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1. Balassi Bálint hiteles arcképe.
A XVI. század legnagyobbkölt6jét
ábrázolja a kép. Az aláirás

szerint a költd 33 éves volt akkor, tehát egykoru metszet vagy
rajz után készült. Világi tárgyu költésze1;ünk els6 tehetséges mUvel6je fd,rangu családból származQtt. A költd 6sei Balassának és
Balaseinak is irták nevüket. Ka már eldöntötték a vitát és az iro=
dalomtörténet a Balassi irásmódot véli hitelesebbnek.
2; 'Z61yom vára;

Itt született Balassi és itt töltötte gyermekkorát •
Réezlet Z61yomváránakbela6
udvaráb61. '
Balassi e várrészben gyermekeskedett. Vitézked6 apja neve16ket
fogadott melléje és korán megtanittatta a betüvetésre, de a kardtorgatásra is.

.j.

4.

Liptóujvár.
~ költ6 otthona. Rézmetszet 1856-b6l. A z61yomi várban Balassi
legfeljebb gyermekkorát-töltötte. A család igazi .otthona'l.ipt4~jvár lHradek! vára volt. Balassi t legviharo'sabb éve.iben is itt
meleg otthon várta. Hü emberei vették körül s ezért ragaszkodott
is hozzá anny1r$.
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5. Balassi János, \a költ6 édesap~
Hi telesarcképB1elski

Joachim müvébdl /1577/. Balass'i Bálint
Balassi. Jánosnak és Sulyok Annának voltelsdszülött
gyermeke. A
ké:Slt6'.apJa
f6kapitány és harcias ember volt. A h6ditó törökök
ellen mindvégig derekasan küzdött s 11yen szellemben is nevelte
fiát. Balassi Jánost l569-ben bevádolták, hogy összeesküvést
sz5 Dobó István egri kapitánnyal a béc si udvar ellen •.llike8 király
parancsára 1e is tart6ztatták Balassi Jánost a pozsonyi országglülésen. Börtönbe vetették, ahonnan csak neje segitségével tu<lott n~\31 Uggyel-bajjal, l570-ben, Lengyelországba menekülni. Bálint mindvégig kitartott apja mellett. Ott volt a kékk6i 4s
divinyi várban ie, ahol a megvádolt apa meghuz6dott e81 ideig
s ezekben a nehéz id6kbe~ forditotta Kékk6 várában az '0 szerelmes szüleinek háboruságokban val6vigasztalására"
a "Beteg lel.•,
keknek va16 füves kerteoske" oimU el.mélkedésgyÜjteményt Book
Mihálynak "Würz Gaertlein vor di Krancken Seelen" cim11 müve után.
~ Kékk6 vára, ahol Balassi elad mÜvét irta.
Ebben a várbanirta Balassi
"Beteg lelkeknek val6 fÜves ker=
tecskét at.
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:BookMihály JJlUvenyomán irta ezt az elm'lked'sgyUjtemt4nYl Balassi\)
hogy ezzel vigasztalja bevádolt szUlei t
CI

.

ma

ar tör-

2,Q BáthorI István erdéll1=-te;tedelemg majd lenuel

király, akinek
udvarában BalassI verselnl kezdett. :Balassi Bálin" a báosi udval;'
bizalmatlanságának eloszl~táaa végett, 1575-ben rásztvett egy .
Erdély ellen. inditott sikertelen hadjáratban. SebestUtenkeriilt
Báthory István erdélyi fejedelem fogságába. Báthory Balaseit udvarába fogadta. Itt ismerkedett meg á humanista k61tészettel éa
itt kezdett verseket ·irni.•:Báthoryt Lengyelországba is elkisérte
ée résztvett a lengyelorsz4gi hadjáratban. A fejedelmi udvarban
szabadon bontakozott ki Balassi, költ6i tehetsége.

,er

a· XV ••. század végén. /Houfnagel GyBrgy·metszete l6l7-b6l,
ranD és Fr. Hogenberg ~Civitates orbis terrarum "/Xöln,
1572-1618/ cimü müb61.! Huszonhárom éves korában került Balassi
eldször Egerbe, a hová az erdélyi kaland után is visszatárt~Eger=
:;enismerkedett meg a teJJleevárih6sf:lek,az l552-ben h6si halált
halt Losonczi Istvánnak feleságével, Annával, akihez a hires Julia~
dalokat ,.irta.
.
10.

a G.

lIo

Vetitett szöveg~
ti A k6vetkez6
rtéhá.nykáp egykoru rajzokban tSs,metszetekben bemutatja a XVI. századbeli v4gvári vitézek harcait, a h6ditó törököket ée egyáltlillánaci az áletet, amelyet Balassi Bálint verseiben
megénekelt és~vitéz16 osko1á.nak- nevezet,.",·
~
129' 'Ua,ri vi"tézek a XVI-XVII. század"fQrduló~
\
Részlet Houfnage1" Gy6rgy ~ztargom~t

á~rázo16 r~zmet szetJb6l •.

13. Utközét :Ji1agyarok
tSstéSrötök között a XVII. !z'zad elején.
Ismeretlen
mövász
rézkarca •.
,
..
14.' Sebesült hirviv6.
A XVI. század ilásodik felében kés·zült rézmetszetr6L.
15. Török ésmagyar lovas viadala.
!heodor de 131"1 metszete 1614-b61.
,

16. Magyar puskás-gyalogoe aIVI.
Bartelli metszete 1563-b61.
170 Magyarok török fogll~kat
-1686-b61
va16 rézmetsze~.
".
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század közepén.·

visznak •.

