
A Balassi-sor számmisztikái értelmezéséhez* 

1. 1874. augusztus 24-én meghatározás végett átnyújtottak Toldynak egy nagyrészt 
szerelmes verseket magában foglaló kéziratos könyvet, s e Balassa-kódex fölfedezése elhomályo
sította az addigi Balassi-képet. A kutatás azóta is, míg a költő reneszánsz vonásait tanulmányoz
ta, többé-kevésbé elhanyagolta a középkorias Balassit. A legutóbbi időkben a helyzet némiképp 
megváltozott. (Elsősorban a Maga kezével írott könyvének rekonstrukciós kísérleteit1 gon
dolom vagy pl. Komlovszki Tibor tanulmányát,2 amelyben a költő verstechnikájának jelentős 
középkori rétegére mutat rá.) A Balassi-sor számmisztikái értelmezését valószínűvé téve, ez a 
dolgozat is a költőről alkotott képünk középkorias vonásait szeretné elmélyíteni. 

A számmisztika beépítése verseikbe — ez még a tudós költők közül is csak a legtudósabbakra 
lehet jellemző! Eckhardt Sándornak a tudós költő Balassira valló bizonyítékaiból ezért talán nem 
ártana itt elismételni néhányat.3 

A Marullus, Angerianus és Ioannes Secundus verseit tartalmazó kötet (amelyből Balassi 
nem keveset fordított) előszava ezzel dicséri a három költőt: „ . . . non invenusti, non inelegan-
tes, non indocti.. ,"4 Balassi szerelmes verseire nézve Eckhardt megállapította, hogy bennük 
„ . . . keveredik az udvarló célzat a ,tudománnyal' ".5 Erre vall pl., hogy a Balassa-kódex első 
darabja egy horvát virágének nótájára írt Aenigma: verses rejtvény.6 Egy másik költeménye 
élén pedig kijelenti, hogy a szóban forgó versben „magis docte quam amatorie, magisque 
Musis quam Veneri canitur": inkább tudós módon, mint szerelmesen, s inkább a Múzsáknak, 
mint Venusnak énekel.7 „Melle rhetorico", retorikai mézzel itatta át a magyar nyelvet, ahogy 
Rimay mondja.8 „Kora közönsége azonban nem a retorikát, hanem csak az udvarló célzatot 
látta szerelmes verseiben" — írja Eckhardt.9 Erre vonatkozhatik Balassi nyilatkozata: „S neve
tem azokat a búsulás nélkül sem szenvedhetem, akik akármi irásimot is elméjeknek csomós 
pórázára kötvén sok igéknek változtatásával (obruálván sensusit is) vesztegetik, fesletik, izetle-
nítik és az mellett engem való rágalmazásokkal nyelveknek hegyit is fenik."10 Lehettek azért, akik 
méltányolni tudták Balassi tudományát, pl. Rimay János, az imént idézett levél címzettje, 
aki felől Balassi a kódex másolójának tanúsága szerint így szólott: „ . . . ha ugy megy elő dolgodba 
azmint elkeztil giakoroluan azt nem hogj élnem érkeznél uile, de meghis fogsz halladni. . . mi 

A poéta doctus teljesítményét értékelni tudó közönséghez tartozhatott föltehetőleg Balassi 
költői iskolájának hét tagja,12 a Querimonia Pannóniáé szerzői,13 s talán Solvirogram Panno
nius14 is. 

2. Boccaccio a Dante élete c. tanulmányában (a 22. fejezetben) azt bizonyítja, hogy „a köl
tészet tulajdonképpen teológia".15 Azt állítja, hogy „ugyanabban az előadásban feltárja magát 
a szöveget, de a titkos értelmet is, ami a szavak eredeti jelentése mögött rejtőzik; és így egy
azon időben a titkos értelemmel a bölcseket foglalkoztatja, a szó szerint való szöveggel meg az 
együgyű lelkeket vigasztalja . . . "16 Miben nyilvánul meg ez a titkos értelem? 

Süpek Ottó írja, hogy egyes középkori poétikák a költészetet a zene egyik fajtájának17 vagy 
éppen a természetes zenének tartották (szembeállítva így a mesterséges zenével, a modern 
értelemben gondolt muzsikával). Viszont „a középkori z e n e . . . kimondottan a teológiát szol
gálta, mivel belső tartalmánál fogva egylényegűnek tartották az Igével.. . , a harmónia 
forrásával. Ez az oka annak — folytatja Süpek — , hogy Boethiustól kezdve Jean Garlande-on 
keresztül egészen Jean Oersonig a zeneelmélet sokkal inkább theológiai-filozófiai gondolatokat 
fejtegetett, mintsem a muzsika tulajdonképpeni kérdéseit. Emiatt viszont a zene lényegi 

* E dolgozat első változatát Tolnai Gábor szemináriumában készítettem. 
' L , később. 

• a A Balassi-vers jellegéhez. I t K 1968. 6 3 3 - 6 4 3 . ECKHAEDT Balassi Bálint c. könyvének (Bp. é. n.) Közép
kori természetlátás c. fejezete inkább filozófiai mint verstani szempontú. 

* Balassi Bálint írói szándéka. It. 1958. 3 3 9 - 3 4 9 . 
4 Balassi Bálint összes Művei. EcKHABDT-kiad., Bp. 1951 - 1 9 5 5 . (a továbbiakban: BÖM) I : 192. 
6 ECKHAEDT: i. m. 342. 
* Balassa-kódex, VARJAS BÉLA kiad., Bp. 1944. 2. 
3 BÖM I : 62. 
» Rimay János Összes Művei. EcKHAEDT-kiad., Bp. 1955. (a továbbiakban: RÖM) 35. 
» ECKHAEDT: i. m. 343. 

10 BÖM I : 381. Varjas Béla meggyőzött: e levél nem feltétlenül hiteles. VABJAS BÉLA mélyre ható bírá
latáért i t t szeretnék köszönetet mondani. 

