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Ha mindazok, akik szivükön viselik a magyar nyelv ügyét, fáradha-
tatlanul azon buzgólkodnak továbbra is, hogy még színesebbé, még 
szebbé, még kifejezőbbé tegyék nyelvünket, védelmezik, óvják a káros 
befolyásoktól, akkor Herder árnyéka a jövőben csak mintegy mementó-
ként fog lebegni lelki szemeink előtt. Grandpierre könyvei kétségtelenül 
hozzájárulnak ennek az árnyéknak az eloszlatásához, a magyar nyelv 
sokoldalú fejlesztéséhez. 

SZEPESY GYULA 

Nemeskürty István: BALASSI BÁLINT 

Aki figyelemmel kíséri gyorsan szaporodó régi magyar irodalmi 
könyvkiadásunkat, folyóirat-irodalmunkat, tapasztalhatja, hogy 
amilyen mértékben nő a Balassi-szakirodalom terjedelme, olyan mérték-
ben kevesbedik azok száma, akik ennek a roppant jelentőségű élet-
műnek a teljes áttekintésére vállalkoznak. Ahogy fokozatosan kitárul-
kodik előttünk a zabolátlan költő-óriás életének, munkásságának sok-
rétűsége, bonyolultsága, ellentmondásossága, úgy válik egyre remény-
telenebbé a vállalkozás, hogy valaki ezt az irdatlan méretű emberi és 
költői életutat részleteiben, arányaiban és egészében összefogja, egye-
sítve a szerteágazó kutatások sokféle eredményének korrekt tolmácso-
lását az egyéni látásmód és értékelés szempontjaival. 

Ezt a könnyűnek éppen nem mondható feladatot tűzte maga elé 
Nemeskürty István a Gondolat Kiadó Nagy magyar írók sorozatában 
megjelent művében. Éppoly otthonosan mozog a 17. század páncélos 
vagy kamukaposztós hősei között, mint mi a magunk ismerősei társasá-
gában; ismertetni tudja a témakörébe tartozó összes valamirevaló sze-
replő érzelmi és érdekkapcsolatait, lényeges gazdasági, kulturális és 
rokonsági kötelékeit (olykor a nem lényegeseket is), és ez lehetővé teszi 
számára, hogy az eseményeket a puszta egymásutániság helyett az 
egymás mellett létezés bonyolult fonadékában tegye láthatóvá. Régmúlt 
korok történéseire visszatekintve hajlamosak vagyunk a valóság tarka 
szövevényéből csak azt az egy szálat nyomon követni, amely az általunk 
ismert végkifejlethez vezet, mert - visszafelé gondolva - egy lezárt életút 
immár roppant egyértelmű; holott amikor az az élet lezajlott, akkor 
minden pillanatában „sokértékű" volt, s a lehetőségek végtelenjében 
olykor nem a cselekvő saját döntésére utal, ha erre vagy arra haladt. 

A tárgyalást a szerző in médias res, az Anna с. fejezettel nyitja meg, 
mintegy sugallva, hogy ez a szerelem döntő jelentőségű az egész emberi 
és költői sors alakulása szempontjából. Ettől eltekintve kronologikus 
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rendben halad, igyekezvén extenzíven is felölelni Balassi Bálint kapcso-
latainak, a kor valóságának együtt futó egészét. Érzékletes képet fest a 
Balassi előtt járó nemzedékről (Balassi János, Bornemisza Péter, Loson-
czi István stb.), ábrázolásában jobban kidomborodnak a törökellenes 
harcok, a török és a német között tétovázó vagy egyensúlyozó útkere-
sések. Színes rajzot kapunk a költő életének főbb színtereiről: Báthori 
István erdélyi és krakkói udvaráról, a pozsonyi országgyűlésről, az egri 
végvárról, a dembnói várkastélyról. Legfőbb erénye a láttató erő; 
néhány képe - a Voloterranust közösen olvasó Bornemisza és a gyer-
mek Bálint; a kamaszfiú „vakációja" apjával a hódoltsági területbe 
ékelődő Divényben; a sokat olvasó, szemét-fejét fájlaló ifjú - fantáziát 
megmozgató, érzéki hatásával sokáig elkíséri az olvasót. 

