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NEMESKÜRTY ISTVÁN 

BALASSI ANNA-VERSEINEK IDŐRENDJE 

„Régi költők kiadásánál jobb talán valamely hagyományos sorrendhez ragaszkodni, mint egy 
legjobb esetben is hypothetikus időrend rekonstruálásának kísérletével megzavarni." Babits Mihály 
szavai ezek, s éppen Balassi verseivel kapcsolatban, Balassa című, 1924-es tanulmányában.1 

Legújabban is joggal hangoztatott nézet, hogy ne bolygassuk a nagy reneszánsz költő verseinek 
keletkezési sorrendjét, hiszen méltatást inkább igénylő tett a vesciklus-teremtés ténye.1 Végül is hova 
jutnánk, ha például egy regényt nem a fejezeteknek az író által meghatározott sorrendjében 
publikálnánk, hanem keletkezésük időrendje szerint? Mivel pedig Balassi Bálint saját maga által 
összeállított kötete, fogjuk fel azt akár Nagy ciklusnak, akár versbe foglalt szerelmi regénynek, 
lelkendezzünk bár számmisztikái elképzeléseinek manierista különcségén: az összeállítás puszta ténye 
is alkotói teljesítmény, szükségtelen okvetetlenkedes tehát egy keletkezési sor- és időrend utólagos 
kikövetkeztetése. 

Mégsem az. Mert nézetünk szerint éppen az emeli egy magasabb rendezési elv szerint utólag más 
sorrendbe csoportosított versgyűjtemény jelentőségét és értékét, ha tudjuk, hogy mihez viszonyítva 
történt az átrendezés? A kötetben véglegesen elhelyezett költemény helyi értéke tehát annak 
ismeretétől is függhet, hogy az adott vers mikor s miért keletkezett? 

Ez bátorít, hogy megkíséreljem az Anna-versek időrendjének összeállítását. 

A) A költő által közölt adatok 

Kiindulópontunk a költőtől származó, kétségtelen hitelű keltezése. 
Egyetlen ilyen Anna-vers van: „Az én szerelmesem haragszik most reám. . ." Ez mint Ungnádnéhoz 

írott vers kétségtelen hitelű, hiszen Anna nevére írta és kétségtelen keltezésű, mert: 

Ezerötszáz és hetvennyolcnak végében 
Hogy volna szeretőm én hozzám kétségben 
Ugy szedem ezt egyben; 
Nevét megtalálod versek eleiben. 

Tudjuk tehát, hogy Ungnádné Losonczi Anna 1578 „végében", december hónapban féltékenységi 
jelenetet rendezett, s a költő most a verssel igyekszik kibékíteni a duzzogó asszonyt.3 

E tényből következik, hogy tehát az udvarló versek, majd a beteljesült, zavartalan szerelem énekei 
szükségképpen csak 1578 decembere előtt keletkezhettek. Annál is inkább, mert egy veszekedés 

1 BABITS Mihály: összes művei. Bp., én. 1010. 
'HORVÁTH Iván: Az eszményi Balassi-kiadás koncepciója. ItK 1976. 5/6 és SZÖRÉNYI László: 

„Valahány török bejt". ItK 1976. 706. jegyzet. 
3 ECKHARDT Sándor szerint ez a költemény „a többi hasonló alakban írott keletkezésének 

megállapításához támaszpontot nyújt." Balassi Bálin/t összes Művei I. Bp. 1951.187. 
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tartósabb kapcsolat következménye lehet csak; s valóban, Anna azt képzeli, hogy a költő ,,őtet 
megunta", „ha vig vagyok, azt hiszi, hogy mást szeretek"; „félt engemet, tudom, másnak nem 
engedne" . . . Az a gyanú, hogy őt megunták: hónapok óta tartó kapcsolat után fészkelhetett csak a 
büszke asszony fejébe. 

Tudjuk, hogy Balassi az 1578. esztendő első negyedében ismerhette meg, szerethette meg Annát. 
Valószínűleg azon a nevezetes pozsonyi országgyűlésen találkoztak, ahol Bornemisza is fellépett, 
Fejtegetését osztogatva; az a Bornemisza, aki Balassi tanítómestere volt, s aki 1577 nyarán Balassi 
zsengéjével, a Füves kertecskével vigasztalta Annát gyermekeinek halála alkalmából. De vigasztalta 
talán a Balassi-családot is az apa, János elhunyta miatt, még ha a fordító nevét, hihetőleg óvatosságból, 
nem is tüntette fel Bornemisza a maga kiadványában. (Balassi Bálint a Habsburg dinasztiával ellenséges 
lengyel király, Báthory István szolgálatában állt.) 

Ha viszont az ismeretség 1578 január-február táján történt, s ha a fellobbanó szerelmet udvarló 
versek követték; másfelől pedig, ha decemberben már megvolt az első féltékenységi jelenet: akkor az 
intim testi kapcsolat, a beteljesülés csakis 1578 nyarán vagy a nyár táján jöhetett létre. 

Valóban meg is van a „Most adá virágom.. ." kezdetű ének, utolsó strófájában ezzel a diadalittas 
utalással: 

Ezerötszáz és hetvennyolc esztendőben 
Egy szerelmes helyen hogy volnék rejtőkben 
Az adá virágát akkor én kezemben, 
Kit Istentül kérek gyakran könyörgésemben. 