11 Balassa-kódex, 140. 
12 Vö, BÖM I : 2 5 1 . skk. 
" ő k „voltak élete végén Balassi tudós b a r á t a i . . . " — mondja ECKHAEDT: Balassi Bálint, 123. 
" D É Z S I LAJOS: Balassa és Rimay Istenes énekei-nek bibliographiája, Bp. 1904. 8. és BÖM I : 10. 
" Boccaccio Művei. Bp. 1964 1064.. S Ü P E K OTTÓ idézi (1. később). 
" U o . 
"Villon Kis testamentumának keletkezése. Bp. 1966. 35. skk. és 43. 
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összefüggésbe került az aritmetikával, azaz a számmisztikával, mivel a számok az isteni 
bölcsesség par excellence kifejezői voltak akkor. így lett a zene, mint Boetius mondja: 
, . . . a számok képessége: vis numerorumV'18 S a Boccacciótól és Dantétől (pl. a De vulgari 
eloquentiában) a tudós költészettel szemben támasztott ama követelés, hogy a verseknek 
titkos teológiai értelmet is kell tartalmazniuk, számmisztikái formában teljesült. Dante és 
Boccaccio példája megmutatja még, hogy a középkori költészet számmisztikája túlélhette 
magát a középkori költészetet. 

Dante számmisztikájában a hármas játszik döntő szerepet. A három részre tagolt Isteni 
színjátékban a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom (leszámítva a prológust) egyaránt harminc
három-harminchárom éneket tartalmaz, s ezért a terzina is. Balassinál ugyanezt láthatjuk 
viszont. 

3. Balassi Bálint 1588—89-ben állította össze régi és új verseiből a Maga kezével írott 
könyvét, Gerézdi és Klaniczay kifejezésével: „lírai önéletrajzát".19 A lírai önéletrajz első részét 
a költő gyermekségétől fogva házasságáig szerzett énekei alkotják, összesen harminchárom 
darab. Ez után következik az önéletrajz második fejezete, amely tartalmazza ugyan a huszonöt 
szoros értelemben vett Júlia-verset, de magában foglalja a költőnek a sorozathoz utólag20 

hozzáírt olyan nyolc versét is, amelyek között már Júliával semmilyen vonatkozásba nem 
hozható költemények is vannak, pl. A végek dicsérete. A Júliáról szerzett énekeket a fejezet 
többi költeményétől csak a másolónak egy megjegyzése választja el: „Ez a Júliáról szerzet 
Énekeknek a vége."21 Ám e megjegyzés után is22 tartalmaz a kódex Júlia-verseket. Ebből úgy 
látszik, hogy a versfüzér megalkotásakor nem Júlia személye volt a próbakő: az énekek e har
minchármas osztályán belül a költő nem különítette el a Júlia-verseket a többitől, tehát a 
Júlia-ciklus fogalma talán utólagos konstrukció. A költő eredeti szándékainak inkább megfelel, 
ha a Júlia-ciklus helyett a líra iönéletrajz második fejezetéről beszélünk, amely a költő házas
ságától az országból való kibújdosásáig fogant verseket tartalmazza. E lírai önéletrajz szerkeze
tének szempontjából másodlagos, hogy a költő Múzsája ebben az időben jórészt (de nem mindig, 
gondoljunk Zsófiára, Margitra vagy a két „bécsi virágra") Júlia volt. Ahogy a kódex máso
lója — vagy maga Balassi — mondja: „Ezek után imar akjk keouetkeznek azokat mjnd kjket 
hazasagaba, kiket a Felesegitul Ualo elualasa után szerzet, job riszre a Viragh Énekeket 
inkab, mjnd Iul iarul . . . ".23 Mivel a Júlia-versek csak mint egy már meglévő átfogóbb koncep
ció részei, alkotnak egységet, s ez az átfogóbb koncepció, a lírai önéletrajz koncepciója az elsőd
leges a Maga kezével írott könyvének összeállításakor, még azt sem tudjuk teljes bizonyosság
gal kizárni, hogy a lírai önéletrajz koncepciója esetleg időben is elsődleges volt. Más szóval: 
lehetséges, hogy a lírai önéletrajzról vagy egy még kevéssé differenciált lírai emlékműről alko
tott elképzelés esetleg már a Júlia-versek megalkotása közben vagy akár előbb is megszület
hetett. 

Istenes verseit Balassi külön gyűjteménybe rendezte. Ahogy a kódex mondja: „Meg vad
nak ennehanj Inhez (Istenhez) ualo énekek kiket a psalmusokbolis magatulis szerzett ki min-
denestülis tiz,azok mas könyvben vadnak nemis adgia azokat ki medigTöb psalmust nem forditt 
meg azokhoz . . .".2í A „nemis adgia azokat ki" fordulatot Eckhardt 1951-ben25 és 1961-ben Kla
niczay26 úgy értelmezte, hogy Balassi ki akarta volna nyomatni istenes verseinek külön kötetét. 
Varjas Béla már 1944-ben27 nem ezt az „editio-értelmezést" választotta: „ . . . Balassa nem volt 
hajlandó azokat kezéből kiadni mindaddig, míg több más zsoltárt is nem fordít hozzájuk." 
Eckhardt 1958-ban,28 Klaniczay 1964-ben29 a Varjas-féle elképzelést tette magáévá. Az újjá
született Varjas-féle elképzelés szerint a költő azért nem adta ki (a kezéből) istenes verseit, mert 
a gyűjtemény még csak tíz darabot tartalmazott, és ahhoz, hogy a Maga kezével írott könyvébe 
illeszthesse őket, meg kellett várnia, míg az istenes versek száma is eléri a bűvös harminc
hármat. Gerézdi és Klaniczay 1964-es közös tanulmánya szerint abból, hogy a Maga kezével 
írott könyvének első fejezete harminchárom éneket tartalmazott, második fejezete pedig 
(a Júlia-versek számának utólagos kikerekítésével) szintén annyit, „joggal föltételezhető, hogy 
istenes verseinek a számát is 33-ra szerette volna növelni, s aztán ezt vagy a világi versek két 

