
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Balassi és Buchanan Iephtese 

Illyefalvi István Jephta tragoediája című históriás éneke manapság nem önmagának 
köszönheti a feléje forduló érdeklődést. Nevezetessé tehetné az is, hogy latin nyelvű 
címlapja szerint Illyefalvi annak a Georgius Buchananusnak a müvét fordította magyarra, 
akit kortársai gyakran illettek a ,,hujus saeculi poetarum facile princeps" jelzővel. Mégsem 
ezért kelt most a históriás ének különös érdeklődést, hanem azért, mert Balassi Bálint - akit 
méltán nevezhetnék „poetarum Hungaricorum facile princeps"-nek - verseinek fennmaradt 
kéziratos másolatában a következő, eredetileg feltehetően magától Balassitól származó 
megjegyzés olvasható: „Még vadnak ennéhány Istenhez való énekek, kiket a psalmusokból 
is, magától is szerzett, ki mindenestül is tíz, azok más könyvben vadnak, nem is adja azokat 
ki, meddig több psalmust nem fordít meg azokhoz. Azért e világi éneket a Jephtes 
históriájától elválva, ki még nem kész..." S itt megszakad a mondat! 

Kezünkben tehát Balassi 1589-es vallomása arról, hogy dolgozik, vagy legalábbis tervezi 
Jefte históriájának elkészítését, s kezünkben van egy szöveg, egy históriás ének szövege 
1590-ből, amelynek címe Jephta tragoediája, s ráadásul annak a Buchanannak a drámájá
ból foglalták magyar versekbe, akitől Balassi is lefordított egynéhány psalmust. Logikus 
következtetés volna tehát, hogy a magyar Jephta Balassi műhelyéből költ írás. Csakhogy 
a história mindkét ismert kiadása Illyefalvi István nevét viseli, aki ha nem is túl neves 
szerző, de a Jephtán kívül még egy latin nyelvű gyászvers is maradt fenn tőle 1593-ból. 
Fiktív névnek, olyan fiktív névnek tehát, amely mögé Balassi elbújhatott volna, semmikép
pen sem tekinthető. Nem vall Balassira a Jephta metruma sem, amely egyezik az Eurialus 
és Lucretiáéval. Sőt mindkét kiadása címlapján olvasható az „Ad notam Lucretiae" 
megjegyzés. Négy Balassi-versben fordul elő ez a metrum, valamennyi a Maga kezével írt 
könyve első részében található, tehát a Jephta keletkezésének idején Balassi már aligha 
használta ezt a versformát. A história stílusa, amely még részletes elemzésre vár, általában 
véve nem áll közel Balassi stílusához. 

Két kérdés mégis feltehető ebben a helyzetben is: 
1. A fennmaradt históriát mindennek ellenére nem fűzi-e mégis valamiféle rejtett kap

csolat Balassi tervezett Jephteséhez? 
2. Miért tervezte Balassi Jefte históriájának elkészítését? 

1 Jephta, sive tragoedia Iephíe, ex Georgio Buchanano Vngaricis versibus reddita in gratiam spectabilis ac 
magniflci d. d. Francisci Kendi de Rhadnot, fdiolaeque eiusdem festiuissimae Sophiae Kendi... Stephano 
Illyefalvino interprete, Colosuárat, 1590 (RMNy 645). 

2 Paul BERG, George Buchanan andHis Influence in Hungary, Bp., 1944,6.-Az angol szakirodalmi szövegek 
fordítását Heltai Pálnak köszönöm. 