Itt az a bökkenő, hogy a diszkrét költő nem nevezi meg Annát és pontosabb keltezést sem közöl. A 
nyár azonban annyira jelen van a versben, hogy közelebbi dátum megadása szükségtelen. Azt pedig, 
hogy ez a költemény Annára vonatkozik és nem más nőre, a magunk részéről kétségtelennek tartjuk,4 

annál is inkább, mert az aenigmákat kedvelő Balassi mégiscsak elrejtett egy félreérthetetlen utalást a 
kíváncsi olvasó számára: az a nő „adá virágát akkor én kezemben", „kit Istentül kérek gyakran 
könyörgésemben". Tehát Balassi útmutatása szerint ez a vers arról az asszonyról szól, annak virágát 
sikerült leszakítania, akinek meghódításáért már korábban „gyakran" imádkozott. Vagyis kell olyan 
versnek lennie, melyben a költő egy áhított nő megszerzéséért fohászkodik. 

B) A költő által közölt adatokból következtethető további sorrend. 

A „Reménségem nincs már nekem ez földen életemben. . ." kezdő sorú énekben ez olvasható: 

Te jó Isten, ki ez tőrben engem csudaképpen 
már régen ejtettél, 

Ezt engedjed, hogy szánjon meg velem kit ily igen 
te megszerettettél.. . 

íme tehát a fohász: ha már egyszer megszerettetted velem ezt az asszonyt, add is nekem, uram. 
Milyen ez az asszony? „Elfut előle"; „sémiben sem kedvez" - tehát nem akarja rászánni magát az 
odaadásra; sőt, „engemet ez világbul kivégez". Ez a sor, az első strófa utolsó sora, további fogódzópont 
nyomozásunkhoz; visszatérünk rá. 

Most tehát megleltük az imát. De kezünkben az a költemény is, melyben a szeretett nő bevallja: ez 
a buzgó imádkozás annyira meghatja őt, hogy nem bánja: enged. . . 

"Eckhardt Sándor szerint „valami ismeretlen hölgyről van itt szó, kinek B. B. a következő versek 
tanúsága szerint is teljes sikerrel udvarolt". I.m. 174. - Tehát Eckhardt Sándor is megfigyelt egy 
egymásutániságot, csak éppen nem Annára gondolt. 
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De hogy látom hozzám szerelmedet 
És érettem untatod az Istent 
Ez gerjeszt engemet. 

Csakhogy ez a szívmelengető ígéret egyelőre a költő álmában hangzik el. Ebben a „Kikeletkor, jó 
pünkesd havában. . ." kezdő sorú versben Balassi pünkösd havában, lévén „szerelem kinjában", elalszik 
a kertben egy fa alatt, és azt álmodja, hogy szerelme, mint láttuk, hajlandó engedni az ostromnak, 
azzal a feltétellel, hogy „óni fogja hírét". 

Ez a kellemes álom is imával végződik; bár adná Isten, hogy a valóságban ugyanezt ígérje a szeretett 
nő: 
Irgalmasságnak ura Istene, 
Ki így is szoktál jelentenie 
Mi könyörgésünkre, 
Teljesíts be ígéreted rajtam, 
Adjad bizonyában hogy hallhassam, 
mit álmomban láttam 

Az ígéret valóban be is teljesült; Anna engedett az ostromnak, „odaadta virágát" Bálintnak. 
Megtaláltuk tehát az udvarló versek láncolatát kora nyártól a tJ\íost add virágom. . ."-ig: 

Reménségem nincs már nekem ez földen életemben. . . 
Kikeletkor jó pünkesd havában. . . 
Most adá virágom nekem bokrétáját. . . 

Ha most az udvarlás türelmetlenül sürgető szakaszát megelőzően a megismerkedés után kibonta
kozó szerelemnek még bátortalanul udvarló korszakát keressük a versekben, akkor vissza kell térnünk 
a „Reménségem nincs már nekem.. ." első verssszakának már jelzett utolsó sorához: 

engemet ez világbul kivégez? 

Keressük meg azt a verset, amelyben a csodált nő azzal fenyegeti a költőt, hogy őt ez világbul 
kivégezi. 

íme: a „Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom. .." harmadik strófájában a szerelmében 
álmatlanul hánykolódó, majd mégis elszenderedő költőnek mérges nyíllal felfegyverkezett szerelmese 
jelenik meg: 

Tetszék, mintha volna kézíja kezében, 
Kinek mérges nyila vetve idegében, 
Aranyoz azzal engem ölni éltemben, 
Ezt látván mintha így szólanék ijedtemben: 
Ne siess engemet megölni Asszonyom! . . . 

De bizony a szép asszony az esdeklésre is keményen válaszol, vagyis Bálintnak e vers írásakor még 
kevés reménye volt, hiába lángolt szerelme: 

Elköltél, mond, arról, könyörgésed semmi. 
Meghalsz, meghalsz, úgymond, meg nem menthet senki, 
Világbul akarom, hogy kezem miatt mull ki. 

Tudjuk persze, hogy ez a vers egy Regnart-dal hű átdolgozása, a költő egész költészetének 
ismeretében mégis hitelesnek fogadhatjuk el egyéni élményét. Nem csak ilyen mozzanatait: 
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De lám éjjel-nappal érte csak kínlódom 
Gyakran költ álmombul róla való nagy gondom 

hanem a vers egész kedélyvilágát, annál is inkább, mert ha utána tesszük a-másik Regnart-fordítást, a 
már említett „Reménségem nincs már nekem.. ."-et, akkor mintha egyik Regnart-dal felelne a 
másiknak. 

Persze felhozhatjuk, hogy a „Reménségem.. ."-ben olyan részletek vannak, melyek mintha 
szerelmi civódásra utalnának: 
Mert szerelmem, kivolt nekem, az elfut előlem... 

csakhogy a következő sor máris megmagyarázza a dolgot: 

semmiben sem kedvez 

és tudjuk jól, hogy az a kedvezés mit jelent. Hát persze! A költő szeretné, ha „fáradtságát, minden 
gondját" letehetné „szerelme ölében". Ha ez az óhaja teljesülne, azt se bánná,hogy lakóhelye távol esik 
Anna lakóhelyétől. Különben, ha a „ Volt nekem" közlést szó szerint vesszük is, és ezért nem 
udvarló-versnek, hanem postquam helyzetet tükröző költeménynek tekintjük: akkor sem tudnánk mit 
kezdeni a „volt" múlt idővel. . . 