" SÜPBK: i. m. 35. 
" A magyar irodalom története, szerk. KLANICZAY T., Bp. 1964. I : 471. 20 Uo. Gerézdi és Klaniczay elmélete — bár nem problémamentes — az utolsó szó a kérdésben. 
" Balassa-kódex, 94. 
" P l . a kódex 122-125. 2» Balassa-kódex, 57. 24 Balassa-kódex, 99. 25 BÖM I : 9. ía Utószó a Balassi Bálint Összes Versei és Szép magyar komédiája c. kötethez. Bp. 1961. 233. 
"Balassa-kódex, XX. 
" Balassi Bálint írói szándéka, 342. 81A magyar irodalom története. I : 471. 1961-hez képest az előrelépés: már nem tételezi föl az istenes versek 

külön nyomtatandó kötetét. 
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könyvének elejére vagy annak a végére helyezni. Mivel a reneszánsz költők versesköteteiket 
többnyire valamely — misztikus-szakrális értelmű — számrendszer alapján állították össze, 
Balassi így egy háromszor 33 költeményből, egy verses prológussal együtt pedig kereken 100 
versből álló kötetet óhajtott a jelek szerint kiadni."30 Ezt az elképzelést néhány ponton még 
finomíthatjuk. 

Balassi Maga kezével írott könyve (vagy annak megbízható másolata) Rimay János kezében 
volt, és ha valaki, úgy Rimay bizonyosan tisztában volt mesterének szándékaival. Semmi 
okunk nincs annak föltételezésére, hogy Rimay Balassi verseinek tervezett kiadásában meg 
akarta volna hamisítani ezeket a szándékokat. A kiadáshoz írott fönnmaradt előszavában rög
zítette a kötet beosztását. „Az első részében Istenhez tött keresztyén buzgó könyörgéssi vad
nak helyheztetve . . . "31 „Az másik részében egyeledett állapatrul való, elvegyült énekeinek 
engedtem helyt. . . "32 Ez a második rész tehát körülbelül megfelel a lírai önéletrajz átfogó 
elv nélkül való első fejezetének: a házassága előtti énekek harminchármas gyűjteményének. 
„Júliáról szerzett énekei foglalták penig a harmadik részét maguknak . . . 33 A harmadik rész 
így a lírai önéletrajz második fejezetéhez áll közel, amely néhány kivétellel valóban csak 
Júlia-verseket tartalmaz. Mivel Rimay az ellenőrizhető pontokon megőrzi kiadásában Balassi 
Maga kezével írott könyvének szerkezetét, feltehető, hogy szintén Balassi elképzelésének 
megfelelően helyezte az istenes verseket a kötet élére. Oerézdi és Klaniczay ama kérdésére tehát, 
hogy az istenes verseket „a világi versek két könyvének elejére vagy annak a végére" kell-e 
helyeznünk, Rimay tanúsága alapján úgy kell felelnünk, hogy valószínűleg az istenes versek 
álltak elől. A lírai önéletrajz befejező darabjának34 zárlata véleményem szerint már önmagában 
is lehetetlenné tette volna további verseknek a könyvhöz való csatolását: 

Ti penig szerzettem átkozott sok versek, 
Búnál kik egyebet nekem nem nyertetek, 
Tűzben mind fejenként égjetek, vesszetek, 
Mert haszontalanok, jót nem érdemletek. 

Még egy kérdésben pontosabbá tehetjük a Maga kezével írott könyvéről való tudásunkat: 
a prológus kérdésében. Oerézdi és Klaniczay idézett tanulmánya szerint háromszor harminc
három, „egy verses prológussal együtt pedig kereken 100" versből állott volna Balassi tervezett 
kötete. A két kutatótól föltételezett prológus megvan. Ez a Hymni trés ad Sacrosanctam Tri-
nitatem (Három himnusz a Legszentebb Háromsághoz) című ismert Balassi-versfüzér. Ez a vers
füzér állott az istenes versek — s így az egész Maga kezével írott könyve — élén. Külső érvünk 
is van: amikor Rimay megindokolja, hogy miért adott latin nyelvű címeket a Balassi-versek
nek, így ír: „Ez énekeinek eleiben penig mindeniknek deák summácskát jegyzettem, az három 
első Himnusát ő maga is deák Argumentomocskával ékesítvén, kiből arányozám, hogy nem 
alkalmatlanul helyheztetek az többi eleiben is deák nyelven való rövid Argumentomocskákot."35 

Mivel Balassi nevéhez e hármon kívül más himnusz nem fűződik, az „az három első Himnusát" 
kifejezés nem a többi — meg sem is írt — himnusztól választja el e hármat, hanem az összes többi 
Balassi-verstől, kijelentve róluk, hogy ezek a himnuszok az elsők a Rimay kezében levő 
nyomdakész Balassi-gyűjteményben. 

A kérdés most már csak az, hogy — bár, mint leszögeztük, van okunk bízni Rimayban — 
nem lehetséges-e mégis, hogy Rimay Balassi szándékaitól idegen módon helyezte a három him
nuszt a kötet élére. Ezt a lehetőséget belső érvek cáfolják. Balassi Maga kezével írott könyvé
nek 99 (33-33—33) versét misztikus elv háromsággá rendezte, de ez az elv a gyűjteményben 
rejtve marad. Ha bármi, úgy a prológus igazán nyújthatja a kötetrendező háromság titkos 
értelmének kulcsát, s ezt meg is teszi már címében a Három himnusz a Legszentebb Háromsághoz. 
E kis programadó versfüzér maga is — miként a kötet — három tagból áll. Sőt: van-e jogunk 
merő véletlennek minősíteni azt, hogy a Három himnusz sorainak száma éppen 99? 

