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Tiszajárás
33.
FÖLDRE ERESZKEDVE
Balassit nemcsak a nincstelenség viszi a katonai szolgálatra, de a vérében levő
törökellensség s a családi hagyomány. Naponta lesre mennek, ott ártanak végvári
szokás szerint az idegen armadának, ahol tudnak. Gyújtogatás, rablás olyan mindennapi foglalkozás, akár a vadászat. De ezek közben is akadnak jelesebb hadisikerek.
A hatvani vásárt Bálint és katonái a török őrizet dacára megrohanják, gazdag
zsákmánnyal térnek vissza. De kölcsönös az ilyenféle aranyoskodás a szembenálló
felek között. Amit a török elharácsol, azt a magyarok sietnek visszaharácsolni. Se
irgalom, se kegyelem!
Igaz, a katonafizetés bizonytalan. Ezért onnét kárpótolja magát, ahonnét tudja. A zsákmány elosztása után, sok koplalás jár mögöttük, kezdődik a mulatozás,
kocsmázás, dínomdánom. Bálint ebben is legelöl. Egy jó lóért a kótyavetyén elcserél három citorás lányt, mai értelemben vett kurvát, s a szépségekkel elvonul,
napokig mulat velük.
Tudomására jut ez Losonczy Annának. Eddig is több jel mutatta, hogy féltékeny Bálintra, de most békíthetetlennek tűnő haragra gyullad iránta, hátat fordít
a költőnek. Verses leveleit bontatlanul küldözi vissza.
Edes Júliám, gyenge violám,
Piros rózsácskám,
majoránnácskám,
Szép termetű és jó kedvű szóló madárkám:
Szállj bátran én kezemre, hozz örömet szivemre,
Ne félj semmit, édes Katácskám!
A költő elkeseredik:
Nincsen ez világon
Keserűség nagyobb,
Mint az szomorodott szii,
Ki szép beszédével
Jóakarójától
Megfosztatik ok nélkül:
Így engem véletlen
Ez goriosz szerencse
Megfoszta
szeretőmtől...
Annának pedig arról sejtelme sincs, milyen kicsapongások folytak Bálint zólyomi házában, amíg katonának nem állt. Igaz, talán a losonci polgárok föl is fújták
nem valami gáláns kalandjait, mert a költőre haragudtak, amiért a bányavárosoktól
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rendszeresen követelte, behajtotta a vámot. De abban nem tudtak ellenkezni vele,
hát másfelől keresték rajta a fogódzókat. Ilyen volt például a hentesné özvegyaszszony panasza, mely szerint Bálint világos nappal, kivont karddal megtámadta őt
a nyílt mezőn és erőszakot követett volna el rajta. Az özvegy tán dicsekedni s nem
panaszkodni akart az ügy révén, de az önérzetes zólyomiak fertelemnek, a város
megbecs'telenftésének tekintették a vádban foglaltakat.
Jó alkalom arra, hogy feketítsék az uralkodó körök számára kényelmetlen embert. Bálint goromba hangú leveléből derül ki, még mivel vádolják.
„ . . . Írták azt is, hogy éjjel-nappal iszom és hogy én mind szolgáimmal eszve
sybarita életet viselek. Ebben is hazudtak, mint becsületem elvesztői, kurva módjára. Mert mi soha természet ellen nem éltünk, sőt Isten arra bizonságom, hogy
soha nem tudom az sybarita élet mi legyen. Hogy vígan laktunk, nem tagadjuk, de
mi azzal sem bírát, sem más polgárt meg nem bántottunk. Abban pedig az én
italomban mi ellenek lehetett nekiek, soha nem tudom, holott sem az kurva annyok
nyilván p . . .-kkal szerzett keresményét, sem az kurva bestia attyuk keresményét
nem ittuk, hanem az mi magunkét költögettünk. De úgy gondolom, hogy a bíró úr
azt óhajtja, hogy mi is hasonlóképpen szomorkodjunk, mint ahogy neki is szomorkodnia kellene, ha nem lenne v a k . . . "
Pör pör után. Viszi a kicsi megmaradott vagyont. Bálint amúgy sem t u d j a megszerezni, megtartani a pénzt Főúri módon, drága ékszerekkel ajándékozza a vele
bájosan viselkedő hölgyeket. Szereti a szépet, a míves éltszereket szeretői nyakába
akasztani.