De elutált, mert mást talált, éntűlem már elvált 
Vagyis Anna az íratlan szabályok szerint kelleti magát. ígér is, vonakodik is, más férfiakra is 

kedvesen mosolyog. Talán hitegeti is egyikét-másikát, amint az ősidők óta szokás; nagyon valószínű, 
hogy a látszatra sokat adó Anna gondoskodott róla, hogy társaságában többen forogjanak, mert éppen 
ezáltal kerülhető el a gyanú, hogy csak egyet szeret. 

Tegyük tehát felsorolásunk elejére ezt a „Már csak éjjel hadna. . ."kezdetű verset. 
Keressük meg most a postquam énekeket, a „Most adá virágom..." és „Az én szerelmesem 

haragszik most reám.. ."között. 
Nem is kétséges, hogy a „Most adá virágom.. ."-at az „íme az pelikán az ő fiaiért..." követte. 

Mégpedig azért nem kétséges, mert ott van a félreérthetetlenül elégedett mondat: 

Megvagyon jutalma az én szolgálatomnak. 

Balassi tehát a virág leszakítása után - „életemnek kinyílt szép virága!" - ékszert küldött 
Annának. Sőt: kisvártatva egy gyűrűt is, ami már szoros kapcsolat jele: 

Eredj édes gyűröm, majd jutsz asszonyodhoz 
Ki viszen tégedet csókolni szájához 

A gyűrű küldése azért is fontos emlékeztető, mert egyelőre nem találkozhatnak; az óvatos Anna 
átmeneti visszavonulást parancsolt, ami nagyon is érthető, ha meggondoljuk, hogy a figyelő szemeken 
kívül eladó lányára is tekintettel kell lennie. (Csak zárójelbe téve jegyezzük meg, hogy a férfi általában 
nem udvarló ajándékul küld gyűrűt, mert a gyűrű a megtörtént, a létesített kapcsolat záloga.5) 

Anna óvatosságának jelei: 

ö, hogy nekem ahoz 
Nem szabad most mennem, én vigasztalómhoz! 

* 
sHeltai Gáspár: Ponciánus Históriája. Bp. 1976. 110.: „Szerető feleségem, hozd elő a gyűrőt, 

melyet az első elhaláskor néked adtam volt." 
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Tudja ez világnak minden álnokságát 
Nem hiheti senki hizelkedó' szavát 
Igen ójja magát 
Vagyon okossága, jól rendeli dolgát 

De ha valaki mégis úgy gondolná: gyűrű ide, gyűrű oda, miért ne lehetne ez a magát igen óvó és 
dolgait jól rendező Annát magasztaló vers udvarlás — és nem postquam szerzemény - úgy ez esetben 
azt válaszoljuk, hogy a vers feltűnően elégedett, nincs benne a Balassi udvarló verseire annyira jellemző 
emésztő-sürgető türelmetlenség.* 

Ezt a gyűrű-verset követi a már elemzett féltékenységi vers, 

„Az én szereimezem haragszik most reám..." 

Mivel ez keltezett és névvel ellátott költemény, erősen valószínű, hogy e nemben az első. Nem 
előzhette meg más, hasonló témájú vers. 

De melyik követte? 
Nyilván az, amelyikben Balassi gyémántkeresztet küld ajándékul. Engesztelés is ez az ajándék, meg, 

karácsony lévén: karácsonyi-újévi köszöntés is. Balassi, akárcsak kortársai, tartotta a téli napforduló 
rómaiak óta élő ajándékozási szokását. Gondoljunk Rimayhoz Braunsbergből 1591-ben írott levelére: 
„újesztendőbeli kedveskedő ajándékom emlékezetűre küldtem két könyvet is."7 Ilyen újesztendőbeli 
kedveskedő ajándék Annának ez a gyémántkereszt, melyet nyilvánvalóan veszekedés után küld a költő, 
mondván: 

Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez 
En kínaimat is jelenti bizon ez, 
Mert nekem oly nehéz 
Hogy szerelmem neked sok bánatot szerez. 

Az utolsó strófában is engeszteli Annát: 

Kérem, ne búskodjék, mutasson víg kedvet. 

Közben telt-múlt az idő, és 1579-et írunk. 
Ujabb féltékenységi konfliktus: ezúttal a költő féltékeny. Gyanakszik, hátha Anna megcsalja: 

Minap vőm eszemben szeretőmnek dolgát, 
Hozzám szerelmiben állhatatlan voltát, 
Ravasz álnokságát, 
Azért így jelentem szüvem titkos kénját. 

Azért valószínű, hogy ez a vers: Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme" az 1578 decemberében 
jelzett konfliktus után keletkezett, mert az első versszak végén ez áll: 

Új gyötrelmet hozál eszem vesztésére? 

6Eckhardt Sándor is gyanítja, hogy az „Eredj, édes gyűröm..." Anna-vers; felsorolja a dolog 
mellett szóló érveket; de mivel a hetedik strófa utolsó sora szerint Anna „Fejér ruhájában mint szép 
fejér páva" jelenik meg, mégis elveti feltevését, vélvén, hogy Anna gyermekeit gyászolja s ezért nem 
hordhat fehér ruhát. Csakhogy e vers írásakor már letelt a gyászév! (A kicsinyek 1577 kora nyarán 
haltak, meg. /Lm. 169.) 