4. A hármas szám tehát a Dante művéhez hasonló következetességgel uralja Balassi Maga 
kezével írt könyvét. Most már csak a „Balassi-terzinát" keressük. 

A Pataki Névtelen széphistóriájából átvett 6—6—7 osztású verssort Balassi a metszetek
nél elhelyezett belső rímekkel radikálisan három részre tagolta valamikor 1584 és 1588 között, 
s ezzel létrehozta a Balassi-sort. 

30 Uo. 
31 RÖM 43. 
32 Uo. 
33 Uo. 
34 BÖM I : 119. 
35 RÖM 43. 
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Már a Pataki Névtelen versszakai is három-három sort foglaltak magukban. A Balassi-sor 
belső rímei által ez az építmény (a Balassi-strófa) háromszor hármas szerkezetűvé vált. így: 

a a b 
c c b 
d d b 

A Balassi-strófa különös szigorral ragaszkodott e háromszor hármas szerkezethez. A költő 
pl. kilenc török „bejt"-et fordított magyarra. E versikék mindegyike két-, illetve négysoros. 
A Balassi-sort azonban a fordító még itt is csak a Balassi-strófa hármas szerkezetében alkalmaz
ta. Németh Gyula tömör fogalmazása szerint: „A Balassa-strófa egyszerűen megkövetelt még 
egy sort."36 A hármas szerkezetű sor tehát meghatározta a versszak terjedelmét. 

Balassi kései korszakában a hármas tendencia a költemény egészét tekintve is érvényt szer
zett magának Komlovszki Tibor megfigyelése szerint: MA Balassi-vers terjedelmének csökke
nését a kései versekben más vonatkozásban is előrelépésnek, fejlődésnek érzem. A Balassi
strófa, mint ismeretes, csak a versszak, nem pedig az egész »versarchitektúra« terjedelmét hatá
rozta meg, a kései versek terjedelemcsökkenése viszont, különösen a három-három versszakra 
korlátozott Célia-énekek arról is tanúskodnak, hogy Balassi (akár tudatosan, akár nem) kísérle
tet tett az egész vers terjedelmét befolyásoló-meghatározó fegyelem kialakítására is."37 

A háromszor harminchárom költeményt tartalmazó Maga kezével írt könyvének prológusa, 
a kilencvenkilenc sorú háromrészes szentháromság-himnusz szemügyre vétele után, azt hiszem, 
vakmerőség lenne a strófát háromszor hármas, sőt — a kései szakaszban — a verseket három
szor háromszor-hármas szerkezetűvé változtató Balassi-sortól elvitatni a messzemenő számmiszti
kái tudatosságot. 

Megint csak van külső bizonyítékunk is: úgy látszik: a Balassi-sor éppen a Három himnusz 
megalkotása közben született. 

A Három himnusz három különböző formában íródott és Balassi költői technikájának 
különböző fejlettségi fokait tükrözi. Eckhardt ebből arra következtet (a többi kutató helyes
lésével), hogy Balassi „a három himnuszt különböző időkben írta, és talán csak utólag foglalta 
őket össze egységes gondolatban, mert a Fiúisten-himnusz tulajdonképpen a vitézi élet vallá
sos ihletésű éneke, a Szentlélek-himnusz meg alapjában véve egy házasuló ember éneke és nem 
a Szentlélek magasztalása, mint a cím sejtetné".38 Hogy mikor foglalta egybe Balassi a három 
himnuszt, arra semmilyen adat nincs. Bóta László véleménye szerint „Balassi az istenes 
verseket a 90-es évek eleje táján . . . rendezgethette kiadás alá. Ekkor vonhatta egy ciklusba 
a három himnuszt i s . . . "39 Bóta becslése a kódex idézett „nemis adgia azokat ki" fordulatának 
azóta már elavultnak tekintett „editio-értelmezésére" épül, ezért nem lehet tekintetbe venni. 

A himnuszok keltezéséhez Dézsi Lajos,40 Waldapfel József, 41 Eckhardt Sándor42 és Bóta 
László43 kronológiáját hívjuk segítségül. Összevetésükre egy táblázat: 

A himnuszok 
száma 

Dézsi-Waldapfel 
(1923-1926) 

Eckhardt 
(1951) 

Bóta 
(1954) 

1. 
2. 
3. 

1584 körül 
1584 körül 
1584 körül 

1578 előtt 
1588 elején 
1589-ben 

1584 körül 
1588 tavasza után 
1588 tavasza után 

Amint látható: a legélesebb különbsége a Dézsi—Waldapfel- és a Bóta-féle kronológia közt 
mutatkoznak: Bóta a két utolsó himnusz születésének még terminus post quem-jét is négy 
évvel a régi kronológia dátuma után szabja meg. Annál érthetetlenebb, hogy éppen a régi kro
nológiára hivatkozva teszi ezt (Eckhardttal való vitájában). Bóta szerint Eckhardt az első 

36 Balassa Bálint és a török költészet. In: Magyar Századok (Horváth János-emlékkönyv), Bp. 1948. 89. 
37 KOMLOVSZKI: i. m. 641. 
88 BÖM I : 166. 
'•Balassi istenes verseinek kronológiájához. I tK 1954. 420 — 429. 
' • Kiadásában: Balassa Bálint Minden Munkái. I—II. Bp. é. n. 
" W A L D A P F E L JÓZSEF: Balassi költeményeinek kronológiája. I tK 1926. 185-210. , 2 7 1 - 2 8 5 . 
« Kiadásában: BÖM. 
" BÓTA: i. m. 

i 

675 



himnusz „esetében a »rímek, ritmus, nyelvezet« kezdetleges voltára való hivatkozással mellőzi 
az előtte való hivatkozók csaknem egyöntetű véleményét, miszerint a három himnusz nem sok
kal egymás után, az első, 1584 körül', a második és harmadik pedig már kétségkívül a költő 
házassága utáni időkben keletkezett, s azt fiatalkori termésnek nyilvánítja." Bótának az a 
törekvése, hogy a himnuszokat időben elválassza egymástól (az elsőt 1584-re, a másodikat és 
harmadikat legkorábban 1588 tavaszára, a költő házassága felbontásának idejére helyezve), 
ellentmond másik törekvésének: hogy átvegye a régi kronológia állítását, amely szerint a him
nuszok „körülbelül egy időre tehetők".45 Ez az idő pedig a régi kronológia szerint körülbelül 
1584, vagyis a költő legénykorának utolsó esztendeje.46 Bóta hivatkozása tehát pontatlan is 
annyiban, hogy a két utolsó himnusznak a régi kronológiában adott keltezését (1584) helytele
nül (1588 vagy később) adja vissza. 