3 BALASSI Bálint Versei, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 
1993, 127. 

4 A második kiadás 1597-ben jelent meg Kolozsvárott (RMNy 805). 
5 A metrumról írottakat lásd HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., 1982, 

116-117,264-265. 
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Buchanan a maga lephtesét a bordeaux-i iskolában eltöltött tanári évei alatt írta 1539 és 
1542 között. Akolié gium valamennyi tanárának kötelességei közé tartozott, hogy éven
ként egy-egy színjátékot írjanak a diákok könnyebb fajsúlyú müvek felé forduló érdeklő
dését ellensúlyozandó. A skót költőt magával ragadta Jefte jellemének nagyszerűsége, s így 
született meg a főként euripidészi mintákat szem előtt tartó tragédia, amely az európai 
neolatin irodalom gyöngyszemének bizonyult. Kinyomtatására jóval később, 1554-ben 
került sor, amikor Buchanan a humanista műveltségű Charles du Cosse, neves francia 
hadvezér, Brissac grófja fiának házitanítója volt Párizsban. A darab ekkor indult el diadal-
útján, s gyakran jelent meg egybekötve Buchanan ugyancsak népszerűvé vált zsoltárpara
frázisaival. 

A tragédia tárgyát a Bírák könyvének 11. részéből merítette. Tartalmát a szöveg élén álló 
argumentum tömören összefoglalja: „A Gileádból való Jeftét atyja halála után testvérei 
elűzték otthonról, mivel nem tartották igazságosnak, hogy fattyúgyermek létére egyenlővé 
tétessék az atyai örökség elosztásában. Ezért a szükségtől szorongatva sereget gyűjtött maga 
köré, martalócságból élt és vitézségéről is erős bizonyságot tett. Először rokonai, azután a 
többi héberek is vezérükké emelték az ammoniták ellen, akik majd húsz éven keresztül 
nyomorgatták őket a legsúlyosabb szolgaságban. Mikor tehát a csatába indult Jefte, 
megfogadta, ha győztesként tér haza, Istennek áldozza azt, aki házából elsőként jön elébe. 
Mikor a csatából visszatért, egyetlen lánya futott elsőként elébe. Istennek áldozta őt." 

Buchanan tragédiája tizenöt jelenetből áll. Mondanivalóját egységbe foglalja Isten angya
lának prológusa, aki elmondja, hogy az Úr szövetséget kötött népével. Az emberi lélek 
azonban, ha jól megy a dolga, hamar felfuvalkodik, ezért Isten járvánnyal, éhséggel, 
háborúkkal bünteti azokat, akik parancsait megszegik. De ha ismét hozzá fordulnak, mértéket 
szab büntető haragjának. Most is szabadítót küldött az ammoniták igája alatt nyögő Izraelnek, 
de nem gazdagot, nem hatalmasat, nehogy újra elbizakodhassak a gőgös nép, hanem alacsony 
sorsú, megvetett embert. És hogy a győztes hadvezér se tulajdoníthasson magának semmit 
a dicsőségből, olyan fogadalmat tesz, amely gyásszal borítja el önmagát is. 

Ezek után minden történés egyetlen cél felé halad, hogy Isten dicsősége növekedjék, 
abból emberi érdem semmit el ne vegyen, Isten akarata minden pontjában következetesen 
beteljék. Ebből a szemléletből fakad a katarzis is, hisz a szenvedések, ha egyénileg súlyosak 
is, ha az egyes ember összeroppan is súlyuk alatt, mégis Isten dicsőségét szolgálják. 
Buchanan darabjának nincs kimondottan felekezeti jellege, mégis az egészet nagyon 
határozott kálvinista szellemiség hatja át. 

6 A Buchananról írottakról lásd: D. MACMILLAN, George Buchanan: A Biography, Edinburgh, 1906, különösen 
101-102; John Edwin SANDYS, A History of Classical Scholarship, II, Cambridge, 1908, 243-246. 

