
ADATTÁR 

KOVÁCS SÁNDOR 

SZEPSI CSOMBOR MÁRTON VERSEI* 

(Balassi Bálint utóéletéhez) 

Az 1620-ban Kassán megjelent Europica Varietas függelékeként (398—404) Szepsi 
Csombor Márton Két Ének címszó alatt kiadta Ifjúságom vétke gyakran jut eszembe... és 
Egekben lakozó szentséges háromság. . . kezdetű verseit, melyek korabeli és későbbi nagy 
népszerűségét azzal magyarázhatjuk, hogy sorra megjelentek a Balassi-kiadások Istenes 
Énekei kiegészítését képező énekek között. így ott voltak már az elsőben, az 1632-ben meg
jelent Solvirogram Pannonius álnév alá rejtőző protestáns kiadó gyűjteményében is, mely 
kiadásnak ugyan ez ideig egyetlen példánya sem került elő, de megléte Klaniczay Tibor 
bizonyítékai alapján kétségtelenül hihető.1 Ezzel a kiadással ugyanis tartalmilag teljesen 
megegyezett az 1635—40 között megjelent bártfai kiadás a 245. lapig,2 s ebben Csombor 
első verse a 226—232. lapokon olvasható, a második pedig a tartalomjegyzékből kikövet-
keztethetően a 233—240. lapokon lehetett.3 A bártfai kiadást megelőző bécsiben (1632—35) 
csak az egyikkel, az Egekben lakozó szentséges háromság . . . kezdetűvel találkozunk. Ért
hető ez, hisz a szerkesztő : Nyéki Vörös Mátyás győri kanonok, katolikus szellemű és 
jellegű kötetébe nem vehette fel Csombor protestáns dogmákat hirdető másik versét. Többek 
között ennek kapcsán dől meg az az eddigi állítás, hogy a bártfai kiadás a bécsiből származik. 
Honnan vehette a bártfai kiadó az Ifjúságom vétke gyakran jut eszembe . . . " kezdetű 
éneket? Felismerte a két vers közös szerzőjét, ezért helyezte őket az Europica Varietas-ban 
meglevő sorrend alapján egymás után, s látta el az egyiket Sz. Ts. M. monogrammal? Nem. 
Egyszerűen átvette őket Solvirogram kiadásából.4 A későbbi kiadások szintén hozzák Csombor 
verseit. Megtalálhatók az 1665-ös -kassaiban, az 1670-es lőcseiben, az 1677-es, 1681-es, 1691-es 
kolozsváriban,5 stb. A XVII. sz. második feléből való Mátray-kódexben, a valamelyik Balassi
kiadásból másolt énekek között szintén fellelhető az első.6 Dézsi Lajos is felvette őket Balassi 
kiadásába, de a bizonyára Solvirogramtól származó Sz. Ts. M. monogramot, mivel nem ismerte 
az Europica Varietas 1620-as kiadását, nem tudta megfejteni.7 Nem sokkal ezután, összevetve 
a két kiadást, Harsányi István tisztázta a végeredményben egyszerű problémát.8 Ez a köz
lemény azonban elkerülte Eckhardt Sándor figyelmét, aki Dézsihez hasonlóan szintén csak 
kérdőjelesen tételezi fel Csombor szerzőségét, s verseit nem veszi vizsgálat alá.9 Pedig Har
sányi tipikusan pozitivista, minden mélyebb következtetést nélkülöző közleménye, és Klaniczay 
Tibor említett, a Balassi- és Rimay-filológiát sok új, jelentős eredménnyel gazdagító tanul
mányán kívül, éppen ő ismerte fel Csombor Europica Varietas-ának fontosságát a Balassi-

* Munkám megjelenésekor köszönettel tartozom Koltay-Kästner Jenő professzornak, aki kutatásaimat 
irányította, és Klaniczay Tibornak, aki értékes tanácsaival támogatott . 

Dolgozatom idézetei az Orsz. Széch. Kvt.-ban őrzött Europica Varietas-ból (Kassa, 1620. Nyomt. 
Festus János. RMK. I. 500.) és Udvari Schola-bó\ (Bártfa, 1623. Nyomt. Klösz Jakab._RMK. I. 527.) valók. 
A szövegeket betűhíven közlöm' néhány régebbi betűtípus következetes átírásával : á, e = a, e HL á, é + m 
ill. n ; g = é ; g' — e y ; tf —' / / ; é, 6, 6. = ö ; f = s ; u, á = u ; ß = sz ; e = nt ; °ß = que. 