Az első himnusz kezdetleges költői technikája Eckhard szerint „fiatal korra"47 vall, de a 
régi kronológia sem teszi 1584 utánra. Ténybeli fogódzónk nincsen. 

A harmadik himnuszról a régi kronológia számára „tartalmi okokból valószínűnek látszott, 
hogy 1584-ben készült".48 Melyek voltak e tartalmi okok? Elsősorban ez: a himnuszt a költő 
pro felici coniugio, boldog házasságért esedezve intézte a Szentlélekhez. Ebből természetszerű
leg folyt, hogy a Balassi házasságát megelőző udvarlás (1584) egyik dokumentumát lássák a 
költeményben. Azonban a versben szereplő hölgy nem lehet azonos Balassi későbbi feleségével, 
Dobó Krisztinával, aki Várday Mihály özvegye volt, míg Balassi ezt mondja: 

„ . . . Az én szivemet is csak te ébresztetted, 
Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted . . . "49 

Első pillantásra tehát nehézségekbe ütközik a himnusz 1584-ből való eredeztetése. Balassi azon
ban más hölgyek körül is legyeskedett. Egyik költeményének versfejeiben a Zsuzsanna (SUSA-
NAM) nevet olvassuk.50 Az illető költeményt Eckhardt51 1583-ra vagy84-re, Gerézdi52 egyértel
műen 1584-re teszi. így már meg is van a keresett szűz: semmilyen adat nincs arra, hogy 
Balassi az ismeretlen Zsuzsannával kapcsolatban ne táplált volna távoli házassági szándé
kokat (amilyenek a Szentlélek-himnuszban is tükröződnek). A himnusz 1584-ből való eredez
tetése tehát keresztülvihető vállalkozás. 

Az Eckhardt-féle kronológia 1589-ből származtatja a himnuszt. Balassi egyik ebből az idő
ből való költeményének53 versfejeiből — akárcsak az előbbi esetben — a Zsófia (SOFIAM) 
név bontakozik ki. Eckhardt Balassinak a Perényi Zsófia körül való forgolódásával tartja 
összeférhetőnek a Szentlélek-himnuszban kifejezett házassági szándékot.54 Ez is lehetséges 
megoldás. A himnusz 1589-es keltezésének Kardos Tibor55 újabb bizonyítékát szolgáltatja, 
amelynek cáfolatát más dolgozatban már elvégezvén, itt csak jegyzetben56 adom. 

A himnuszt tehát Balassi életének adatai alapján 1584-hez éppúgy köthetjük, mint 1589-
hez. De még ez a két évszám sem bizonyos. Nem bizonyos ugyanis a vers élményalapja. Eckhardt 
is csak föltételezi, hogy „élmény rejlik e költemény mögött, s nem csupán általában egy 
házasulandó számára írta"57 Balassi. Ez utóbbi lehetőség ugyan szerinte a viszonylag konkrét 

11 BÓTA: i. m. 421. A himnuszok keltezéséhez: 429. 
» W A L D A P F E L : i. m. (2) I tFüz. Bp. 1927. 43. 
" Uo. 
«' BÖM I : 166. 
<s W A L D A P F E L : i. m. (2) 43. 
" B Ö M I : 113. 
" BÖM I : 6 9 . 
« B Ö M I : 195. 
112 Balassi Bálint. In: GERÉZDI RÁBÁK: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Bp. 1968. 494. 
• 3 BÖM I : 113. 
» BÖM I : 249. 
" Az Árgirus-széphistória. Bp. 1967. Kardos szerint a széphistória valószínűleg 1589-ből való, s ezt támaszt

ja alá a Harmad hymnusszal fennálló kapcsolata is. így, ha Kardosnak igaza van, a két költemény kapcsolata 
megfordítva, a Balassi-vers 1589-es keltezését is erősiti. 

6t A Szentlélek-himnusz Kardos szerint „ . . . különös módon elkerülte kutatóink figyelmét. Ez a 70. sz. 
darab a Harmad hymnus a szentlélekhez boldog házasságért, amelyben a boldogtalan Balassi Bálint nyilván 
Annára gondolva fohászkodik a szentlélekhez. Különösen meglepő a daliám, amire fohászkodik, e dallam ugyan- , 
is a bártfai kiadás szerint nem más, mint az Árgirus nótája, az .Oly buvai bánattal az Éneás király'. Ez a 
vers is 1589-ből való, tehát az Árgirusra valló többi, 1589-hez kapcsolódó adatot nagymértékben erősíti." 
( K A R D O S : i. m. 244.) Most nem kívánok ismét azzal érvelni, hogy Balassi a verset vagy nem 89-ben vagy nem 
„Annára gondolva" szerezte, mert ekkor az özvegy már nem lehetett a versben szereplő ,,árva szép szűz". 
Sokkal fontosabb a nótajelzés kérdése. Mivel a nótajelzés Huszti Péter Aeneisének nem első, hanem 1017. 
sora, valószínű lenne, hogy az Árgirus éléről, s nem az Aeneisből választotta Balassi. Azonban nem ő, hanem 
a bártfai kiadás szerkesztője választotta. A verset a sorozatban közvetlenül előző Másod hymnus nótája 
— megint csak a bártfai kiadásban —: „Forog a' szerencse." A dallamadó verset (Ferendum & sperandum) 
pedig Illésházy „az ezer hat száz négyben", tíz évvel Balassi halála után írta (RMKT 17. sz. 1 : 356.). De 
különben is: aki az Aeneis s az Árgirus dallamára énekelhetönek vélte Balassi másmilyen strófaszerkezetü versét, 
annak túl rossz volt a ritmusérzéke! Az eltérésre Szilády Áron egyébként már 1879-ben figyelmeztetett. 