7 Például Antwerpen, 1567; Párizs, 1580; London, 1580; Genf, 1590; stb. 
8 Munkámhoz az Országos Széchényi Könyvtárban található kiadást használtam: Psalmorum sacrorum Davidis 

libri quinque dupplici poetica metaphrasi... (trad. Theodore de BEZE, George BUCHANAN), illetve George 
BUCHANAN, Tragoedia [...] Iephtes, Morgiis, 1581 (jelzete: Ant 6865). Az argumentum itt az 1005. lapon 
olvasható: „Iephtes Galaddi filius patre defuncto a fratribus domo pulsus est, quod negarent aequm esse ut 
nothus cum legitimis filiis in haereditate paterna dividenda aequaretur. Is quum ob inopiam collecta manu 
latrocinio viveret, ac fortitudinis magnum specimen dedisset, primum a cognatis, deinde a reliquis Hebraeis 
dux factus est adversus Ammonitas, qui viginti prope annorum grauissima seruitute eos presserant. Profecturus 
igitur in expeditionem, vovit, se, si victor reverteretur, qui primus domo sua egrederetur, eum Deo 
sacrificaturum, prima revertenti occurrit vnica filia: earn Deo immolat." 
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Az argumentumban e lőrebocsátott események lepergése, Jefte győztes hazatérése után 
három nagy jelenet áll a tragédia középpontjában. Jefte vitái Symmachusszal (az írói 
fantázia szülte név jelentése: bajtárs), majd a főpappal, végül feleségével, Storgéval 
(jelentése: szeretet) és lányával, Iphisszel (jelentése: erős). A párbeszédek között a chorus 
betétei tagolják gondolati, érzelmi reflexiókkal az események menetét, és értelmezik, ma
gyarázzák a szereplők lelkében dúló viharokat, kavargó indulatokat. A pergő párbeszédekkel 
indított, majd hosszabb szenvedélyes monológokká duzzadó viták Isten és ember viszonyá
nak alapkonfliktusairól szólnak. Jefte a fogadalma miatt ránehezedő lelki gyötrődések 
közepette arról vív szópárbajt barátjával, vajon akkor boldogabb-e az ember, ha nagy 
dolgokat bíz rá Isten, úri állapotba emeli, népe vezérévé teszi vagy ha a pórnép egyszerű 
élete jut osztályrészéül. A főpappal két nagy kérdés körül csapnak össze érveik: a fogadalom 
betartásáról szóló parancs vagy a „Ne ölj!" törvénye erősebb-e? És vajon ki ítélhet Isten 
ellentmondásosnak látszó utasításai között? Jefte szerint okoskodásainkkal nem bírálhatjuk 
felül Isten nyilvánvaló parancsait. Az egyszerű nép egyenes gondolkodásának megfelelően 
kell teljesíteni azokat. Aki fogadalmat tett, állja meg. A főpap figyelmezteti Jeftét, hogy a 
makacsság tévútra viszi, ilyen körülmények között szükséges az okos mérlegelés. Isten 
törvénye ugyanis semmiképpen sem kényszerít gyermekgyilkosságra. Megátalkodott tudat
lanságból senki sem emelheti magát a törvény fölé, és nem tüntetheti fel saját kegyetlenségét 
Isten akarataként. Storge a szülői szeretetre hivatkozik Jefte eltökéltségével szemben, s a 
házastársak gyermekeikhez való egyenlő jogára. A feloldhatatlannak tűnő konfliktust Iphis 
oldja fel azzal, hogy önként vállalja magára az áldozatot. Jefte mégis megtörik tettének súlya 
alatt, zokogva takarja el arcát, mikor a máglya ég. Storge, az anya, bár emberi fájdalma nem 
enyhül, mégis vigasztalást találhat az áldozat nagyszerűségében. 

Buchanan latin szövege 1437 sor, Illyefalvi históriája 312 strófa. A két szöveg azonban 
csak részben fedi egymást. Az 1437 sorból csupán 754 gondolatmenetét követi Illyefalvi, 
de ezeket is hol erősen tömörítve, hol az eredetinél bőbeszédűbben fogalmazza meg, s a 
latin szöveg képeit is gyakran átalakított formában használja fel. Lássunk most - a rövidség 
kedvéért - csupán egyetlen példát. Storge baljóslatú álmától félve így szól: 

Utinam secundis audiam rumoribus 
Virum re vers um, sospitemque exercitum 
salva família. 

