
Rónay György
I I I

ISTENHEZ HANYATLO ARNYEK
Megüzeték s nem nyugszom addig,
Mig hitedet meg nem nyerem,
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék. míkor clhanyatlík.

S hányattatem. miként a sáska.
Mert csak Tenéked van erőd

S mert nem láttam régen előbb:

Nem szabad hinni senki másba.
Ady.

Egy évvel a Balassi-testvérek halála után - Bálint. él. költő 1594
május 30-án pusztult bele töröktől kapott sebébe, öccse, Ferenc júliusban
esett el egy tatárokkal vivott csatában - Darholcz Kristóf összegyűj

tötte, előszóval látta el és Bártfán kiadta "Epitaphia Valentini et Fran
cisci Balassa" címmel azokat a latin verseket. elégiákat, epiqrammákat,
epicedíumokat, melyekct a nyugati Fölvidék "minorum gentium" humanista
poétáí írtak a kettős gyász alkalmából. "Ha pedig valaki azt vetné elle
nünk ..,- olvassuk az előszóban - hogy kettejük közül az egyik (tudni
illik Bálint) nagy, sőt egyenesen szörnyűséqes bimökben leledzett, az
vegye nyomban eszébe közös emberi gyarlóságunkat. aminél fogva semmi
sem jellemzőbb ránk, mint hogy vétkezünk, elbukunk". Amikor Balassi leg
hűségesebb tanítványa, hagyatékának gondozója, halálának "versekkel
ékesítő]e"• Rimay János tervezett kiadása elé megírja mesteréről nagy
éleslátásra és tájékozottsáqra valló tanulmányát s az emlitett Darholcz
Krístófhoz intézett latin ajánlásat. szintén emlegeti ezeket az ócsárlókat.
irígyeket, ellenségeket. Sőt írt már előzőleg is - éppen ebből az ajánlás
ból tudjuk - a költő védelmében "apologeticum proernium't-ot annak
a kötetének az elejére. amelyben a Darholcz-kíadta epitáfiumokat for
dította le a deákul nem tudók kedvéért.

Kik ellen kellett védeni Balassit s miért? Kik ezek az ellenségek?
Elsősorban a virágénekek, a szerelmi költészet elvi ellenfeleire gondol
hatunk: azokra, akik szűzek s ifjak erkölcseit féltik e "fajtalan" versek
től, mint "a virág és szerelem ének hallgatást. lant, síp, dob, trombita
szóbelí hajahuját" keményen kárhoztató Bornemissza Péter, él házakban
"kardéra" tudott, "undok és lator" virágénekek ellen mennydörqö Páz
mány s velük együtt mind a prédikátorok s lelkipásztorok.
Jellemző, hogy még Rímay is, aki pedig elsőnek igazolta nálunk a sze
relmi költészet jogosultságát, értékétés hasznát a nemzeti nyelv emelé
sében, nagy humanista kulturával hivatkozva nemcsak az amik költökre.
hanem a modernekre, köztük Dantéra. Petrarcára is, (s kortárshoz ké
pest meglepö biztossággal, máig érvenyesen helyezve el így Balassít az
európai reneszánsz világában): még Rimay is kárhozatának egyik oka
ként adja - paráznaságról írt (vagy fordított) munkájában - egy
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pokolból hajdani kedveséhez följáró néminemű vitéz ajkára, hogy "sze
relemmel való énekeket mondott".

