műveiről vaskos köteteket 
írjanak, munkáit népszerű, művészi 
ós kritikai kiadásokban terjesszék. 
Valójában pedig mindössze annyi 
történt, hogy negyvenöt évvel ez-
előtt, mikor szerelmes verseit vélet-
lenül fölfedezték, megjelent ugyan 
egy Balassa-kiadás az Akadémia jó-
voltából, Szilády Áron gondozásá-
ban, de igen kis példányszámban, 
úgyhogy utóbb keresett ritkasággá 
lett. Balassa verseit inkább egyes 
szemelvényekből, antológiákból is-
merte a magyar közönség és így 
történt meg az a különös eset, hogy 
Balassa képe a köztudatban éppen 
egy olyan — különben gyönyörű 
szép — költemény nyomán alakult 
ki, amely nem is tőle való. A Bol-
dogtalan vagyok kezdetű vers, 
melyből egy strófát (Őszi harmat 
után...) mindenki ismer, egy szá-
zaddal később keletkezett és csu-
pán Thaly Kálmán romantikus lel-
kesedése tulajdonította Balassának; 
mint sok más esetben, ezúttal is 
meggyökeredzett a téves nézet az 
irodalmi köztudatban. 

Végre tavaly a fáradhatatlan 
Dézsi Lajos elkészítette Balassa 
összes műveinek kritikai kiadását s 
ez a kiadás végre a Genius-vállalat-
nál meg is jelent. Dézsi kegyeletes 
gondosságában talán túlment a 
megkívánt határon: közzéteszi még 
a Balassának tulajdonított énekeket 
is, s erre külön kötetet szán, mi a 
könyv árát szükségtelenül növeli. 

Mégis ez a kiadás, melynek tu-
dós szerkesztője kiváló szakértelem-
mel összegyüjtött mindent, amihez 
eddig csak fáradságos munka árán 
lehetett hozzájutni, valóban neveze-
tes esemény, s ennek alkalmából ér-
demes lesz talán elgondolkodnunk 
arról a rendkívüli emberről, aki a 

magyar nyelvű világi költészetet 
— csaknem azt mondhatni: megte-
remtette. 

Tűz volt a vérében. Tettei meg-
gondolatlanok, hirtelenek, az első 
ösztönre cselekszik. Egy adósát há-
zában embereivel megtámadja, el-
fogja, elhurcolja; egy intrikust szit-
kokkal és ütlegekkel intéz el, majd 
fogva tartja, holott nemes ember; a 
selmeci bíró nyegle fiát a vihnyei 
fürdőn amúgy Ádám-kosztümban 
elpáholja, mert az olyan hangon 
szólítja meg őt, amilyennel ő saját 
szolgájának parancsolta, hogy ingét 
odahozza. Lovagol az úton, szembe 
jön kocsin egy szép polgárnő, a föld-
re teperi. Feleségének és magának 
nászajándékul erőszakkal elfoglalja 
Patak várát s az elfoglalt várban 
üli meg a lakodalmat. Mindez 
ugyanannyi pört jelent, pört a ro-
konsággal, a szomszédokkal, polgá-
rokkal. Országról-országra hányó-
dik: hol Erdélyben, hol Lengyel-
országban, de többnyire Bécsben és 
Pozsonyban bukkan fel, vagy az 
udvaroknál vagy a legkülönfélébb 
rendű, rangú leányok és asszonyok 
társaságában. Ha nincs úton, a vég-
várakban vitézkedik; nagy szenve-
déllyel, igaz lelkesedéssel szereti a 
fáradságos, veszélyes, férfias katona-
életet. Elnincstelenedése, a pörök, 
az udvar kegyvesztése arra készte-
tik, hogy lovakkal kereskedjék, 
vagy katonát toborozzon a lengyel 
hadba, holott szívesebben lenne va-
lamelyik végvárban. 