Az idézetek és hivatkozások után zárójelbe te t t római számokkal a könyvek első részeinek (üdvözlő 
versek, előszavak stb.) számozatlan oldalaira, az arab számokkal a számozottakra utalok. A verssorok előtt 
állók, azok sorszámát jelölik. . . . 

1 Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. A MTA Nyelv és írod. tud. Oszt. 
Közi. 1957. XI . k. 2 9 6 - 3 1 4 . 

a Uo: 309. 
3 D É Z S I LAJOS: Balassa és Rimay „Istenes Énekei"-nek bibliographiája (Függelék Radvánszky János 

Rimay-kiadásához) Bp., 1904, 13. 
4 KLANICZAY T.: i. m. : 3 0 2 - 3 0 3 . 
» D É Z S I L.: i. m.: 19., 38., 66, 68., 69. stb. 
«Orsz. Széch. Kvt. Duód. Hung. 42., 54—56. levél. Innen adta ki THALY KÁLMÁN: Régi magyar 

vitézi énenekek és elegyes dalok. Pest, 1864, II . k. 15 — 18. 
7 Balassa Bálint Minden Munkái. Bp., Genius. 1923, II . k. 295 -300 , ill. 7 5 6 - 7 5 7 . 
8 Balassa Istenes Énekeinek függelékében közölt két ének szerzője. ItK- 1924, 131—132. 
9 Balassi Bálint Összes Művei. I. k. Bp., Akadémiai k. 1951, 203. 
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kutatás szempontjából.10 De mivel az útleírás harmadik kiadását használta,11 kutatásaiban 
nem támaszkodott biztos alapra. Ugyanígy Wittman Tibor12 és Bán Imre13 sem, mert ez a 
kiadás legalább olyan rossz és csonka az 1620-ashoz viszonyítva, mint volt a második !14 Mielőtt 
a versek vizsgálatához fognánk, feltétlenül szólni kell néhány fontosabb kihagyásáról, hibájá
ról, mert ezek ismerete nyomán sok új vonással gazdagítható Csombor emberi és írói arc
képe. Csak az őskiadásban olvashatjuk pl. Az irigy és kedvetlen olvasónak c. bevezetőt, 
melyben írónk így vall magáról és ellenségeiről: 

„Eörülök rayta ha meg hallom hogy ez könyveczkem után iregijm tamattanak, mert 
ackor veszem eszemben hogy nem szinten minden haszontul üres lőtt irásom. Semmi allapat-
nak alitom az melynek ninczen irégye . . . így irigy ellenem való irégységedet meg gondolhad 
menijre félem, hagy békét hat gyengén folyó kis hireczkémnek, mert ezzel énnekem semmit, 
magadnak penigh igen nagyot ártasz, ha vétkezni akarsz más vétket végy elö, mert az többi
nek vagyon valami haszna, gyönyörűsége, czak egyedül az irégységhet ismertem minden 
vétkek közzül leg haszontalambnak lenni." (II.) Nem frázisok ezek. Csombor könyve „Prae-
fatio"-jában, ahol pontokba szedi milyen okok késztették a kiadásra, külön említi meg 
rágalmazóit : 

„Ki bocsátottam hogy ecképpen az én szemtelen rágalmazóimnak, (kiknek szaiokban 
legnagyobb kenczek az, hogy magoknál jobbakat meg gyalázhassanak) büdös meg nyit koporsó 
szabású, vipera kígyónak mérgéuel meg tölt torkokat avagy be dugnám, avagy meg ennél 
is nagyobb irigségre, kiben véghre gyomrok is szakadna meg, alkalmatossághot adnék." 
(VIII—IX.) 

Hiányos a „Praefatio" is, s a kassai elé írott üdvözlő versek közül csak a Velechinus 
Istvánéval találkozunk. Pedig Bocatius János (XII.), Gönczi Aszalós Mihály (XIII—XIV.), 
Wolphius János (XV.) latin és Gönczi Szabó Zsigmond (XIV—XV.) magyar nyelvű versei
nek, valamint Simándi János „Imprecatio"-jánák (406—407) felvételére a pontosságon kívül 
azért is szükség lett volna, mert tudjuk, az üdvözlő versek az írói bibliográfia, az irodalmi 
kritika előzményeihez tartoznak.15 S jelen esetben új adatokat szolgáltatnak a fenti szerzők 
irodalmi működéséhez, Oö'nczi Szabó Zsigmond esetében pedig ez az egyetlen nyom arra nézve, 
hogy írással foglalkozott.16 Érdemes tőle idézni, hogyan látta a kortárs szemével Csombor 
érdemeit : 

