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a m e d e o d i f r a n c e s c o : 
a p á s z t o r j á t é k s z e r e p e b a l a s s i b á l i n t 

k ö l t ő i f e j l ő d é s é b e n 

Balassi Bálint Szép magyar komédiajának több mint húsz évvel 
ezelőtti szenzációs felfedezése egy olyan művel gazdagította Balassi-
képünket, amelyben Balassi új műfajt honosított meg a magyar iroda-
lomban - átültetve Castellettinek a kezdeti megpróbáltatások után 
beteljesedő szerelem témáját feldolgozó pásztorjátékát. A Komédia 
azért is rendkívül izgalmas, mivel a Balassi-életmű középpontjában 
helyezkedik el, a legszebb Júlia-versekkel egyidó'ben keletkezett: 1588 
végén vagy 1589 elején. Archimédesi pont továbbá Balassi költői fej-
lődését tekintve is, amiként azt jogosan feltételezte és sikerrel bizo-
nyította be Amedeo Di Francesconak a jelen ismertetésben bemutatásra 
kerülő tanulmánya. 

Di Francesco bizonyos tekintetben a Komédia eddigi elemzőinek 
azokat a kezdeményezéseit folytatta, akik a Waldapfel József kutatásai 
alapján napfényre kerülő forrás ismeretében, Balassi és Castelletti szöve-
gének egybevetéséből következtettek Balassi stílustörekvéseire 
(Eckhardt Sándor), a Komédia erősen petrarkista és népies voltára 
(Kardos Tibor), illetve nyelvének tömör, plasztikus, műköltői jellegére 
(Bán Imre). Di Francesco azonban új szemponttal egészítette ki az 
eddigi nyelvi és stilisztikai vizsgálatokat, amikor az a cél vezette, hogy 
Balassi poétikájának alakulására következtessen. Kitűnő magyar nyelv-
tudása és Balassi szinte minden sorának tökéletes ismerete hozzá-
segítette őt ahhoz, hogy a magyar Komédiának az eredetivel való 
szembesítésén túlmenően sikerrel konfrontálja azt a teljes Balassi-élet-
művel is. 

Elemzése kétirányú. Először is arra a kérdésre keresett választ, hogy 
Balassi a petrarkista Castelletti művének magyar tolmácsolásakor 
miként folyamodott saját költői világának autonóm motívumaihoz, s 
tette azokat a magyar pásztorjáték szerves építőelemeivé. Balasssi ilyen 
szempontú eredetisége Credulus monológjában - az I. Felvonás 1. 
jelenetében - a legszembetűnőbb. Credulus lelkiállapotát a korábbi 
Balassi-versek jellegzetes álom és virrasztás motívumai segítségével 
fejezte ki, kiúttalanságának és kétségbeesésének lírai telítettségű panasz-
és átok-kifakadása pedig már elérte az igazi költészet szintjét. Így az 1. 
jelenet az egész pásztordráma cselekményét koncentrálja magában, sőt 
Balassi saját reménytelen lelkiállapotát is beledalolta e prózai szövegbe. 

Balassi azonban nem csupán a neki megfeleltethető Credulus 
szerelmi megpróbáltatásaival azonosult, hanem a többi szereplőkéivel is. 



1080 Szemle 

Ezért bonyolódik a cselekmény a főszereplők „bujdosása" körül. Ez, a 
költő saját személyes világából átemelt „bujdosó"-motívum az Ó nagy 
kerek kék ég kezdetű versbetétben - Sylvanus monológjában - teljese-
dik ki. Balassi eredetisége megmutatkozik még abban is, hogy a „magyar 
mitológia" és saját korábbi verseinek szellemében eltávolodott az erede-
ti olasz szöveg terminusaitól, s a „ninfa" alakját „tündér"-ré, a „pás-
t o d - é t pedig „vitéz"-zé színezte át. Balassi tehát mint aktív teremtő 
költő fordította le az előtte álló olasz művet. 

A Komédiát azonban nem csupán Balassi korábbi motívumai szinté-
zisének kell tekintenünk, hanem olyan gazdag inspirációforrásnak is, 
amely termékenyítően hatott Balassi későbbi verseire is. Bizonyos motí-
vumok, képek új elemekként gazdagították Balassi későbbi verseit, sőt 
az Ó nagy kerek kék ég és az Ekhós-vers a Júlia-ciklusnak is részévé vált. 
A Coelia-versek kép és metafora-gazdagsága, s bennük Balassi költői 
kifejezésmódjának bonyolultabbá válása pedig egyenesen a Castelletti-
pásztorjáték hatásának tulajdonítható. A bemutatott szövegpárhuza-
mok valóban hihetővé teszik, hogy a Castelletti-fordítás nagyban hozzá-
járult Balassi poétikájának végleges kialakulásához. 

Di Francesco eredménye jelentősen módosítja eddigi Balassi-
képünket, s egyben a „helyére teszi" Balassi életművében a pásztor-
dráma költői szerepét is. Különösen módszertanilag tanulságos a szerző 
vizsgálata, s azért is dicséretes, mivel nagy reneszánsz költőnk ars 
poeticájának, költői alkotásmódjának a mikéntjére, hogyanjára tud 
szolidan interpretált egybevetéseivel feleletet adni. Egy-egy motívum 
alakulásának a figyelemmel kísérése mellett néha egy-egy szónak a 
Balassi-életműben betöltött szerepét is végigköveti (pl. a „vidám" jelző 
előfordulásait értelmezi, stb.). Úgy véljük, hogy olyan szavak, fogalmak, 
amelyeknek Balassi költeményeiben különös funkciójuk van, meg-
érdemelnék a Di Francescoéhoz hasonló elemzéseket. 

A Balassi-életmű és л Komédia szembesítését módszertanilag igen jól 
egészíti ki az olasz és a magyar Komédia részleteinek egybevetése is. 
Csupán a 19. lapon szereplő „Castelletti népies nyelve naturalista hason-
latokkal" _ nevű stüussajátosságot nem tartjuk szerencsésnek, hiszen e 
fejezetben valójában természeti képekről van szó és nem naturalizmus-
r ó l Sőt a „szarvas elől futó oroszlán" illetve a „száraz homokon lakó 
halak" - motívumok inkább a természet „visszafordulását" jelzik, az 
antik költők modorában. Hiszen pL Vergilius VIII. eclogafínak 27 -28 . 
sorában „az ebekkel egy forrásra járó őzeket" említette, 52. sora pedig 
a , juh tó l menekülő szarvas" valószínűtlen képét idézte fel. Castelletti 
képei antik elődeiéire emlékeztetnek. (Akadémiai, 1 9 7 9 , - Irodalom-
történeti Füzetek) 
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