Annának az utóbbi évtizedek kutatásaiban egyre élettelibbé váló 
alakja ezúttal a társaságbeli hölgy vonásaival gazdagodik. Nemeskürty 
István ebben az igazán két ember ügyének látszó kapcsolatban sem 
elégszik meg a belső tényezők vizsgálatával: szakításuk egyik legfőbb 
okaként egy, a Balassi-szakirodalomban eddig nem tárgyalt tényezőt 
jelöl meg: Bornemisza Postillái V. kötetének Losonczi Annához (és 
férjéhez) írt előszavát, helyesebben az egyetlen leányát nevelő anya 
félelmét a Péter pap jövendölte szörnyű büntetéstől („a paráznaságot 
már itt e földön is bünteti az Ur, mégpedig »francuval, vagy gyermeki 
halálával! 1], vagy nagy szégyennel« [25 j") Eredeti módon értelmezi a 
költő Egerben töltött éveit. Szem előtt tarva, hogy Balassi életének 
egyik alapvető törekvése a török elleni küzdelem (egyebek közt Divény 
és Kékkő visszaszerzés), arra mutat föl érveket, hogy egri tartóz-
kodásának célja egy törökellenes hadművelet-sorozat volt (ennek egyet-
len sikerrel megvalósult akciója az 1580. július 19-i hatvani kaland), 
eltávozásának oka pedig részben „kincstári okvetetlenkedés", részben 
az, hogy a haditanács megtiltotta a vállalkozás folytatását. Gondos és 
árnyalt elemzéssel kíséri el a családi perpatvarokba belebonyolódó, 
bűnbánatával vívódó, az egyre reménytelenebb vállalkozásokba bele-
bukó költőt Esztergom várfaláig. Csupán egy helyen érezzük érvelését 
kevéssé meggyőzőnek: mikor a „Más kegyes is engem szeret, de én őt 
nem, noha követ nagy híven" sorokból egy élettárs létezésére követ-
keztet, „aki gondoskodott róla, főzött rá, várta, gyertyát gyújtott, ha a 
feje fájt: borogatta (168.)". A bennünk működő költői igazságszolgál-
tatás szeretné Balassit megajándékozni egy ilyen „alázatos és kitartó 
hűségű" asszonnyal, de ennek maga Balassi mond ellent, aki ezt az 
asszonyt nem nevezte volna „kegyesnek"! (Nemeskürty maga is így 
határozza meg a „kegyes" fogalmát: „körüludvarolt, a széptevést a 
társasági szabályok szerint elfogadó nő [189]".) Érdekes, hogy itt föl 
sem merül, mint lehetőség, Kerecsényi Judit neve, akinek szerelmi 
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tragédiáját a szerző a háttérben is oly érzékletesen tudja fölvillantani. 
(A „követ" szó nem teszi lehetetlenné ezt a föltevést, ,.követni" 
ugyanis nemcsak testileg, hanem levelek, küldemények útján is lehet 
valakit.) 

Balassi életének ez a már-már kongeniális megértése nincs mindig 
jelen a költői életmű érintésekor. Jóllehet nem tűzte ki feladatául a 
költői életmű vizsgálatát, a másutt jól bemutatott Balassi-szakirodalom, 
az ígéretes nyelvi egybevetések többet tettek volna lehetővé, mint a 
versek sokszor csak életrajz-kiegészítő fölsorakoztatását. Sajnálatos, 
hogy vizsgálódásain kívül rekedt az előzmény, így keletkezhetett a 
kötetben az a — köztudatunkat nem jó irányban inspiráló — megfogal-
mazás, hogy 1579-ben „Megszületett viszont a magyar szerelmi líra. 
Hála Balassi Bálint költői öntudatának; adatokban e korból egyébként 
oly szűkös irodalomtörténetünk még az esztendejét is tudja (28)". Nagy 
lépést tesz a kötet afelé, hogy a köztudatban (nem hamisan, de mégiscsak 
egyoldalúan) szereplő borivó, katonáskodó, hódoló és hódító Balassi-
képet a művelt, tudós, fejfájásig olvasó, a kortárs irodalomban szinte 
naprakészen tájékozott költő vonásaival egészítse ki. Kár, hogy a két 
portré nem forr egybe a szerző tollán, hanem hol egyik, hol másik 
bukkan elő aszerint, melyik válik aktuálissá. Sajnos e kettős ábrázo-
lásban is a poéta doctus húzza a rövidebbet. Ebben talán az is szerepet 
játszik, hogy a szerző a vallásos irodalomhoz nem közeledett olyan 
bensőséges megértéssel, mint a vüági, elsősorban a szerelmi tematiká-
hoz. Nemcsak a kortárs irodalomról nyújtott körkép, de a Balassi-
költemények esetében is halványabb a vallásos ihletésű művek taglalása 
a szerelmieknél, és nélkülözi azok fantáziadús, láttató erejét. Balassi 
istenes verseiből csak az intellektuális gőg vonásait emeli ki, a hajlott 
fővel-térddel, orcáján legörgő könnyekkel könyörgő, megkínzott ember 
alázata a könyv olvasója előtt rejtve marad. Nem véletlen, hogy az 
óceánum partján töltött hónapokról szóló fejezet (Ezeket írám az 
tenger partján), amelyben pedig a tudós költő képének mélyebb kibon-
tására nyílt volna lehetőség, némüeg külsődleges leírás maradt. 