Valaki akarja éltet iol rendelni, 
Bizonyos dologban kel magát foglalni 
Tanulni, vagy penig iárni, kelni, látni, 

4. Avagy egyéb féle szép dolgot követni. 

Kik közül te- és Czombor követted ketteit 
Az tanulást latast: probaluan ezközit, 
kivel ekisited eltednek napiait, . - ' . , ' . 

8. Szolgaluan sokaknak mutatod hasznait: 

Az egyes országok leírásából kb. húsz oldallal olvashatunk kevesebbet Szeremlei
kiadásában. Köztük olyan jelentős részek szerepelnek, mint Csombor hosszú latin nyelvű 
babonafeljegyzése : 

„Schattigen nevö varosban . . . az Clastromnak templomában ilyen irast olvastam 
melyből hogy megtessek, mely nagy abususba volt az Istennek igeié az Papaságban, im ide 
irom. Hogy az lopót marhára rea talallyonak ezeckel az igeckel szoktak volt ördöngösködni.. ." 
(298—296), az 1572-es Szent Bertalan-éj szörnyűségeit bemutató oldalak, ahol az öldöklést 
többek között ezzel indokolja : „az meg dühöt ebek az Romai Cerberusnak poroszlói az Rapistak, 
többet az mi vallásunkon lévő keresztyének közzül öltenek megh, nyoltzvan ezernél . . . 
azért hogy nem kedvelték amaz ördöngösségheket, mely által az fűzfa birkekböl, nijrfából, 

16 Balassi Bálint az Oceanum mellett. Szepsi Csombor Márton Europica Varietas-ának új kiadása 
alkalmából. MKSzle. 1943. 2 4 5 - 2 5 1 . 

11 Europica Varletas . . . (hasonmás c ímlap) . . . alakilag re s t au rá l t a . . . jegyzetekkel ellátta Szeremlei 
László. Kolozsvár, Lapage, 1943. 

12 Az Europica Varietas. I tK. 1956, 2 8 - 3 4 . | 
"Szepsi Csombor Márton Párizsban. I tK. 1956, 2 6 3 - 2 6 9 . 
14 Régi magár utazók Európában 1532-1770. Összeállította : Szamota István. Bevezette : Vámbéry 

.Ármin. Nagy-Becskerek, 1892. (Több más útleírással együtt.) 
16 KERECSÉNYI DEZSŐ: Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. Minerva. 1923, 180 — 183. MÁTÉ 

KAROJJY: Irodalomtörténetírásunk kialakulása. Minerva. 1928. 1—3. sz. 9 4 - 1 0 3 . 
16 Szinnyei és Gulyás (Magyar írók Élete és Munkáik) nem tudnak ezekről a versekről. 
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fodorból, Szent János füvéből, mentából és egyéb Istennek tizta teremptet (sic!) allattyábol 
ördögeket kergették k i . . ." (248—254).17 

. S nem találjuk az űj,kiadásban Csombor egy latin nyelvű disputájának leírását (76—78), 
a danczkai gimnázium akkori professzorainak (82), a strassburgi egyetem néhány magyar 
hallgatójának névsorát sem (335) stb., stb. De legnagyobb hibája talán az, hogy nem közli 
Csombor latin epigrammáinak nagy részét (kb. száz sor), melyek egy-egy különösen érdekes 
élmény, pl. a rossz nőszemélyekkel való találkozás, nyomán születtek, és említett két hosszabb 
énekéről szintén nem vesz tudomást. Főleg ezért váratott sokáig magára Csombor verseinek 
értékelése. Az eléjük írt bevezetőt tartalmi fontossága miatt is idéznünk kell: 