'Balassi Bálint: összes versei, Szép Magyar Comoediája és Levelezése. Bp. 1974. 414. 
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Tehát egy újabb gyötrelem. Balassi főleg a szégyentől tart, attól, hogy nevetségessé válik: 

Testemet ám verjed 
Bár azmint akarod, csak ne szégyenítsed! 

Ha az Anna-versek közt számba jöhető, még sorra nem vett darabokat szemügyre vesszük, akkor az 
ez idő tájt keletkezett négy-öt, eddig nem említett vers közül bizonyosan a szakítás költeménye a 
„Lelkemet szállotta meg nagy keserűség. .." Erre mindjárt visszatérünk. 

Marad a nagy valószínűséggel e szakítás előtt, a lázas szerelem és lázas veszekedések időszakában 
keletkezett verseknek a „Nőaz én gyötrelmem, . ." és ennek párja, a „Nőaz én örömem. . ." 

Ezúttal megint Anna féltékeny, s a költő beismeri, hogy joggal: 

De te én elmémnek azelőtt szerelmes 
s kegyes tömlöctartója 

Mit engedhetnél meg, ha ellened való 
vétkem nekem nem volna? 

Ez a megejtő szemtelenséggel feltett kérdés - (amit különben más versében később Istenhez intéz,8 

lásd a későbbiekben teendő megjegyzésünket vallás és szerelem összefüggéseiről) - új minőség az 
Anna-versek között. Az eddigi panaszok, sirámok és a kibékülés feletti örömek Regnarttól kölcsön
zött, petrarkista jellegű érzelem-áradatában megszólal a költő téveszthetetlenül egyéni hangja, némi 
túlzással azt is mondhatnánk: minden nagy költőre kötelezően jellemző önzése, egocentrizmusa. 
„örülj, hogy megcsaltalak, legalább van mit megbocsátanod." Amilyen fura érv ez egy szeretett 
asszonnyal szemben, annyira természetes a vallási gyakorlatban: Isten szívesebben bocsát meg a 
bűnösnek, mint a bűntelen apró hibáinak; ezzel ösztönzi a keresztény hit híveit bűnbánatra! 

Nézzük tovább a ,,Nőaz én gyötrelmem. . ." kezdő sorú verset. 
Ennek az ellenállhatatlan bocsánatkérő kimagyarázkodásnak van egy fontos mozzanata: 

Mert az én szüvem tulajdon fejedelme 
hozzám mostan kegyetlen 

E két sor második sorából tudjuk, hogy tehát a „Nő az én örömem, .." ennek a versnek a 
folytatása, párverse, mert Anna, miután megbocsátott, imigyen becézi a költőt: 

Nő az én örömem most az én szép szerelmem 
erre való néztében 

Bús kedvem sincsen semmi énnekem, 
Mert ismeg bevett nagy szerelmiben! 

Megengedett, fogott kezet, 
megbékélteti kegyesen; 

Halálomtul megtérített, 
engem csókolván édesen 

megbocsátott már fejemnek 
Megcsókolván és ezt mondván: 

miért mondasz kegyetlennek? 

8 „S mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznének / Teelilened a hivek? " „Bocsásd meg, Úristen, 
ifjúságomnak vétkét. . . " Balassi Bálint: i.m. 66. 
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Anna tehát félreérthetetlenül válaszol a „Nő az én gyötrelmem. . ."-ben elkesergett vádra: „az én 
szüvem tulajdon fejedelme hozzám mostan kegyetlen". Azt válaszolja, kérdezve: „Miért mondasz 
kegyetlennek? " 

De nem csupán ez az egy megfelelés bizonyítja, hogy a ,,Nőaz én örömem . ." válasz vers a „Nőaz 
én gyötrelmem.. ."-re. Az elsőben, a gyötrelmes versben Balassi halállal fenyegetőzik: 

Reméntelen vagyok, immár csak kévánok 
jutni hamar halálban 

íme, most Anna .,halálaiul megtérítette" szerelmét. Egyébiránt még a megengedni-megbocsátani 
szó is ismétlődik: „megengedett, fogott kezet". . . 

Ezek szerint az 1578. decemberi engesztelő költemény után így sorjáznak az Anna-versek: 

Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez. . . 
Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme. . . 
Nő az én gyötrelmem az én szerelmemtül. . . 
Nő az én örömem most az én szép szerelmem. . . 

És most már alig van más hátra a készletből, mint a szakító vers: „Lelkemet szállotta meg nagy 
keserűség. . ." Ez az „elbocsátó szép üzenet" olyan ravaszul van megkomponálva, hogy bár volta
képpen a költő maga panaszkodik benne, de ezt a panaszt ő kevélyen mégis Anna szájába adja: 

Igazán törtint ez is méltán rajtam 
Mert ok nélkül magam búcsút neki adtam 
Szegént háborgattam 
Hozzám nagy szerelmét semminek tartottam 

Ez a Losonczi Anna nevében szerzett heroida is új műfaji jelenség a divatos Regnart-daloskönywel 
kezében udvarolni kezdő költő eddig még nagyon is kurta életművében. Különlegessége, hogy egy 
tényleges szakítást énekel meg, végig finoman bizonytalanságban hagyva az olvasót, hogy végül is ki 
adott búcsút kinek? (szó szerinti értelmezésben Anna Bálintnak.) 

Balassi Bálint, legalábbis költeménye szerint, látszólag dacos-könnyen vigasztalódik: más virágot 
talált, de úgy kell Annának, miért „eresztette más szűz kezére". 