Illyefalvi így magyarít: 

Vajha Isten adná - asszony mondja vala - , 
hogy én jó hírt hallhatnék, 

9 A nevek értelmezését és a Jefte-történet eddigi legrészletesebb elemzését lásd: HORVÁTH János, A reformá
ciójegyében, Bp., 1957,442-445. 

10 Munkám során az Illyefalvi-szöveg eddigi egyetlen modem szövegkiadását használtam: ILLYEFALVI István, 
Jephta tragoediája = Balassi Bálint és a 16. század költői, szerk. VARJAS Béla, Bp., 1979, II, 775-837. 

11 George BUCHANAN, Tragoedia..., i. m., 1009. Magyarul: Bárcsak hallanám már vidám zajongás közt, hogy 
férjem visszatért, hogy ép a hadsereg, s családunk megmenekült. 
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Hogy egész had népe urammal megjőve, 
ellenség levágatnék, 

Itthon azonközben valami oly dolog 
házam táján ne esnék. 

Látható tehát, hogy a latint szorosabban követő részek is inkább tekinthetők szabad 
parafrázisnak, mint fordításnak. 

A 754 többé-kevésbé megfeleltethető soron kívül további 198 elemei lelhetők fel 
Illyefalvinál kompozicionális változtatások miatt széttördelve. Azaz az 1437 sorból 952 
van meg a magyar szövegben, 485 pedig nincs. Mindez Illyefalvinál 247 strófa, vagyis 65 
strófa az önálló betoldás. Illyefalvi munkája tehát semmi esetre sem tartható fordításnak, 
hanem Buchanan müvének viszonylag szabad adaptációja. 

A legszembetűnőbb változtatás, hogy a históriás énekben, a műfaj adta lehetőségeknek 
megfelelően, nincs kórus, ezért a magyar szöveg kevésbé reflexív. A párbeszédes részek 
közti átmeneteket harmadik személyű narratio helyettesíti. Elmaradt a prológus is, ezért 
nincs meg a históriának az a transzcendens erőtere, amelyben Buchanan tragédiájának 
feszültségei kisülnek, konfliktusai értelmeződnek. Jefte sorsa a szerencse forgandóságának 
példájává válik, így jellemének, helyzetének ellentmondásos jellege, tragikuma elhalvá
nyodik, a győzelem utáni önhittsége és makacssága büntetését szenvedi csupán. A Sym-
machusszal és a főpappal folytatott vita azonban még így is sok mindent megőriz az eredeti 
mondanivaló súlyosságából. 

További lényeges különbség is számba veendő. Buchanannál az áldozati szertartás 
lefolyását a hírnök beszéli el Storgénak, s az ő érzelmi hullámzása értelmezi az eseményeket, 
azaz az utolsó három jelenet főszereplője közösen ö és Iphis. Illyefalvinál nem tizenöt 
jelenetre, hanem két részre tagolódik a történet. Az első hőse - a latinnal egyezően - Jefte. 
Az utolsó három jelenetből gyúrt második részben azonban az atyjáért és hazájáért hozott 
áldozata révén Iphis válik főszereplővé. Magatartásában a gyermeki engedelmességet magasz
tosítja fel Illyefalvi. A feszültségeket a máglya kihunytával hazatérő nép beszélgetése oldja fel: 
Jeftét, az anyát és Iphist is boldognak tartják, mivel áldozatukat az országért, a közösségért 
hozták. Ez a megoldás, vagyis hogy Storge szerepét a nép veszi át, egész más, bizonyos 
értelemben tágabb dimenzióban helyezi el az egész történetet, mint Buchanan befejezése. 