Két Ének 

„Az regi Hisíoricusok és Poetak nem csak Vlyssesnek elmeit, hanem Pénelopénak is irasban 
hattak hűséget : nem czak Herculesnek hanem Camillanak is diczirtek vitézséget : nem czak 
Hyppolitusnak, hanem az Romai Lucretianak is javallottak tizta életet : egy szóval, az mi 
diczireíes dolgokat czelekettenek az Aszszonyállatok, szinten ugy azokat az ö emlékezetekre, 
mint szinten az férfiaknak az magok czelekedetit, hogy igy sem az férfiúi sem az Aszszony 
rend, érdemlet hiret, nevét testevei együtt halála után az koporsóba be ne vinne : söt inkab 
hogy az emberek közöt mindenkori zengedezesben lenne, szorgalmatosan feljedzettek. Hogy 
azért ez Kegyes es Böczületes Aszszonymnak TITILI SOPHIANAK, SZABÓ MARGITNAK, 
az tekintés Mészáros Thamas Vramnak meg maradott Eözvegyének.18 Nem külömben mint 
az ide fellyebb be iegyzett Nemes és Nemzetes Vraimeknak hirek, nevek, minden iohoz való 
kegyes induláttyokert, sockaig meg maradhatna, tiztes neveket ide irtani homályos munkámba., 
és két énekel tizteltem fel: 
(1) a mellyel irtam bönüm boczanattyaert. Melód. Oh ki kesön futok lelkem orvos. & c... 
(2) Azon Nótára, Mellyet irtam jo kimúlásomért..." (398—404.) 

Mielőtt tovább mennénk, kapcsoljuk az Europica Varietas néhány gandolatát ehhez 
a bevezetőhöz. • 

A „Praefatio"-ban olvashatjuk : „Hogy azért ki boczatanam ez kis könyveczket 
kénszeritett engemet rea . . . h o g y . . . kiczinyek nagyok, iffiak és vének, férfiak, Aszony-
állatok, leanzok és gyermekek az Istennek és az ö Szolgalioanak az természetnek nagyságos 
dolgairól. . . iob értelemben legyenek . . . " (VII—VIII.). Úti kalandjai leírása közben sem 
felejt el szólni az „asszonyállatokról", s rendkívül érdekes megfigyeléseinek pompás leírásá
val szinte kibontakoztatja előttünk a XVII. század elejének asszonyi divatját, szokásait 
(96—97; 153; 163—164; 194—195; 231—232; 324; 334; 394). Különösen rokonszenves 
számára Jeanne d'Arc alakja. Leírja hőstettét, halálát, majd ezt jegyzi meg ; „diczekedgyétek, 
vitezségteckel férfiak : vallyons meg tagadtae az természet az Leanzóktul az bátor sz ive t . . . " 
(244). Alighanem figyelemre méltó nyomai ezek régi irodalmunkban a nőemancipáció bizo 
nyara még nem tudatos feltevésének. 

Az énekekben azonban már szó sincs az asszonyokról. Mindkettő szépen zengő, pro
testáns beállítottságú, zsoltáros hangulatú vallásos költemény. Az irodalomtörténet számára 
főleg forrásaik megkeresése árulhat el újat. 

Már Eckhardt Sándor megállapította, hogy Balassi Bocsásd meg Úristen ifjúságom
nak vétkét... kezdetű versének erősen hatása alatt áll Sz. Ts. M., tehát Csombor Ifjúságom 
vétke gyakran jut eszembe .... kezdetű verse.1 Balassinak ez a talán legnépszerűbb éneke 
azonkívül, hogy számos kéziratban terjedt, már SOlvirogram kiadása előtt megjelent az 
erdélyi unitárius énekeskönyvekben két másikkal együtt 1600 után és 1605—1607 között.28 

Nagyon valószínű azonban, hogy Csombor mégsem ezek közvetítésével, hanem Szenczi 
Molnár Albert Oppenheimi Énekeskönyvének „Következnec egynehány psalmusoc es lelki 
enekec az közönséges énekes könyvekből kiválogattatac és ide helyheztettec" c. fejezetében 
meglevő változatból ismerhette.21 Ezt a feltevést látszik igazolni, hogy Csombor nagyra ér
tékelte Szenczi Molnárt, talán éppen zsoltárfordításai miatt. Europica Varietas-ában ezeket 
írja róla : a strassburgi Akadémiában „tanult az mi Albert Molnárunk, kit Isten sockaigh 

17 Nemcsak fiatalon érdeklődött tehát Csombor a babonák iránt. (Vö.: BÁN I M R E : Szepsi Csombor 
Márton babonafeljegyezései. I tK. 1954, 440—441), s Eurpoica Varietas-ában feljegyzéseit már összekapcsolja 
a „pápisták" elleni olthatatlan gyűlöletével. Ezek alapján rokonítható bizonyos fokig Bornemisza és Csombor 
egyénisége. 

