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Köszeghy Péter
HORVÁTH IVÁN: BALASSI KÖLTÉSZETE TÖRTÉNETI POÉTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN
Bp. 1982. Akadémiai K. 337 1.
A könyv első fejezete az ,,új Balassi-kiadás" (= a szerző által sajtó alá rendezett kiadvány, Újvidék,
1976.) koncepcióját védelmezi. Ez volt Balassi verseinek első olyan kiadványa, ahol kamatozódott
az Akadémiai Kézikönyv (1964) Balassiról szóló fejezetének a 33-as ciklusokra vonatkozó ötlete,
ahol a verssorrend döntően eltért a korábbi, Eckhardt Sándor koncepcióját követő kötetektől. A „Gerézdi-Klaniczay-féle sejtés" segítségére siető Horváth Ivánnak köszönhetően, az ő kiadványának nyo
mán, az azóta megjelent Balassi-editiók már nem csonkítják meg a címeket a számozás elhagyásával;
külön ciklusnak tekintik a Vakhány török bejt verseit és a költő saját kezű versfüzérét; a Célia-ciklust
a Balassi-kódexben megőrződött módon közlik. A felsoroltak mellett a szerző meggyőzően érvel köny
vében. Elfogadottá vált az a rekonstrukció is, amely egy 2 X 33 versből álló, Balassi szerkesztette
ciklust tételez fel. Az ezzel kapcsolatos és az un. megkomponált verskötetről szóló fejtegetéseket azon
ban nem tartom megalapozottnak.
Balassi verseinek hagyományozódasát Horváth Iván így képzeli el:
A (Balassi „maga kezével írt" könyve)

A stemma jobb oldali ágára épülő következtetésekkel a baj az, hogy ennek az ágnak (A — j3 — R)
a megléte erősen kérdéses.
A Horváth Iván érvelésében főszerepet játszó Rimay-coniectura, mint a szerző is figyelmeztet rá,
Klaniczay Hozzászólás.. .-ára (1957) megy vissza. Ebben (280.) Klaniczay azt állította, hogy „A köl.f tő bará^ának és tanítványának, Rimay Jánosnak a birtokában is volt egy másolat Balassi .maga kezével
\ írt könyviről, s ez a kézirat volt főforrása a tervezett Balassi-kiadás összeállításakor." Klaniczaynak
állítása mellett felhozott bizonyítékai Eckhardt ellenkező véleményének a cáfolatából állnak, s Eck
hard ttal szemben minden ponton igaza is van. Csakhogy egy állítás - jelen esetben Eckhardte - attól
még lehet igaz, hogy rosszul érvelnek mellette. Rimay versbesorolásai - ezekről részletesen később csak két következtetést engednek meg: li vagy birtokában volt Rimay Balassi „maga kezével írt"
könyve valamely másolatának, ez esetben azonban a verssorrend tekintetében ettől szándékosan eltért;
2. vagy nem a „maga kezével írt" könyv leszármazottja alapján dolgozott (illetve egy olyan forrás alap
ján, amelynek a „maga kezével írt" könyv csak nagyon-nagyon távoli őse lehetett, s a verssorrendet
már átalakította). Klaniczay- és ez 1957-ben, jóval *> kötetkompozíció teóriájának kialakítása előtt
Természetes - nem állított többet, mint hogy a jórészt világi verseket tartalmazó „maga kezével
írt" könyv és a Balassi világi verseit tartalmazó, Rimay tulajdonában levő kézirat között nincs olyan
ellentét, amely kizárná a két szöveg valamilyen összefüggését. Horváth Iván ennél sokkal többet mond:
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szerinte Rimay előszava segítséget nyújthat Balassi 1589-es kö te lkom pozíciójának a rekonstruálásához.
Mint írj a: „ . . . Rimayban is kételkednünk kell, de alkalmasint nem j óbban, mint abban a névtelenben,
aki a kódex és a ló'csei kiadás alapszövegét összeállította."
De. Sokkal inkább kell kételkednünk. Mindenekelőtt azért, mert míg a II. váradi kiadás és a Balassikódex bizonyíthatóan Balassi „maga kezével írt" könyvére megy vissza, addig Rimay kéziratáról ez
csak feltételezhető; a stemma két ága már csak ezért sem azonos értékű.
A Balassi-szándék Rimay előszavából való kikövetkeztetésének fő akadályait az alábbiakban látom:
^hTCinäy pontosan megmondja, hogy nem valamiféle hagyományt követ, hanem maga szerkeszti
össze a verseket. (Egyébként is - lévén költő, ellentétben a másik ág szövegmásolóival - igen önálló
nak és aktívnak mutatkozik: új argumentumokat ír, átigazítja a verseket.)
jD A verssorrend kérdésében R ellentétbe kerül A-val. Ezt a nem lényegtelen kérdést Horváth Iván
igen szellemesen válaszolja meg. Megállapítja, hogy csak egy ponton, a Szentháromság himnuszok
esetében mond ellent R és A egymásnak, mivel a többi vers, helyezze bár őket Rimay a kódexétől el
térő helyre, figyelmen kívül hagyandó: a szerkesztő ugyanis nem — vagy csak kezdősorukról — ismerte
őket, s így tévedése jól érthető. Ez nagyon szuggesztív érvelés, korábban engem is meggyőzött, gondol
junk azonban mélyebben bele: ha Rimay rendelkezik A valamilyen másolatával, és ha követni akarja
annak koncepcióját, az Egy nagy követséggel kezdetű éneket - amely címmel és kezdősorral fordul
elő A-ban - nem sorolhatja rossz helyre. Ennek ellene vethető, hogy j3 talán nem hagyományozta
tovább a kezdősort. De akkor honnan tudott Rimay az énekről? Nyilván egy másik forrásból. Vagy:
a Lengyelországban készült Szít Zsuzsanna tüzet nem lehetett bent az 1589-ben összeírt Balassimanuscriptumban (A-ban), ezt a verset, ha A valamilyen szövegleszármazottja Rimay rendelkezésére
állt volna, nem sorolhatta all. (a Balassi-kódex szerintii.) részbe. Ehhez nem kellett a verset ismernie,
ha birtokában van az A első 33 versének, nyilván kiderül számára, hogy ilyen incipitű nincs köztük.
De - hasonló logikával - folytathatnánk az érvelést a Pokolbeli kísértetek faggatnak és az Eger, vité
zeknek ékes oskolája példájával is.
|) Egyébként is nehezen lenne érthető Rimay eljárása: miért melegítené fel az 1589-es kötettervet,
or azt egyrészt maga Balassi is hamar feladta (Horváth Iván: „ . . . feltételezhetünk egy múlékony
kötettervet, amelyet Balassi nyüván csakhamar feladott..." 11.), másrészt az az 1589-ig írt, tehát
a Rimay tulajdonában levőknél feltehetőleg kevesebb számú versre vonatkozott.
A szerző, miután megpróbálja - az előzőkben összefoglalt okok miatt véleményünk.szerint siker
telenül - bizonyítani a jobb oldali ág létezését, a Rimay-coniectura hasznosságát, így folytatja érvelé
sét: „Kétségtelen gyengéje az imént ismertetett elgondolásnak, hogy feltevést feltevésre halmoz, hogy
elég erőszakosan arra törekszik, hogy minden adat minden adathoz jól illeszkedjék, ám számos pontot
homályban hagy stb. Ezért megjegyzem, hogy az elképzelésnek az itt kifejtett - talán erőltetett - vál
tozatához nem kell minden részletében ragaszkodnom. A Rimay-coniectura filológiai védelme elég
mélyen tagolt ahhoz, hogy két visszavonulást is lehetővé tegyen anélkül, hogy fel kellene adni."
A „két visszavonulási lehetőség" közül az egyik: ha a stemma bal oldali ága bizonyosan hibás, akkor,
1 és csak akkor használjuk a jobb oldalit (ez volt a „visszavonulás"); azt az ágat tehát, amelynek létezése
' csupán feltételezés, s ha létezik is, Rimay alkotókedvének hála: hiteltelen. Nézetem szerint abból,
hogy a bal oldali ág adott esetben hibás, természetesen következik, hogy ilyenkor ne arra építsünk,
de ettől még nem kerülünk csiki-csuki helyzetbe; az alternálás kényszere csak Horváth Iván stemmájának elfogadása esetén merül fel, ámde vannak olyan - alább részletezendő - információk, amelyeket
a stemma nem tartalmaz, s amelyekre biztosabban hagyatkozhatunk.
Másik visszavonulási útja során Horváth Iván azt is megengedi, hogy a jobb oldali ág nem létezett,
azonban szerinte Rimay ez esetben is kellett, hogy rendelkezzék „Balassi (szóbeli?) információival az
1589-es kötetterv legáltalánosabb elveiről". Lehet Mi sem utal azonban erre. Rimay eljárása magától
adódik: természetszerűleg elválasztotta az istenes énekeket a világiaktól, az utóbbiak esetében pedig
elkülönítette a Júlia-verseket Ehhez semmiféle 1589-es koncepciót nem kellett ismernie.
Kétséges értékű tehát a szerzőnek az a kijelentése, hogy a Rimay-coniectura segítségével filológiai
lag is sikerült utolérni a „Gerézdi-Klaniczay-féle sejtést". A gyerek nem öntendő ki a fürdővízzel:
nem azt állítom, hogy a 2 X 33-as teória helytelen, avagy ne lenne bizonyítható, csak azt, hogy a Rimay-cohiécturáia építő gondolatmenet erre alkalmatlan.