Érdekes kísérletet tesz Nemeskürty István a véleménye szerint eleve 
sorozatnak íródott Anna-versek eredeti sorrendjének meghatározására. 
A versfüzérben fölismerhető belső, pszichikai fejlődés és az egyes költe-
ményeket mintegy őrszóként összekötő fogalmak alapján általa helyre-
állított sorrend nagyobbrészt meggyőző, noha indoklása nem mentes a 
zökkenőktől (pl. a Bizonnyal esmérem rajtam most erejét megelőzi a 
Most adá virágom kezdetűt. Nem л „vagyok szeretője?' kifejezés, amely 
valóban „csak a múlt század óta kapta azt a fanyar-bódító parfőm-
illatot, ami egy titkolva élvezett testi kapcsolat képzetét ébreszti ben-
nünk [18.]," hanem a „szerelmibe bévett" fordulat tanúskodik arról, 
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hogy a versszerző már „leszakította az ajándékul kapott virágot". Vajjas 
Béla Balassi nagy ciklusáról szóló fejtegetését közölve (174-178 . ) a szerző 
maga is idézi ezt az értelmezést, anélkül, hogy a helyességét vitatná.). A 
Balassi-szakirodalomnak a nagyciklussal kapcsolatos legújabb eredmé-
nyeit Nemeskürty István a verscímek „regényes értelmező" szerepének 
hangsúlyozásával finomítja, ezzel is aláhúzva: „Balassi voltaképpen két-
szer alkotta meg verseit: először az alkalom hatására; másodszor hogy 
egy önálló művet, egy verses szerelmes regényt állítson össze belőlük 
(178.)". 

A könyv zavartalan élvezését több helyütt gátolják apró pontatlan-
ságok, ellentmondások. Nem világlik ki, miért nevezi a szerző az ízig-
vérig manieristaként számontartott Rimayt .jeles barokk költőnek" 
(219., 247.); szóértelmezései olykor elsietettnek tűnnek. Vajon nevez-
hette Balassi „árva szép szűznek" az özvegy Dobó Krisztinát! 109)? 
Vajon miért vonatkozik az ajándékokkal elhalmozott Dienes „Hiszem 
jól jártam ma?' felkiáltása juhásztáncra (45.)? Vajon hogyan ihlethette 
a Júlia szobrát mintázó Secundus Balassit a Dobó Jakab éneke ellen 
szerzett ének oly intim, oly meghitt „Hát engem irr!" betoldá-
sára (157.)? . Az írni szó ugyanis festést igen; de faragást, mintázást -
ismereteink szerint - nem jelentett. 

Kétszeresen nehéz dolga van annak, aki olyan korból, környezetből 
állít hőst a ma elé, amelyről a ma olvasójának kevés az ismerete. 
Nemeskürty Balassijának talán a legnagyobb érdeme az, hogy ember 
marad, lehetőségei hálójában botladozó, többnyire jól, néha azonban 
rosszul cselekvő ember, akinek csak az élettere más; élete példája 
azonban érthető és mai. Megadja az olvasónak a magához mérés lehető-
ségét, s ez minden igazi „népszerűvé", közkinccsé válás próbaköve. 
(Gondolat, 1978.) 

S. SÂRDI MARGIT 

A KORTÁRSAINK NËHÀNY KÖTETÉRŐL* 

Gondolom, egy olyan sorozatot, mint a Kortársaink, elsősorban 
praktikus igények hívnak életre, főképp praktikus funkciókat kell betöl-
tenie. Csakhogy ezek a gyakorlati feladatok nagyon is szoros kapcso-
latban vannak mindenféle elvi kérdéssel. Ha nagyon szigorúan vesszük, 

•Borbély Sándor: Gellért Oszkár, Fenyő István: Vas István; Fülöp 
László : Pilinszky János; Tamás Attila: Weöres Sándor 
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