18 Valószínűleg annak a kassai Mészáros Tamásnak lehetett az özvegye, aki után Csombortól egy 
Magyarországról Zabernbe szakadt német érdeklődött. (Vö.: Europica Varietas : 325.). 

19 Id. Balassi-kiadás : i. h. 
20 Uo.: 202. 
" S z e n t Dávidnak So l ta ra i . . . Oppenheim MDCXII. RMK. 'I. 435. 139 -140 . Ezt a változatot egy 

későbbivel együtt Klaniczay Tibor fedezte fel és adta ki : i. m . : 329 —330. Hogy Csombor bizonyára ezt 
ismerte, arra ő hívta fel a figyelmemet. 
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hazánknak javára éltessen, szivem szerint kivaonm" (332). Versének címe": „Mellyet irtam 
bűnöm boczanattyaert" szinte idézi a változatét : Bűn boczánatérí. Bár Balassi szerzősége itt 
nincs feltüntetve, Csombor mégis kétségtelenül tudhatta, hogy a költő versével van dolga: 
a versfők világosan megmondják ezt: BALASSJ BALINTHE. 

Balassi hatása Csombor énekének egész felépítésében érezhető. Ő is az Istenhez fo
hászkodik : bocsássa meg ifjúsága vétkeit. Jellemző azonban, hogy hangvétele sokkal félén
kebb, merevebb, megreked a bűnbocsánatért könyörgő zsoltárok felfogásánál, s nem jut ef 
a költő merész gondolatáig : . 

Irgalmasságod is annál inkább megtetszik, 
Mennyivel több bűnöm tőled megengedtetik, 
S mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznének 

44. Te ellened az hivek?22 

Óvatosabban csak azzal védekezik, nincs vétek nélküli ember a földön : , 

33. Nem volt ez világban senki vétek nélkül, 

Amaz álnok kigyo meg czala Adamot, . 
Fényes Palotából le hoza Dávidot, 

39. Bűnre kénszerite bölcz eszes Salamont. 

Nem bizonyítható alaposabban Csombor soraiba való belejátszása, de figyelemre méltó, 
hogy Balassi „Mire most barátom azon kérdezkedel.. . kezdetű versében, melyben azt bizo
nyítja, hogy a „szerelem erejit senki meg nem állhatja", többek között ugyanezek a példák
fordulnak elő : 

Az első vétek is ló'n szerelem mia, 
Mert Éva szerelme vitte Adamot rea 

33. Mi veszté el Sámson erejit, két szemét? 

Salamonnak hol volt nagy tudós elméje, 
40. Mikor szeretője pogánságra hitette 

Ki volt valljon jámborb szent Dávid királnál, 
De szerété asszont, ki volt Uriásnál, 

48. Isten ellen vétett, mert vigada ő aval23 

Heltai Gáspár 1533-ból való Haláltánc éneke, melyet Eckhardt az említett Balassi-
Verssel vet össze, ugyancsak említi Sámsont és Salamont : 

Hova löt az igen erős Sámson 
Az eszes es igen Bölch Salamon ?24 

De megvan Balassi Sámson-példája Csombornál is, igaz nem a versében, hanem Udvari 
Schola-ja egyik „Intés"-ében : „Mit használa Sámsonnak az oktalan "testbéli erösségh, holot 
egy pogány Aszszony állatnak hizelkedese által szöme kifolyatatek" (61). Ide kívánkozik, 
hogy megpróbáljunk választ adni arra, kik azok a régi historikusok és poéták, akiknél Csombor 
Pénelopéról, Kamilláról, Lukréciáról olvasott, s akiket a „Két Ének" c. világos humanista 
gondolatokat tükröző előszóban idéztünk. Ha nem lengyelországi olvasmányairól van szó 
(ezekről semmit nem tudunk), akkor — mivel ezek a nevek Pénelopé nélkül, de kibővítve 
másokkal, Balassi fenti versében szerepelnek, s ezt Csombor ismerhette is — közös forrásokra 
gondolhatunk. Olyan művekre, melyek a XVI. sz. második felében és a XVII. sz. elején elter
jedtek voltak hazánkban. Ilyen szempontból Ovidius „Heroidái", Aeneas Sylvius olaszból 
latinra fordított regénye : „História de Eurialo et Lucretia se amantibus", vagy ennek a 
Pataki névtelen által magyarra átültetett változata, a krétai Dictys „De bello Troi-
ano" c. története, avagy Ouido da Colonna,, História Troiana"-ja, s a magyar széphistóriák 
jöhetnek számításba.26 

22 Id. Balassi-kiadás : 36. vers\ 
23 Uo.: 19. vers. 
24 Idézi uo.: 183. 
26 Elterjedésükre 1. Eckhardt S. összefoglalását uo.: 180 — 181. 
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Megemlíthető még, hogy. Csombor Balassihoz hasonlóan : 
Ariadné miért adta volt fonalát 
Thezeusnak, ki megölte oztán bátyját? 
Mért mutatta aval Labirintus útát? 