B? BÖM I : 249. 



képzetről tanúskodó „»árva szűz« emlegetése miatt valószínűtlen".58 (Perényi Zsófia árva volt). 
Megmagyarázhatatlan módon éppen Eckhardt volt az, aki a régi magyar költők sztereotip ké
peiről szóló tanulmányában e képek közt rögzítette az „árva" szónak metaforisztikus, elhagya
tottságot kifejező alkalmazását, sőt, példának épp a Három himnusz első darabját hozta föl: 
„Idetartozik pl. az atya-fiúi viszony emlegetése. A teremtmény sokszor árvának mondja magát 
imájában: »Viselj gondot rólam te árvád felől«, írja Balassi Atyaisten-himnuszában."59 De 
nemcsak a költői, hanem a köznyelvben is használták e szót metaforisztikus értelemben. Balas
si halhatatlan Céliája, Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna p. o. így zárja egyik levelét: 
„Zarkandi Anna az nehaj wesselény ferencz meg marat Arwaja."60 A harmadik himnusz élmény
alapját tehát az „árva szép szűz" fordulat alkalmazása nem eléggé megbízhatóan támasztja 
alá. Ennek következtében a harmadik himnusz keltezéséről is alig mondható valami bizonyos. 

Még aránylag legegyszerűbb a második himnusszal boldogulni. A sorozatnak ez az egyetlen 
Balassi-sorban írott darabja, s a Balassi a sor költemény terminus post quemjét eleve megadja. 
Balassi a Pataki Névtelentől átvett sort fokozatosan gazdagította belső rímekkel mindaddig, 
míg ez az öntudatlan rímelés tudatossá és teljessé válván meg nem született a Balassi-sor. 
Vegyük sorra a Pataki Névtelen sorfajában írott költeményeit 1 A Chak Borbála nevére írott 
1577-78 körüli versben61 a belső rímekkel ellátott sorok aránya 37,5%. Az 1584 előttről való 
„Nő az én gyötrelmem" kezdetű költeményben ez az arány 40%-os. Az 1584-re keltezett, Zsu
zsanna, ill. Krisztina nevét hordozó két költeményben62 az öntudatlan Balassi-sorok aránya már 
61,9, ill. 66,7%. A második himnusz tökéletes Balassi-sorokban (100%) van írva, és ez valószínű
vé teszi, hogy 1584 után keletkezett. A régi (1584) és az Eckhardt-féle (1588) keltezés közül tehát 
mi inkább a másodikat tartjuk valószínűnek. Eckhardt számára a verset Balassi „későbbi korá
ra utalja" a himnuszban „sokszor emlegetett szégyenvallás, a megalázottság érzése" is.63 Sze
rinte Balassi a verset „az érsekújvári új szolgálatvállalás idején írhatta, vagyis 1588 elején".64 E-
mellett szól a költeménynek egy — határozottan az aktuális katonai szolgálatra utaló — sora is: 

„Az te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámot . . . " Nincs okunk 
kételkedni tehát az Eckhardt-féle dátumban: 1588 eleje. 

így viszont a Fiúisten-himnusz a költő első Balassi-sorú költeménye. Balassi-sorban ezen kívül 
csak egy istenes verset írt: az L. zsoltár szabad fordítását, de ezt már Esztergom alatt kapott 
halálos sebében fekve.65 Vitézi költészetében a Balassi-sor csak 1589 nyarán jelent meg.66 A Fiú
isten-himnuszt nem számítva először a Júlia-versek szóltak Balassi-sorban. Ekkor írta (részben 
titkos írással) barátjának, Kapy Sándornak ezt a cinikus hangú levelet, amellyel a Júlia-ostrom 
kezdetét keltezi a kutatás: „Ha az Isten karácsonyig éltet, azt gondolom, hogy nagy úr leszek, ha 
egyébképpen nem is, farkam után . . . "67 A Fiúisten-himnusz az Eckhardt-féle kronológia szerint 
ekkor már megvolt. De Rimay tanúsága is figyelmet érdemel. A Balassi-gyászköltemény II. 
fejezetében (hol Balassi-sort alkalmaz) nótául a Fiúisten-himnuszt adja meg.68 Ez arra mutat, 
hogy Rimay is a Fiúisten-himnuszt tartotta az első Balassi-sorban írott költeménynek, vagy 
— ami a mi szempontunkból még jelentősebb — a par excellence Balassi-sorú versnek. 

Az imént már kiderült, hogy a Balassi-sortól rendkívül nehéz lenne elvitatni a messzemenő 
számmisztikái tudatosságot. Most ennek a tételnek újabb, ezúttal külső bizonyítékához jutot
tunk. Nem tudjuk megállapítani a Három himnusz egységes ciklusba rendezésének és kilencven
kilenc sorban való terjedelmi meghatározásának időpontját. De annyi bizonyosnak látszik, hogy a 
Balassi-sor a Három himnusz megalkotásának valamelyik (talán végső) fázisában szólalt meg 
először a költő életművében. 