Térjünk vissza ezek után alapkérdéseink közül az elsőhöz: Nem fűzi-e valamiféle rejtett 
kapcsolat a fennmaradt históriát Balassi tervezett Jephteséhezl 

Az összehasonlító elemzés azt mutatta, hogy roppant nehéz feladatra vállalkozott 
Illyefalvi. Megoldása nem sikerült tökéletesen, de az eredmény mégis bizonyság arra, hogy 
nem akármilyen tehetségű költő nyúlt az anyaghoz. A műfaji különbségekből adódó 
kompozicionális nehézségeket csak súlyos veszteségek árán sikerült áthidalni, de ha 
vesztett is erejéből a tragédia, ha a cselekmény kicsit fontosabbá is vált a gondolati tartalom 
rovására, a buchanani mondanivaló jó részét mégis sikerült átmenteni a magyar szövegbe, 
különösen a dialógusok esetében. A második részben pedig, bár Illyefalvi változtatásai 
megtörik a szerkezeti és gondolati egységet, érdekes és a magyar viszonyokra jobban utaló 

12 ILLYEFALVI, i. m., 782. 
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átértelmezését nyújtják a történetnek azzal, hogy az individuális sík helyett a közösségi 
szférába viszik át a megoldást. 

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a históriás énekforma megfelel Balassi szándé
kának, hiszen idézett megjegyzése egyértelműen históriáról, és nem tragédiáról szól. Fontos 
az is, hogy a bibliai tárgy ellenére a Jephta nem bibliai história. Kétséges sem lehet, hogy 
Buchanan és Illyefalvi egyaránt távol állnak a Bibliát sokkal szorosabban követő, didakti
kus célú bibliai históriáktól. Személyes tragédiáról, a bibliai miliőből a fikció világába 
átemelt történetről van szó. 

Illyefalvi személye gyakorlatilag ismeretlen. A históriát latin címe Kendi Ferencnek és 
leányának, Zsófiának ajánlja. Nem világos azonban még az sem, hogy arról a Kendi 
Ferencről van-e szó, akit később, 1594-ben kivégeztek, vagy másodunokaöccséről, akinek 
első felesége Bebek Judit volt, Balassi egyik fiatalkori versének címzettje. Zsófia nevű 
leányát azonban Nagy Iván csak az előbb említett Ferenc ugyancsak vérpadra jutott 
testvérének, Sándornak említi. A Zsófia név kétszer bukkan fel Balassi ekkortájt szerzett 
verseiben. A Nyolc ifiú legénben az Ekhóhoz ötödikként szólónak, Credulus atyjafiának 
szerelmese Zsófia. A kódex ötvenkilencedik darabja pedig Zsófi nevére íródott. Persze 
ennek ellenére túlzott merészség volna egyértelműen Kendi Zsófiára gondolni. De figye
lemre méltó, hogy az 58. vers utolsó strófája így szól: 

Hideg lévén kívöl, égvén penig belől, 
Julia szereimétűi, 

Jó hamar lovakért járván Erdély földét 
nem nagy fáradság nélkül, 

Ezt összverendelém, többé nem említvén 
Júliát immár versül. 

És itt meg kell állni. A bizonytalan adatok nem engedik meg a határozott következteté
seket. De valószínű, hogy a Jephta tragoediája olyan környezetben született, ahol Balassi 
ismerős volt. Nem zárható ki, hogy Illyefalvi ismerte Balassit, sőt, amint azt már Horváth 
Iván megpendítette, egyike lehetett a „nyolc ifiú legénynek". Mindenképpen tudós 
költőről van szó. Nem mond ennek ellene, hogy a históriásének-szerzők modorát utánozva 
a Jephta második strófájának végén inni kér, hiszen magyarul és latinul egyaránt jól 
verselt. Ha mégis szárnyára bocsátom fantáziámat, feltehető az is, hogy be volt avatva 
Balassi irodalmi terveibe, sőt talán ezt-azt figyelembe is vett belőlük. A Jephta témáját, ha 
Balassi 1589 folyamán tényleg járt Erdélyben, esetleg éppen őtőle kapta. 