44. Azért hogy inkább szerette Thezeust mint bátyját. 

ugyancsak az Udvari Schola-ban szintén él a Labirintus-hasonlattal: „En ez vilaghot méltán 
hasonlítom amaz Cretábéli Labyrinthushoz, mely felöl azt irják, hogy oly czudálatos cziga, 
biga kerengő tekergő épület volt, hogy ha bé boczatotac az embert, az sok tekerghésec miatt, 
soha ki nem tudott jöni belőle, hanem egy rut vadtól, ki benne volt Minotaurus nevű, meg 
öletet. De végtére az ot való Királynac Leánya Ariadné, midőn egy Tfieseus nevű Görög iffiat 
látná belé menni féltvén ötét az előtte való gonosz veszedelemtől, fonalat adá néki hogy azt 
megh kötvén annak Vezérlése által mind ki s-mind bé mehetne." (V—VI.) 

Az Udvari Schola „Intés"-eiben azonban találkozunk egy érdekesebb analógiával is. 
Csombor szóról szóra idézi Fulgosius sast nevelő lányának példáját. Érdemes egybevetni az 
Eckhardt kimutatta párhuzamot Csombor soraival. 

Balassi: Fulgosius egy sasról ir ilyen csudát, 
Ki ugy szerette, együtt nevelte leányát, 
Hogy csak annak vitt minden fogott madarát, 

20. Sőt leány haláláért meg is ölte magát. 
Fulgosius: De aquilä Virgine quadam Sestia. „In űrbe Sesto, nutrtta a vigine aquila, ut edu-

cationis gratiam, aves quas captabat, ad virginem deferebat, et cum postea virgo 
decessisset, eodem rogo quo illa ardebat, ultro in'eum devolans, cum virgine com-
busta est.26 

Csombor : Sextum nevű Városkában egy leány nevelt volt fel egy Saskeselyűt, mely az 
fel neveiésert oly háladotoságát mutatta megh az leányhoz, hogy valamenij 
madarakot foghatot, addigh bennek nem ölt migh az leánynak nem vitte. Ful
gosius lib. 5. cap. 2. (42). 

Biztos, hogy egyenesen Balassi forrásából merített. Pontosabban fordít, mint a költő 
(Fulgosiusnál valóban a lány neveli a sast) és pontosan megjelöli hányadik könyvből, hánya
dik fejezetből. Nem lehetetlen azonban, hogy Fulgosius példatára iránt, melyet többször 
idéz az Udvari Schola-ban (8 ; 19 ; 20 ; 30 ; 35 ; 105 ; 176—177 ; 180.), Balassi verse 
olvasása nyomán kezdett érdeklődni. Ha ezek alapján feltételezzük, hogy Csombor Balassi 
Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. . . kezdetű verse mellett a Mire most barátom 
azon kérdezkedel. .. kezdetűt is ismerte, jellemző példáját látjuk annak, hogyan használták 
fel a költő szerelmi.tárgyú énekeinek példáit vallásos téma kifejezésére is. 

Csombor második versének forrását már nehezebb megtalálni. A nehézséget az okozza, 
hogy világosan emlékeztet a CXLVIII. zsoltárra ; forrása tehát egyaránt lehet a Biblia 
Zsoltárok-könyvének megfelelő része, a Béza-féle latin nyelvű átdolgozás, az ebből fordító 
Balassi27 vagy Szenczi Molnár szövege. Nézzük még, mi derül ki a legjellemzőbb szöveg
részek összevetéséből: 

Balassi: Menyei seregek, boldog tiszta lelkek, 
Az Úrra öröké kik az Égben néztek, 

3. Ótet teljes szíből ti mind dicsérjétek! 