J

311

A 2 X 33-as elképzelés filológiai bizonyítása egyet jelent annak a bizonyításával, hogy a Balassi
kódexben á 61. ének után található istenes versek (amelyekből kettő van meg a kódexben, a többinek
csak helyet hagyott a másoló, Klaniczay azonban 1957-ben ezeket is sikerrel rekonstruálta) az ősmásoló (a) révén kerültek ide, s eredetileg nem szerepeltek Balassi ,,maga kezével írt" könyvében.
Indurjúnk ki a Balassi-kódexben a 61. ének után található bejegyzésből: „Még vadnak ennéhány
Istenhez való énekek, kiket psalmusokból is, magáiul is szerzett, ki mindenestül is tiz. Azok más
könyvben vadnak, nem is adja azokat ki, meddig több psalmust nem fordit meg azokhoz. Azért
evilági éneket a Iephtes historiájátul elválva, ki még nem kész ( . . . ) " E befejezetlen megjegyzést Hor
váth Iván így interpretálja: „Balassi külön könyvbe gyűjtött énekei most nem következnek, és erre fel
mégiscsak épp Balassi istenes versei következnek... ez ellentmondás lehet." Hajói értem: a másolótól
származó bejegyzés és a másoló által beírt versek között tételez fel ellentmondást. Erre pedig nincs ok.
Ellentét - ha a 2 X 33-as elképzelés igaz - Balassi szándéka, a kötetterv és a másoló (aki láthatólag
nem tud a 2 X 33-as koncepcióról) tevékenysége között van. Nincs szó azonban a bejegyzésben arról,
amit Horváth Iván kiolvas belőle: a „másik könyv" énekei most nem következnek. A másoló csupán
arról tudósít, hogy Balassi istenes énekei egy olyan , jmás" könyvben vannak összeírva, amelyhez ő nem
tud hozzájutni. Ebből logikusan inkább az következik, hogy, ha már tud e versekről, megpróbálja
egy számára hozzáférhető forrásból összeszedni őket (A másoló egyéb bejegyzései is arra vallanak
- a 33. ének utáni például - , hogy Balassi minden versét megkísérelte begyűjteni.) Ha munkája sike
res, ugyanazokat az énekekét fogja - csak vélhetőleg más sorrendben - összeírni, amelyek Balassi
„másik könyvében" voltak. Tételezzük fel, hogy ez is történik: bemásol 9 istenes verset, a tizediket
pedig azért hagyja ki, mert az már a kódex korábbi részében is előfordult. Hipotézisünk akkor meg
alapozott, ha bizonyítani tudjuk, hogy a Balassi-kódex szóban forgó 9 istenes verse azonos a „másik
könyvben" levő tíz vers közül kilenccel, a kimaradt tizedik pedig valóban ott van a kódex előző
részében.
Tény, hogy ez a 9 (10) versa nyomtatott kiadások rendezetlen és rendezett csoportjában egyaránt
egy tömbben hagyományozódik. A különbség az, hogy a rendezeüen kiadásokban egy olyan tízes vers
csoport található, amelynek verssorrendje nem egyezik meg a rendezett kiadásokbeli, a Balassi-kódex
sorrendjét követő kilences verscsoporttal; a rendezetlen kiadás ezen blokkjának az élén a Szenthárom
ság himnuszok állnak.
Van tehát egy olyan forrás, amely éppen 10 versből áll (másoló: „mindenestül is tíz"), zsoltárparafrázisok is vannak benne (másoló: ,.istenhez való énekek, kiket a psalmusokból is, magárul is
szerzett"), mivel 9 közülük azonos a Balassi-kódex illusztris 9 versével, 1 pedig már valóban előfordult
a kódex első részében, bizonyosan mind a 10 ének 1589. nyár vége előtt keletkezett; nem látszik tehát
merész következtetésnek, ha ezt a 10 versből álló blokkot Balassi „másik könyvével" azonosítjuk.
Hajgondolatmenetünk helyes, a 61. ének után következő 9 istenes vers filológiailag is megalapozot
tan kiperelhető Balassi „maga kezével írt" könyvének versei közül, anélkül, hogy a kétes értékű
Rimay-coniecturát felhasználnánk.
Érdemes felfigyelni a Rimay-előszó és a rendezetlen kiadásokban hagyományozódó tízes vers
csoport rokonságára. Rimay az istenes énekekről több információval is szolgál. Például az egyik, hogy
kötete első részébe szánja őket, eme szándékot azonban csak Rimaynak és nem Balassinak tulajdonít
hatjuk („munká/Vfí három részre való osztásomban foglalfam,';). Nem ez a helyzet egy másik megjegy
zésével, „az három első himnuszát" - írja, s a megfogalmazásból Horváth Iván úgy véli, hogy „a kife
jezés kétségkívül a Hymni trés ad sacrosanctem Trínitatem c. sorozatra (...) vonatkozik, mivel Balassi
más hymnust nem írt", s amely tehát az istenes énekek élén állott. (Jegyezzük azonban meg: Balassi
nyelvében a ,,hymnus" és a ,.könyörgés" terminus azonos jelentésű volt, ami némileg gyöngíti az érve
lést. A Campianus-fordítás Balassitól származó részében ugyanis: „Prudentius in Hymnis": „Prudentius az ő könyörgő ének&otn".) Itt Rimay nem dicsekszik azzal, hogy ő helyezte előre a himnuszokat,
hanem mint egy nyüvánvaló dolgot említi, hogy e versek az elsők, azaz feltehetőleg ez volt a verssorrend a forrásában. A Szentháromság himnuszok vannak a rendezetten kiadásokban hagyományozódó
tízes verscsoport élén is, s vélhetőleg így lehetett Balassi ,,másik könyvében" is. Mivel a rendezetlen
kiadások más verscsoportjáról filológiailag bizonyítható, hogy Rimaytól kerültek a kiadásba, a szer
kesztő, Solvirogram is hivatkozik Rimayra előszavában, kézenfekvő, hogy azt a forrást, amelynek alap-
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ján Rimay Balassinak ,,az három első" himnuszáról beszél, a rendezetlen kiadásokban megőrzött tízes
verscsoporttal, végső soron pedig Balassi ,,másik könyvével" hozzuk kapcsolatba. Rimay előszavának
az istenes versekre vonatkozó kitételei tehát nem egy A — |3 — R szöveghagyományról, hanem
egy M („másik könyv") — ß — R ágról tanúskodnak.
A mondottak miatt a rekonstruált Balassi-verskötet Horváth Iván-féle tartalomjegyzékét - az első
fejezet eredményeinek summázatát - egészében nem, csak részleteiben tartom elfogadhatónak. Sem
milyen olyan adatot, tényt nem ismerek ugyanis, amelyből az következne, hogy az istenes versek
a kötet elejére lennének helyezendők, sőt kifejezetten a rekonstruálni kívánt 1589-es költői szándék
megsértését látom abban, hogy a Balassi által „más" könyvbe gyűjtött énekeket a kódex ciklusai elé
helyezzük. Belátom, hogy a 3 X 33-as, számmisztikái megfontolásokon alapuló kötetkompozíció
hipotézise sokkal plauzibilisabb a 2 X 33-as, a Balasst-kódexből filológiailag is rekonstruálható verscsoportosításnál, és mint érdekes feltételezés, kétségtelenül figyelmet érdemel. Azonban, még ha el is
fogadom, hogy Balassi istenes énekeinek a számát is 33-ra szerette volna kikerekíteni, s e versciklust,
továbbá a kódex 66 versét egy 3 X 33-as, két világi és egy istenes blokkból álló kompozícióba rendez
ni, azt még ez esetben sem értem, hogy milyen megfontolásokból kerülhettek volna előre az istenes
versek. A vallásos gondolkozásmód — s Balassié kétségkívül az volt - eredményezhet olyan kötet
szerkezetet, ahol a világi témát istenes követi, mintegy a bűnt, vétket követő kegyelemért esedezés
mintájára. Erre példa a Balassi4códex első 33 versének istenes énekekkel való lezárása, s nem lehet
véletlen, hogy a második 33-as sorozat utolsó előtti darabja szintén Istenhez tett könyörgés; kellő
fantáziával ezt a mikroszinten, az első két cikluson belül jelentkező szerkesztésmódot a makroszintre,
a kötet egészére is érvényessé tehetjük, s így a harmadik 33-as versciklus valóban istenes verseket téte
lezne fel. (Ezt esetleg egyéb érvekkel — az 1589-es házassági tervhez kapcsolható „megjavulási szán
dékkal" stb. — is alá lehetne támasztani.) Ismétlem: fogalmam sincs azonban arról - s Horváth Iván
sem világosít fel - , hogy miképp, milyen eszmei-költői megfontolásokból kerülhetnének az istenes
versek a „fajtalanok" elé. Éles szemre valló megfigyelés, hogy a Szentháromság himnuszok sorainak
száma éppen 99, azonban ebből csak a - véleményem szerint nem megalapozott - Rimay-coniectura
segítségével lehet messzemenő következtetéseket levonni. Más: ha elfogadjuk az istenes verseknek
a kötet elejére helyezését, a Balassi-kódexben öröklődött, és bizonnyal már a költő „maga kezével
írt" könyvében is megvolt versszámozást felül kell bírálnunk. Ennek nemcsak filológiai, de éppenség
gel számmisztikái elvek is ellene mondanak: nem biztos, hogy esetleges a hetedik vagy mondjuk
a harmincharmadik vers más-más szempontból, de kitüntetett szerepe. A gyakorlati megvalósulás
során is sajátos, hogy a Horváth Iván-féle koncepciót követő kiadványok 18. verse a vélhetőleg még
Balassi által elsőnek nevezett.
A kötetterv rekonstrukciójára tehát csak két utat vélek járhatónak. Az egyik fantáziadúsabb, de
( filológiailag bizonyíthatatlan: itt a 2 X 33 versből álló ciklus után az istenes énekek következnének;
más vonatkozásban a versek elhelyezése azonos lenne a Horváth Iván által javasolttal. A másik fantázia
szegény ebb, de filológiailag megalapozott: első részében vannak a világi versek, élükön a 2 X 33-as,
jórészt Balassi által számozott ciklus, majd a többi világi ének, végül az istenesek. Ez az istenes versek
elhelyezésének - szerintünk igen lényeges - kérdésében különbözik Horváth Iván tartalomjegyzé
kéétől^,
^ " „Kompozíció és kontextus" - ezt a címet viseli a könyv második egysége, amelyen belül az első
fejezet „a számszimbolikus kompozíciós elv" érvényesülését vizsgálja Balassi költészetében. A szerző
vitathatatlan érdeme, hogy érdekes számmisztikái vonatkozásokra hívja itt fel a figyelmet. Sajnálatos
azonban, hogy - akárcsak az előző egységben - nagymértékben épít a több mint kétes érvényű
Rimay-szöveghagyományra, továbbá, hogy esetenként teljességgel megalapozatlanok - bár szelle
mesek - következtetései
Horváth Iván a Balassi-versszakban „liturgikus utalást, tehát vallásos gesztust lát". (72.) Ugyan
akkor, mint írja, „feltűnő - s az eddigieknek ellene vethető - sajátossága viszont Balassinak, hogy
a titkos teológiai értelemmel teljes Balassi versszakot aránylag milyen kevés istenes versében alkalmaz
za. Ennek azonban lehet oka az is, hogy e versékben még bonyolultabb számszimbolika érvényesült."
(73.) Nos, a Balassi-strófa számszimbolikus vonatkozásait egyáltalán nem akarom vitatni, s azt is elkép
zelhetőnek tartom, hogy e versszaktípus valóban „titkos teológiai" vonatkozású. Lehet. De óvatosságra
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, int, hogy szemben Horváth Iván egyik fő tételével, a XVI. századi Magyarországon épp a strófaformák
konnotációs kötöttségektől való viszonylagos mentességét tartom figyelemre méltónak, továbbá, hogy
a szeizó'nek a fent idézett „bonyolultabb számszirnbolikához" adott bizonyítása vaskos filológiai téve
désen alapul.
Horváth Iván ugyanis Az én jó Istenem kezdetű vers strófaszerkezetéből von le számmisztikái
következtetéseket. Érvelésének sarkpontja az a megfigyelése, hogy Balassi a versszak „második tagját"
„nem metrikai eszközökkel" elszigetelte az „első tagtól". Ha ez nem így van, a strófába vetített szám
misztikái-teológiai vonatkozások sem érvényesek. Márpedig az a strófatördelés, amelyre Horváth Iván
alapozza mondandóját, egyetlen korabeli forrásban sem található, első felbukkanásának ideje 1951,
amikor is az Eckhardt-féle kritikai kiadás megjelent; így legfeljebb Eckhardt Sándor s nem Balassi
Bálint számmisztikái erudícióját dicséri.
A 2 X 33 versből_áfljL.riklus_m4sodik részének szerkezetét ismertetve Horváth Iván a következő
IÍAA^KL^AIÍ
megfigyelést teszi zdjtnyenüo gogflcg^erminusról: „ ( . . . ) ezt a műfajmegjelölést Balassi kifejezetten
e fiktív szerelmeslevdélcneirTazaz a 4 1 . énekkel kezdődő, 15 verset tartalmazó sorozatnak - K. P.),
elküldött bókoló költeményeknek tartja fenn". (80.)
Hasonló értelemben nyilatkozik másutt is. A 42. énekről megjegyzi, hogy „ ( . . . ) eredeti műfaj
megjelölése (inventio poetica) mutatja, ( . . . ) fiktív szerelmeslevél". (80,) Vagy: „Itt tehát az eddigi
inventio poeticákról, fiktív szerelmeslevelekről lesz szó." (81.) Bár különösen a ,ha inventio poetica,
akkor szerelmeslevél' logikájú mondatot nehéz másképp érteni, mint inventio poetica ^ fiktív szerel
meslevél (nem minden szerelmeslevél inventio poetica, de minden inventio poetica szerelmeslevél),
feltételezem, hogy ez a képtelenség talán csak a nem túl szabatos megfogalmazások eredménye,
s a szerző sem gondolja, hogy a fiktív szerelmeslevél fogalma Balassi műfajfelfogásában azonos lenne
az inventio poeticával, hiszen a két terminus alapvetően mást jelent. Ha az inventio poetica A és a fik
tív szerelmeslevél pedigB halmaz, sajátos esetben létezhet a kettő metszete, de A # B.