1579 nyarán Balassi bevonul Egerbe katonatiszti szolgálattételre. Kapcsolatuk tart egy darabig -
Ungnádné 1582. tavaszán még kölcsönt is ad a húgai kiházasításának gondjaival bajlódó költőnek — de 
Anna-vers ezekből az évekből már nem maradt ránk. Talán nem is készült. 

Elvileg természetesen széthúzhatjuk időben ezeket az Anna-verseket úgy 1578-1582 közé; 
számunkra most ezúttal a sorrend, az egymásutániság kérdése a döntő; mégis úgy véljük: az 
Anna-versek, e gyorsan felizzó, majd hatalmas lánggal ugyanilyen gyorsan ellobbanó szenvedély lírai 
tanúbizonyságai gyakorlatilag egy tavasztól-tavaszig tartó esztendő során születtek, 1578 tavaszától 
1579 tavaszáig-nyaráig. (Tudjuk, hogy Balassi élete végéig őszintén ragaszkodott elsőnagy szerelme 
emlékéhez, de ennek az első - vagy első néhány! - esztendőnek az izzása később már nem tér vissza.) 

Losonczi Anna és Bálint szerintünk 1579-ben történt átmeneti szakításához eddig figyelembe nem 
vett fontos adat Bornemisza Postilláinak V. kötete. Mert vajon kinek ajánlja Bornemisza közvetlenül 
sikeres szökése után kinyomtatott prédikációskönyvét, a nagy sorozat ötödik, 1579-es utolsó kötetét, 
mely „végeztetett Detrekő várába"? Losonczi Annának! (És persze férjének, a hadi szolgálatban 
buzgólkodó bánnak, Ungnad Kristófnak). Bornemisza nyíltan megírja: „Ez utolsó és ötödik részét az 
én öregbik Postülámnak főképpen tűnagyságtoknak köszönhetik a hívek". Vagyis Anna asszony fizette 
a nyomtatás költségeit. Mindez nem gátolta Bornemisza mestert abban, hogy már az előszóban 
alaposan meg ne mossa Ungnádné asszony fejét: e kötetben elsősorban is a bűnről lesz szó, „mi légyen 
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az emberi romlottság"; az „mely röttenetes legyen Istennek előtte"; és miféle lelkifurdalások gyötrik a 
vétkezőket: „az önnen lelkek röttegvén vádolják őket", még akkor is, amikor „Ők mind szemek, fülök 
bedugnák előtte, csakhogy gyönyörködhetnének undokságokban - de az ő lelkifurdalások nem ereszti 
őket azban való édeskedésre az ő akaratjok szerint." Miféle undokságokra gondol Bornemisza? 
Megmondja egyenesen: többek között a paráznaság vétkére, a házasságtörésre, a bujálkodásra céloz. Jó 
lesz vigyázni, mennydörgi a kérlelhetetlen prédikátor, mivelhogy a paráznaságot már itt e földön is 
bünteti az úr, mégpedig „francuval, vagy gyermeki halálával(!), vagy nagy szégyennel".. . Bizony ezek 
szörnyű fenyegetések, a nemibetegség is, a gyermekek halála még inkább. Képzelhetjük Ungnadné 
rémületét, hiszen csak egyetlen gyermeke maradt: leánya, Annamária; a többiek, mint emlékezhetünk, 
1577-ben meghaltak. Ha azonban a bűnös megtér, bűnbánatot tart, minden jóra fordulhat. „Mind csak 
az fejében írtam mindezeket, hogy az istenfélő olvasókat hozhatnám az Istennek igéje szerint igaz 
pönitenciára." 

Előszavának végén Bornemisza ismét személyes hangot üt meg: „Ez ötödik részt kedig nagy ságtok
nak neve alatt azért bocsáttam ki: hogy amikor ehhöz akarnék kezdeni, szinten akkor hozá az Úristen 
nagyságtokat hozzám Semptére. És ugyanakkor megjelenté nagyságtok énnekem, hogy az tü 
megszomorodott lelketeknek vigasztalását szivetek szerint kévánnátok.. . És midőn hallanám, hogy 
magatokat ígérnétek az Úristennek kedve szerint való életre, örvendeztem rajta." Ezért tehát 
Bornemisza - Anna asszonyra gondolva írta e kötet prédikációit, „amint megtetszik, ha jó 
figyelmetesen általolvassa nagyságtok." Egyes részeket az író Anna asszony kedvéért „külön meg is 
jegyez, hogy könnyebben megtalálhassa." 

Ezt a fontos Bornemisza-előszót eddig nem vette figyelembe a Balassi-kutatás, pedig igencsak 
valószínű, hogy a szerelmi viszony megszakításának Bornemisza intése is egyik oka lehetett, hiszen 
Losonczi Anna annyira komolyan vette szerelme gyermekkori tanítómesterének dörgedelmét, hogy e 
tolakodón fenyegető lelki oktatás ellenére is jelentős összeggel támogatta, méghozzá üldöztetése idején, 
amikor a Bornemisza melletti kiállás politikai következményekkel is járhatott! „Mert senkinek ennyi 
költsége nem ment reá, mint nagyságtoknak."Egyébként Balassi Bálint is olvasta az Ördögi Kisirteteket 
- talán maga Bornemisza küldte meg neki - mert a Szép magyar komédia előszavában hivatkozik 
Péter pap e művére. 

De túl a botrányon és a politikai bonyodalmakon: az Ördögi Kisírtetek az olvasó lelki életére is 
erősen hatott. Ez a bűnbánatra serkentő, merész hangú, kemény és mégis szeretetben fogant, őszinte 
könyv mindenkit megfogott, aki csak olvasta. Losonczi Annát ezzel az említett előszóval együtt 
éppúgy megrendíthette, mint Balassi Bálintot, akitől ilyen töredéksor maradt ránk: 

Pokolbeli kisértetek faggatnak . . 