Fényes Nap világa, ez világ fáklyája, 
Szép Hold, éj lámpása, csillagok sok száma, 

9. Az Urnák szent nevét mindöröké áldja! 

Tűzés hatalommal forgó ti nagy Egek, 
S az nagy Tengerekkel együtt minden vizek, 

12. Örök dicsérettel őtet tiszteljétek! 

26 FULGOSIUS BAPTISTA: Factorum dictorumque memorabilium libri IX aucti et restituti. Antverpen, 
1565. Lib. V. Cap. II. Idézi : E C K H A R D T S . : Balassi Bálint irodalmi mintái. Bp., 1913, Klyn. az I tK. 1913-as 
évf.-ból. 49. 

" K i m u t a t t a : WALDAPFEL JÓZSEF: Adalékok Balassi Istenes 'Énekeinek mintáihoz. I tK. 1927, 
77 - 8 6 . 
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Világ fejedelmi, urak és fő népek, 
Kik községgel birtok s neki törvént teszek, 

33. Öröké dicsérvén az urat féljétek! 

Együgyű gyermekek, kegyesek, szép szüzek, 
Felserdült ifjakkal, böcsülletes vének, 

36. Dicséret tőletek legyen ő nevének! 

Mert ez az, az kinek hatalmában az Ég, 
Neki enged Tenger, Meny s földi kerekség, 

39. Segélli övéit mint menyei felség ;28 

Szenczi Molnár: Es minden mennyei seregec: 
Az nap és hold öt diczérje, 
Minden czillagockal öszve 
Az Urat ti magas egec, 

10. Diczérjétec minden vizec 

Es ez földön minden királyoc '•*:'..' 
Minden népec valahol laktoc, 
Es világi fejedelméé,' 
Kic nagy tiszteket viseltec. 
Iffac, leányoc, és vénec 

34. Az Úr Istent diczérjétec.29 

Csombor: EGhekben lakozó szentséges háromság 
Kinek ninczen semmi dolgában hamisság : 
Kegyelmességedböl al földi Vrasag, 

4. Czak teneked szolgai menyei sokaság! 
Az fényes nap és hold téged tart Vrának, 
Tündöklő Planéták ismernek Hadnagynak, 
Sebes tenger habia szolgál mi voltodnak, 

8. Engednek szelek is paranczolatidnak. 
Királyok, czaszárok, bölczek, hatalmasok 
Kiczinyek, öregek, szegények, Gazdagok. 
Nap keletre, délre, nap nyugatra lakok, 

12. Czak téged imádnak ez földön budosok! 

Magaztalas aldas adassék diczösseg, 
Tied nagy Vr Isten legyen az teztesseg 
Mert egyedül te vagy halhatatlan felsegh, 

76. Mindenkor kezedben ál földi kerekség. 

A szemléltetés látszólag Balassi hatását jelzi erősebbnek. Különösen így van ez akkor, 
lia Csombor versének más Balassi4cölteményekre emlékeztető jegyeit vizsgáljuk. Az Isten 
Hadnagynak nevezése megvan pl. a költő Fiuisten-himnuszában : 

9. Midőn benned bizván hadnagyságod után szerencsét próbálnak, 

26. Ez széles világnak téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak30 

De a kép valószínűleg nála sem eredeti; Bornemisza Péter már előtte használja egy 
prédikációjában.31 Döntőbb bizonyíték lehet a „felség — földi kerekség" rímpár használata: 
ez tipikusan Balassié. 

28 Id. Balassi-kiadás : 94. vers. 
29 Id. zsoltárkiadás : 110. 
315 Id. Balassi-kiadás: 41. vers. 
31 Idézi ECKHARDT S.: UO.: 211. 
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Előfordul „Az Szentháromságnak első személye . . ." kezdetű énekében is : 

Kiért velem együtt földi kerekség 
42. Dicsér téged, ó mennyei nagy felség,32 

Mégis óvatosnak kell lennünk Balassi verse forrásként való feltüntetésével. 
Balassi fordításában a hűbéri szemlélet mutatkozik meg : nem fordítja le az uraknak 
alávetett „plebs"-et.33 Csombornál szegények és gazdagok szerepelnek egymás mellett. Ez a 
tény talán Béza szövegének ismeretére enged következtetni. Szenczi Molnár átültetésének 
pedig egy, általában ritkán használt szava cseng vissza más összefüggésben Csombor versé
nek legszebb szakaszában. 