Annáért kiáltó versei visszhang nélkül forognak. Elutazott a nagyasszony. Hírrel nem szolgál hol tartózkodásáról Bálintnak. Voltak hangulatához illő jó búvóhelyei. Szeretett Szomolányban, Pozsonyban időzni, birtokai kies zugaiban. Hidegebb időszakokban Örtodra, Tiszaszentmártonba ereszkedett, ahová a Kis-Kárpátok
örökkön erősködő szelei fölmelegedve jutottak le.
Hol keresse Bálint? Nagy zajt nem üthetett a nyomában, hiszen neki kellett a
szépasszony hírnevére vigyázni.
Ellensége már ebben az időben százszor több, mint a barátja. Ki a fényesen
ragyogó nevéért, bátorságáért, megmaradt vagyonáért, szabadon viselt életéért irigyli,
s ahol tud, ártására tör. Megszorongattatásában összeverekszik katonatársaival s
olyan tűrhetetlenné válik egri szolgálata, hogy három év múltán föladja hadnagyi
beosztását.
Liptóújvárban kucorog írókamarájában, tollából szebbnél szebb verseket h a j t
elő keserű sorsa.
Lány testvéreinek lakodalmában ú j r a összetalálkozik unokatestvérével, Dobó
Krisztinával. Alakja előbbi szerelmeit idézi. Fekete hajú, sudár termetű, fekete
szemű.
A gyönyörre, szenvedélyre, gyöngédségre éhes, elmostohult sorsú Bálint 28 évesen ott állt szerelem nélkül.
Meddig bírja teljes lánggal? Oltsa ki? Az életét kellene kioltania. Igaz, érezte,
tudta, hogy Anna nem dobta el, szereti, de figyelme, érzelmei Dobó Krisztinára
fordulnak.
Vaskos jogi könyveket hozat, heteken át tanulmányozza a rokon házasságok históriáit, bizonyosságokat keres lépésének igazolására.
És Dobó Krisztina sem lehet érzéketlen iránta. Mert amikor megözvegyül, t ű zön-vízen át kitart a Bálinttal való egybekelés mellett.
Mint fiatal özvegy a testvérei gyámolában él, noha régen megszokta az önállóságot. Társtalan. Bálintnak neve van, s nem akármilyen szál férfi. Legendák fonják körül. S most övé lehet!
Átkozott romantikának látszik, ami összehajtja őket. De ez éppen ellentéte a n nak a ténylegesen mindennapos véres valóságnak, amiben éltek. Erre vágytak. Az
ő korukban egy ember, vagy tíz, vagy száz nyilvános lefejezése, karóba húzása,
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akasztása nemigen ment nagyobb eseményszámba, mint egy levesbe való csirke
nyakának ki tekerése. S nem csak a látvány, de ami velük, közvetlen családjukkal
történt, mint kegyetlenség, az is ott vibrált idegrendszerükben, miközben teli voltak neveltetésüknél, tanultságuknál fogva szomjúsággal az emberi szépségek után.
És amúgy is rövid az élet, hosszú a sír!
Bálintnak nagyon sürgős a házasság. 28 éves. Elszegényedett. Dobó Krisztina
nagy vagyon várományosa, ura. Kérője akad több is. Kapós, szemrevaló.
Bálint csak legszűkebb környezetével közli elhatározott házassági szándékát.
Semmiféle lebeszélő ész-ok el nem téríti elképzelésétől.
1584. december 25-én házasságot kötöttek, aminek értelmében Dobó Krisztina
ismét törvényes örököse a sárospataki várnak, s a vele járó mindenségeknek. A birtokbavételt, a k á r két csínytevő gyerek, azonnal meg is próbálták. Átsétáltak a
templomból, kevés számú katonai kísérettel, s Bálint kijelentette a várparancsnoknak, hogy hívja össze az őrséget, esküdjenek föl rája, mától övé itt minden. Az
ijedt parancsnok összetrombitáltatta az őrséget, de nem akartak ráesküdni. Erre
Bálint kidobáltatta őket a kerítésen, kapun, s a maga embereit állította a kulcshelyekre.