Egy későbbi, 1584 decemberében írott versében pedig arról panaszkodik, hogy: 

Sok késértet éri, mindenképpen ijeszti, 
Tőled rettegteti, kétségre kénszeriti 
Ki miatt majd elvész, ha véle jót nem tessz, 
Magát pokolra ejti. 

* 

Éneklém ezeket nagy keseredett szüvel 
Várván az Úr kegyelmét fejemre szent lelkével 
Tétova bujdosván, bűnömön bánkódván 
Tusakodván ördöggel. 

1579 nyarától 1580 nyaráig-őszéig aligha találkozhattak, hiszen ez az időszak a hatvani rajtaütés 
előkészítésével, végrehajtásával és utózöngéivel telt el. Később pedig, 1581-ben már aligha folytathatta 
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a költő az „Anna-verseiest" ugyanazon a hőfokon, egyik költeményével következetesen a másikra 
utalva, amilyenen 1579 kora nyarán abbahagyta. 1582 pedig már a kölcsönkérésnek és a húgok 
kiházasításának nagyon is gyakorlati esztendeje; bármiként értékeljük is ezt a nyugtatvánnyal megpe
csételt pénzügyletet - amit az öregedő Anna Bálint meggondolatlansága folytán elő is vett a fiókból és 
meghurcolta vele a költőt, aki íme még volt szeretőjének is tartozik! - ahol egy idősebb nő fizet egy 
fiatalabb férfinak, oda azok a fajta lírai indulatok, aminőket az Anna-versek őszintén felmutatnak, 
sehogyan se illenek. 

C) Az A és B pontok alapján kialakított sorrendből következő további valószínű sorrendiség 

Lehetséges, hogy a „Mire most barátom azon kérdezkedel...", ez a másoló figyelmetlensége folytán 
hosszadalmasságában is töredékes ének áll időrendben legközelebb a szorosan vett Anna-versekhez; 
talán azok nyitánya. A ránk maradt utolsó strófa a „Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom. . ."-ra 
látszik utalni: 

Fészket vert szüvemben már az ő szerelme 
Előttem szüntelen képe, jó termete 
Ha szinte aluszom is, álmodom vele, 
Mert csak övé vagyok, senkié egyébé 

Más mozzanatok is arra utalnak, mintha most ébredezne benne az Anna iránti szerelem: 
,gyötrődem nyeréséért.. .nézssze csak személyét annak, aki engem szeret.. . gyötrődöm én azért. .. 
hogy igazán szeret, azt megtudtam.. .kész azért szüvem már szenvedni érette. ..." 

Mivel azonban a költemény még a korabeli magyar énekszerzőgyakorlathoz áll közel, mivel érvei 
még nem élményekkel, hanem a tanultak felmondásával bizonyítanak; mivel gondolatmenete döcögős, 
többször ismétli magát: csakis az Anna-versek elejére tehetjük; közéjük - ahová a legújabb kiadás is 
sorolja - nem fér. Van még egy Marullus-átköltés, tehát egy 1583 körül keletkezett költemény, a 
„ Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szüzeken .." mely szóba szokott jönni, mint netáni kései 
Anna-vers. Úgy véljük, ez stílusgyakorlat, amiben Anna emléke csak igen távolról kísért. 

Viszont az Anna-versek utózengésének foghatjuk fel a „Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül 
úgy élek..." kezdetű szép éneket. Balassi egyedül van Egerben. Rédey Bonaventura még nem 
szervezte meg bordélyházi összejöveteleit; Marullus poéta versei is messze vannak, most „szerkesztik" a 
kötetet Párizsban; így hát csöndes-szomorú nosztalgiával idézi fel a távoli szép napokat valahol ott a 
Kis-Kárpátok keleti lejtőin. 

Ezzel tehát az Anna-versek felsorolásának végére is jutottunk volna, ha nem várna tisztázásra egy 
igen fontos, méghozzá a versfők által is hitelesített költemény, a „Bizonnyal esmérem rajtam most 
erejét..." kezdetű, versfőiben ezzel egyértelműnek tűnő birtokviszony jelzéssel: „Balassi Bálinté 
Anna". Bár ezt a sok tekintetben rejtélyes, sőt rejtvényszerű, aenigmatikus művet a beteljesült szerelem 
utáni állapotot követő futó veszekedés bizonyítékaként szokás nyilvántartani, mégis szólnak érvek 
amellett, hogy a „Mostadá virágom.. ."-at talán közvetlenül megelőző udvarló versről van szó. Vegyük 
sorra először ezeket az érveket. 

Anna elvette a költő szabadságát, mégsem elégíti ki a férfit, s bár ő sem gyűlöli Bálintot, mégis 
szüntelenül kínozza. 

Jót várnék őtüle, de ő csak gonosszal 
fizet külemb-külembféle sok kínokkal, 
kegyetlen válasszal 

Mi több: 

Akaratomban ő semmit megmívelni 
Nem akar énnekem semmiben engedni... 
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Annyira nem akar engedni Anna, hogy elűzte maga elől a költőt, ki el is megy, legalábbis ezzel 
fenyegetőzik. 

Ez a látszólag civódásról tanúskodó költemény tehát valójában mintha a szerelmi ostrom diadalmas 
faltörő kosa lenne. Mi másra vonatkozhatnának ezek az idézett sorok, mint a türelmetlenül követelt 
pásztoróra elutasítására? 