13 Vö. HORVÁTH Iván, i. m., 116. 
14 NAGY Iván, Magyarország nemes családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, VI, Pest, 1860, 

199-202; HORVÁTH János, i. m., 442-445. 
15 BALASSI,i. m., 120. 
16 HORVÁTH Iván, i. m., 264. 
17 Latin verselési készségét bizonyítja másik fennmaradt műve: ILLYEFALVI István, Carmen funebre ad 

tumulum... Ladislai Kemény..., Claudiopoli, 1593 (RMNy 722). 
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Térjünk át ezek után a második kérdésre: Mi kelthette fel Balassi érdeklődését Buchanan 
Iephtese iránt? A szakirodalomban tudásom szerint kizárólag az akadémiai kézikönyv 
Gerézdi-Klaniczay-féle fejezete tett burkolt célzást erre nézve: a Szép magyar komédia 
után, amely „a Júlia meghódítására irányuló utolsó kísérletnek tekinthető, Balassi fél évvel 
később, 1589 nyarán írt tragédiája viszont már helyzete reménytelenségét fejezte ki... 
Jephte, a bibliai jeles vitéz oktalanul, saját meggondolatlan hibájából azt vesztette el, akit 
a világon legjobban szeretett. Balassi átdolgozása azonban elkallódott - lehet, hogy nem is 
készült el teljesen." 

E célzásnál határozottabb válasszal én sem szolgálhatok, de amit a latin és a magyar 
Jeftéböl, aJephtesre utaló megjegyzésnek a kompozícióban való elhelyezéséből és a későbbi 
versekből leszűrhetőnek látok, az más irányban sejteti a megoldást. 

A válasz megkísérlésére egy-egy tartalmi elemet ragadok ki a két szövegből. Az első 
Buchanannak Charles du Cosse-hoz intézett praefatiójából néhány gondolat: „Neque enim 
inter rei militaris et litterarum stúdium ea est, quam plerique falso putant, discordia, sed 
summa potius concordia, et occulta quaedam naturae conspiratio. [...] Omnes enim omnium 
aetatum imperatores, qui res praeclaras gesserunt, aut ipsi doctissimi fuerunt, aut viros 
doctrina illustres summo amore persequuti sunt [...] Contra verő, qui omne suum stúdium 
in eo posuerunt, ut perfectae virtutis imaginem sibi ad imitationem proponerent [...] eos 
laetitia affectum iri putemus, si eius, quam tantopere animo persequuntur, vivum et spiráns 
simulacrum [...] nacti fuerint? Sed et praeter hanc [...] accedit utilitatis etiam mutuae 
quaedam species. Nam ut illustrium facinorum autor non immerito eum suspicit, quem 
virtutis tradendae magistrum et illustrandae artificem esse videt". 

A gondolatkör, amelyben Buchanan előszava mozog, vagyis Pallas és Mars titkos és 
szoros egysége, ha nem is a nagy hadvezér és az udvari humanista személyes kapcsolatát 
tükröztetve, de 1588-91 táján többféle formában is felbukkan Balassi müveiben. Hiszen 
Balassi katona és költő! Pallas és Mars egységének élő megtestesítője! Mintha csak a 
Buchanan-előszó illusztrálására készült volna a Szép magyar komédia prológusának követ
kező passzusa: „Ha atyánk Mátyás királnak, Károly császárnak nem volt kárára, sőt nagy 
hasznára az diákság, astrologia, azonképpen, ha Cortes Ferdinandusnak, ki jeles versszerző 
volt... nem hozott szégyent, sem kárt az diákság, mi időnkben Swendi Lázárnak ha nem 
ártott, sőt használt az philosophia, geometria, mi miért irtózunk úgy az jó s bölcs 
tudomántól, ha látjuk, hogy azkinek az Isten az bátor szív mellé az jó tudománt is adta, 
annak nem tompítja, hanem igen megjobbítja szablája élét véle." 