Igen ám, de így ölték vízbe a rákot. A parancsnok alarmírozta a sárospataki
lakosokat, nemeseket, akik a hős Dobó hitén éltek. Valóságos várostrom következik. Estére kelvén, az esküvő napján, Bálinték a falakon kívül álltak, nem volt
ahová a fejüket lehajtsák.
Nem csak a megszégyenítő kitessékelést kellett elviselniök, de a majdani büntetésnek is várományosa lehetett Balassi, hiszen a törvények szerint királyi végvárat magánakaratból támadni, fejvesztéssel járó cselekedet. Unokatestvért feleségül
venni vérfertőzés, ami a kor »törvényei szerint szintén fejvesztéssel járó bűn.
Ki is növeszti ellenségei szarvát annyira, két nap sem telik el, leltárba szedik
minden bűneit, s minden legkisebb karistolásnyi sérelmeit bányavárosoknak, benne
élő nemeseknek és nemteleneknek fölsorakoztatják. A birtokos szomszédok jogos és
jogtalan igényeit most a földre tepert Bálint rovására el lehet tizedelni.
A pörök, a beterjesztések válogatás nélkül tálalják, kiterítik a költőt. Igaz, van
is a rovásán. Fogat foggal világot éltek. Tőle is elorozolták öröksége nagy részét.
Oly szegénységben élt m á r a testvéreinek a házassága idején, ha kicsit is a rangjuknak megfelelően akarta őket férjhez adni, Losonczy Annától kért kölcsön 1400
aranyforintokat, ami vagy kétszáz jobbágyra szóló kötelezvényt jelentett. És a személyét ért sértésekre, amilyen az adjonisten, olyan a fogadj isten módon válaszolt.
Ha néki bottal köszöntek, bizonyosan doronggal válaszolt.
Kit egy meleg fürdőben meztelenkedve saját, szent verseket írni tudó, vérben
járatos, kardot forgató, tulajdon költői kezével tanított móresre, kit, mint a zólyomi
bírót, a pöcegödörbe nyomott nyakig, kit, mint hazudozó adósát, a liptóújvári börtönébe csukatott, amíg a kívánt pénzt eléje nem hozták.
így aztán a földön fetrengtében azok is a megköpködésére szaladtak, akikre
esetleg még a lova sem néze'tt sandán.
Mit sem számít, hogy nagyapja, apja a törökverés mártírja, hogy ő maga több
ütközet próbáltja. Mindenkinek ez a sorsa. Mindenkinek egyértékű az egyetlen élete. Olcsó. A kis hősök annyit érnek, mint a nagyok. A nagyok útban vannak, beárnyékolják a kisebbek életét. A szegény embernek annyi't ér a maga élete, mint
a gazdagnak. Csak a gazdag krónikást, hegedőst tart léptei megéneklésére az utókornak, a szegényt a kutya sem ugatja meg. ö k a névtelen hősök.
Ebben a korban a tömegek úgy dőltek halomba, ahogy téli fagyban az árokparti paréj, a falvak, a bennük élők megégtek az utolsó girhes macskáig. Egész
napi lovasjáróföldre nem akad lakott hely. Éjszakánként a falvak romjai fölött a
sakálok üvöltöztek.
Nem számított Bálint szép költői munkálkodásának számtalan gyöngyszeme.