Nem mintha a tilalmaknak túlságosan nagy foganat juk lett volna,
hiszen Balassi "virágénekei" már a költő életében népszerűvé váltak.
olyannyira. hogy ebben az irodalmi tulajdont illetően hazankban még
jobbára középkorías fölfogású korban sokan valósáqqal kisajátították s
a maguk igényeihez alkalmazták őket. amin azután Balassi méltatlanko
dott is: ..Nevelern azokat s búsulás nélkül sem szenvedhetem, akik akár
mi irásomat Í3 elméjüknek csontos pórázára kötvén. sok igéknek változta
tásával (obruálván sensusit is) veszteqetík, festetík, és ízetlenítík". Folyt
ez a magyar dalstílus fejlődese szempontjából igen jelentős zsákmányo
lás századokon át - kéztratos énekeskönyveink tanúskodnak róla; ••mar
cangolták mód nélkül" Balassi költeményeit. s nemcsak hatása lett egyre
általánosabb a versszerzökre, hanem olyanok ·is bőven akadtak, akik
- az •.Istenes énekek" 1665-i kassai (s talán már a harmincas-negy
venes évek fordulójáról való bártfai) kiadásának előszava, egy magát
pannóniai ..Solvíroqram" anagramma alá rejtő szerzőnek nagyrészt Rírnay
gondolatait variáló műve szerínt - "elmés· voltukat akarván rnutoqat
ni, felette igen megvesztegették (a költő verseit). maguk vagy másoknak
nevét kikalapálván a versek fejéből, és igy aztán az ő elmejükből szár
mazolt munkának mondják", De folyt tovább ugyanakkor a szerelmi
líra "hivatalos" kárhoztatása is s ez az oka annak, hogy bár a huma
nisták büszkén hivatkeztak e nemben is klasszikus mintáikra, a köz
véleménnyel nem mert szembeszállni senki és Balassi - meg Rimay 
szerelmi énekeit nem merte kiadni sem a rejtélyes Solvíroqram, sem más.
Épp elég merészséq volt az anagrammás "pannóniaitól", hogy ország
világ előtt, nyomtatásban odamondta amúgy magyarán a véleményét
az okvetetlenkedöknek. ..Vannak sokan oly ízetlen és agyafúrt emberek.
akik hiában való csácsogó nyelvüket megzabolázni nem tudván e vitéz
urat immár halála után is rágalmazásokkal sértepetik. azért, hogya régi
tudós embereket követvén szerelmcs verseket irt. Ugyanis inkább akart
a tudós emberekkel gyaláztatni. mint a bolondokkal dícsértetni". Hogy
egyeseknek nem tetszik? Csoda is volna. ha tetszenék, inert hiszen
a bölcsek mondása szerint "az erényt nyomon követi az irígység". Azon
fölül meg - s látni, hogy írónknak nem volt túlságosan magas véle
ménye kora magyarságának irodalmi ízléséröl - "nem jó disznó orrá
ban arany perec, nem is illeti a szamárt bársony nyereg, a bolondnak
jó a Iapenz is"; se Balassi. se más munkája nem ezeknek való, hanem
csak annak. "aki tudja, hol lakik s mit eszik".

Azok a bizonyos ellenségek azonbarn nemcsak világi költészet iránt
bizalmatlan moralísták, afféle szellemi ellenfelek. esetleg az új humanista
ízléstől idegenkedő konzervatívok voltak; Ami Balassitól levél, emlék
írat. vele kapcsolatban vallomás. tanúságtétel fönnmaradt, az jóformán
mind tele ádáz pörpatvarral. haraggal, sebzö gJnllyal vagy sietős men
tegetődzéssel; egy vad, ellentmondásokkal zsúfolt. keserű tűzben égő

élet füstje-korma csap ki belőlük. Míntha folyton magára gyujtott há
zakból menekülne, hidakat égetne. mezöket perzselne föl n.aqa mögött.
Amerre jár. vihart kavar maga körül; harag. fenekedés jelzi a nyomát.
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Otjában mindenfelé hirtelen dühe s féktelensége magvait vetette el; ellen
ségek, rágalmazók, becsmérlök serege volt a termés. Annyi volt a ro
vásári, annyi képtelen kaland és vakmerő, meggondolatlan, életre-ha
lálra menő csínytevés. hogy mi sem lehetett egyszerűbb, mint még na
gyobb képtelenségeket fogni rá s amúgyis veszettnél még veszettebb
hirét költeni. "Amint ügyeit Rómában intéző barátaitól bizonyossággal
értesült - vallja 1586 augusztus 24-én az esztergomi káptalan előtt -,
őt egyesek azzal vádolták ott V. Síxtusnál, hogy ő a keresztény név
szörnyű ellenségeinek. a törököknek mohamedán széktájára és eretnek
ségére tért volna és hogy zsenge korban levő fiát török rítus szerint
kereszteltette és a Musztafa nevet adta volna neki; ő tehát óhajtván
ezzel a méltatlan és az igazságtól messze álló váddal szembeszállni és
hitvallásával ellenségeinek rágalmát nyílvánosan elóttünk visszautasítani,
a felül mondott Szentatya atyai és jóságos indulatát, melyet ellensé
geinek viszálykódása elidegenített, meqszerezni" ...

A vád valóban messze áll az igazságtól. de ellenségei mégsem egé
szen vaktában hadakoztak. Ha rágalmuk a valósággal nem is, Balassi
természetével mintha mégis számolt volna: olyan ember hírében állt
s olyan is volt, akitől kitellenek ilyen képtelenségek, megmagyarázha
tatlan, rejtett indulati forrásokból táplálkozó tettek, mai kifejezéssel
így is mondhatnók: "action gratuite"-ek. Tudjuk, hogy mint huszonegy
esztendős fiatalember részt vett Békés Gáspár balul végzödött hadjára
tábanc szétszórt csapata töredékeire lecsaptak Haqymássy Kristóf embe
rei s az egyik husánggal fejbevágta s úgy ejtette foglyul az ifjú vitézt.
Valóban "megsiketült belé s a kórság is gyakorlatossággal üti el, úgy
annyira, hogy sem élhet, sem halhat vala" -~ ahogy Báthory István
írja a nagyvezérnek; vagy mindez csak túlzás a török felé, aki váltig
sürgeti a foglyait nyúzó, pogányt fondorlatosan törbecsaló félelmetes
Balassi János -fiának kiadatását? Akárhogyan áll is a dolog: amit Balas
siról a ránkmaradt okmányokból megtudunk, . amit verseiben magáról
elárul, az mind zaklatottsáqra, egyensúlyvesztésre hajlamos, sebzetten
érzékeny, ellentétekben égő li ellentétekben fölőrlődő idegrendszerre vall.