5. 1588 tavaszától, a Júlia-szerelem kezdetétől a Balassi-sor alkotójának költői öntudata is 
megnövekszik. Ennek jele például a „dame sans mercy"-jének, Losonczy Annának adott fiktív 
Júlia név, mely névre „azért keresztelte a szerelmesét, hogj a righy Poétákat ebbeis kőuesse: 
Kik közül Ouidius Corinnanak Ioannes Secundus Iulia-nak, Marullus Neéranak neuezte szere-
tuét".69 

De megnövekedett költői öntudatot kell látnunk a Balassi-sor sajátos alkalmazási módjában 
is. Gerézdi Rábán világosan szétválasztotta a virágének „udvari" és „lator" típusát.70 Kimu-

68 Uo. Eckhardt kiemelése. 
68 A régi magyar költők képei. In: Magyar Századok, Bp. 1948. 74. 
?• BÖM I : 380. 
" BÖM I : 35. 
12 BÖM I : 69., I : 77. 
•3 BÖM I : 211 . 
" U o . ' 
« B Ö M I : 1 3 9 - 1 4 0 . 
•« BÖM I : 112. A keletkezéshez: A m. ir. tör t . I : 471. 
•' BÖM I : 369. 
*• RÖM 16. 
•* Balassa-kódex, 57. (A rövidítések föloldásával.) 
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tattá, hogy Balassi is élesen elkülönítette egymástól a kétfajta virágéneket (ezt tükrözi a 
kódex egyik verscíme is: „Latricanus Wers)."71 Figyelemre méltó, hogy Balassi — míg „udva
ri" típusú virágénekeit csaknem kizárólag Balassi-sorban írta — „lator" szerelmi verseiben 
sohasem élt ezzel a formával. Ügy látszik, a — vallásos tartalmat is hordozó Balassi-sor az 
„udvari" virágénekek hódoló petrarkista költészetét meg tudta szentelni még, de ily mérvű 
profanizálásra már nem volt alkalmas. 

Még milyen nyomai vannak a Balassi-sor titkos teológiai értelmének? Rimay egy helyütt72 

azt mondja Balassi verseiről, hogy „valamely elme által lathattya azt ez egi nihani igék, mint 
vadnak eöszue foglalua, s meni mesze való értelemre teriedgienekiski, bizoni böchulhetia verseketis 
felette, s az mesterének tudomaniatis igazan szeretheti. . . "73Segy sokkal jelentősebb tanul
ság: Balassi Campianus-fordítása, amelyen kevéssel halála előtt még dolgozott. Campianus 
szembeállítja Salamon szerelmi szimbolikájú szent költeményét, Az énekek énekét a közönséges 
szerelmi versekkel, a virágénekekkel, amilyeneket Balassi is írt. E szembeállításban termesze-' 
tesen a virágénekek húzzák a rövidebbet — és Balassi, a legnagyobb virágének-költő, nyugod
tan lefordítja ezt a passzust. Miért? Mert Salamon éneke Campianus szerint abban különbözik 
a közönséges szerelmi dalocskáktól, hogy titkos értelme is van — teológiai titkos értelme — 
s ezt Balassi maga is elmondhatta saját szerelmi lírájáról! A fordítás így hangzik: „Castalio á 
parázna lator, az Salomon titkos értelmű enekéth . . . semmiuel nem bechiulli fellieb egi virágh 
éneknél, vagi valameli vduarbeli szolgáló leannial való beszélgetésnél."7* 

Miként alakulhatott ki Balassiban a Maga kezével írott könyvének szerkezetétől egészen a 
verssorokig ható szigorú számmisztikái hármasrendszer? Erre vonatkozólag csak föltevéseink 
vannak. 

Bóta László megfigyelése75 szerint Balassi „üzleti viszonyban" állott Istennel. Összesen hét 
költeményében ígérte meg Istennek, hogy — amennyiben megszabadítja elenségeitől — a 
költő mindhalálig dicsérni fogja nevét. Az Atyaisten-himnusz is egyike ezeknek az „üzleti aján
latoknak": 

„ . . . Mert ha elveszek is, Uram, mi hasznod? 
Aval ugyan nem öregbül hatalmod. 
De ha megmentesz, ez jók következnek: 
Egyik ez, hogy mind holtomig dicsérlek, 
Másik meg az, hogy azok is megtérnek, 
Kik segedelmedről kétségeskedtek." 

Egy idő után valóban elhallgat a panasz hangja Balassi istenes verseiben, s helyét a dicséret 
tölti be. Bóta fölveti azt a lehetőséget is, hogy „ezt a régi igéretét váltja be Balassi a CXLVIII. 
zsoltár átdolgozásával... ".76 Nézetem szerint ez nem áll meg, mert ez az egyetlenegy isteni 
dicséret (a CXLVIII. zsoltár) nem felel meg a precízen megfogalmazott ígéretnek: „holtomig 
dicsérlek". 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pontosan keltezni tudjuk Balassi vallási 
életének fordulópontját. Balassi 1587 és 88 fordulóján bizonyosra vette, hogy az ellene folyó 
főbenjáró perekben fej- és jószágvesztésre ítélik. Birtokait elzálogosította és elmenekült hazul
ról. „Ekkor, mint a mesében váratlanul fordult a kocka." — mondja Gerézdi.77 „A főbenjáró 
pöröket megszüntették ellene, feleségétől elválasztották, birtokait pedig — köztük a legfontosab
bat, Liptóújvárt — erőszakkal szerezte vissza."78 A váratlan isteni kegy mélyen megrendítette: 
„Ládd-é, ki csuda az Isten dolga? — írja Kapynak. — Én az én Istenemnek nem győzök 
elég hálát adni róla, mert immár lelkem csendesz. Szabadságot is adtak mindkettőnknek a 
házasságra."79 Isten tehát a maga részéről eleget tett a „megállapodásnak" és most Balassin 
volt a sor. Ez a fordulat pedig 1588 elején történt, pontosan abban az időben, amikorra a Fiú
isten-himnusz és a Balassi-sor megszületését tesszük ! 