18 A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964, 476. 
19 BUCHANAN, i. m., 1003-1004. - Magyarul: „Ugyanis nincs akkora ellentmondás a katonáskodás és az 

irodalom között, mint igen sokan helytelenül vélekednek, sőt teljes összhangban állnak egymással, és 
természetük titkos módon egybekapcsolódik..., mert minden kor minden olyan hadvezére, aki ragyogó 
tetteket vitt véghez, vagy maga is igen müveit volt, vagy a legnagyobb szeretettel bánt a tudós férfiakkal..., 
és viszont, akik minden igyekezetüket arra összpontosították, hogy a tökéletes erény képmását tartsák szemük 
előtt, elképzelhetjük, mekkora boldogság fogja el őket, ha annak, kit oly elszántan kerestek, megtalálják élő 
és lélegző képmását. Ehhez járul... bizonyos kölcsönös haszon is. Mert a kiváló tettek véghezvivője méltán 
tiszteli azt, akiben erénye megörökítésének mesterét és feldíszítésének igazi művészét látja meg." 

20 BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, kiad., jegyz. KŐSZEGHY Péter, SZABÓ Géza, Bp., 1990, 11-12. 
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Megemlíthető még a Célia-versek közt található Júlia szózatját... kezdetű ének hatodik 
strófája is: 

Immár uram is más, Pallas és vitéz Mars, 
kik mentenek tüzedtől. 

E gondolatok persze túlságosan közhelyszerüek, nem kapcsolhatók kizárólagosan 
Buchananhoz. Ezért bizonyítani nehéz, sőt lehetetlen - mégsem kerülhető el, hogy legalább 
meggondolandó lehetőségként fel ne vessem, hogy Buchanan hatása a Balassi-életmű olyan 
pontjain is megcsillanhat, amelyekre korábban nem is gondoltunk. A katonaköltő-lét rang
jának határozottabb felismerésében, tudatosodásában, a tudós poézis és a vitézség egysé
gének határozottabb vállalásában. 

A másik kiemelendő részlet az exilium gondolata. A latin szöveg élén álló, idézett 
néhány soros argumentum csupán megemlíti Jefte száműzetésének tényét. Illyefalvi histó
riája azonban a Biblia alapján a magyar szöveg legönállóbbnak tekinthető első tizennyolc 
strófájában hosszasabban tárgyalja: 

Felserdült öccsei kezdek őt bolygatni, 
ily szóval háborgatni, 

Hogy fattyú gyermeknek atyja marhájából 
nem illenék részt venni, 

Atyjafiaitól azért elbúdosék, 
jobb földen kezde lakni. 

Ugyancsak hosszabban írja le Illyefalvi, ismét csak a Bibliára támaszkodva a Jeftéhez 
küldött követség ügyét, amely felkéri őt az ammoniták elleni vezérségre. E részlet a 
históriában öt strófa, s további négy strófa fűz hozzá moralizáló megjegyzéseket. 
Buchanannál mindez csupán az argumentum fél sorát tölti ki. Ellenvethetné itt valaki, hogy 
Illyefalvi jobban kötődik a bibliai történethez, de nem így van! Ellenpélda is akad. Jefte az 
ütközet előtt békekövetséget küld az ammonitákhoz. Ezt Buchanan a Bibliára támaszkodva 
negyven sorban beszéli el, ami rendes körülmények között tíz-tizenkét magyar strófának 
felelne meg, ám Illyefalvi csupán egyetlen sort szentel az egész ügynek: 

Ammon fiaihoz követeket külde, 
meg nem alkhattak vala... 