Aztán meg mintha az évek folyamán mindegyre mélyülö hasadás
volna ebben a lélekben valóság és képzelet közt, mintha rossz volna
a perspektívája, annyira, hogy olykor úgy érezzük, nem is egészen fe
lelős a tetteiért. Annak, amit hirtelenében - s a maga sajátos. önmaga
körül forgó érvelése szerint joqosan - elkövet, nem számol a követ
kezményeiveI; később értetlenül néz szembe a viharral, amit magára
zúditott. Kezdetben, amíg e különös, vad természet reflexei még épek,
a válasz hetvenkedés, gőg, fölény és gúny, mint -abban a levélben, me
lyet a selmecbányaíakhoz ír 1578-ban, válaszul amiatt való tíltakozásuk
ra, hogy ő a bányabíró. Rubíqallus legényét a hévízben elverte. "Ha
volna is némi vadság és keménység természetemben - írja egyszerre
nemesi, udvari' és költői öntudattal - nem enyhült volna a múzsák
nyájasságá:nak, a tudomány ékességének, vagy a hosszú vándorlásnak
és a huzamos udvari életnek hatása alatt? Higgyétek el, bennünk is vér
buzog és a nemeslelkűség szelleme előttünk is ismeretes ... És Herkulcsre
mondom, nekem ti nem félelmeteseknek, hanem nyomorultaknak látszo-
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tok, ti, kiket Isten a bányák állandó és dicstelen munkájának vetett
alá és kiknek hírneve alig jutott túl azon házak küszöbén, melyben
laktok. Ez az, amit egyelőre feleletül üzenek nektek a hozzám küldött
levélre, amint ti is kivántátok" de szívesen megengedem. hogy bármi
lyen értelemben magyarázzátok". A Semmemé ügyében tett nyilatko
zata sem kevésbbé jellemző. Az eset ismeretes életrajzából. 1583 tava
szán Zólyom közelében mcqtámadta, nyergébe kapta a hodrusbányaí
mészáros özvegyét és - Soós János alispánnak Dobó Ferenc főkapi

tányhoz tett jelentése szerint - nem "abutált ugyan vele", hanem csak
kényszeritgette a bűn elkövetésére, "ez a kerryszerrtés pedig nem lett bot
tal. veréssel, sem öleléssel, hanem szóval". A dologból Iö.jeientés és bot
rány lett. s vele kapcsolatban a polgárság beadványaiban fölsorolta
mínden fölgyűlt panaszát a rakoncátlan löúr ellen. Balassi sem rest.
terjedelmes védekező, vagy inkább talán vádoló hatban tiltakozik Ru
dolf királynál "ellenségei tömegének rágalmai és csalárdsága ellen", majd
szepternberben megjelenik a meqyeqyülesen s beidéztetí a zólyomi bi
rót, aki nem tud "fő dolgai míatt", vagy ami valószínűbb. nem mer
megjelenni; s erre aztán "Bálint uram felállván bizony keményen felele
mind birónak, mind a tanácsnak és azt a vármegye könyvébe beíratá".
Ez a "kemény felelet" egy sereg féktelen szidalom a zólyomi bíró és
tanács fejére, amiért a rendes pörös utat megkerülve eqyenesr az udvar
hoz fordultak, amiért rágalmazzák s amiért azzal vádolják. hogy "éjjel
nappal iszik és hogy mind szolgáival egyetemben szibarita életet visel",
holott ő bizony ,.soha nem tudja. a szíbarita élet rni legyen'. A követ
kezö, drasztikumokkal fűszerezett mondatokból, melyek, U2 feledjük él,
hivatalos fórum előtt annak rendje s módja szerint való hivatalos tilta
kozásként hangzanak el, még ma is csak úgy sistereg a düh és rneqve
tés; nyomon követhetní, amint a szíbaríta élet vádja, ami nyílván igen
fájt neki, egyszerre földühiti; elönti agyát a mérhetetlen "harag s már
nem ura se szavainak, se gondolatának. Nagyon is értjük. hogy a biró
tanácsosabbnak látta fontos ügyekre hivatkozva kijelentem. hogy "sem
miképpen nem jöhetne" a megye elé. "Hogy vigan laktunk. nem tagad
juk - vágja oda Bálint - de mí azzal se bírát, se más polgárt nem bán
tottunk. Abban pedig az én italombanmi ellenük lehetett nekik. soha
nem tudom, holott sem a k ... anyjuk gyatra borát, sem a k ... bestia
apjuk keresményét nem ittuk, hanem a mi magunkét költoqettük ... Ez
legyen énnékem válasz". S ugyanez a rettenetes, észvesztő indulat jel
lemzi a Szkárossy György elleni ügyét is: apja hajdan miat:a verte meg
s ő most, hogy találkozik vele. eszébejut a régi eset s keményen meg
fizet érte. "Bestia hitetlen lélek, k .. Ji - üvölti Pozsonyban, Byrensoff
János házában a riadt tiszttartónak. míközben rárohan s "kemény ütle
gekkel illeti" - vagy meghalsz ma. vagy meg szegik ezentúl egynéhány
oldalad csontja, hogy soha, ha megélsz is. emberré nem leszesz belé:
mert jutott eszemben, beste lélek, k .. Ji! te éretted mint vert volt atyám
Divényben! Azért bestia lélek, k ... fi, bizony te is meghalsz ezentől éret
te. ha meqél sz pediglen. pénzes kocsin min gyárt küldtön küldlek Uj várba.
holott fél esztendeig nem látsz napfényt" ...