18.~ Fe~vveresen munkára mend paraszt 8 lVI. században.
19~ Az "Egervár viadalár6l val6 ánek" fin6dit6l /1554L. ,
• vágvári vitázek hdstetteit ás áletát nemcsak Balassi, hanem kortársa: Tin6di Lantos Sebestyán is megánekelte. :
20. Sárospatakz ahol Balassi feleségül vette Dob6 ,Krisztinát.
,

Az egri vitézi évek érlelik müvészivá Balassi hazafias költászetét.,Közben elveszti apját, majd anyját. Nagybátyja pedig kiforgatta'még maradék birtokainak nagyrész'b61 ie. J3alassiéletét nemcsak az ezzel jár6'pereskedás, hanem szerencsétlenházaesága is
felkavarta. 1584 ,demceberében ugyanie feleségi!'lvette un~katestvérét, Dob6 Krisztinát, Váradi Mihály f6pohárnok 6zvegyét 8 hogy
a hozományt biztositsa, fegyveres embereivel megrohanta és elfoglalta Sárospatak várát. Ebnek akalandnak végzetes következményeilettek: feleságe rokonai perbefogták, vérfert6zéssel vádolták, házasságát törvénytelennek nyilv,ánito:tták. leleségét61 el
kellett válnia sbár a perben vágiílis felDlentették, maradék birtokai is kicsusztak a lába a16l.~ az id6.költ6i fej16désében is
válságos. Házassági pere is l588-ig huz6dott. Költészetében is
csak ennek lezajlása után kezd6dött
uj szakasz.
'
.•..
..
.

21. A "Credulus" egyik oldala. /Balassinak tulajdonitott mü./
Balassi házassági perének befejezése idején,halt meg Losonczi
Anna férje, ~ dusgazdag Ungnad Krist6f. A költ6 ekkor a gazdag
?;)zvegykezére pálJázott. Abban reménykedett, hogy ifjukori szerelme, akihez a Julia-dalokat irta, ezuttal me~hallgatJa. Egy párbeszédes mUve,t is irt /álli t6lag 6 a szerz6je/ "Credulus" cimmel,
amelyben a szerelmes Credulu8 eseng Juliá~rt, aki .ereven visszautasitja eSt,akárosak Anna Balassit. A töredék
fennmaradt és
,nyomtatásb,anis megjelent • .Ennek egy rés~ét ábrázolja képünk.
22. Forgách Zsigmond, aki f~1eségftl'vette Loaonczi Annát.
E szerelmi csalódás miatt bujdosott ki Balassi Lengyelországba.
Losonczi Anna nem viszonozta Balassi szerelmét. Miután férje, .
Ungnad Krist6f meghalt. nemsokára feleségfil ment lorgách Zsigmond
országbir6hoz. Kepünk Balassi :szerelmi veté1ytársát ábrázolja.
Balassi a Losonozi Anna ujabb házassága felett érzett bánatában
éselke8e~edésében bujdosott ki Lengyelországba.
l·

23. Losonczi Ánna kézirása. '
240 Krakk6 régi látképe.
,As1kertelen udvarl;ás után, Balassi eldször hivatalt akart vállalni. Nem volt azonban inyére a felajánlott állás s ezért kibujdosott Lengyelországba. Elindulásakor irta a 'Véget dioséreti"
cimü'legezebb versét, valamint "Bucsu"-ját hazáját6l. Életének ebben 8 8l1flkaszábankerűlt í'genközeli kapcsolatba a néppel. 1590ben Krakk6ban élt. Val6sz1n~leg itt irta versét a lengyel citeráslányr6l~·
259 ESztergom ostroma l594~ben.

~kat bolyongott Lengyelországban Balassi Bálint. Eljutott a Keleti
tenger partjára. Utjában er6e honvágy gyöt6rte. Mikor hire érkezett, hogy hazájában kitört a háboru a törökkel, Balassi is otthon
5511120/18
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termeit. fudta, hogya harcmezdn van a helye. 1594-ben az elsdk
között rohamozta meg ~sztergom,bástyáiLt. A vitézség és a szerelem XVI. századi nagY'magyar ltöltdjet a hazáért vivott harcban
érte a hdei halál. Képünk Eeztergomot ábrázolja. Itt, a vizlvá~
ros falai alatt halt meg Balassi 1594. május 26-án.
.
26. Balassi Bálint és Rimai János verseinek els6 kiadása 16 6 •
Balassi versei a köl
et ben nem jelentsk meg nyomtat sban.
Versei közül az "Istenes énekek" Rimai János költeményeivel együtt,
8 XVII. száza~ elsd felében jelentek meg eldször. Képünk az 1676~1
kiadás clmlapjá~ ábrázolja •.

21. Balassi Bálint kézirása. ~alassi énekei, világi tárgya versei
közel 300 évig kéziratban maradtak. 1874-ben fedezték fel' 6ket
a radványi Radvánszky-kastély. levéltárában. A kézirat felfedez6je Deák Farkas volt.
.

.

Szilády Aran,••
Balassi verseit e16ször azilády Áron rendezte sajt6 alá l879-ben,
"Gyarmathy :Balassi Báliilt költeményei- cimmel.

280

29$ A Balassi-etr6fa jellegzetes példáJ.!..:..
Balassi Bálint ·formai ujit6 is volt költészeitink fe j16désében,
amennyiben 6 alkotta a nevét vise16 strófa-szerkezetet is. Ba'laesi
egyébként az ap1ta terén is ujitó volt: 6 irta az e1s6 verses·
talá16s-mesét is.
A legujabb Balassi-kiadvány cimlaplli
Ez a szövegkritikai kiadás a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában jelent meg. A népi d emokratikusllagyarország kultúrpoli tikájának egyik alapvetdelve: régi 1~odalmunk halad6 hagyományainak ápolása.
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Készült a Fels60ktatáai Jegyzetellátó Yállalatná1
lele16s~·T-'Zet6:BojkoV8Zky Lajos
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