A probléma leginkább azért érdemel figyelmet, mivel Balassi költészetének, költészete jellegének
megértéséhez kulcsfontosságú az inventio poetica terminus. Az inventio értelmezésére Horváth Iván
könyve egy másik helyén, Sylvester János 1541-es virágének-nyüatkozatáról Pirnát Antallal folytatott
vitájában (236-243., főleg a 99. jegyzet) részletesen kitér.
Pirnát Antal, aki az inventio poetica kérdését legutóbb részletesen vizsgálta (kiadatlan doktori
disszertációjában), főleg abban haladta meg a korábbi értelmezőket, hogy kifejezetten hangsúlyozta:
az ókori poétikák kerülik az inventio terminust, amely csak valamikor a középkorban került a poéti
kák szótárába, smíg korábban, a retorikában az érvekre való «ítalálást jelentette, most, a vulgáris
nyclyű költészetet tárgyaló poétikában a kitalálás, &flkció szakszava lesz.
Ezzel szemben Horváth Iván szerint „az inventio <poesis gondolat és terminológia (a 16. század
ban - és nemcsak abban) mindenütt ( . . . ) számbavehetetienül elterjedt közhely ( . . . ) " . (237.)
Noha Pirnát Antal megállapításai nem teljesen pontosak, a lényeget illetően - véleményünk sze
rint - igaza van: az inventio <poesis nem számbavehetetienül elterjedt közhely. Pirnát értelmezését
annyiban kell módosítanunk, hogy az inventio = fikció gondolat, és ennek természetes velejárójaként
a retorikai inventio elválasztása a poétikai inventiótól legjobb tudásunk szerint Boccacciónal fordul elő
elsőként (Vo.: Coneetta Carestia Greenfield: Humanist and scholastic poetics, 1250—1500. LondonToronto, 1981. 114— 115.) a Genealogie Deontm gentilium libri c. művében, a 14.könyv7. fejezeté
ben. (Vö.: Boccaccio: i. m., Serittori D'Italia N. 200. Vincenzo Romano gondozásában, I—II. Bari,
1951. II. 6 9 9 - 7 0 1 . 1., különösen: „Habet enim suas inventiones rethorica, verum apud integumenta
fictionum nulle sunt rethorice partes; mera poesis est, quicquid sub velamento componitur et exponitur exquisite.")
A Boccaccio utáni poétikában azután valóban közhellyé válik az inventio ilyetén — az ókori és
a középkori értelmezések tői jól elhatárolható! - felfogása.
^Az inventio poetica terminust Balassi pontosan a humanista, Boccaccio nyomán haladó poétikák
szellemé beji használja, s ezzel - mai tudásunk szerint - elsőként honosít meg a magyar nyelvű költés
szetben humanista poétikai elveket Azt, hogy később a magyarországi poétikai gondolkozásban - fel
tehetőleg riem kis mértékben Balassi hatására - már meglehetősen szétvált az inventio poetica típusú
költemény az egyéb - nem kifejezetten fikciós - versektől, most csak két példával illusztrálom.
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A Balassi-Rimay-versek becsi (1632-1635?) kiadásában, az 50. (51.) zsoltár parafrázisa és Rimay verse
(Mint álgyu golyóbis...) között ez olvasható: „Eddig az Psalmusból, s ez immár poetica inventio".
Azaz a zsoltár nem inventio poetica, lévén nem fikció, nem kitalált dolog, de Rimay verse az. Egy ké-Spbbiad£t: 1656-ban jelent meg Váradon Borsáti P. Ferencnek Rákóczi Zsigmond halálára írt verse,
amelynek címében a szerző' fontosnak tartotta hangsúlyozni: „Az ó' kegyes és különb-különbféle jó
ságos cselekedetekkel tündöklő életének és boldogul e világból való kimúlásának Poetica inventióvál
való leírása Deákul és Magyarul" (Kiemelés tőlem.)
Előreutalva Horváth Ivánnak egy másik tételére: véleményem szerint mindaz a nóvum, amelyet
a közvetlen utókor - kivált Rimay - Balassinak tulajdonított, a legvalószínűbben épp az inventio
poetica humanista poétikai műszóval jelezhető költői újításra, az inventh poeticáknak., mint új típusú
verseknek a meghonosítására,és semmiképp sem Balassi „első magyar trubadúr" voltára vonatkozott
A könyvben több helyütt is olvashatjuk, hogy Balassi „szuprakonfesszionális" volt (106. és külö
nösen 205-206.), sőt,,néhány esetben elég messzire ment a foghatatlan Istenhez hitért való könyör
gésben, egészen a hitetlenség lelki lehetőségének riadalmáig" (211.). Az utóbbi kérdésben — „a hitet
lenség lelki lehetőségének riadalmában" — nehéz lenne állást foglalni, mindenesetre Horváth Iván
érvei — a 42. (41.) zsoltár-átköltés megfelelő helyeinek az értelmezése - nem győztek meg. Ennél
konkrétabb bizonyítékok szólnának a költő szuprakonfesszionális volta mellett. Egyrészt: „katolizációja után is kizárólag protestáns költőktől fordította zsoltárait" (206.). Másrészt az életrajzi adatok,
amelyek „azt mutatják, hogy Balassi, noha szakított, érdekből, az evangélikus felekezettel, azért még
a katolikussal sem volt konfliktusmentes a kapcsolata" (205-206.). Harmadrészt: ,A Szép magyar
comedia bevezetőjében, mint Balázs Mihály figyelmeztet, ott olvasható: ,nem írhattam (...) szent
írást sem, mert arru] is mindkét felől eleget irtanak s írnak is'. A ,mindkét felől' kifejezés kétségkívül
az egyetemes jjrotestantizmust jelenti egyfelől, a katolikus anyaszentegyházat másfelől. Ez még akkor
is sokatmondó adat, ha a szálat nem követjük tovább, a Balassi környezetében felbukkanó szabadgon
dolkodó eretnekig." (206.)
Igaz, Balassi katolizálása után is kizárólag protestáns szerzőktől - Bézától, Buchanantól - fordítot
ta zsoltárait. Ettől szuprakonfesszionális lenne? Pázmány Péter sem idegenkedett attól, hogy imádsá
goskönyvébe Bézától fordított verset illesszen (s ez épp Balassi 50. (51.) zsoltárparafrázisa), a XVII.
századi katolikus énekeskönyvek sem látszanak megriadni a protestáns költők - kivált a zsoltárparafrá
zis-szerzők - műveitől. Miért lenne Balassi Bálint teológiailag finnyásabb, mint az ellenreformáció maj
dani élharcosai? Számomra épp az lenne a meglepő, ha e személyes líraiságú istenes versekben, a XVI.
századi Magyarországon meglehetősen egyedülálló módon, mondjuk Isten helyett a szentekhez fohász
kodna, avagy, más részről, az úrvacsora-tételt boncolgatná. Ha a versekből Üyetén módon a vallásosság
ra következtethetnénk, a XVI. századi magyar szuprakonfesszionálisok száma ugyancsak megnőne.
Példának okáért Rimay Jánost is ide kellene sorolnunk, hiszen a fenti logika szerint mi mással lenne
magyarázható, hogy evangélikus létére írt ő - ,,egy pápista fó'asszony kérésére" - kifejezetten kato
likus tendenciájú verset, vagy hogy második nagypénteki elmélkedése kifejezetten katolikus teológiai
vonatkozású.
Az egyszerűség kedvéért ne tulajdonítsunk jelentőséget Balassi jezsuitákhoz avagy a Báthoryakhoz
fűződő közismert viszonyának, se végrendeleteinek, se annak, hogy spanyol zsoldba akart állni, se
mindazoknak az egyéb életrajzi adatoknak, amelyek némely kutató szerint mély katolicizmusát bizo
nyítanák. Az életrajzi momentumok valóban nem feltétlenül perdöntőek, noha a felsoroltakat egy
szuprakonfesszionális esetében elég nehéz értelmezni.
De miért kezdett volna bele szuprakonfesszionálisként a Campianus-mű fordításába? Horváth Iván
válasza: „Lehet, hogy inkább csak elvállalta, mintsem megcsinálta a frissen katolizált szuprakonfeszszionáüs a jezsuita mártír vitairatának fordítását, hiszen katolizációja után vallásos verseket kizárólag
nevezetes protestáns költőktől (...) fordított." (106.) A mondat „hiszen"-nel kezdődő - érvnek
szánt- részének bizonyító értékéről már volt szó. A feltételezés - „inkább elvállalta, mintsem meg
csinálta" - , ha jól értem, azt jelenti: a szakirodalom állításával ellentétben nem Balassi fordította az
első hét okot Ez esetben viszont sajátos, hogy a Balassi-vers titkos teológiai jelentése mellett többek
közt épp a Tíz okok megfelelő része tanúskodna. Nem sokkal az idézett mondat előtt ugyanis ezt
olvashatjuk: „A fordító Balassi elgondolkozhatott ezen..." (106. Kiemelés tőlem.), s Horváth Iván
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citálja Campianus véleményét Castilio nevezetes Énekek Éneke-fordításáról. Világos: Balassi, mint
szuprakonfesszionális, nem fordított jezsuita iratot, mint titkos teológiai jelentésű versek szerzője,
fordított és elgondolkozott. Interpretációm sarkított, mivel Horváth Iván sem azt nem áUítja teljes
bizonyossággal, hogy Balassi fordította a Tíz okok megfelelő részét, sem azt, hogy nem ő. Valóban
\ mindig ott van a ,lehet', az ,esetleg' kitétel. Felfogható mindez úgy is, hogy a szerző óvatos filológus
ként egy adatot, noha az elmélete mellett bizonyítana, kétségbe von, lévén az nem feltétlenül hiteles.
És ha már fölmerült benne a kétség, ezt természetszerűleg felhasználja egy másik tétele bizonyításá
hoz. Mindenesetre e módszerrel, ezzel a furcsa dialektikával, amely más helyütt is jellemzi a szerzőt,
én a legmesszebbmenőkig nem értek egyet.
A Tíz okokban kétszer is olvashatunk Bézát elítélő sorokat. (Eckhardt S.: BÖM II. Bp. 1955.
77., 81.) Most kinek higgyünk? A Bézától verset fordító, avagy a Bézát „rettenetes káromlással"
(i. m. 77.) vádoló Balassinak? Bizonyos, hogy itt ellentmondás van? Bizonyos, hogy ezekből az ada' tokból messzemenő következtetést lehet levonni? Nem lehetséges-é, hogy Balassi, mint költő, fenntar
tás nélkül fordított egy néki tetsző verset - amely teológiailag katolikus és protestáns részről egyaránt
problémamentes - Bézától vagy mástól; mint hivő katolikus, aki vallásos vitairatot tolmácsol, pedig
elítélte a más hitelveket vallót?
A ,frissen katolizált' kitételről: Balassi 1586-ban tért át, a Campianus-műnek pedig halálakor,
8 évvel később, csak az első hét fejezetével készült el, tehát - persze nem bizonyos, de igen való
színű - nemrég kezdhetett a munkához. Azaz Balassi élete vége felé éppen nem látszik szuprakonfesszionálisnak. De vajon korábban az volt? Fiatalemberként — 1572 előtt - készítette első prózai
fordítását. Ennek, a Füves kertecskének eredetije lutheránus szellemű munka, Balassi azonban — mint
Szabó Géza és Sz. Nagy László kimutatta (vö.: MKSz, 1980. 307-308.) - helvét irányú értelmezésben
fordítja. Miért tolmácsolna egy szuprakonfesszionális ilyetén felekezeti vallásosságú művet? S ha már
teszi: miért avatkozik teológiai kérdésekbe, miért nem szolgaian tolmácsol? Vagy 1572 tá}t még, élete
utolsó éveiben már nem volt szuprakonfesszionális?
A Szép magyar comédiából vett idézetet én úgy értem, hogy Balassi nem kíván sem protestáns,
sem katolikus „Szent írást" (= teológiai iratot) írni, azaz nem felekezeteket utasít el, hanem egy mű
fajt! Ugyanakkor kétségtelen, hogy e rész alapján joggal gondolhatunk arra: 1588/1589 tájt, amikor is
Balassi a komédiáját írhatta, valóban kisebb gondja is nagyobb volt a felekezetek harcának kérdésénél.
De miért törődött volna vele? Miért kéri számon Balassitól Horváth Iván egy katolikus pap vagy egy
protestáns prédikátor mentalitását?
Lehet, hogy Balassi érdekből katolizált, de ezt az égvilágon semmi sem bizonyítja. És ha érdek
vezette is: ezt az utat járta a XVII. század elején jó egynéhány magyar főúr. Ök is mind szuprakonfesszionálisak voltak?
Nem értem Horváth Ivánnak azt a jelentőségteljes megjegyzését, amelyben Balassinak ,,a szabad
gondolkodó eretnekhez" (szabadgondolkodó = eretnek?) fűződő esetleges kapcsolatát veti fel. A sza
badgondolkodó: C. Francken. Még arra sincs adatunk, hogy valaha az életben találkoztak vagy levelez
tek volna. De tételezzük fel: van ilyen adat, csak én nem ismerem. Ebből következtethetnénk Balassi
vallásosságának mikéntjére?
^^_,
Nem itt van a helye Balassi Bálint vallásosságát részletesen tárgyalni. Horváth Iván magabiztosan
megfogalmazott állításának megkérdőjelezéséhez - „Tudjuk, hogy se katolikus, se protestáns nem
volt, hanem a felekezetekből kiszakadó szuprakonfesszionális" (206.) - tudjuk, a leírtak is elégsé
gesek.
A „Metrum és kontextus" címet viseli a harmadik fejezet, amelynek első pontjában a szerző Balassi
metrumainak konnoticióvizsgálatát végzi el, mint írja: „magyar anyagon". (113.) Mivel a munka
„a felsorolás teljességének igényével" (139., kiemelés Horváth Ivántól) készült, jogosultnak vélem az
alábbi kiegészítések és korrekciók közreadását. Semmiképp sem kívánom azonban kétségbe vonni
Horváth Iván összeállításának értékét, és azt sem hiszem, hogy bárki más a szerzőnél lényegesen job
ban, pontosabban végezte volna el a XVI. századi magyar versek nyilvántartásának és metrikai besoro
lásának nem csekély feladatát.
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ULI.