Amí az okmányokbarn melyek ezekről az erőszakoskodásokról. pö-
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rökről ránk maradtak. a legmeglepőbb és legjellemzőbb: Balassinak
többnyire szent meggyőződése. hogy neki van igaza. Mintha a tettet
holmi önkívületben. Rimay emlegette két bűne, ..ira et luxuria" vala
rnelyikének, dühnek vagy érzékiségnek a mámorában követné el. s aztán
utólag - a magafajta természetek szokása szerint - megszerkesztené
a tett apolóqiáját, egész jogi rendszert építve védelmére, iqazolására,
annak bizomyítására, hogy jogosan járt el s nem vétkes abban. amivel
vádolják. Ott van egy példának a sok közül a Som merné említett esete.
Nyilvánvaló a Balassi erőszakoskodása, (ami egyébként nern ment rit
kaságszámba akkoriban. mídöri ha szétnézünk. az országromlás okait
sorolgató Magyari István szerínt "rettenetes paráznasáqokat, bujasáqo
kat. házasságtöréseket és tisztátalanságokat· találunk lenni mí.iden rend
beli emberek között"}: ő azonban nemhogy vétkesnek érezne magát.
hanem fölényben van s viszont vádol. mégpedig szokásához hiv en ..jogi"
érvekkel. ha útját állta ji a szép özvegynek. sérelme nélkül engedte
szabadon s különben sincs a dologra kellő bizonyíték, és igy tovább.
Egy hogy úgy mondjuk irreálisan elkövetett cselekedet. s utána egy nem
kevésbbé irreális. de nagyonis valóságos szándékú jogi érvrendszer a.
cselekedet igazolására: ez a lélektani menetc Balassi színte valamennyi
..ügyének",

Ezen a pszichikai sablonján belül azonban lehetetlen. meg nem fi
gyelni a szornorú változást: a Iölörlödést, a természet lassú hanyatlását.
fokozatos meqtörését, összeomlását. S megflgyelhetünk más valamit is.
A Rubíqallus-eset. Sornmerné-hotrány hetvenkedő hangja mínd rítkáb
ban csendül föl; s mind több a nyoma a kapkodásnak. bizonytalanság
nak; ahogy fiatalságában az esztelen düh és perzselő vágyakozás. úgy
önti el most valami más: valamiféle menckülcsváqy, egy bizonyos pá
nik. Ismerjük házassága történetét: unokahúgát veszi el. amit a wer
bőczyánus törvények tiltanak. erővel foglalja el a felesége tulajdonának
tartott pataki várat. honnét még aznap kiszorják friss asszonyostul a
Dobok emberei; következik a pör. a vérfertőzés vádja. az infámia. s
ráadásul feleségének ..árulása". Hanem mintha korábbi hadakozásaiban
tanult volna a saját kárán, amire rászánja magát, azt most már előre

is igyekszik jogilag meqtárnoqatni, végletes ..éncsséqében" természetesen
korántsem tárgyilagosan. hanem úgy. hogy megfeleljen a tervének s
utólag hívatkozhassék rá: ismét csak a realitás látszatát akarván adni
az irreálisnak. Werbőczy törvénye világosan beszél a házasságjog kér
dé-eiben s nyilvánvaló. hcgy Balassinak szabályszerű dispenzácíót kel
lett volna kérnie. nem pedig a törvény előtt kevés súlyú s eléggé fele
lötlen tanácsot. egyrészt történelmi példákból másrészt hazánkban nem
érvényes törvénykönyvekből s a "hitén levőpűspökök és főpapok