Szenczi Molnár: Tüz, köesö, hó és az pára, 
22. Az Ur Istent fölmagasztallya 

Csombor: Hertelen esztendők mint az füst es pára 
Mint mezőben szépen tündöklő viola, 
Avagy vyuit fának veszendő arnijka, 

44. Mely kevés ideig tart minden iol lattya 

Csombor tehát néhány esetben valószínűleg közvetlenül merített Balassi költészetéből 
Ha hozzávesszük ehhez, hogy első, 1616-ban szerzett versének nótajelzése : Oh ki későn 
futok lelkem orvosához... Rimay János egy énekének kezdősorára megy vissza,34 feltételez
hetjük : Balassi és Rimay verseit talán olyan gyűjteményből ismerhette, ahol azok már együtt 
szerepeltek. Nem lehetetlen, de persze szintén csau feltételezés, hogy ez maga az 1610 táján 
készült ún. ösmásolat, Klaniczay T. logikusabb elnevezésével: a Balassi—Rimay-kódex™ 
lehetett. 

A versek művészi eszközeiről csak annyit: a tizenkét szótagos sorok ritmusa, eltekintve 
néhány kivételtől, kitűnő, s a rímek legtöbjűjenek egyhangúsága ellenére is, Csombor ügyes 
verselőneK tűnik. Bizonyára nem ezek voltaK első es egyetlen verses művei. 

Mint Fulgosius példáján láttuk, Balassinak és Csombornak voltak bizonyítható közös 
forrásaik is. A további Kutatás feladata ezek alapos megvilágítása. S erre szükség van azért is, 
mert egyúttal feltárulhat előttünk Csombor kiváló humanista műveltségének, meglepően nagy 
olvasottságának háttere. Ezzel most részleteseri nem kívánunk foglalkozni. Két szerzőt azon
ban, kiknek könyvei Balassi sokat forgatott olvasmányai voltak, megemlítünk. 

Az Udvari Schola „Intései"-ben Csombor többször hivatkozik Marullusra (11 ; 29 'r 
160) és Volaterranusra (11; 30 ; 131—132). Volaterranus példáit azonban néhányszor a for
rás megjelölése nélkül közli. Ezért volt nehéz rábukkanni érdekes és fontos Dante-említésének 
nyomára :36 

„Az Dantes nevű fő Poéta, nem mértekelheté megh haraghiát, az mellyet szüvében 
fogadott vala az Gvdo Polentanus ellen, ki ötét midőn az Veleczes Vrak követséghben hozzaia 
küldöttek vala, megh nem hallgatta vala, mely dolgon ugy meg haraguvék az Dantes, hogy 
mindjárt haraghiában megh hala" (30). 

Hogy ezek a sorok Volaterranustól valók, arról egy szövegösszevetés, bár a fordítás ' 
elég szabad, könnyen meggyőzhet bennünket: 

„Accidit ea tempestate37 ut bellum Veneti Guidoni mouerent. Dantes igitur orator 
missus de pace, minimé ab eis acceptus est. Reuertens itaque Rauennam rebus infectis pau-
lopost morbo coritracto uti existimatur ex animi dolore extinctus est : anno aetatis LVI."38 

Ennyivel kívántunk hozzájárulni Balassi versei és forrásai utóéletének, Csombor 
költői arcképének, humanista műveltségének megrajzolásához. 

« Uo.: 8. vers. 
33 ECKHARDT S. megállapítása : ' uo.: 273. 
34 Rimay János összes Művei. Bp., Akadémiai k. 1955. Eckhardt S. kiadása. 44. vers. Éppen e nóta

jelzés révén lehet megállapítani, hogy Rimay 1616 előtt í rhat ta énekét. Vö.: KIANICZAY T.: i. m.: 323. 
35 Uo.: 283. 
38 KAPOSI JÓZSEF összefoglalása: Dante Magyarországon. Bp., 1911, nem ismeri ezt az adatot . 
37 Előzőleg Volaterranus arról beszél, hogy Dante Henrik császárral való sikertelen tárgyalása után 

Ravennába ment. 
3 8COMMENTARIORUM Vrbanorum Raphaelis Volaterrani, octo & triginta libri, accuratius gram 

autehac excusi cum duplici eorundem indice secundum Tomos collecto Item Occonomicus Xenophontis, 
ab eodem Latio donatus. Basileae, MDXLIII I . XXI . fejezet, 244. B. levél. (Orsz. Széch. Kvt. Ant. 409-> 
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