Noha ismerte az akkor olvasni tudó nemesi társadalom, pedig Bálint életében egyet41

len verse sem jelent meg kinyomtatva. Az akkori egyházak kezében működő nyomdák világi munkákat, virágénekeket, szerelmes verseket szentségtörésnek tartottak
volna sokszorosítani, azonban vallásos verseit a szerző jelölése nélkül, mint zsoltárokat énekelték, éneklik m a is a templomokban. Bálint meg nem ambicionálta a
nyomtatást. Amúgy nagy rendet tartott. Rimay János kezdő költő meg Dévay Miklós deákja rendre könyvekbe másolták minden elkészült, elküldött versét, levelét,
kicsit gondolva az utókorra is. De másolták szép verseit a címzettek is. Kéziratban
terjedt, mert szépeknek, szívhez szólónak tartották, aktuálisnak, szerelemre, önfeláldozásra, haza iránti kötelességre szólítóknak, az általános meleg emberi gondokat
őszintén kitáróknak, amikre rezonálni tudott az akkori olvasó, ahogy ma is magasfeszültségűnek érzi a mai ember négyszáz esztendők távolából. Amikor ellenséges
indulatoktól fűtve rárohannak ellenségei, mit számítottak a szép, igaz versek! Bűneit tárgyalni megidézi a megyei nemesi bíróság, a főhercegi számonkérő, a püspöki szentszék.
A fölháborodott közvélemény hangjában, családi levelezések jóindulatú figyelmeztetéseiben ott komorlik a sötét jövő. Leánytestvérei elöröklik a lengyelországi
birtokokat, onnét írják, milyen förtelmes bűnökben fetrengőnek ítéli meg a nemesi
társadalom Bálintot. De le az erdélyi szlavóniai rokonságig, baráti körig az elítélés
hangja dörög Bálint fölött. Isten, haza, törvény, vérfertőzés!
Bálint, ahogy a csaták veszedelmét, fáradságát is, egy ideig erős lélekkel állta.
A valóságos ölőszerszámok ellen van védelem. A bátorság, meg a másik ölő fegyver, ami az ő kezében villog. A vádaskodás ellen fegyvertelen. Ennyi szájat betömni nincs elég keze. Hanem a közfelháborodás súlya annyira a szívére szolgál, hogy
ágynak dől. Az erős és próbált Dobó Krisztina is. Jártányi ereje nincs. Pedig kardos
asszonynak ismerték, aki előtt a várkapitányok, ispánok moccanat nélkül álltak.
Mindent észrevett, megkérdőjelezett. A hadakat járt katonák reszkettek tőle. A v á dak súlya ledöntötte. Ideglázasan betegeskedett. Jobban féltek tőle, mint a puskával támadó töröktől.
Házasságuk törvénytelen, aminek messzirevivő következményei vannak. Gyereket vártak, aki illő időben meg is érkezett. S a törvények szerint fattyú, azaz törvénytelen. A törvénytelen gyereknek az apját kurafinak mondták, az a n y j á t közönséges ringyónak! Nehezebb elviselni, mirit a lefejezést. Azt egyszer, ezt állandóan
érzi a szenvedő.
A házastársak közötti elidegenedés első jelei már innét eredeznek. Az asszony,
ahogy a lábára tud állni betegségéből, ahogy lóra tud ülni, j á r j a a birtokait. Rendet tart. Szedi össze a minduntalan szétcsurgadozó jövedelmet. Űjít. Bevezetteti a
vaseke kötelező használatát, erős igavonókat oszt szét a jobbágyok között, b e h a j t j a
raj'tuk a robotot. De egyúttal a várakban található nyakkalodákat is rendbe hozatja, a derest is a placcokra állíttatja. ítélkezik, rendelkezik velük, használatban
tartja.
• . t
j •
Bálinttal sokat pöröl, mert annak a meglévő pénzek is kicsorognak a kezéből.
S ő akkor hiába serénykedik. Néha hetekig valamelyik birtokán időz, intézkedik.
Bálint ot'thon szomorkodik Jánoska istápolásában:
Siralmas nagy bánat
külenben nem bánthat,
csak mikor őt nem látom,
Szép kertek
tömlecnek
akkoron
tetszenek,
víg ének is siralom.
Viszont mikor látom,
vagy szavát
hallhatom,
nincs semmi
bánatom.
Az. érzelmek szakadéka szemlátomást tágul, annyira, hogy el is költöznek egy42

mástól. Krisztina a testvérei birtokára vonul. Bálint marad Jánoskával Liptóújváron. Lelkiállapotáról tanúskodik ez a versrészlet:
Halálig siratja társát egy madár is,
Társatlan görlicze nem száll zöld ágra is,
Ha társát nem kapja, kész az halálra is.