akaratából és biztatásából" . Ilyen előre, de valóságérzék híjján tervező,

naív és jellemző furfangosság nyilatkozik meg volt qyámjával, a kapzsi
és valóban furfangos Balassi Andrással. unokabátyjával kötött adásvé
teli ügyben is. mikor elherdálja, valósáqqal rátukmálja vagyonát. a- visz
szavásárlás olyan eshetőségeít tartva nyitva. amelyek éppen Andrással
szemben aHa lehetnek érvénvesíthetök.. Mielőtt magára gyujtaná az
erdőt. körülbástyáz egy-két tisztást, amin majd a nagy égés után esetleg
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megvetheti a lábát. Ám bármilyen is ez a ravaszkodás, azt aligha ál
líthatjuk, hogy a valódi ravaszok módjára hideg fejjel és józan kíterve
léssel végezné. Úgy sejteni, hogy ebben is már inkább csak az ösztönei
működnek: szilárd pontokat akar biztositani abban az Irrealitásban.
amelybe pánikjában hanyatt-homlok veti bele magát s amelyben aztán
vakon s már-már eszelősen .vergődik. Ebben a szegény, zaklatott, kap
kodó lélekben mintha egyre jobban elhatalmasodnának a rontó erők,

a "faggató pokolbeli ördögök", a mániák: az üldöztetés rögeszméje, a
pánikérzést ahogy például azt hivén, ügye az országgyűlésen tárgyalásra
kerül, riadtában valósággal kifosztja magát, s aztán Mátyás főherceg

hez írt levelében akaratlanul is föltárja rettegéses lelkiállapotát, "utánam
az özönviz"-hangulatát: "lelke zavarodottságát", "üllő s kalapács közé
szorultát" emlegetve; s ahogya szinte félönkivületi tett elkövetése után,
mint valami részegségből józanodva föleszmél, s csak így, csak már me
nekültében jut eszébe, hogy valóban pontosan informálódjék is afelől,

ami miatt mindenét prédára vetette. Akkor aztán, a pánik csöndesül
tén , az elgyötört, kifosztott, védtelen lélekben megfészkel a rögeszme
s elkezdi dúlní, vagdalkozásokba és ravaszkodásokba hajtani, eszelős

dühkitörésekre ingerelni, mint Mátyás főherceg ellen például, hogy rég
föladva egykori büszkeségét, utána megtörten megalázkodjék s fogadja
a hivatalos megrovást, nyilvánosság előtt penítencíázzék, beismerje félig
meddig azt, hogy immár nem felelős magáért, hiszen "lelkének nagy bú
jában elkeseredett kedélyét mérséklení nem tudja". Kortársal maguk is
látják ezt az összeomlást, fölbomlást. Öccse - (vagy öccse nevében

.maga Bálint?) - emlegeti "őrültségét, melyre a sajgó fájdalom s lelké
nek nagy zavarodottsága vitte"; Illésházy főispán beszél róla, hogy
"balszerencséjétől,szerencséjének különíéle viharaitól hányattatva elszán
tan vakmerő lett"; s ő maga így hárít el egy ebédmeqhívást: ,,'Megrettenve
a szégyentől, hogy az én mostani szerencsétlenségem képe vetődik föl.
hazamentern. nehogy az én változatlan sorsom nyomorúsága bárkinek is
csúfság és látványosság tárgyául szolqáljon. Eszembejutott ugyanis az a
gondolat, hogy részint a már elszállott viruló életem, részint jelenlegi
nyomorúságos életem avval elütő és ellentétes képet mutatnak. minek
gyászos gondolata úgy megzavarta lelkemet, annyira elvette minden
jókedvernet" ... Igy indul ki Lengyelbe, megtörten, fáradtan, megöre
gedve, s még mindig megkeseredett szerelmén ráqódva, [úlia-Annán, a
bosszú szerencsétlen, később újabb megcsúfoltatását okozó rögeszmé
jét melengetve, táplálva, majd meg elnyomva szivében: "Ne gondolkod
jál ez rút bosszúállásról" ... Ott künn aztán még egyszer rámosolyog
a szerencse. Coelia. az "ország napja" képében.

***
Milyen féktelen tüze izzott ereiben a .Juxuríánek", érzékiségnek!

Egyik legkorábbi versében írja, "Morgay Kata nevére": születésében Vé
nusz a maga szolqálatára szeqődtette:

Reám eleitől fogva gondot viselt,
Mínt fogadott fiát erkölcsemben kedvelt,
Látván természetemet, jól magához nevelt.
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Valóban az volt, amire "természete" predestinálta: Vénusz neveltje,
fogadott fia. Minden búja-baja mögött legvégül ott ez a parázs, ott az
ördögnek ez a bájitala. "Vétkeztem ellened, vitt ördög az bünben - És
az test az tőrben". Cupido nélkül se kedve, se öröme: eleme a szerelem
kin ja és emésztődése, mint szalamandranak a tűz, "azonnal elveszek,
ha az kivül leszek, többet, tudom, nem élek"; mindenkor cl szerelemísten
táborában élt, abban vitézkedett, "fő tagja scrcqének",