És e közben szüntelen olvas és ír, 
számottevő humanista képzettségre 
tesz szert. Halálos sebből vérezve, 
Vergilius egy sorával biztatja ön-
magát; görögül ugyan nem tanult, 
de Ovidius, Propertius, Ciceró és az 
újlatin költők a kisujjában vannak. 
A végvárakban megtanul törökül és 
minthogy a Felvidéken született, 
tud németül, tótul, lengyelül; az 
olaszt már csak azért is elsajátítja, 
hogy Petrarcát olvashassa. És köz-
ben elkezd magyarul verselni, s mi-
hamar ebben is könnyen felülmúlja 
pajtásait, kik szintén ekkor kezde-
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nek a magyar „versszerzésben egy-
mással vetekedni". 

Naiv volt és tudós; s ezt ne felejt-
sük: képzettsége tette tudatos íróvá, 
természetes tehetsége pedig költővé. 

Valóban Balassa az első magyar 
költő. Vannak ugyan magyar-
nyelvű versezetek régebbi időből is, 
de a modern értelemben vett költő 
fogalmának magyar földön először, 
és Zrinyi Miklósig egyesegyedül, 
Balassa Bálint felel meg. Ő tudta, 
hogy irodalmat csinál. Önérzetesen 
tiltakozik verseinek megcsonkítása 
és eltulajdonítása ellen. Ez az iro-
dalmi öntudat nem mindig egyenlő 
mértékben duzzadt benne. Mikor 
verselni kezdett, inkább a végvá-
rakban hallott magyar, német, rác 
vagy török lantosok dallamaira írt; 
költői ösztöne ezeken a formákon 
nevelődött. A lantosok és zenészek 
világa, igen tarka képet nyujtott a 
maradék Magyarország határain.. 
Így Kerültek bele Balassa költésze-
tébe a legkülönbözőbb nyelvű nép-
költési vagy zenei hatások: ő job-
bára idegen dallamokra írta nótáit, 
s ezek lantkísérettel éneklésre, nem 
pedig kinyomatásra voltak szánva. 
Majd a lengyel udvarnál vagy Bécs-
ben megismerkedik a humanista 
költészettel és Petrarcával és ezzel 
tudatos műköltővé lesz: Júliához 
már valóságos canzonierét, dalcik-
lust ír, mint Petrarca Laurához. 

Kortársai jól érzik költészetének 
történelmi fontosságát és főérde-
méül hangsúlyozzák, hogy vele a 
magyar nyelv felérkezett Parnasz-
szus hegyére. Tudták, — talán job-
ban, mint egyes romantikus hajlan-
dóságú irodalomtörténészeink —, 
hogy Balassa a magyar renaissance, 
ő a század szellemének magyar ki-
fejezése. 

A cikornyás stílusú Rimay, ki 
Balassáról elmélkedve megállapítja, 
hogy az ő századát az Úristen „igé-
jének tökéletes értelemre való juta-
tásával, szent fiának igaz ismeretire 
való igazításával, akaratjának ho-
mály nélkül való kinyilatkoztatásá-
val felruházá s' ékesíté és minden 
rozsdáját, mohát, dohát, porát, penyé-
szét, sűrű pókhálóját is elvonyogat-
ván és tisztítván, az az mennyei böl-
cseség fényének, az emberi szívhöz 
ragaszkodott setét bizonytalan és 
tévelygő vélekedeteknek s balgatag 
értelmeknek mértéklésével mennyei 
lámpási világa által az bizonyos dol-

gok látására és forgatására nyitá 
az elméknek is fel szemeket" s ebből 
következett, hogy „nemcsak a deáki 
nyelvnek álla természeti és keleti 
szerint való tudománya és álapotja 
helére, de kinek-kinek (az tudomá-
nyoknak kiáradásábul) honnjabeli 
nyelve szólással is" megékesedék. S 
e tekintetben a magyar nyelv sem 
maradt el, mert Balassa Bálint 
megírta tudós énekeit, melyekben 
teológia, filozófia és mindenféle tudo-
mány feltalálható. Ami magyarul 
annyit tesz, hogy Balassa a nagy 
megújulás, a középkort lenéző re-
naissance, humanizmus és reformá-
ció korában született, mikor az 
egyes nemzeti nyelvek nagy virág-
zásnak indultuk és hogy az ő tudós 
költészete teremtette meg Magyar-
országon a nemzeti irodalmat. 