J . « i 4 a 14 (113.)

Helytelen besorolás: Unszol minket Dávid (Névtelen, Ps. 116/117), mivel metruma: a i 3 aj4
in. 1.1. 6. an an « a an

(120-122.)

Hiányzanak a felsorolásból:
Emlékezzünk mi nagy (Névtelen, Szigetvár)
Gyakran hallottatok (HusztiPéter.^ene/s V.)
Jóllehet nagy sokat (Ilosvai Péter, Nagy Sándor)
Kihallott Sándornál (Bogáti Fazekas Miklós, Castriot I-IV.)
Nem régen lőtt dolgot (Bogáti Fazekas Miklós, Három feles fő hadnagyok)
Sok csudák közül (Tinódi Sebestyén, Losonci István)
IIL 1.1. 7. aí2 ai2 a12 a12 (124-126.)
Helytelen besorolás:
Józsefnek megmondom (Nagybáncsai Mátyás, József)
Ország-vüág járni (Bogáti Fazekas Miklós, Zűrzavar)
Sokat szóltam immár (Ilosvai Péter, Szent Pál)
Új dolgot beszélek (Csák tornyai Mátyás, Római fő asszonyok)
mivel metrumuk:ai2 a i j ai2 ai3
Hiányzik a felsorolásból:
Én mostan beszéllem (Huszti Péter, Aeneis

I-m.)

III. 1.1. 8.al3 a 1 3 « i s ai3 (126-127.)
Az eltérő metszetű sorok véleményem szerint nem tekinthetők azonos metrumúnak. A Horváth
Iván által ide sorolt négy énekből háromnak a metszetképlete 7+6, a negyediknek (Balassi: Lelkem
nek hozzád való) 4+4+5, illetve parlando.
Hiányzik a felsorolásból:
Emlékezzél mi történek (Névtelen, Jeremiád) (4+4+5, illetve parlando).
UI. 1. 1. 9.al6a16
ai6a16 (127.)
Téves metrikai besorolás. Balassi 10., Valaki azt hiszi kezdetű verse a ni. I. 3. heterorímes-heterometrikus csoportba tartozik. Izometrikus semmiképp sem lehet, mivel a 3. sor csak 15 - s nem 16 szó tagos. Metrikai képlete:
a^a^bjc^^b^d^^b^e^esb^
követi.)

(E képleteta vers rímeinek mintegy 60%-a, metszeteinek majd 100%-a

ni. 1. 2. 2. « í j «12 «13 (128.)
A szerző itt sem jelzi az eltérő metszeteket Az általa ide sorolt öt versből háromnak a metszet
képlete 6+7, a két Balassi-versnek ellenben 7+6.
in 1. 2.5. aí2 aí2 a12 Ű I 3 (129.)
Téves metrikai besorolás:
Emlékezzünk mi nagy (Névtelen, Szigetvár)
mivel metruma: a n a n a n a n
Hiányzanak a felsorolásból:
Józsefnek megmondom (Nagybáncsai Mátyás, Józsefi
Ország-világ járni (Bogáti Fazekas Miklós, Zűrzavar)
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Fogán krónikákbál (Huszti Péter, Aeneis IV.)
Új dolgot beszélek (Csáktornyái Mátyás, Római fő asszonyok/
tisztessége, híre (Bogáti Fazekas Miklós, Castriota V.)
Mostan emlékezem (Ilosvai Péter, TholdiMMós)
(Az utóbbiból nem maradt fent nyomtatott példány, de vö.: RMNy 338.)
(E lista összeállítása mindenekelőtt Szabó Géza érdeme, fogadja érte köszönetemet!)
. 7 _ ^ Horváth Iván könyvének alapvető fontosságú — nézetem szerint a legfontosabb és leggondolatgazdagabb - fejezete a negyedik, ez a virágénekektől szól. Mint írja: „A 16-17. században gyakori
virágének kifejezés ma már tudományos szakszó, s ekként definíciói is vannak. A legtöbb tanulmány
szóhasználatában nem jelent pontosabb dolgot, mint olyan erotikus vagy szerelmi éneket, amely vi
szonylag rövid, és amelyben nem teng túl az epikai, a narratív, a didaktikus elem a lírainak a rovására.
Nem szokás elhatárolni a virágének kifejezést az efféléktől: Szerelemének, a szerelem argumentumában
való ének, Amurrul való ének stb. A virágének kifejezés fenti értelmezése lényegében elfogadható
lenne, csak az a sajnálatos, hogy ez a tudományos terminológiában már reménytelenül meghonosodott
szó énekelt műfajra utal, s így eleve kizárná a nyilvánvalóan ide tartozó, de dallam nélküli anyagot."
Egy tanulmány szóhasználatában virágéneken vagy bármilyen más fogalmon - ha a szerző korrek
tül definiál - természetesen ki-ki azt ért, amit akar; hasznos a szakirodalomban elterjedt értelmezés
hez ragaszkodni, talán még hasznosabb a korabeli terminológiát a korabeli értelemben használni,
ám egyik sem kötelező. Horváth Iván módszere azonban — nézetem szerint — logikai s egyben filoló
giai képtelenség. Megmondja - különösebb indokolás nélkül, vö. „ . . . nyilvánvalóan ide tartozó..."-,
hogy ő mit ért virágéneken, majd, mint látni fogjuk, nem zavartatva magát attól, hogy a XVI. század
ban e fogalmat nem feltétlenül az általa adott értelmezésben használták, felfogását rávetíti a XVI. szá
zadi forrásokra.
„^-B^
A terminus először Silvester Jánosnál fordul elő, bibliakiadásának függelékében (1541), a követ
kező szövegösszefüggésbenl~nAz ilyen beszídvel tele az szent írás, mellyhez hozzá kell szokni annak,
r asTki azt olvassa. KönnyüTcediglenn hozzá szokni az mü nípünknek, mert nem idegen ennek ez illyen
beszídnek neme, fi illyen beszídvel naponkíd való szólásában. íl ínekekben, kiváltkíppen az virág ínekekben, mellyekben csudálhatja minden níp az Magyar nipnek elmíjinek éles voltátaz lelísben, melly
nem egyéb, hanem Magyar poesis. Mikoronn ilyen felsiges dolgokban illyen alá való píldával üek,
az ganejben arant keresek, nem azon vagyok, hogy az hitságot dicsírjem. Nem dicsírem, az mirül
ez illyen ínekek vadnak, dicsírem az beszídnek nemesenn való szerzi át. Azt hiszem, hogy érted immárann, hogy az felül meg mondott beszídekben egyebet kell érteni, hogy nem mint az igík láttatnak
^^jeg^ezn^ érted, hogy ezekben az lapát nem lapát, az szírű nem szírű, az búza nem búza ( . . . ) " (236.)
Az idézetet másképp értelmező Horváth Iván és Pirnát Antal vitájában egyik kollégának sem szeret
nék fogadatlan prókátora lenni. Jó lenne azonban, ha a polémiának nemcsak az egyik, hanem a másik
résztvevője, azaz Pirnát Antal is közzétenné nyomtatásban véleményét.
Szöveghez tapadó értelmezésem talán Horváth Iván álláspontjához van közelebb, noha azt (240243.) nem hiszem, hogy Erasmus Paraboláé sive similia c. munkája és Sylvester idézett helye között
szövegszerű összefüggés lenne. A textus szerintem az alábbi fontos információkat tartalmazza:
/ 1. A virágénekben a szavak nem első jelentésükben fordulnak elő; a ,beszídnek nemesenn való
szerzísi' valószínűleg nem más, mint a parabolikus-metaforikus versnyelv. (A parabolikus textus
dicsérete persze szorosan összefügg Erasmus nézeteivel és általában is a humanista poétikák szemlé
letével.)
2. A virágének olyan műfaj, amelyben a magyar nép elméjének éles volta csodálható meg a magyar
nyelvű versszerzésben.
3. Tartalma ,ganej', azaz erkölcstelen.
Summázva: Sylvester szerint a virágének, mint költészeti alkotás, feltétlen érték, ámde erkölcsi
szempontból - tartalma miatt - feltétlenül elítélendő.
A fenti jellemzők vélhetőleg nemcsak Sylvester véleményét tükrözték. Teljesen téves az a felfogás,
amely szerint az 1541-ben megjelent bibliafordítás gyorsan feledésbe merült volna, hiszen a Vizsolyi
Biblia Újszövetség-része - mint erre Sándor Gábor a közelmúltban rámutatott - gyakorlatilag Sylves
ter kiadványával azonos, korábban pedig Heltai Gáspár is hivatkozik Sylvester munkájára: vitába száll
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vele a publicanus szó jelentését illetően. Márpedig ha Sylvester műve ennyire a köztudatban volt, és
a későbbi prédikátorok a virágénekek kérdésében nem értettek volna egyet Sylvesterrel, ha valami
botrányosan egyénit állított volna, nyilván ebbéli véleményüket sem hallgatják el.
Horváth Ivánnak azt a nézetét, hogy a parabolikus-metaforikus beszédmód „érzésem szerint jobban
talál bizonyos ránk maradt lator virágénekekre, mint az udvariakra" (243.), nem tudom osztani.
Példának okáért a .Vénusz tüze' és társai metaforákra érzésem szerint jobban talál a .beszídnek neme
seim való szerzísi', mint mondjuk a ,teker' (coitál) lator terminológiára.
Méliusz Juhász Pétar (RMNy 171., 1561): ,J.tt megtiltja Pál (1) a parázna, hisságos, csúf és trágár
beszedet, (2) virág éneket, (3) lator dúdolást Úgy mint imezek. (1) Péter férjem etc. (2) Az zöld vári
éneket (3) Az agnőnek s az agebnek, annak mind egy az ára etc. Hajdúhoz illő éktelen beszédet meg
tilt, valamint épület nélkül szólsz, Eph: 45., Matt: 12." (244.) A beszámozás tőlem.
Egyáltalán nem bizonyos, hogy a szöveg azt jelenti, amit Horváth Iván kiolvas belőle: „ . . . a virág
ének értéktelen, erkölcstelen és lator". (244.) A műfaj értékéről - sylvesteri értelemben, mint költé
szetet vizsgálva - Méliusz Juhász Péter nem nyüvánít véleményt. Kétségtelen, hogy erkölcstelennek
tartja* de az már kérdéses, hogy latornak is. Az alábbi olvasat szintúgy jogosult. Méüusz Juhász Péter
az erkölcstelen megnyilatkozás három fajtáját említi:
I. Parázna, hisságos, csúf és trágár beszéd: Péter férjem...
II. Virágének: Az zöld vári ének
III. Lator dúdolás: Az agnőnek s az agebnek, annak mind egy ára... (Kiemelések tőlem.)
Úgy vélem, itt Méüusz Juhász Péter csupán annyit mond a virágénekről, hogy tartalma ugyanúgy
erkölcstelen, mint a parázna beszédé és a lator dúdolásé, továbbá, talán, hogy „Az zöld vári ének":
virágének. Figyelemre méltónak épp azt tarthatjuk, amit nem mond: a ,parázna', .hisságos', ,csúf%
.trágár', ,lator' jelzőket a másik két műfaj kapja, a virágéneket mintha megkülönböztetné a parázna
beszédtől, a lator dúdolástól. Annyi bizonyos: akárcsak Sylvester a szólást az énektől, Méliusz Juhász
Péter is megkülönbözteti a beszédet az énektől. Fontos ezt hangsúlyoznunk, mert ezt a nem túl finom
különbségtevést Horváth Ivánnál nem talárjuk.
Huszár Gál (RMNy 353., 1574): „Nem ülik tehát minden gaz korcsomán, virág énekek között
es részeg disznók előtt az Istennek szent dicséretit énekleni." (H. I. 244.) Véleményem szerint a szö
vegből mindössze a következő derül ki:
1. A kocsma olyan hely, ahol virágénekeket szoktak énekelni, és ahol részeg disznók is találhatók.
2. IUetien dolog itt Istennek szent dicséreteit énekelni.
Horváth Iván (i. m. 244.): „Szerinte (mármint Huszár Gál szerint, K. P.) a virágének értéktelen
és erkölcstelen. Hogy inkább lator, mint udvari (kiemelés tőlem - K. P.), azt csak sejdíthetfük abból,
hogy a férfiak mulatónótáiként említi őket." Érdekes gondolatmenet ez. Huszár Gál ugyanis feltehe
tőleg azért tütja a gaz korcsomában való éneklését a templomi énekeknek, merthogy ott is zengték
őket. Alkalmazva a Horváth Ivántól tanultakat: az isteni dicséretek sejthetőleg inkább lator típusúak,
mivelhogy a férfiak mulatónótái. Én inkább vélném úgy, hogy a templomi énekek kocsmai danolása
épp arra vau: mindent énekeltek a kocsmákban; a virágénekek lator avagy udvari voltáról, értékéről
avagy értéktelenségéről (költői szempontból) a fenti szövegben semmüyen információ nincs. Ismétlem:
Huszár Gál véleménye nem más, mint az, hogy a virágénekeket eléggé el nem ítélhető módon, a kocs
mákban együtt énekük a templomi énekekkel, holott ez utóbbiakat nyüván nem ott, hanem a temp
lomban keü zengeni. Értelmezésemet megerősíti Huszár Gál korábbi, 1560-as nyüatkozata (RMNy
160, a könyv hosszú lappangás után 1975-ben került elő, Horváth Iván nem idézi). Ugyanazt rója fel
az ,emberi nemzetnek', mint majd 1574-ben is: ha .eszekbe vötték volna' Szent Pál tanítását, a sok
bűnös ,,.. .az Isteni Dicséretekkel sem élne, természete eüen, a korcsomákon és egyéb zabáló helyeken». (Am)
Bornemisza Péter (ahogy Horváth Ivan idézi): „Immárcsak mulatságra vágyódnak, álnokul költött
fabulákra, virág- és szerelemének hallgatására." Abban egyetérthetek Horváth Ivánnal, hogy a fenti
idézet szerzője a virágének lator avagy udvari voltáról nem nyüatkozik, az iránt azonban, hogy Bor
nemiszától származna az illusztris mondat, vannak kétségeim. Horváth Iván forrásul az RMNy 422.
tételét, Bornemisza 1578-as prédikációskötetét jelöü meg, lapszámot azonban nem ad. Ennek függelé
kében, az ördögi kísirtetekhen Bornemisza valóban ír a virágénekekről, de ez a szövegrész nem egyezik
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pontosan Horváth Iván idézetével. (Egy zárójel erejéig az idézés pszichológiájáról, amely talán mentség
lehet a feltételezésem szerint itt másodlagos forrásból dolgozó Horváth Iván számára is: e passzus pon
tatlan - azaz akarva-akaratlan torzító, tendenciózus - idézésének hagyományai vannak. Valahányszor
mint az Ördögi kisirtetek egy részlete látott napvilágot, a kiadások - lényegtelen, hangtani eltérésektől
eltekintve - pontosak. Valahányszor - a harmincas évektó'l Szabó T. Attila közelmúltbeli tanulmá
nyáig - mint a virágének fogalom előfordulásának.,egy példája, feltűnően pontatlanok!) A virág
ének általam ismert egyetlen előfordulása Bornemisza; Péternél (i. m. 758.): „De iay, mi vta,
hazugságot suga ama ravasz kigyo es Sárkány, az mi első szüleinc füleibe, es annac helt adanac, az vta
immár czac mind hazugsagnac halgatasara, es hitsagos mulatságra vagyodnac mindennec fülei, Tiztatalan es faytalan beszednec halgatasara, hazug es álnoc tanaczra, hamis es eretnec tanyitásra, rágalma
zóé, gyalazoc, fondorloc sugarlasira, tragar es peniszes czuffsagra, baba beszédre, álnokul költőt fabu
lákra, Király fía kis Miklósról, Poetac Óriásiról, Apolloniusrol, es egyéb hitsagrol, virág és szerelem
enekec halgatasara, Lant, Sip, Dob, Trombita szóbeli hayia huyiara es temeny ezer czeczogasokra."
Az Ördögi kístrteteknék ez a része Melanchton Commentarius de Animá)a alapján tárgyalja az „öt
érzékenységet", többek között az ,,auditus"-t. Mit nem szabad hallani, hallgatni Bornemisza szerint?
Alapvetően két dolgot: hazugságot és hívságos mulatságot. A hazugság kategóriájába inkább a beszéd,
a hívságos mulatságéba inkább az ének és a hangszeres zene tartozik, hiszen Bornemisza mondatában
a tiltott dolgok sorrendje így alakul:
I. .hazugságok hallgatása'
BESZÉD