Valószínűleg tehát ekkor csírázott ki benne a Maga kezével írott könyvének gondolata: 
hogy egész éltművét az isteni dicséret eszközévé teszi meg. A következő másfél év e munkának 
jegyében telt el. A Pataki Névtelentől átvett sort Balassi belső rímekkel radikálisan három 
részre tagolta. Ez a versalaki háromság lehetővé tette, hogy — verseinek esetleges tárgyán túl — 

71 G E R É Z D I : A magyar világi líra kezdetei, 280. 
•2 ROM 47. 
•* Hogy miért nem fedi föl Rimay a titkos értelem nyitját? De hisz azért titkos ! Boccaccio sem bocsátkozik 

részletekbe. 
•* BÖM II : 76. 
TS BÓTA: i. m. 423. 
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minden egyes Balassi-sorú költeményében a Szentháromság modelljeit is megalkossa. A költő, 
ki korának gyermeke volt, élt ezzel a lehetőséggel. Azonkívül összegyűjtötte a házassága előtt 
írott 33 versét, és ezekhez csatolta, második könyvként, a 25 Júlia-verset, amelyekhez utólag 
még nyolcat költött, s így a második könyv is 33 darabból állt. Az egész gyűjtemény élére vallá
sos verseinek 33-as sorozatát szánta. A Maga kezével írott könyvének bevezető darabja pedig a 
a programadó Szentháromság-ciklus volt, amely mint összekötő kapocs a miniatűr és a monumen
tális Szentháromság-modell, a Balassi-sor és a Balassi-életmű között, éppen 99 sorra terjedt. 
A Maga kezével írott könyve az Istennek tett fogadalom grandiózus teljesítése, és Balassi jog
gal mondhatta: „Kiért én megállom nagy fogadásom, s őtet holtig dicsérem."80 

6. Senki sincs a magyar költészet történetében, aki ilyen mélyen magáévá tette volna a közép
költői mesterség eszközeit. Sőt, voltaképpen Balassi az egyetlen, aki a középkori ars poetica 
tudós szabályai szerint alkotott. Elmondhatjuk tehát róla, hogy — mint Dante az olasz költészet
ben — bár legnagyobb reneszánsz költőnk, még ezúttal középkori költészetünk betetőzője és 
lezárója is. E kettős funkció egységet alkot nála: hiszen költészetének középkorias hármas
rendszere — ha gyanúnk nem csal — csak egy Istennel kötött ízig-vérig reneszánsz „adásvételi 
szerződés" értelmében jött létre. A finomabb szintézissel azonban várnunk kell — még nem 
ismerjük a probléma tényleges határait. 

Föltűnő sajátossága Balassinak, hogy a titkos teológiai értelemmel teljes Balassi-sort arány
lag milyen kevés istenes versében alkalmazta. Ennek azonban lehet oka az is, hogy e versekben 
még bonyolultabb számmisztikái elvek érvényesülnek ! Vegyük például azt a már idézett költe
ményt, amelyben Istennek tett fogadalmának beváltását ígéri. A strófa szerkezete: 

6 -- 5 -- 7 összesen: 18 
6 -- 5 -- 7 összesen: 18 
6 -- 6 -- 9 összesen: 21 
6 -- 6 összesen: 12 
5 -- 4 összesen: 9 

A versszak első pillantásra két tagból állónak tetszik: az első tagban három hosszú, a máso
dikban két rövid sor van. A fölosztás szerinti második tagot ha egyetlen sorban írnok össze, ilyen 
képletet adna az összeírás: 

Első tag: 6 — 5 — 7 összesen: 18 
6 — 5 - 7 összesen: 18 
6 — 6 — 9 összesen: 21 

Második tag: 6 — 6 9 összesen: 21 
Vagyis a második tag eredményezte sor ritmikailag ugyanolyan, mint az első tag utolsó (leg
hosszabb) sora. Rímszerkezetük ugyancsak megfelel egymásnak: 

Első tag: a — a — b 
Második tag: c — c — b 

A föntiekből az következik, hogy — mivel a második tag mindenben megfelel az első tag utolsó 
sorának — két sorra való bontása csakis külső célok érdekében történhetett. Melyek lehettek e 
célok? — nem tudhatni. Azt azonban tudjuk, hogy a Balassi-sor 6—6—7 tagolású. Ha 
itt minden számot megszorzuk hárommal, 78—78—21-et kapunk. Ez pedig azonos az imént 
elemzett versszak első tagját jellemző szótagszámokkal.81 A második tag jelenléte leronthatná 
ezt a szép megfelelést, ha Balassi — mint láttuk — nem szigetelte volna el külsődleges esz
közökkel az első tagtól. Lehetséget tehát, hogy e versszak számmisztikailag is rokona a 
Balassi-sornak és strófának. Témájánál fogva mindenképpen az: hiszen e költeményben jelenti 
be a költő az istennek tett grandiózus fogadalom beváltását. 

A kutatás a hármas számmisztikának tehát esetleg más termékeit is fölszínre hozhatja még 
Balassi verseiből. S egyáltalán nem bizonyos, hogy erre az egy számra korlátozódott Balassi 
számmisztikái rendszere. Hátha soron belüli osztások szótagszámai is „messzire való értelemre" 
terjednek ki?82 Balassi költészetének változatos ritmikai rendszere még nem kevés meglepetés
sel szolgálhat. S amíg a kérdés tényleges határait nem ismerjük, e megfigyelések irodalomtörté
neti hasznosítását is okosabbnak látszik későbbre halasztani. 

Horváth Iván 

80 BÖM I : 130. 
81 Szemléletesebb lenne a 6 — 6 - 6 , 6 — 6 — 6, 7 — 7—7 osztás, de ez esztétikailag valószínűleg megold

hatatlan. 
62 Süpek Uttó tanárom figyelemreméltónak tart ja a Balassi-sor egyéb számait is: a hatost, hetest és tizen

kettest. 
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