Ne tévesszenek meg a humanista sablonok és antik istenségek: a
valódi mesterségtudás elengedhetetlen kellékei s a kifejezés természetes
eszközei a korban. Nem hideg költői játék ez, hanem őszinte, sokszor
véres vallomás. Adyig nincs költőnk s kettejük mellett a viláqírodalom
ban is kevés van, aki igy érezte s ily erővel vallotta volna meg a szere
lem rettenetes, égető, őrlő, pusztító erejét, végzetességét, a szerelmet
mint valósáqqal elemi és kozrníkus erőt, s a szerelemnek valo fátumszerű

kiszolgáltatottságot. Meg a szerelem s érzékek mámorát, azt a tombo
lást, melyben a szoronqatott, gyötört lélek már mindegy is. hogy ki mel
lett, de valamiféle pogány, díonízoszí részegségben föloldódik, elfeled
kezik, táncol, ujjong s magát tékozolja. Észvesztő szerelern ez: a "Gianeta
Padovana" nótájára szerzett ének, hogy "valljon s ki élheti én nálamnál
nagyobb kedve szerint .víláqát", a Tíefenqraben gyanús nöíröl, "Bécsi
Zsuzsánnaról S Anna-Máriáról" való dal, "minden édességgel, ölelqetés
sel, tánccal, gyönyörűséggel", amiről aztán jobb is bővebben nem szólní,
meg a lengyel "cortegiánák" közötti nagy mulatozások emlékei, a "por~

cogós Annóka" kis táncszója s mindenekfölött a "Kit egy citerás lengyel
lányról szerzett", végső szakaszában ezzel a szinte tobzódó ujjonqásá
val, citeraszaggató extázisával a paroxizmusáig csapó .Juxuríának":

Lengyel szép Zsuzsánna vervén elteráját
Es mondván utána gyönyörű nótáját,
Eszem vesztve, eltévesztve, szerelmébcn síllyesztve,
Felgerjesztve és ébresztve, szivemet elrekcsztve,
Belső tűzze! emésztve,

Ne tévesszenek meg az Anna-Júlia iránti szerelern s utóbb a Coelia
idill petrerkista közhelyei és tudós "versszerző találmánya!" sem. Ne
vegyük puszta metafór ának, mikor a szerelem "tüzét" emlegeti - s
hányszor! - ne vegyük puszta hasonlatnak. kölcsönzésnek a hurna
nísta líra közkíncséböl, amikor a "láng közt járó, szárnyon szepen re
pülő bogarakhoz" hasonlitja magát. Szerelern nélkül szinte nem is érez
te, hogy él. Amikor rabsága miatt siránkozik, valódi rabságot érthe
tünk: kiszolgáltatottságát érzékeinek s Julia "nagy szerelemmel villámló"
szemének. "képtelen" szépségének. Szive meztelenül kitárt célpontja
Cupido nyilának: "Mert én nálamnál, mint egy nagy célnál közbül
senki sem áll"; s a szerelem törvényeinek "noha vesztenek - mondja
- kételen kell cnqednem". Ma már tudjuk. hogy Júlia sem a petrar
kai-humanista "kegyetlen kegyes" egyik változata, hanem valóban olyan
volt, aminőnek a neki szentelt versek festik: szeszélyes. kegyetlen,
kedvesét szüntelen kínzó, szeszélyes és féltékeny - "Oristen, hogy
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lehet az kegyetlenségnek ilyen nagy szépség fészkel" - másfelől meg
önző. gögös és gún1Yos. gyüjtő-harácsoló s ha kell, írqalmatlan. Szerel
mük nem vértelen s antik meg neolatin, ovidiusi, angerianusi, petrarcai
míntákra szabott sablonos történet, melyben több a képzelet. mint a
valóság s az irodalom, mint az élmény, hanem nagyon is igazi, maga
feledkező, majd marcangoló és acsarkodó, fokozatosan elmérgesedő szen
vedély, afféle .Jiéjja-nász": s Balassi sem humanista inyedalatokat kí
nálgató párja amaz újlatin poetáknak. kikből alkalomadtán bőven me
rít, hanem amit mond, azt át is élő. át is szenvedö prédája, érzékeinél
kötött rabja ennek a tigris-asszonynak. aki irgalmatlanul vérét-velejét
kíszívja.

... egy kárhozottnak pokolban nagy kányák sz ivét rágják, szaggatják,
De nem fogyaszthat ják. noha ráqton-ráqják, mert nőttön -noní látják.
Én szivernet is igy, mikor én hozzám víg. ő nevelten nevelt.
De viszont rnlnt kánya ő kegyetlen kínja rágja. szaggatja, eszi,
Én állapatamat, mínt egy kárhozatot oly keservessé teszi.

Nem "üttön-üU"-e a szerelern. nem emésztődik-e tehetetlen vágyában
"szörnyű kínnal" éber éjszakáín. nem űzi-c föl áqyából "keservesen
áhító lelke" s a szivcbeli tűz: .Lltcádon járok. reád vigyázok, de sze
mem nem saldít" ...