II. ,hítságos mulatság'
a) ÉNEK

b) hangszeres mulatság
VL összefoglalva:

-

tisztátalan és fajtalan beszéd
hazug és álnok tanács
hamis és eretnek tanyítás
rágalmazók, gyalázok, fondorlók sugarlási
trágár és peniszes csúfság
bába-beszéd

- álnokul költött fabula
(Királyfia Kis Miklósról,
Poéták óriásiról,
Apolloniusrol)
- Virág- és szereleménekek
- Lant, síp, dob, trombitaszó
-

,temény ezer csécsogás'

Még ha figyelembe vesszük is a XVI. századi terminológiahasználat viszonylagos pontatlanságát,
az mindenképp meggondolandó, hogy Bornemisza Péter, akárcsak Sylvester, s akárcsak Méliusz Juhász,
nem látszik keverni a beszéd és az ének (zene) kategóriákat, és az utóbbi egyik szerzőnél sem kapja
- az egyébként bőségesen osztogatott - lator, trágár, fajtalan stb. jelzőket.
Távol álljon tőlem, hogy ebből messzemenő következtetéseket vonjak le. A XVII. században a fajta
lan, lator, trágár stb. minősítések épphogy nem - vagy nem csak - az alantasabb műfajokra, hanem
a legemelkedettebb udvari költészetre és általában az udvari viselkedésre alkalmaztatnak; nevezhettek
így mindent, amit erkölcsileg elítéltek. Igen valószínűtlen, hogy egy századdal korábban lényegesen
jobban differenciáltak volna a prédikátorok. Egy olyan koncepció esetén azonban, amely a prédiká
tornyilatkozatok alapján többek közt a lator vonások meglétének/hiányának kérdését kívánja eldönte
ni a Balassi előtti virágénekekben, nem fölösleges annak a bizonyítása, hogy a szövegeknek legalább
olyan jogos interpretációja az, amely a virágénekek lator voltát megkérdőjelezi, mint az (Horváth
Iváné), amely ezt olvassa bele.
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Mivel véleményem egybeesik Horváth Ivánéval, nem idézem Tolnai Decsi Gáspár (RMNy 506.,
1582) nyilatkozatát, sem pedig az Agendarius (RMNy 528. és RMNy 781., 1583, 1596) gyónótükrét.
Mint Horváth Iván megállapítja (244-245.), e szövegekbó'l mindössze az derül ki, hogy a virágének
értéktelen és erkölcstelen. Tegyük azonban hozzá, hogy az „értéktelen és erkölcstelen" megállapítás
itt csupán szószaporítás, hiszen erkölcsi szempontból (és nem mint költeményt vizsgálva, nem Sylves
ter szempontiai szerint!) minősül értéktelennek, azaz más szóval erkölcstelennek a virágének. Továbbá
hogy lator-e vagy udvari, arról egyik forrás sem mond semmit.
Kolozsvári városi törvényszék adatait idézi (1585-ből) Szabó T. Attila, s nyomán Horváth Iván
(245.). Szerinte e dokumentum alapján „a virágének értéktelen, erkölcstelen és valószínűleg lator is".
Nézzük a szöveget: „egykor éjjel valami legéneknek mond virág éneket az leány, és pohárt tölt vala".
Mivel a leányzó - a jegyzőkönyv további szövegéből következtetve - vélhetőleg az ősi foglalkozást
űzte, én annyit - de nem többet - tudok a szövegből kiolvasni, hogy a kurvák is mondottak virág
éneket. Hogy mások is, azt már láttuk. A terminus még egyszer előfordul a szövegben: „Ez Erzsébet
leány vala, és az gazdája honn nem vala, egykor későn estve hát valami legénkék vadnak az leánnál,
ott vala az Székel Ferenc leánya is, és hát virágéneket mondanak, de semmi gonoszságot nem láttam
hozzája." Nem kívánom vitatni - még ha a fenti szöveg nem is bizonyítja kellően, vö.: „ . . . de semmi
gonoszságot nem láttam hozzája" - , hogy a tanúknak, a városatyáknak, a bíráknak szemében a virág
énekmondás és a kurválkodás egyet jelentett. Csakhogy ebből legfeljebb az köveflcezik, hogy a virág
énekeket a XVI. századi polgárság is elítélte. Költői értékéről a per tanúi - legalábbis az én olvasa
tom szerint - nem nyilatkoznak, mint ahogy hallgatnak a műfaj lator avagy udvari voltáról is. Persze,
élhetünk azzal a logikával, hogy a kurvák mindig kurvaéneket énekelnek, azaz a virágének - ha már
ilyen züllött társaságban hangzik el - nyilván lator. Fogadjuk el ezt a - nem feltétlenül bicsaklásmentes - logikát. Semmi okunk tagadni, sőt magunk is állítjuk: Balassi előtt volt lator virágének is,
Az eddig idézett vagy említett szövegekre építi Horváth Iván köveikeztéféseit. Mint írja:, ,Az adato
kat táblázatba foglalva nagyon világos eloszlások mutatkoznak." íme a táblázat:

Virágének, erotikus vers
Év

értékes

fin'amours
(udvari)

lator

erkölcs
telen

Sylvester

1541

+

7

7

Melius

1561

-

+

Huszár

1574
1578

-(?)
7

+ (?)

Bornemisza
Decsi

1582

7

7

Agendarius

1583

?

?

Per

1585

-

-(?)

+ (?)

+
+
+
+
+
+
+

Forrás

7
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Ezzel szemben szerintem, az eddig írtak alapján:

.
Virágének
Forrás
Sylvester
Méliusz
Huszár

Év

költői érték

udvari

lator

erkölcstelen

1541
1561

+

1

7

1
7

-<?)

+ (?)

?

?

+
+
+
+
+
+
+

1574 (és 1560)
1578
1582

?
1

1

Decsi

?

?
?

Agendarius

1583

1

7

7

Per

1585

1

-(?)

+ (?)

Bornemisza

Horváth Iván így kommentál: A szövegek „Először is feltűnően egységesek, noha köztük katolikus,
többféle protestáns és világi forrás is van." (246.) Ez igaz. Kérdés, hogy ebből következik-e más, mint
hogy a szerelemről szóló éneket a korabeli Magyarországon egységesen helytelenítette, erkölcste
lennek tartotta a hivatalos álláspont, hasonlóképp mondjuk a szerelmeslevelekhez. Továbbá:, A másik
feltűnő a kritikában, hogy a Gerézdi-féle udvari/lator oppozícióról nem tudnak, s egyáltalán semmi
nyoma, hogy a műfajt ilyesféleképp differenciáltnak tekintenék." (247.) Ez is igaz. Jegyezzük azonban
meg, hogy az elemzett források a virágénekek tartalmáról csak kb. olyan mélységig nyilatkoznak
- .erkölcstelen, bűnös ének' - , amelyből nagyon helyes, ha valaki nem következtet a Gerézdi-féle
oppozícióra (Gerézdi sem elsősorban ebből köveikeztetett!), de nagyon helytelen, ha az oppozíciót
ennek alapján tagadja. Abból, hogy az iratok nem tesznek különbséget lator/udvari virágének
között, még sehogysem következik, hogy ne lett volna akár lator, akár udvari virágének. , A nyilat
kozók az egy Sylvester kivételével mind teljesen értéktelennek, kivétel nélkül pedig valamennyien
erkölcstelennek tartják a műfajt." (246.) Szerintem: a nyilatkozók az egy Sylvester kivételével mind
teljességgel hallgatnak a műfajról, mint költői alkotásról (merthogy Sylvester János ebből a szempont
ból foglal állást), ám erkölcsileg valóban mind elítélik.
„Ilyen differenciálás igénye nélkül - folytatja Horváth Iván - inkább latornak ítéli meg az egész
anyagot Melius Juhász s - kevésbé egyértelműen - Tolnai Decsi, illetve a kolozsvári perirat is." (247.)
Méliusz és a ,per' esetét a virágénekekkel már tárgyaltuk, Tolnai Decsiről kevés szó esett, de ez a szerző
oly fondorlatosan viselkedik, hogy nem is érdemel többet: itt, a 247. lapon, „kevésbé egyértelműen",
ám „inkább latornak" ítél, ugyanakkor három lappal előrébb még teljes bizonytalanságban hagy min
ket: „Hogy lator-e vagy udvari, erről nem nyilatkozik." (244-, kiemelés tőlem.)
Egy módszertani megjegyzés.
Horváth Iván arra hivatkozva, hogy a későbbi adatokból - merthogy zavaró tényezőként ott van
Balassi hatása - már nem lehet a Balassi előtti virágénekköltés mikéntjére következtetni, a XVI. század
végi és a XVII. századi adatokat már nem elemzi. Könnyen belátható, hogy ez az óvatosság nem jogo
sulatlan, de kérdés, hogy mikor, milyen évszámnál húzzuk meg a határt. 1585-ben - a per időpont
jában - még nem hatott annyira Balassi, hogy ez zavarná az értékelést, de mondjuk 1592-ben már
igen? Nem véletlenül írtam az 1592-es évszámot: ekkor készült el! Csák tornyai MátyásTGrobiánjáva^
e „vissza való értelemmel" megírt illemtannal, amelyben - egészen világosan kiderül - atfllotí-szere«lemének a nőkultusz jegyében fogant udvari költészet. A 167-169. strófában olvashatjuk:
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Némely beszélli iffiu korába szerelmét,
szeretöiuel mulató kedues ideit,
Feiét czauaruán keseruesen fohászkodic.
Ki csmetlen mint veszödet abban heába,
Mely hideget szenuedet szerelem langyába,
Soc hauas esőt, költséget mind czak heába.