De minden tudománya mellett, o 
is, mint minden nagy művész, kény-
szerűségből dalolt: istenadta költői 
ihlet forrongott benne. A versek, 
miket ír, önmaguktól „jutnak elmé-
jére". Egyik költeménye végén meg-
kapóan mély képpel rögzíti meg az 
ihlet működését: 

Forr, gerjed elmémre 
Mint hangya fészkére 
Sok új vers, mint sok hangya . . . 

Szebben és pregnánsabban bajos 
lenne kifejezni a költői alkotás ön-
kéntelen folyamatát; mint a han-
gyák a boly körül, úgy bukkannak 
fel a tudatmögöttiségből a képek és 
versek és nyüzsögve tódulnak a tu-
datba: könnyen, folyékonyan, kissé 
zsúfolódva egymás hegyén-hátán. 
Micsoda fenomén az, aki a „XVI. 
században ily mélyen lát a művészi 
alkotás fogantatásába? Ez a legtisz-
tább intuició, befelé látás. 

Mint minden igazi, nagy költőnek, 
neki is gazdag képalkotó fantáziája 
volt és szemléletének eredetisége, 
szépérzéke benne van hasonlatai-
ban. Fejlettebb költői nyelvben ezek 
a hasonlatok talán spontán, közvet-
lenül kifejező metaforák lettek 
volna, de amikor ő szinte a semmi-
ből megalkotta a magyar költői stí-
lust, körülményessé, logikussá kel-
lett lennie. De így is érezzük a kép-
társulás üdeségét, mint Homérosz 
képeiben: 

Fénlik sok kövektől 
Mint a verőfénytől 
Erős vér tiszta gyégen, 
Lebegnek szemei 
Mint a menny csillagi 
Télbe éjjel szép égen . . . 
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Erős vér tiszta jégen a verőfény-

ben ... Ez a kép is csak Balassa 
képzeletéből kerülhetett ki! Előt-
tünk van a felvidéki várak hóval-
jéggel borított hegyes-völgyes kör-
nyéke, hová a vitézek le-lerándul-
nak egy-egy vitézi csetepatéra vé-
rüket jókedvvel hullajtván a szűz-
tiszta hóra és a napfényben csillogó 
jégre . . . Mily nagyszerű távlat nyí-
lik meg ebben az egyszerű hason-
latban! Ez a kép a való szemléletből 
ered s a legnagyszerűbb benne az, 
hogy Balassa gyönyörködött a tiszta 
jégre hullott vér színhatásában... 
Épp így: könnyű azt a közhelyet is-
mételni, hogy a kedves szemei ra-
gyognak, mint a csillagok, de meny-
nyire igaz és mély szemléletre vall, 
mikor Balassa hozzáteszi az előbbi 
képpel harmóniában: télben, éjjel, 
szép égen... Balassa, a költő, él-
vezte a természet szépségét : és vala-
mint a renaissance-nak mindenütt 
életet és szépséget kereső szelleme 
megtaláltatta vele a végbeli vitézi 
élet poézisét, úgy észrevétette az első 
magyar költővel a természetet, a 
csodás májusnak hosszú úton járó-
kat könnyebbítő szeleit, a kikelet-
kor szóló sok szép madarat, az illa-
tos és harmatos mezőket, a szent-
jánosbogár villogását és a téli 
mennybolt mélységes ragyogását... 
Ennek a vatesnek elhihetjük, hogy 
minden csapodársága mellett is más 
szemmel látta, mint izmos, de lelki-
leg kevésbbé művelt társai, a szűze-
ket és menyecskéket is, kik körül 
annyit forgolódott. 

Nagy szerelme... Balassa Bálin-
tot szerelmes versei nyomán rend-
szerint valami trubadúrnak képze-
lik el, aki bánatos szemmel, lantját 
pengetve énekli kesergő dalát Lo-
sonczi Anna ablaka alatt. Valóban, 
verseinek szerelmi esengése, lázado-
zása, tünődése, panasza, lobogása 
nagy ihletettséget árulnak el. 