•.Imádja" Júliát. Ez a rettenetes szerelern. miota Annát többé nem
birtokolhat ja, s mióta esek annál mohóhban és sóvárqóbban kivánja
szeretí, míndínkább telítődik vallási képzetekkel. Júlia feje körül
mínduntalan kigyullad valaminő gloriola, mcnnyei dicsőség ragyog ar
cán, istennő, kinek "összekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel" kell kö
nyörögni, kinek oltárán áldozatként hamvad ei az élet, ki .uneqdícsöült
színbcn" tűnik elő; s amikor fele~ége hűtlensége után eszebejut a köl
tőnek s visszatérne hűséqére. nem afféle profán bűnbánó zsoltárral for
dul-e hozzá? Nyilván mindez megfelel a humanizmus platonista divat
jának. de megfelel a költö-érezte valóságnak is: az egykor megizlelt
s immár elérhetetlen Annának, a bécsi s ki tudja még milyen vig lá
nyokkal való mulatozások közepetr fölrémlő "dicső.3éges asszonynak"
a kultusza.

Közben, szerelme hevében nagyon is érzi, hogy "önmagát veszti",
tudva esik tőrbe, veti magát míndenféle veszedelembe. S itt is tenné
szetének, pszichéjének sajátos vonásai nyilatkoznak meg: a löllobbanás.
vad tűz, követelés. aztán a lemondás, annak a sokat emlegetett ,.veszett
ségnek" az érzése. a "semmi ezért nekem világban már éltem" élménye. s
megintcsak az "utánam az özönviz"; otthagyása mindennek, a bujdosás
nak indulás. Amikor összevész Annával s az "számkiveti". ugyanúgy
"útnakindul", mint később s valóságosan a végleges szakitaskor...Azért
immár nekem el kell most índulnom" ... Száműzött, bujdosó, zarándok:
újra meg újra visszatérő szavai, képei, helyzetei. Amikor végleg belega
balyodik magakeltette ügyesbajos dolgaiba, amikor szalrnatüze pernyévé
omlik, amikor dühe egyszerre lelohad s ő ott leli magát a fölperzselt
puszta közepéri. az ilyen végletes természetek jellemző gesztusával, egy
reménytelen legyintéssel indul el "világ határira való bujdosásra".



Vagy leborul s kétségbeesetten. hunyt szemmel veti oda magát
valakinek az ölébe vagy a lábához. Annáéhoz? Mintha volna ebben a
szerelemben. legalábbis kezdetben valami ilyen odamenekvés, valami
"anyakeresé.s" is - Anna. tudjuk. jóval idősebb volt nála - amire
rávallana talán egyik-másik sora is. mint ez például:

Te bőcsülhetetlendrága szerelmesem,
Kinek jóvoltában nyugszik fáradt lelkem.
Nincs kívüled nekem.
Ki sok bánatimban vigasztaljon er.lJem.

De Anna mindenre alkalmasabb volt. mint ilyen szelid. viqasztaló. anyás
szerelemre. Bálintban pedig olthatatlan sóvárgás él erre az odaborulásra,
odaevésre. fejének erre a csüggedt. alázatos. bízó odahajtáára, "remeny
telen" életének megnyugvására. "Veszettségében". amikor kormánya
tört hajóhoz hasonlítja magát, eszébejut az egyetlen biztos vigasz és rév
p.art: "Hozzád kell esnem én imádsáqornmal": világ gonoszsága. ellen
ségek. üldözők. Anna. szerelern elől ..odaesik" az Isten elébe.

Istenes versei. bár akadnak közbül is. inkább kerülköznek ifjúságá
ban és élete veqér», itt már szinte míndcnt elborítva. Ifiúsáqában. érthe
tően: míkor még frissen él emlékezetében volt tanára. Bornemisza Péter
tanítása hitről. penitenciáról. s amikor még jobban megrázzák az élet
óhatatlan csalódásai. jobban bántja a bűntudat. Utóbb mintha meqed
zödnek. mcqszokná a bűnt is. szenvedé st is; s az istenes énekek meg
fogynak s inkább alkalomszerűek: tervezett házasságai előtt a bánat.
meqtisztulás és jó élet vágya szólal meg bennük, a helyzet s egy hozzá
kapcsolt műfaj hagyományaihoz híven; egyébként azonban a vallásos ele
mek-emlékek profanizálódnak. főlszívódnak a Júlia-ciklus szerelmi kul
tuaába. Míg aztán legvégül valóban nem marad Istenen kívül más vi
gasztalója ennek a saját kísérleteivel küszködö megzavart szívnek.