Jefte sorsa tehát a száműzetésből a hadi dicsőségen át emelkedik a fejedelemségig. 
Méghozzá száműzetésének az az oka, hogy rokonai méltatlan indokokkal kiforgatták az 
atyai vagyonból, s becsületében is meggyalázva rablónak kellett állnia. Mikor a feltehetően 

21 BALASSI Versei, i. m., 158. 
22 ILLYEFALVI, Jephta tragoediája, i. m., 116. 
23 i/o., 777-779. 
24 Uo., 783. 
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Balassitól származó megjegyzés megfogalmazódott, Balassi vagyonából rokonai által 
kiforgatva elbujdosni, azaz száműzetésbe készült menni Lengyelországba, mivel, mint 
Jeftének, 

Vitéz módra termett, bátor szüve neki, 
erős férfiú vala, 

s mivel idehaza: 

Sok jámbor vitéznek nincsen tisztessége, 
mikor ninkell az gátra, 

Sípszóra, cifrára sokkal többet költünk, 
nincs fizetés a kardra, 

Elkel az jó legény, ha megbódul ország 
Jephta példát ád arra. 

S mi a lengyelországi kibujdosás sejthető célja? Beállni Zamoyski kancellár török elleni 
seregébe, s hadi tettekkel szerezni vissza az elveszett vagyont, s szerezni újra vitézi hírnevet 
és tisztességet. Talán még az sem véletlen, hogy a sokat emlegetett bejegyzés a Végek 
dicsérete, a vitézi élet himnusza, megdicsőítése után olvasható a kódexben? Hiszen nem 
végleges elbujdosásra indul Balassi. Néhány hónap múlva a Pusztában zsidókat... kezdetű 
énekben egyértelműen vall erről: 

Hogy budosásom ideje tölte után 
Én édes hazámba térjek esmét vígan. 

A szentháromságról szóló második himnusz még félreérthetetlenebb: 

Regenten Dávidot, juh mellől az pásztort 
víd királyi felségre... 

Jó Makkabéusnak, Jeftének, Sámsonnak, 
Gedeonnak, Juditnak 

Eszet bátorságot adál diadalmot, 
hogy vitézül járnának, ... 

Az te nagy nevedben én is most, Istenem, 
kötöttem fel szablyámot, 

Sok jó szerencséket várok csak tetőled, 
s vitézlő sok szép jokot, 

25 Uo., 116-111. 
26 BALASSI,/, m., 135. 
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Mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért 
járom, tudod, utamot, 

Hanem szent nevedért s az szép tisztességért, 
kiben megkisebbítél... 

Orcámról töröld el szép vitézségekkel 
szégyent, kit mégis vallok... 

És most tegyünk fel még néhány kérdést. Vajon nem szándékosan töredékes-e a 
bejegyzés? Hogyan lehetne kész a Jephtes históriája az ammonitákkal vívandó ütközet 
előtt? Vajon be kell-e fejeznünk a félbemaradt mondatot? 

Előrebocsátom, nem megállapításnak, még csak nem is hipotézisnek szánom záró 
soraim, még akkor sem, ha megfogalmazásuk a retorikai hatás kedvéért kissé határozottabb 
a kelleténél. Ha igaz, amit sejtetni próbálok, akkor nem a votum miatti veszteség, nem Júlia 
elvesztésének bizonyossággá érlelődése ihlette Balassit, hanem a lírai önéletrajz folytatá
sának egész más irányú lehetősége ragadta meg Jefte alakjában. Dacosan programot 
fogalmazott volna, hogy a méltatlanul alacsony sorba került vitéz kardjával Isten szolgála
tában kereshet felemelkedést. Jefte életét élte, gondoljunk kétes üzleti ügyeire, és Jefte 
életére készült. A programot tetteivel akarta beteljesíteni, hiszen a költői és vitézi létforma 
nem idegenek egymástól, hanem szorosan összetartoznak. 

Heltai János 

27 Uo., 169-170. 

549 