I

Leszen olly is ki szép Matkaiual kérkedgyéc,
Eghbe magasztalya mondhatatlan szépségét,
Mindenekhez való nyáias ékes beszédét.
Az nem lehet vitás, hogy Csáktornyai a Balassi-típusú költészeten élcelődik. De vajon Balassién-e?
Épp Horváth Iván az, aki a Pataki Névtelen széphistóriája kapcsán leszögezi, hogy „Aki ismeri pl.
a trubadúrkészlet frazeológiáját, jól tudja, hogy az legalább annyira kanonizált, mint a Pataki Név
telen és Balassi (és az epigonok) szerelmi kánonja". (266.) Márpedig ha így van - és szerintünk is így
van - , az idézett Csáktornyai-passzus gúnyja nem feltétlenül Balassi (és epigonjai) ellen irányul, akiket
Csáktornyai nagy valószínűséggel nem is ismert, hanem általában az udvari szerelmi költészet ellen.
Persze mondhatjuk: az adat túl késői, 1585 még igen, 1592 már nem. De üy módon ugyancsak fenye
get az a veszély, hogy a forrásokat mindössze addig vesszük figyelembe, amíg az elméletünkbe nem
illeszthető adat fel nem bukkan.
A Horváth Iván által elemzett virágénekek egy része (lévén például nem ének) tárgyalásunkból
bizonyosan kirekeszthető. Úgy vélem, nem tekinthető túlzott szigorúságnak ahhoz ragaszkodni, hogy
a műfajra vonatkozó következtetéseket ne más műfajba tartozó szövegekből vonjuk le.
A fentiek miatt tekintek el Török Imre köszöntőjének (1485) vizsgálatától, e versecske (?) Horváth
Iván szerint sem ének — egy családi levél utóirata! (vö.: 247.1.) —, így a „nem ének" minősítésben
vélhetőleg nincs vita közöttünk. Nem virágének az úgynevezett Körmöcbányái táncszó sem, hanem
(vén-)asszonycsúfoló. Hogy a virágéneken a XVI. században nem szerelmi, szerelmi élethelyzethez kö
tődő éneket kell érteni, hanem csúfolót is, ezt tudtommal még soha senki nem bizonyította. Az más
kérdés, hogy a XVII. század elejétől, a virágénekek erkölcsi szempontú elítélése miatt, már arra is lehet
példát találni, hogy a terminus „értéktelen, (vallás-)erkölcsileg elítélendő mű" általános jelentésében
használatos. A XVI. században azonban bizonyosan nem keverték a csúfolókat és a virágénekeket,
vagy legalábbis ez adattal nem támasztható alá. Az ellenkezője igen. Méliusz Juhász Péter írja 1565-ben
részleges bibliafordításában (RMNy 205.) azokat a sorokat, amelyeket korábban már Gerézdi Rábán is
idézett, mivel úgy vélte — és nyomán én is úgy gondolom - , hogy segítségükkel Méliusz 1561-es virágének-nyilatkozata pontosabban értelmezhető: „Imé azért en most azoknak ackik nem méltók (hogy e
földönnis élnének) dúdoló, es czufolo enecké lőttem, es vgian közbeszéddé és meseue lőttem ö nekik."
Ugyanitt a lapszéli jegyzet: , Az az: Mikor énekelnek, engem dúdolnak, engem ugian közbeszédbe költöt
tek." (Gerézdi: A magyar vüági líra kezdetei. Bp. 1962. 281.) Az idézetből elég világos, hogy Méliusz
mit nehezményez, továbbá, hogy a ,dúdoló ének' itt lényegében ,csúfoló'jelentésű. Emlékezzünk Méliusz
1561-es nyüatkozatára: ott külön kategória volt a „lator dúdolás", azaz a lator jellegű csúfoló, méghozzá
a példa irAz agnó'nek s az agebnek, annak mind egy ára" alapján: (vén-)asszonycsúfoló. Méliusz Juhász
Péter tehát úgy tudja: vannak egyrészt virágénekek, másrészt csúfolók, s a kettő nem azonos. Az idézett
asszonycsúfoló sor kapcsán egyébként Horváth Iván - egy zárójeles csipkelődés erejéig - megrója Gerézdit: „Nem egészen világos, miért vonatkoztatja Gerézdi kizárólag vénasszonyra a szöveget." (Horváth Iván
kiemelése, 258.) Hadd tegyem világossá: valószínűleg azért, mert ó'érti. Az ,ageb' ugyanis nem(csak) .vén
ember' jelentésű a régiségben; nem arról van szó, hogy a .vénasszony és a vénember egykutya', hanem
arról, hogy a vénasszony azonos értékű az ,ageb'-bel, azaz hitvány, megvénhedett, megkopott. (Vö.:
a Gonosz asszonyembereknek erkölcsekről vah ének megfelelő soraival.)
A Méliusz által említett másik két szövegből a „Péter férjem" nem valószínű - bár teljes bizo
nyossággal ez sem zárható ki - , hogy virágének lenne. Egyrészt, mint volt róla szó, Méliusz szövegé
nek logikája szerint inkább beszéd, mintsem énekelt szöveg, másrészt elég kézenfekvőnek látszik az
a kövelkeztetés, hogy ha Méliusz 15614>en fölöttébb elítél egy „parázna, hísságos, csúf és trágár"
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beszédet, 1565-ben pedig ugyanő arról panaszkodik, hogy „közbeszédbe költött" csúfolók terjednek
róla, s ráadásul ez a „beszéd" a ,Péter férjem..." szavakkal kezdődik, nos, akkor Péter pápa (feltehe
tőleg ez a gúnynév sem véletlenül maradt fenn napjainkig) a róla szóló gúnyverset hozta fel a tiltott
beszéd pékiájaként De ez is csak tetszetős - tudtommal Pirnát Antaltól származó - feltételezés.
Mindenesetre - ennyit nyugodtan leszögezhetünk - a „Péter férjem" virágénekek közé sorolása erősen
megkérdőjelezhető.
E rostálás után mindössze négy olyan ének marad, amelyről nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy
a kor is virágéneknek tekintette. Időben a legkorábbi az úgynevezett Soproni Virágének (1490 k.):
„Virág, tudjad, tüled el keh" mennem,
És te íretted kell gyászba ölteznem."
Megítélésem szerint legnagyobb valószínűséggel olyasfajta - már XH. századi feljegyzésből is
ismert - mű magyarítása lehet, mint a „Dulcis amicajíale, sine te procul hinc habiturus / / Anxius
abscedo, quia non cito sum rediturus". (VÖ.: P. Dronke: Medieval latin and the rise of European
love-lyric, Oxford, 1966. II. 511.). E négysoros szerelmi búcsúzó egyértelműen férfi dominanciájú,
és - ha Horváth Iván szóhasználatával élek - az arisztokratikus regiszterbe tartozik.
Ä szerző - koncepciójának megfelelően - elképzelhetőnek tartja a „hosszabb, epikus, vallásos
kompozíció része" (248.) értelmezést. Noha szerintem ezt a két sornyi töredék szövege eleve való
színűtlenné teszi, hadd említsek még olyan vonatkozást, amely a világi szerelmes vers, azaz virágének
értelmezés irányába mutat. A szöveg lejegyzője, Gugelweit János ugyanebből az időből még egy firkát
hagyományozott ránk: „Vincit Amor omnia". (A végső forrás persze Vergilius, de XU. századi forrás
ban, többek által Abélardnak tulajdonított latin rímes szerelmes versben is: „Vincit Amor omnia, / /
regit Amor omnia". Vö.: P. Dronke: i. m. II. 345-351.) Ez utóbbi bizonnyal nem vallásos költemény
része, s hangja - ez persze bizonyítéknak kevés, de valószínűsítésnek elfogadható - meglehetősen
összecseng a magyar nyelvű töredékkel.
Végül is Horváth Iván szerint — s szerintem is - teljes bizonyossággal nem dönthető el, hogy e két
sor az udvari szerelem, vagy annál archaikusabb ideológia jegyében íródott-e. (249.)
Névtelen: ... öltöznek be az erdő... (1510 -1542). A töredék Mezey László adta - esetenként komikus
félreértésekkel tarkított - olvasatát Horváth Iván teljes joggal javítja. Ám a vers az ő értelmezésében is
meglehetősen zavaros, mivel nem veszi figyelembe a hiányzó helyek terjedelmének segítségével és más mó
don következtethető strófaszerkezetet. Javaslom az alábbi, Szabó Gézától származó olvasat elfogadását:
1.
az erdő zökf

öltöznék be,
,
ben,

Hé, (hé), héa, hó!
Virág,

zöld erdőben néki 1

dben.

,

Hé, hé, héa, hó!
Az piros hajna/
3.
kegyeseket
Hé, hé, héa, hó!
Virág, hogy
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tjáfr az ifiak,
,
szaggatják,
dben.

4.

keit virágzik,
,
sek,

az harmattól
Hé, hé, héa, hó!
Nagy z
5.

ssa,
hogy
Hé, hé, héa, hó!

6.
•

J

Hé, hé, héa, hó!

7.

ez világ,
vei

öz
ság,

Hé, hé, héa, hó!
Virági

Az ének értelmezésében egyébként Horváth Ivánnak minden valószínűség szerint igaza van: „a po
puláris regiszterbe tartozik".
A Névtelentől, 1545 előttről származó úgynevezett Padovai virágének, lévén „humanista gyökerű
műdal" (Horváth János kifejezése), sehogy sem ülik a szerző teóriájába. Ha ugyanis létezett ilyen ma
gyar nyelvű költészet 1545 tájt, csak roppant körmönfontan lehet védeni azt a nézetet, amely szerint
közvetlenül Balassi előtt magyar nyelven ismeretien az udvari típusú versszerzés; márpedig Horváth
Iván fő tétele ez.
A szerző érvelésének lényege: a kétszeres fordításban (magyarról latinra, majd latinról olaszra)
ránk maradt vers szövegét nem tekinthetjük hitelesnek. S ebben mélyen igaza van. De kérdés, hogy
azért, mert a szöveg bizonnyal módosulhatott a fordítások során, van-e jogunk az adat tényét kétségbe
vonni. Persze, hogy alkalmatlan az olasz nyelvű strófa mondjuk XVI. századi magyar verstani sajátos
ságok vizsgálatára, de azért az fölöttébb érdekelne - ennek bizonyítását Horváth Iván elegánsan mel
lőzi, s csupán Karinthy Frigyes műfordításkrokiját ajánlja olvasói figyelmébe - , hogy miképp, lesz,
teszem azt, egy asszonycsúfolóból vagy női dalból, vagy lator típusú énekből „humanista gyökerű
műdal"?!
A Méliusz említette „Az zöld vári ének"-rŐl, mivel a címén (?) kívül semmit sem tudunk róla,
nemigen lehet mondanivalóm. Lehet, hogy ,Zöldvár' = ,Mauthner szálló', mint Horváth Iván értelmezi,
nem tudom. Azt sem, hogy a populáris vagy az arisztokratikus regiszterbe kell-e sorolni, kétségtelenül
az előbbi a valószínűbb.
/
Kfmdenesetre sajátosnak tartom, hogy egy - igaz, kétszeres fordításban - fennmaradt szöveg
ab ovo a kroki területére utaltatik, míg az az ének, amelyből egyetlen szót sem ismerünk, aránylag
Dontos minősítésben részesül.
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Horváth Iván ismét táblázatba foglalja eredményeit (259.). Mint írja: „elég világos eloszlások
mutatkoznak". (258.) íme:
Virágének, erotikus vers

Szöveg

populáris regiszter
(a fin'amors ideológiához
képest archaikus)

Év

táncdal,
tavasz ének

lator,
trágár

Emericus .Therek

női dal

_

1485

Supra aggnő

1505 k.

+

öltöznek be

1510-1542

?

Virág, tudjad

arisztokratikus
regiszter
(fin'amors)

1490 k.

Donna, ch'avete

1545 előtt

Legyen Isten

1547 előtt

Péter férjem

1561

Zöld vári

1561

Az aggnőnek

1561

+
nem
nem

+
+
+

??

??

-

-

7
hiteles

hiteles

szöveg
keltezés

-

+
—

1

—

Ezzel szemben, az eddig írottak alapján (a populáris regiszteren belül nem mertem differenciálni):

VIRÁGÉNEK
Szöveg

Év
Populáris

1485

nem virágének!

1490k.

?

Supra aggnő

1505 k.

nem virágének!

öltöznek be

1510-1542

+ ?