A végbeli élet. igen. az is nienedeke volt; oda ..távozott bánati
bul", ott újhodott meg lelkében. annak látványaiban találta meg a bol
dogság képeit. ahogya •.Christina nevére" záró versszaka tanúsítja; ott
örvendezhetett szerelemtül való szabadulásának s ott érezte magát igazán
elemében:

Örülök. röpülök, nemkülönben mint karuly,
Kinek sárga lába Iábszijakbul szabadul.
Nem kesereg lelkem.
Mert mcqmenekedtem
Szerelern békójábul.

Maqányos-áqának érzése is föloldódott ott, a szegény haza védelmé
nek ebben a közösséqeben, amelyről nem egy mcqható emléke tanusko
dík a Végvári életnek. Egy magasabb cél szolqáíata s egy nemcsak hadi,
hanem egyben erkölcsi közösség fogadta ítt magába, s ide. ebbe az élet
Le váqyhatott vissza később abból az ínqovanyból, amive az élete
lett; ezt még költészelénél is többre becsülte: "Ha tísztesséqescn szolqál
tatnának velem - írta öccsének Lengyelből - ne véljen senki oly bo
londnak, hogy örömestebb a szolgálatban, mint a versfaragásban nem
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foglalnám elmémet?" Tatát, Palotát szerette volna s egy ilyen kapitány
ságtóI. a haza végvári szolgálatának aszkézisától remélte volna élete
meqjobbulását, rendetlenségeinek munka által való meqtcqyelmezését:
..Mert a míndennapí munka és fáradság a testet is meqszelídítené, a
gondviselés pedig az elmémet is megenyhítené az hivalkodásban". De
nyílván útjába álltak, akiket magára haragított. s mégínkább maqaszer
zette ..veszett" híre; hogy bíztak volna ekkora fdelösséget Balassí Fe
rene ..örült bátyjára"?

Belefáradva az életbe, végét áhítva, halált keresve indult Esztergom
alá. zászlaján Dáviddal, a zsoltáros királlyal s vitézzel, zsoltáros bűnbá

nattal írnmár maga is...Nem azt akartuk-e, hogy így legyen" -- mondta
halálos ágyán, lelkiatyjának ..teste fájdalma. bűne kínja" ellen tusakód
va. Egy Batthány Ferenchez írt leveléből sejtjük, hogy Lenqyelböl ha
zatérte után ís ..jutottak új versek elméjére. nem rosszak bizony" s alig
hanem szerelmesek is. (tán éppen egy bizonyos Fulviához, akit egy gyű

rűvel kapcsolatban emleget); ezeket nem ismerjük. De úgy érezzük.
utolsó évei, attól fogva. hogy az Óceánum mellett ..víqsáqarak" már nem
a szerelmct. hanem Istent vallotta. inkább tellettek a bűnbánó Dávid.
mint a [úlíák, Coeliák, Margaréták és cíterás lányok Jegyében...Rút
fertelmes volt életem - Kiért ím lám meqfizettcm". Egy Isten trónja
elébe .xxlaesö" hajszolt lélek. ..bujdosó zarándok". egy ..Istenhez ha
nyatló árnyék" képét mutatják ezek az utolsó versek.

Nyisd fel hát korodnak. szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát.
Repülvén áldjalak. élvén imádjalak Vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván haljak meg nyugodván bú s kín nélkül.

Végső órájában Isten valóban kinövesztette annyiszor leperzselt s
annyiszor letörött szárnyát. 6, aki ..pro mílitari virtute" esedezve ..szál
kopjájának, éles szablyájának, jó lova hamarságának" vallotta Krisztust
s ..örvendezve ment káromlóíra", valóban úgy halt meg. mint Krisztus vi
téze. .Krtsztus meghalt énérettem, és én hogy ketelkedjcm? Te katónád
voltam Uram és az te seregedben jártam" - ezek voltak utolsó szavai.
És ..igen boldog embemek állítja vala ezért magát, hogy az igen irgalmas
Isten kegyelmes szemeit reája fordítván oly boldog tisztességes véget ren
delt volt életének".

Jegyzet: E Balassi-tanulmány megírására és közlésére az ad Időszerű alkal
mat. hogy most jelent meg Eckhardt Sándor gondozásában Balussí Bálint ösz
szes műveí kritikai kiadásának első kötete: a költő valamennyi hiteles verse s
a tőle fönnmaradt levelek s okmányok. meg a reá vonatkozók közűl a fonto
sabbak. A Vlqiliának nem föladata egy kritikai kiadás és filológiai munka
szakszerű méltatása, annyit azonban meg kell állapitanunk e mmtaszerü ki
adásról. rnely méltán koronazza meg Eckhardt Sándor eddigi folbecsülhetetlen
munkássáqát s munkáít első nagy költönkröl, hogy nemcsak Iílolóqlal szempont
ból kiváló, hanem a nagyközönség számára is clsörendűern használható mind
írásmódját tekintve. mind pedig a benne közölt Iatin okmányok magyar fordí
tásával. A tanulmányunkban idézett Balassí-okmányok magyar fordítását is
innét vettük.
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