Be egy dolgot nem szabad elfelej-
tenünk: a renaissance korában va-
gyunk, és e korban általánosan meg-
figyelhető, bizarr jelenség a költők 
valódi, hétköznapi és költői életének 
kiáltó ellentéte. Dante Beatricéját 
nehezen képzeljük el többgyerekes, 
tisztes polgárasszonynak, Ronsard 
bolondos és zsugori nőnek nevezi 
Héléne-jét magánlevelezésében, mert 
nem akar pénzt adni arra, hogy em-
léket állítsanak fel ismerkedésük 
színhelyén. Balassa pedig Júliájától 

kötelezvényre 1400 forintot vett köl-
csön, s miközben lángoló versekkel 
ostromolja, egy levelében titkos 
írással, de cinikus és drasztikus ki-
fejezéssel élve, arról értesít, hogy 
rövidesen nagy úr lesz a férfiassága 
révén. 

Az következik hát ebből, hogy 
Beatrice nem az az ideális eszmény, 
minek Dante festette? vagy Ron-
sard szonettjei vesztenek-e valamit 
csodálatos, férfias melankóliájuk-
ból? És ha Balassa Bálint szíve nem 
gyötrődött annyira a valóságban, 
mint verseiben, nem a szerelmes 
költői képzelet pazar világa, termé-
keny bősége ömlik-e el azért dalai-
ban? 

Az olasz, a német, a latin huma-
nista és a török költészet mind-mind 
egy és ugyanazt a konvencionális 
epedő, gáláns stílust tanították az 
első magyar költőnek. Hogy kerülte 
volna ő el ezt a modort, mikor sze-
relmes verseinek nagy részét udvar-
lásból írta? Halmozta tehát ő is az ő 
ideáljaira, mint minden renaissance-
költő, a klasszikus írókból kiírt ha-
gyományos hasonlatokat, bilincsek-
ben fetrengett ő is a kedves első pil-
lantására, tűz emésztette az ő tag-
jait is, képletesen gyötrődött, kínló-
dott ő is, a legkülönfélébb elmés hu-
manista bókokat írta át ő is magyar 
strófáiba, apró török verseket rótt 
össze a kedves dicséretére és mégis... 
és mégis költészet és ihlet van a ver-
seiben, mert ereiben tüzes vér folyt, 
s a konvencionális stíluson keresz-
tül is érezhető érzéki természetének 
a zsibongása. Nem úgy értem ezt, 
mintha leírásai, vagy gondolatai ér-
zékiek volnának: Balassának nincs 
egyetlen sora sem, amelyet a sze-
mérmes Arany János ne írhatott 
volna alá. De szerelmes fantáziája 
inkább az érzékekre ül ki, a képek 
és a ritmus érzékeibe, nem annyira 
szívével, mint. inkább szemével és 
testi vágyával fordul ideáljai felé. 
Legszebb és legművészibb verse ta-
lán az, melyben a kesergő Coeliát 
írja le: 

Mely keserven kiált 
Fülemile fiát 
Hogyha elszedi pásztor; 
Röpes ide s tova 
Kesereg csattogva 
Bánattal szegény akkor 
Olly keservesképpen 
Coelia s oly szépen 
Sírt öccsehalálakor, 
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Mint tavasz harmatja 
Reggel ha áztatja 
Szépen jól nem nyílt rózsát, 
Mert gyenge harmattul 
Tisztul s ugyan újul, 
Kiterjeszti pirosát: 
Coelia szintén olly 
Hogyha szeméből foly 
Könyve s mossa orczáját. 
Mint szép liliomszál 
Ha félben metszve áll, 
Fejét földhez bocsátja: 
Ügy Coelia feje 
Vagyon lefüggesztve, 
Mert vagyon nagy bánat ja: 
Drágalátos könyve 
Hull mint gyöngy görögve 
Vagy mint tavasz harmatja. 

A legtisztább költészet ez: immár 
nem üres bókok, konvencionális jel-
zők halmozása. Nem vesz részt a 
kedves fájdalmában, nem vigasz-
talja bölcseségekkel, hanem igaz re-
naissance-módra — gyönyörködik 
benne. 

Hasonlataiban gyöngédség, báj, — 
halk, finom poézis. Így nézhette Ra-
fael az ő modelljeit és így találta 
meg bennük az anyai gyöngédség, 
vagy a belső áhitat színeit és voná-
sait. Balassa nem volt közönséges 
ember, aki a dolgokban csak a prak-
tikus célt vagy tartalmat látja meg, 
az ő számára élet és szépség létező 
értékek voltak, tudatosan gyönyör-
ködött bennük és gyönyörűségéből 
költészet lett, magyar költészet. 