Emericus Therek
Virág, tudjad

?

_?

+

Donna, ch'avete

1545 előtt

Legyen Isten

1547 előtt

nem hiteles keltezés

Péter férjem

1561 előtt

nem virágének!

Zöld vári

1561 előtt

+ ?

Az aggnőnek

1561 előtt

nem virágének!
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arisztokratikus

_?

A konklúzió: „Alfejezetünk fő kérdésére (volt-e Balassi eló'tt magyar fin'amors?) tehát forrásaink
Jövendő felfedezésekig mindenesetre határozott nemmel válaszolnak." (Kiemelés H. I.-tól, 259.)
Szerintem a válasz, a források aránylag csekély száma miatt jóval határozatlanabbul: igen, És ezt nem
csak a két, Horváth Ivánétól eltérő táblázat adatai bizonyítják. Mielőtt azonban rátérnék a Balassi
előtti udvari szerelmi költészet megléte mellett felsorakoztatható néhány adat - a jelen keretek között
csak felületes - tárgyalására, még egy megjegyzés: Horváth Iván a teljes Balassi előtti virágénektermés
tárgyalását ígéri. Meglehet, az alábbi forrásokat ő nem tartja virágénekeknek (azok töredékének),
vagy hitelességüket, datálásukat vonja kétségbe. Ehhez természetesen joga van, ámde ekkor ezen néze
tét - mint tette ezt a Padovai ének és a „Legyen Isten hozzád . . . " esetében - indokolnia kellett vol
na. Következnek tehát a virágéneknek is felfogható, Horváth Iván által mellőzött szövegek (töre
dékek):
1. ,,Szűvem, lölköm, virágom, ezinigém, ( . . . ? . . . ) Aranyom,
gombom, ágam, levelem" (XVI, sz. első fele?)
A Weszprémi-kódex pápírszeletjén maradt fenn. Virágéneknek tartja, és idézi többek közt Szilády
Áron (RMKT I. 339.), Eckhardt Sándor (Magyar Századok, 1948. 70-71,). A Weszprémi-kódex köz
zétevője, Volf György szerint: ,A 108. és 109. lap közé egy hosszában összehajtott csík papíros van
varrva, melynek két belső oldala egyikére a 2. kéz (tehát egykorú a kódexszel! K. P.) fölülről lefelé
(következik az idézet) . . . szavakat írt."
&/

„kinchbe nagy ob kin eh ninch
kinek zive bánatba ninch" (1560/70?)
Istvánffy Miklós iratai közül került elő, kották közé van beírva, ám a dallamnak nincs köze a tö
redékhez. Közli Szabolcsi Bence, aki - s nyomán mások - szerint 1560-1570 tájban lejegyzett
virágének-toredék. Vö.: Adalék a XVI-XVII. századi magyar irodalom- és zenetörténethez. Uj Zenei
Szemle, 1952. III. 1 1 - 1 3 .
f Ö / 4 5 8 4 - b e n , tehát kétségtelenül Balassi fellépése után írta Bogáti Fazekas Miklós az Énekek ÉnetóTordítását, ámde sem költészeti, sem életrajzi adatok nem utalnak rá, hogy akár a legkisebb mérték
ben is Balassi hatása alatt állt volna. Munkáját mint virágénekről való nyflatkozatot és mint virágéneket
egyaránt figyelembe kell vennünk, még akkor is, ha nem kívánjuk vitatni, hogy vallásos - talán helye
sebb úgy fogalmazni: teológiai jelentésű - szöveggel van dolgunk. Erre az jogosít fel, hogy maga
a szerző nevezi — két esetben is - virágéneknek a munkát. A műfajt ő is elítéli: „Vége vagyon itt ki
rály énekének, / / Kit,.az kis ha igazán mond bölcsnek, / / Nem hiszem, hogy így beszéllett nejének, / /
Az mint színe jelenti ez éneknek." (Kiemelések tőlem.) Mint - legalábbis ,színén' - virágének, az
Énekek Éneke fordítás azzal a tanulsággal jár, hogy a szeretőknek szeretőkről írt (Bogáti: „Szeretők
nek í r o m . . . " ) ének, legyen bármilyen mély teológiai jelentése (amellyel egyébként természetesen
Bogáti is tökéletesen tisztában van!): virágének. Általánosítva: udvari vagy nem udvari, lator vagy val
lásos ének, ha a témája a szerelem: virágéneknek neveztetik.
Bogáti 45. zsoltárának nótajelzése: „Egy sívó sólymot most leltem . . . " (az 1580-as évek előtt)
"Áz incipit alapján nem hinném, hogy vallásos vers. Hogy szerelmi tematikájú ének lenne, azt két
dolog valószínűsíti: egyrészt Bogátinál - erre Szabó Géza volt szíves felhívni a figyelmem - követke
zetesen rokon témájúak a versek és nótajelzéseik, márpedig a 45. zsoltár ,színén' kb. olyannyira
virágének, mint az Énekek Éneke. Másrészt vö.: a verskezdetet Az én sólymocskám...
kezdetű
- egyébként: lator - virágénekkel. Hangsúlyozom, hogy ezt a töredéket - mivel tudtommal a szak
irodalomban e hipotézis, amely Szabó Gézától származik, még nem merült fel - semmiképp sem szá
monkérő jelleggel említettem (szemben az első három tétellel).
j O * Végül: ugyancsak elfogadható a mellőzése néhány olyan éneknek, amelyről csak gyanítható,
hogy Balassi fellépése előtti, s hogy szerelmi témájú; ezeket csupán a teljesség kedvéért említem.
Valószínűleg szerelmi ének lehetett az Eurialus és Lucretia két nótajelzése:
a) Az 1580-as évek eló'tt: „Bánat keserűség / megfogta szívemet / . . . " (a debreceni kiadásban,
RMNy 594.),
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..6) 1592 előtt: „Időd szép virágát, termeted szépségét, szűvem miért hervasztod?..." (a kolozs
vári kiadásban, RMNy 693.).
Továbbá Balassi nótajelzései közül kettő: a Palkó és a „Már szinte az idő vala kinyílásban..."
kezdetű.
Amikor az alábbiakban megkísérlem kifejteni azokat az érveket, amelyek a Balassi fellépése előtti
udvari szerelmi költészet megléte mellett felsorakoztathatók, nem tudom elkerülni az önismétlésnek,
és gyakorta a mások ismétlésének bűnét. Mivel Horváth Iván teóriája elsősorban Gerézdi Rabánnal, másodsorban a szakmai közvélemény nagy részével vitatkozik, e módszert jogosultnak tartom.
Nem a szerelmi költészet minden típusa, nem a szerelmi költészet általában^dejíz udvari típusú
szerelmi költés elválaszthatatlan a középkori keresztény istenfelfogástól, és az ezt tükröző liturgikusparaliturgikus költészettől. Véleményem szerint mindaz, amit a lovagi költészet sajátságainak, eseten
ként kardinális pontjának tart számos szerző - mint hogy a házasság és a szerelem összeférhetet
len, azaz az amour courtois lényege a házasságtörés; mint hogy kvázi-platonikus szerelem ez, amely
ben a fizikai kielégülés nem ábrázoltathatik stb. - , csupán többé-kevésbé jellemző kísérőjelensége
annak az akpvető ismérvnek, hogy a NŐ az ISTEN szerepébe került, s évszázadok misztikus és teoló
giai tradícióját öltötte magára. Nemcsak a viszony azonos, a nyelvezet is az. Jellemző példa lehet
Gérard de Liége (XII. sz.), aki a szerelmi költészet létrehozójának egyenesen Szent Ágostont és
a többi egyházatyát tartja, s úgy véli, hogy az udvari típusú szerelmi költészet eredetileg istenes
volt, csak egyesek - eléggé el nem ítélhető módon - ezt profanizálni merészelték. A kérdés persze
nem ilyen egyszerű, s vaskos tévedés lenne a legmélyebben vallásos verseket mint az amour courtois
valami szükségszerű előzményét tárgyalni, a világi literatúra nyüván nem az egyoldalú alárendeltség
állapotában volt; egyáltalán nem zárható ki a világi költészet hatása a vallásosra. De legalábbis való
színű a vallásos szféra dominanciája, s bizonyos a jelzett viszony és a versnyelv lényegi azonossága.
Más szóval a középkori paraliturgikus költészet (és a teológiai iratok egy része), továbbá az udvari
típusú szerelmi költés ugyanannak a szigorúan hierarchikus, a virágzó feudalizmusra, a feudális szolgá
latra jellemző ideológiának a kétoldali megnyilvánulási formája; klerikus és lovag: sokkal inkább egy
mást föltételező, mintsem kizáró ellentétpár.
Eme elnagyolt képlet ugyanakkor nem kívánja tagadni a klerikus és a lovagi kultúra szemben
állását és egyéb lényeges különbözőségeit, s csak egy vállalt leegyszerűsítés okán nem vesz tudomást
olyan alapvető folyamatokról, mint a XII. század végén, a XIII. század folyamán bekövetkezett válto
zás az európai kultúra jellegében (misztika, az antikvitáshoz való viszony változásai), hogy a középkor
kétségkívül nem tekinthető valamifajta egységes társadalmi-kulturális szisztémának stb.
Nem szeretném, ha Horváth Ivánnal folytatott vitám a lovagi költészet értelmezésének esetleges
különbözőségeiről folyna; e kérdésben a probléma neves szakemberei sem vallanak feltétlenül azonos
nézeteket. Állításom leegyszerűsítve mindössze ennyi: udvari vagy nem udvari, az a versideológia
és az a versnyelv (a kettő nemigen választható el, a terminológia kötődik egyfajta ideológiához), amely
Balassi sajátja, már az ő föllépése előtt megvolt a magyar irodalomban.
Liturgikus és paraliturgikus anyanyelvű költészet Magyarországon is volt. Számos olyan példát
lehetne - elsősorban a Czeh- és a Török-kódexben megőrződött úgynevezett Szent Bernát imádságá
ból - idézni, amely a vallásos kontextusból kiragadva, akár világi, udvari szerelmes versként is olvas
ható. (Például: „Nyüék szíved, mint szép rózsa, / / Ki illatját távul adja, / / Én lelkemmel eggyé le
gyen, / / Hogy én szívem megszépülj en.")
Tételezzük fel, noha nehéz elképzelni, hogy ez a paraliturgikus költészet nálunk nem profanizalo
dott. Csak a magyar erkölcsös népe volt az, szemben a züllött nyugattal, avagy maradjunk csak a szom
szédban: szemben a züllött csehekkel, ki őrizte szűzi erényét, és soha másra nem értette az istenszere
tetről szóló sorokat.
Ennek az idilli képnek, amely a Balassi előtti kulturális állapotok tekintetében korántsem idilli,
azonban egy s más ellentmond. Van rá ugyanis adat, hogy ez a vallásos költészet igenis profanizalodott
Balassi fellépését megelőzően. Vö. a már korábban citált, Istvánffy iratai közül előkerült sorokat
a már 1506-ból ismert Szent ének, ki dicséri szűz Máriát és az ő Szent fiát című vers 9. szakaszának
első két sorával:
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tincsbe nagyobb kincs nincs,
Kinek szíve bánatba nincs.

Jézsus nagy felségös kénes,
Kinél szebb és jobb nincs.

(Istvánffy iratai)

(WinkleHcódex, 341.)