Bálint a végső fegyverhez folyamodott: ám legyen! Ha az asszony nem enged, sőt haragszik -
nyilván, mert a költő egyre erőszakosabban követelőzik - akkor Ő elmegy, többé akár ne ís lássák 
egymást. De az utolsó strófában azért, roppant hatásosan és őszintén, sirva fakad és arra kéri Annát: ne 
nevesse ki, ne űzzön gúnyt belőle, amiért férfi létére elsírta magát: 

Az versszerző neve fel vagyon jegyezve 
könnyhullatásiban rendelte ezt egybe, 
Keserves énekbe, 
Ha Istent szereted, ne tréfáll meg érte. 

Anna és Bálint szabályosan eljátszották az udvarlás utolsó felvonásában az íratlan illemkódex 
előírásait úgy, ahogyan a csaknem ugyanekkor keletkezett Eurialus és Lucrétia is tanítja: 

Ifjúnak először, mintha tusakodnék 
ellene Lucrétia, 

Monda, hogy hitire és tisztességére 
néki nagy gondja volna 

Beszédnél, csókoknál, ölelgetéseknél 
többet ő nem kévánna. . . 

Sőt, amikor Eurialus „az ágyra felemelé" Lucretiát, a nő akkor is 

Képmutatásképpen mégis tusakodék 
ellene egy kevéssé.. . 

A „Bizonnyal esmérem rajtam most erejét. .." tálán még azzal is levette a lábáról Annát, hogy 
Bálint szép istenes énekének első sorát vette kölcsön. . . Dé ha Anna erre nem is gondolt, mert talán 
nem ismerte ezt a költeményt: akkor is tanulságos megállapítanunk, hogy Balassi mintha már most, 
1578-ban annak az új platonista szerelemfilozófiának lenne a híve, melyet oly pontosan írt le Klaniczay 
Tibor9 s ezért keveri oly tudatosan a vallást a szerelemmel, hol Annát téve mintegy istennővé, hol 
pedig profán módra egy gyermekes-férjes asszony kézrekerítéséért rebeg hő imákat. 

Még arra is található magyarázat, hogy miért nevezi a költő szeretőjének Annát, ha udvarlása 
visszautasításra talál? 

Hogy nagy szerelmibe 
Engemet már bevett, vagyok szeretője... 

A szerető szó csak a múlt század óta hordozza azt a parfőmszagú, erotikus mellékzöngéi, amit ma 
tulajdonítunk neki! A XVI. században ez a szó még mást jelentett, olyasmit, hogy én szeretem őt és a 
társaság által tudomásul vett udvarlója, hódolója vagyok. Bizonyára Anna is úgy okoskodott, hogy 
„beszédnél, csókoknál, ölelgetéseknél többet ő nem kévánna". Hiszen, ha a szó általunk vett mai 

'KLANICZAY Tibor: Hagyományok ébresztése, Bp. 1976. 311-326. 
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értelmében lett volna Balassi a vers írásakor Anna szeretője, akkor mire vonatkoznak az ilyen részletek, 
mint: 

Talán megszán engem 
S nem leszen kegyetlen örökké ellenem.. . 

Nem árt arra figyelmeztetnünk magunkat, hogy a hihetőleg kifinomultan változatos magyar 
reneszánsz szerelmi szótárban külön jelentősége van a kegyes szónak, mint egy nőtípust jelölő 
főnévnek: míg a kegyetlen nő a szó szoros értelmében sem oszt kegyet, addig Balassi és más korabeli 
költők kegyes-nek nevezik az udvarlást szívesen elfogadó, de pillanatnyilag még tartózkodó, magát 
kérető nőt. És íme, mit látunk a „Bizonnyal esmérem rajtam most erejét. . ." első strófájának utolsó 
sorában? 

Kit tűrök naponkint egy szép víg kegyesért. . . 

E szerintünk elfogadható érveléssel mégis szemben álla vers egész hangulata; szemrehányásainak az 
a fajta ingerültsége, ami egy magát „birtokon belül" érző férfira jellemző; a versfó'k egyértelmű 
közlése, hogy tudniillik Anna Balassi Bálinté, senki másé; végül pedig az utolsó strófák könnyes, 
búcsúzó hangvétele. 

Igen ám, de hová tegyük akkor ezt a verset? Hová ülik? A „Most adó virágom. . ." és az első 
veszekedést dátumszerűen rögzítő decemberi vers közé nem, éppen mivel ama veszekedés az első 
lehetett; később pedig már sokkal szemrehányóbb indulatok kavarognak Balassi lelkében és verseiben. 

Annyi tény, hogy a megfejtést itt is elrejtette Balassi, mint mindegyik Anna-versében. Ha tudnánk, 
mit jelent e célzás: „akaratomban ő semmit megmivelni nem akar énnekem semmiben engedni' -
akkor könnyen meglelhetnénk a vers pontos helyét. De mert nem tudjuk, nem gondolhatunk másra, 
mint a szerelmi gyönyör megtagadására. 

Megkockáztatjuk azt a feltételezést is, hogy Balassi később talán alakított e versén; talán 
változtatott a versfőket nem érintő sorok némelyikén, alkalmasabbá téve művét a Nagyciklusban neki 
szánt helyére. De ez csak halvány gyanú. A magunk részéről hajlunk arra, hogy az udvarló versek 
végére tegyük. 

Az Anna-versek sorrendje íme tehát ez: 

1578. 1. Mire most barátom azon kérdezkedel 
2. Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom 
3. Reménségem sincs már nekem 
4. Kikeletkor jó punk esd havában 
5. Bizonnyal esmérem rajtam most erejét 
6. Most adám virágom nekem bokrétáját 
7. íme az pelikán az ő fiaiért 
8. Eredj, édes gyűrűm, majd futsz asszonyodhoz 
9. Az én szerelmesem haragszik most reám 

1579. 10. Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez 
11. ö, te csalárd világ, nyughatatlan elme 
12. Nő az én gyötrelmem az én szerelmemrül 
13. Nő az én örömem most az én szép szerelmem 
14. Lelkemet szállotta meg nagy keserűség 
15. Mint sík mezőn csak egy szál fa egyedül úgy élek 

* 

1 °Az 1974-es Balassi-kiadás, i.m. versszámai. 