Ellentétes vonásokból alakul ki az 
első magyar költő nagy alakja és 
mégis érezzük benne az egységet: 
őbenne is a renaissance nagy duz-
zadó ereje hánykolódott, letördelve 
az erkölcsi korlátokat, űzve, hajtva 
a nyugtalan vérű magyar vitézt, ki 
életében tetszése szerint kitombolja 
magát és végre örökös bukások és 
csalódások után heroikus tettel 
zárja be nyugtalan és mégis harmo-
nikus életét. Zaklatott élete az ak-
kori Csonka-Magyarország képe, 
mely Erdély, Bécs, Lengyelország és 
Pozsony közt hányódik és egyúttal 
vallási és szellemi forradalmakon 
megy át. Balassa egyéni érdeme, 
hogy ő a szép kultuszát is bele merte 
ültetni a vallási és politikai élet-
halálharc kellő közepébe... A ma-
gyarságnak pedig olyan költészetet 
hagyományozott, melyhez fogható 
az egész európai költészetben nincs. 
Petrarca műveltebb és művészibb, 
mint ő, Ronsard tudósabb, köny-
nyebb, lendületesebb és érzelmesebb, 
de ő mindnyájuknál egyénibb, él-
ményben gazdagabb. 

Eckhardt Sándor. 

Bizánc utolsó történetírója. Az 
Akadémia klasszika-filogógiai bizott-
ságának kiadásában látott napvilá-
got Barkó Jenő Laonikos Chalko-
kondyles-kiadásának első kötete 
(1922) ós a második kötet első része 
(1923), melyek e középkori görög író 
tíz könyvből álló nagy történeti mű-
vének első hét könyvét tartalmaz-
zák. Bizánc ez utolsó és egyszer-
smind legnagyobb historikusa min-
den tekintetben megérdemelte, hogy 
a régi hiányos és gyarló kiadások 
helyett modern szövegkritikai ki-
adásban is hozzáférhetővé legyen a 
történészek és filológusok számára. 
Nagy jelentősége és értéke nemcsak 
az író emelkedett, magas nézőpont-
jában, objektiv, pártatlan előadásá-
ban és tiszta, klasszikus görög nyel-
vében van; reánk, magyarokra nézve 
különös fontossággal bír e bizánci 
történetíró műve mint az oszmanli-
török hódítás korának elsőrangú 
forrása is. Laonikos Chalkokondy-
les, aki túlélte Bizánc bukását, 1298 
—1463-ig terjedő művében a tárgya-
lás középpontjába az oszmanli tö-
rökség előnyomulását, rohamos fej-
lődését és terjeszkedését helyezi s 
ezzel kapcsolatban kitér nemcsak a 
görög császárság, hanem mindazon 
népek történetére is, amelyek az 
oszmanli áradatnak útjában álltak. 
Így kerül sor a XV. századi ma-
gyar-török háborúkra, melyeknek e 
bizánci író műve egyik legértéke-
sebb idegen kútfője. Hunyadi János 
ifjúságával kapcsolatban ő jegyezte 
fel elsőnek az ismert farkaskalan-
dot, melyet Arany János a Szibi-
nyáni Jankban magyar történeti 
művek közvetítésével, de végered-
ményében mégis Laonikos alapján 
énekelt meg. 

Darkó Jenő új kiadása e kiváló 
byzantinologusunk tizenhét évi ki-
tartó munkájának eredménye s a bi-
zánci író huszonhat felkutatott kéz-
iratának részint a helyszínen, a kü-
lönböző külföldi könyvtárakban, ré-
szint fotográfiai másolatok alapján 
végzett tanulmányozásán nyugszik. 
A tudós kiadó e nehezen érthető író-
nak sokszor homályos szövegét a 
kézirati hagyomány alapján s amaz 
általa kimutatott tény figyelembe-
vételével, hogy a bizánci historikus 
az ókor nagy görög történetíróját, 
Thukydidest utánozta, mintaszerűen 
állapítja meg s kiadásával nemcsak 
a magyar, hanem a külföldi tudo-
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