Ez egyért bánkódni kész az én szívem is.
Bálint válópör't indít Krisztina ellen hűtlenség címén. Miben állhatott ennek a
kardosan is melegszívű, szépséges asszonynak a Bálint iránti hűtlensége, erről nem
szól a fáma. Hanem föltételezhető, hogy a maguk belátása szerint ebben egyeztek.
Hogy a szentszék súlyos ítélete elől kitérjenek, Jánoskát nehogy törvénytelen fatytyúnak minősítse a döntés. Bálint a fiával marad a liptóújvári várban. Szomorú.
O, te csalárd világ, nyughatatlan
elme,
Forgandó szerelem, változó szerencse,
Mire most
szivemben
Üj gyötrelmet hozál eszem
vesztésére?
Nagy magányában merre is fordulhat? Meneküljön ki az országból? Majd egy
évig vendégeskedik Lengyelországban húgainál, barátainál. De a tétlenség rozsdásítja örökkön mozgó mivoltát. Nem eltartásra született. Menjen idegen seregekbe
katonáskodni? Hívják, előkelő beosztást ígérgetve. De hát ha verekedésre szottyan
kedve, itt van a haza földjén a haza ellensége. Verekedhet velük! Az udvarnál kérvényez várbeli főkapitányságot. Csak ócska porfészkeket ajánlanak neki. Végül Érsekújváron nyer lovastiszti beosztást, de a parancsnok feleségével gáláns kaland
gyanújába esik. Ez időben még egyszer és utoljára Pozsonyban összetalálkozik Annával. Reménye csillan. De Anna nem tudja megbocsátani a Krisztinával kötött
házasságot, meg hozzá az érsekújvári kalandot. Feleségül megy egy nála huszonvalahány évvel fiatalabb gazdag katonamágnáshoz.
Bálint kibújdosik az országból.
Ó én édes hazám, té szép Magyarország,
Ki kereszténységnek
viseled paizsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát,
Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!"
Négy évig vergődik magával, magányával, a szegénységgel, az ellenségeivel.
Boldogtalan
vagyok,
Mert kínaim
nagyok,
Béborult
ifjúságom;
A szokatlan dolgot
És a nehéz jármot
Már megszokni nem tudom;
Régi időm elmúlt,
Most másképpen
fordult,
Szomorú az én sorsom,
Oszi harmat után
Végre mikor aztán
Fújdogál a hideg szél,
Nem sok idő múlván
Sárgul,
hulldogálván
Fáról a gyönge levél;
Zöld erdő harmatját,
Piros csizmám
nyomát
Hóval lepi be a tél.
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Erdélyből való lovakkal kereskedik, kevés jövedelemmel. De várát, vára népét,
ha rongyosak is, valamiből el kell tartsa. S Jánoskáját, aki ugyan egyik húgánál nevelkedik. S alkalmi szeretőit. Sanyarú élet. Meghalni! A maga kezétől? 1593-ban jelentkezik a törökellenes háborúba. Jó katonáival még visszaveszi a töröktől családi
örökségét, Divényt. 1594-ben Esztergom várának visszavívásában részt vesz. A m á j u s
19-i ostromban comblövés éri mind a két lábát. Tizenegy napig súlyos vérmérgezésben szenved, 30-án belehal sérülésébe.
Betegségében zsoltárokat fordít, ír. Érzi a véget.
Jánoskája pártfogolásáért könyörög, főemberek jóindulatát kérve.
Mit mondhatok?
Éltem.
Hol bátran, hol féltem
Kedvvel, búval, panaszval,
Hol méltó
vádlásban,
Több
rágalmazásban,
Mert egész föld foly azzal.
Vétkemben
rettegtem,
Jómban
örvendettem
S vigadtam az igazzal.
Tiszaszentmárton területét négyszáz éves folyóhordalék borítja. Balassi Bálint
lába nyomát ásom elő belőle. Most, ahogy kitakarom, érzem, hogy eleven áramok
szaladoznak. Talpa alól tekintek föl rá, hát a feje éppen a felhők fölé vész.
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