17. sz.10 
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Nem állítjuk, hogy következtetéseink csalhatatlanok. Bár kerekedne vita s hozna végleges bizonyos
ságot. Arra kérjük az olvasót: próbálja meg e sorrendet felcserélgetni és a felcserélgetés következtében 
előállott új sorrendben belső logikát találni. Ha az 1578. decemberi verset elfogadjuk kiindulópontul, 
márpedig elkeli, hogy fogadjuk, s ha ennek következtében a nyári „Most adám virágom"-at szintén oda 
soroljuk, ahová szerintünk kell s lehet: akkor a többi vers egyszerűen nem áll össze más sorrenddé, 
másként „nem felel egymásnak". 

Gondolatmenetünknek mégis van gyengéje: feltételezzük, hogy ezeket a verseket egyazon személy
hez írta a költő. A sorrend csak e feltételezés alapján logikus. 

Mi jogosít e feltételezésre? Először: a versek egységesen személyes hangja. Másodszor: bármekkora 
nőcsábász lett légyen is Balassi Bálint: ha szerelmes volt, márpedig az volt, nem írhatott néhány hónap 
leforgása alatt több nőnek azonos hőfokon ennyire személyes mozzanatokkal teli verseket. 

Hasonlítsuk össze ezt a szerintünk helyes időrendi sorrendet a Nagy ciklussal: a költői szerkesztés 
tudatosságának bámulatra méltó eredményeit kapjuk. 

Mint láthattuk, Balassi az Anna-versekben gondoskodott arról, hogy az olvasó - eleinte maga a 
szeretett asszony, később a szűkebb baráti kör — pontos sorrendet kaphasson; egy szenvedély 
történetét. Minden egyes Anna-versben el van rejtve egy-egy olyan utalás, sor, jelző, kifejezés, ami 
fébreérthetetlenül utal az előzőre, illetve következőre. Ezt a költő által elénk terített szálat gombolyí-
tottuk fel. Értékéből veszítene ez a szinte már raffinált tökéllyel összeállított sorozat, mely divatos 
Regnart-,,slágerek" magyarításával kezdődik és a heroida műfajig ível fölfelé, ha nem vennénk 
tudomásul az időrendi sorrendet! De még tovább megyünk: a Nagyciklusnak, mint mondottuk, 
bámulatra méltó tudatossága is veszít jelentőségéből, ha feledjük, hogy a költő iegy nagyon is jól 
egymásba illő vers-építmény bontott meg, s rakott a régi téglákból új házat! 

Balassi, amint azt Szép magyar komédiájának ajánlásában oly nagy önbizalommal írja, valóban egy 
verses levelekből összeállított szerelmi regényt1' szerkesztett össze az Anna- és a Júlia-versekből, 
egyáltalán: egész addigi vüági témájú életművéből. A címeket is ekkor találta ki, s e címek is részei 
magának a műnek. Az egész elejére pedig, mint tudjuk, odaillesztette - vagy ekkor írta? - az 
Aenigmát. Balassi Bálint tehát ugyanazokból a költeményekből kétféle versgyűjteményt alkotott! E 
második mű, a Nagyciklus értelmezését, ha úgy tetszik, meséjét pontosan ismertette Varjas Béla.1 J 

De éppen mert a dolog így áll, azt a jámbor javaslatot tesszük, hogy a jövőben időrendi sorrendben 
is közöljük a Balassi-verseket, vagy legalább az „Anna-sorozatot" és egyazon köteten belül a 
Nagyciklus Balassi-tervezte sorrendjében is. Olyan kevés az a száz valahány Balassi-vers, hogy ennyi 
papírt igazán áldozhatnánk a magyar költészet nagyobb dicsőségére. 

Az Anna-versek sorrendjének tisztázása után már könnyű feladat meghatározni a többi költemény 
keletkezési időrendjét. De ez már túlterjed szerény célkitűzésünkön. Olyan vonatkozásokra, mint 
kiadás, vagy mint egy közlési párhuzamosság csak azért tértünk ki, hogy kifejezésre juttassuk: egy 
időrendi sorrend szerintünk nélkülözhetetlen és sürgető meghatározása mellett feltétlen létjogosultsága 
van a Nagy ciklus Balassi-tervezte publikálásának is, úgy, ahogyan azt Babits Mihály 1924-es tanul
mánya óta annyian szorgalmazzák. 

István Nemeskürty t 

LA CHRONOLOGIE DES POESIES DE BALASSI ÉCRITES X ANNA 

L'étude essaie d'établir la Chronologie des poesies de Balassi écrites á Anna. Elle présente l'histoire 
de ramour de poéte envers Anna Losonczi, qui peut étre poursuivie mérne dans ses poesies. Elle fixi la 
Chronologie de quinze poesies et eile suppose que ces poesies ont été écrites á partir du printemps de 
1578 jusqu'au printemps-été de 1579. 

1 ' „Rövidnap más szolgálót is szerzek Kegyelmeteknek, ki nemcsak ékes énekekkel is, és valami 
dolgok az én szerelmemben megtörténnek, mindazokról írt szerelmes levelekkel gyönyörködteti 
tikegyelmeteket". Balassi Bálint: i.m. 167-168. 

12 VARJAS Béla: Balassi Nagyciklusa. 1976. és Reneszánsz-füzetek 34. Bp. 1977. 
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