Itt vajon nem a vallásos himnuszköltészet kincs/nincs rímtalálmánya került új, világi kontextusba?
Azután: „Éneklésedben te szódat udvarló módon ne tördeljed" (Horváth-kódex, 254.), ,,nemjnint
udvarlóképpenéneklésnek módját tegyed" (uo. 255.); ezeket az apácaregula-részleteket nemigen lehet
másképp érteni: volt udvarló költészet Hogy az udvarló módon, udvarlóképpen terminusokon ponto
san mit kell érteni, arról az udvar szó különböző toldalékos alakjainak korabeli - XV-XVI. századi használata ad felvilágosítást. Néhány olyan példa kódexirodalmunkból, ahol a latin megfelelő is ismert:
Jókai-kódex
83. oduary = sumptuose (sumtuosus)
83. oduarzerent = curiose
83. oduar módra = curiose
120. ty ztessege t = curialitatem
120. tyztesseguel = curialitate
109. kydessegeuel = curiositate
153. tyztesen = curialiter
Bécsi-kódex
145. zérélmésbén = curiosius
Virginia-kódex
62. vduarlo = curialis
Lobkowitz-kódex
115. gönöruesegenek = curiositatis
115. ponpasaganac = curiositatis
Debreceni-kódex
232. gönörvsege - curiositatis
232. gönörvseges = curiositatis
Weszprémi-kódex
chyzmassag, chyzmasag = curiositas
(Bővebb kontextusban idézi a fentieket Tarnai Andor, A magyar nyelvet írni kezdik. Bp. 1984.
305-306. és 321-322.)
Tegyük még hozzá, hogy a kódexirodalomban az udvar származékai közül talán az udvarló a leg
gyakoribb, többnyire az Ür színe előtt, a mennyországban levő boldogultak és szentek udvarolnak
az Úrnak. Például: a Sándor-kódexben: „ ... csodálatos nagy csoda leszön ez, mikort egy rendben tízször való százezer ezerször való tömény ezör udvarlók nézik az Úristennek színét".
AztMszem, a példákból annyi igen világosan kiderül, hogy a .szónak - világi hívságokra értve - fo
kozatosan kialakult egy elítélő vonatkozása, emellett azonban,- főleg vallásos kontextusban — tovább
ra is őrizte alapvetően pozitív jelentésétv Visszatérve most mar az udvarló mód, udvarlóképpen fordula
tokra: az idézett éneklési mód, a kontextus alapján, leginkább a szerelmes versekre érthető - hiszen
egy tiltott műfajról van szó - , e szerelmi költészet pedig (az udvar szó származékainak jelentése sze
rintem ezt egyértelműen igazolja) nem lehet más, mint ŰZ udvari szerelmi költészet.
Ezt a következtetést - amely egymagában is cáfolná teóriáját - valószínűleg Horváth Iván sem
gondolja szögesen másképp. Legalábbis erre vall, hogy a Horváth-kódex adatát ő is idézi, továbbá
a Nagyszombati-kódexből, a Virkovics-kódexből szintén citál szövegrészleteket, s mindeme adatokat
úgy interpretálja, hogy esetleg összefüggésbe hozhatók az udvari szerelmi költészet meglétével. Arról
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azonban nincs szó, hogy feladná teóriáját, ehelyett a magyar irodalomtörténet nagy újdonságával áll
elő. Véleménye szerint:,.Nyugodtan feltételezhetünk, mondjuk Zsigmond-kori magyar trubadúrokat,
a magyar költészettörténet jól érezhető diszkontinuitása miatt elveszett művekkel: e feltevést semmi
nem támasztja alá, de nem is cáfolja semmi. Nem állítom, hogy teljesen reménytelen lenne egy ilyen
irányú, kifejezetten e korai korszakra vonatkozó kutatás, A vizsgálat elvi lehetőségét bizonyítandó,
íme néhány — egyelőre értelmezetten - idézet apácaregulákból:" És következnek az idézetek. Ezt
a passzust (260.) úgy is érthetem: Horváth Iván forradalmian értékeli át a magyar kódexirodalom
ról, az általa idézett kódexekről ez idáig elfogadott kronológiát: a szakirodalom által a XV. század
végére, a XVI. század elejére keltezett kódexeket - mert ilyenekből citál - a Zsigmond-korra datálja.
A szerzőnek a „semmiből teremtő Balassi" portréjának felvázolásához egy olyan magyar kódex
irodalmat kell feltételeznie, amelynek költői értékei a semmivel egyenlők. Meg is teszi. Szerinte a ma
gyar irodalom kolostori felvirágzásának idejére a „hivalkodóan igénytelen versek" a jellemzők. ízlésről
nehéz vitatkozni. Anélkül, hogy az ÓMS kiemelkedő esztétikai értékét tagadnám (Horváth Iván ugyan
is ehhez viszonyít), mondjuk a Weöres Sándor által a Tízsorosok Mesterének elkeresztelt szerzetes köl
tő verseit én éppenhogy nem tartom hivalkodóan igénytelennek. De az alábbiak már nem szubjektív
megítélés kérdései. Horváth Iván így érvel: „Hivatkozhatunk a folytonosság képtelen hiányára a refor
mációkori magyar költészet történetében, pl., hogy az Ómagyar Mária-siralomhoz hasonló esztétikai
színvonalú paraliturgikus műveket már a magyar irodalom kolostori felvirágzása idején hivalkodóan
igénytelen versek váltják fel, vagy, hogy Tinódi éppúgy nem folytatója a 15. századi, de költői techni
ka szempontjából sokkal későbbinek látszó Sabác viadalának., mint ahogy Balassi - Balassi? nemhogy
Ö, de még tudós mestere, Bornemisza - sem ismerte Janus Pannonius műveit." (259-260.) A „folytpj
nösság képtelen hiányát" illusztráló példákról:
,-|, A XV-XVI. századi (az 1530-as évek előtti) paraliturgikus művek mai mércével mért esztétikai
színvonala - elsősorban azért, mert a misztika hatására sokkal inkább telítettek érzelemmel, mint
a protestáns verstermés — valóban magasabb, mint a XVI. századi, a reformáció által meghatározott
költészet átlagtermése. Ez igaz, de Horváth Iván nem ezt állítja.
$jp Tinódi rímelése - gondolom, erre céloz a szerző - valóban katasztrofális például a Sabác viada
lához képest. Miképp következik azonban ebből ,,a folytonosság képtelen hiánya"? Tinódi históriás
énekeinek a magyar költészetben jól ismertek az előzményei, a kontinuitás számon tartott és igazol
ható. Egy költői technika hanyatlása nem azonos az előzmény nélküliséggel. *
.0 Hogy Balassi ismerte-e Janus Pannoniust vagy sem, nem tudom. 1569-ben, Bécsben jelent meg
Zsámboki kiadása, ezt akár ismerhette is. Abból, hogy Bornemisza bizonyíthatóan (?) csak a nevét
hallotta Janusnak, számomra még nem következik teljes nyilvánvalósággal, hogy Balassi is ezen a mű
veltségi szinten volt. Az bizonyos azonban, hogy Balassi költészetén nyoma sincs Janus Pannonius
hatásának, így készséggel elismerem, hogy a nagy költőelődről Balassinak valószínűleg nem volt tudo
mása. De hát azt soha senki nem állította, hogy a legmagasabb szintű, latin nyelvű humanista költé
szet - amelyet Janus Pannonius művelt - országszerte, nemzeti nyelven, s már Balassi fellépése előtt
elterjedt volna. Tudtommal nemcsak Balassi előtt, de Balassi után sem kamatozódott Janus költészete
magyar nyelven, miért épp Balassinak kellett volna a hatása alá kerülni? Janus költészete sem „afoly
tonosság képtelen hiányára" példa, hiszen a magyarországi latin nyelvű humanista verstermés ismerte
és hasznosította Janus költészetét (az már más kérdés, hogy milyen színvonalon).
Azonban nemcsak (az adott esetben kétségtelen) hanyatlás és „képtelen diszkontinuitás" keverésé
ről van itt szó/ Példák sora bizonyítja, hogy a kortársi tájékozatlanság nem azonos a kontinuitás hiá
nyával. Szenei Molnár Albert nem tud Bogáti Fazakas Psaltériumáról, amely ettől még létezett, s ha /
szűk körben is, hatott. Ugyanő úgy nyilatkozik, hogy soha életében nem látott magyar nyelvű kóde\ xet; tudjuk, hogy voltak, s tudjuk, hogy hatottak: a XIX-XX. században gyűjtött magyar népdalok
egyes sorai különben nem egyeznének - esetenként szó szerint - a kódexbeli szövegekkel.
Az mindenesetre tény,_hogy a lovagi terminológia és a lovagi szokások már/még ismertek voltak
közvetlenül Balassi előtt. Pirnát Antal hívta fel a figyelmet e szempontból Batthyány Ferencnek fele
ségéhez1526-ban írt magyar nyelvű levelére (tulajdonképpen egy latin nyelvű levél-magyar utókatára),
. amelyneJTTfíégszólítása: ,jó Katus, szerete(!) leányonO", befejezése: „az te atyád". A huszonéves.
; /ÍBatthyányról nehéz feltételezni, hogy a lovagi ideológia ismerete nélkül használja a leány-atya ter-

330

minológiát. Tarnai Andor nyomán említhetjük (i. m. 290. 39. jegyzet) az Érsekúj vári-kódex fordító
ját, aki a latin szöveget magyarítva ,4ovagi játékot képzelt maga elé".
/•"">—
De a legszabályosabb lovagi játékok is megvoltak a korban. Például az 1563^s pozsonyi koronázá
son - Balassi ekkor kilencéves - , miután szeptember 8-án Miksa fejére helyezték Szent István koro
náját, szeptember 12-én, ez volt az ünnepségek fénypontja, nagy lovagi tornát rendeztek. (A bajvívások
után egy ezüstlánccal megkötözött leányzót - egy lányos képű legény játszotta e szerepet - kellett 3
.kiszabadítani", majd egy favárat megostromolni.)
A lovagi terminológia és ehhez kapcsolódóan az udvari típusú szerelmes vers ismerete nélkül nehéz
megnyugtatóan magyarázni a Gyöngyösi szótártöredékben (1560k.) az afficio értelmezését: „tormenta-í •
re: informare cupere: Megh kenoszlak: vei: megh tanytlak: gyeötórlek: kywankoszom szerelőmre: vnde
versus". A sajátos szinonimasor végére odavetett megjegyzés — unde versus: ,ahogy a versben is van' meglehetősen sokatmondó. ^Hasonló szerkezet a Szamosközi szótártöredékben (1580 k.) is: „Ének:
musa-ae; f. p. lat. significat cantum, unde musica...") A Budapesti Glosszák (1456) lejegyzője sem
bizonyos* hogy csak vallásos frazsológiában gondolkodott, amikor az „amor unice, nate dilectissime"
kifejezést „az én egyetlenegy szerelmem" fordulattal - ami Balassinál szó szerint felbukkan — adta
vissza.
Az eddig elmondottak nem feledtethetik azt a tényt, hogy egyértelműen lovagi ideológiájú szerel
mes versszöveget nem találtunk. Pedig Horváth Iván igénye szerint vitatételét - „Közvetlenül Balassi
előtt a magyar lírából hiányzott a iin'amors ideológiája" (234.) - „csak az cáfolná, ha akár csak egyet
lenegy, közvetlenül Balassi előtti magyar lírai versben is ki lehetne mutatni az udvari szerelem (...)
ideológiájának meglétét". (235.)
Miután Horváth Iván a paduai énektől nagyvonalúan eltekint, nem keveset kér. Hiszen egyetlenegy
olyan lator virágéneket sem ismerünk Balassi fellépése előttről - noha ezek meglétét Horváth Iván
nemhogy tagadná, de (egyébként jogosan) fölöttébb hangsúlyozza - , ahol a lator jelzőt nemcsak
valószínűség, nemcsak következtetés alapján, hanem a teljes szöveg ismeretének birtokában osztogat
nánk. Korai virágének felbukkanását, legyen udvari vagy nem udvari, majdhogynem kizártnak tartom,
csupán esetleges, alkalmi lejegyzésekben bizakodhatunk. Ezek a szövegek ugyanis, ha nem is kizáró
lag, de főleg az oralitásban éltek, továbbá, ha le is írták őket, az udvarló vers címzettje gondoskodott
megsemmisítésükről. A folyamat illusztrálására a legjobb példa a XV-XVI. századi szerelmi levelezés.
Azt egészen bizonyosan tudjuk, hogy a műfaj divatozott, sőt az is kétségtelen - ennek bizonyítását
most mellőzöm - , hogy ,szerelmes levélen' a jelzett időszakban ,szerelmes verset' is értettek; Balassi
is használja ilyenformán a terminust. A XVI. század eleji Virginia-kódex így inti az apácákat: ,,Mjnden
ajándékocskákat és gyanús levelecskéket, mint bujaságnak követét nektek átok alatt és örök halálnak
kínja alatt megtiltom." Hasonló tflalmak, esetenként szó szerinti egyezéssel, még a XVH. századból
is^idélftelőkTl^s, legjobb tudomásom szerint egyetlen szerelmes levél (nem férj által feleségnek írott,
j_vice versa!) sem maradt fenn. Ez érthető. Nem tudom, hihetünk-e Schesaeusnak, mindenesetre
ő azt állítja, hogy Kendi Annát egy nem is általa, hanem hozzá írt szerelmes levélért fejeztette le férje.
Török János, mit sem törődve három kiskorú gyermekükkel. /
Egyébként Schesaeus Kendi Annáról 1557—1558 tájt (vö.: Hegedűs István: Schesteus Keresztély:
Kendi Anna históriája, latin szerelmi elégia 1557-ből. It. 1916. 1-15.) írt elégiájának levélbetétei egy
értelműen bizonyítják, hogy latinul nem volt ismeretlen az udvari szerelmi líra Magyarországon Balassi
fellépése előtt. (E munkát ma csak Hegedűs István magyar fordításában ismerjük, az eredeti latin nyel
vű vers lappang.)
^s
Hogy magyarul sem, az további példákkal valószínűsíthető. Az ;Í462-re datált Nagyenyedi4íódexben (korábban Thuróezy-, Teleki-, Akadémiai-kódex néven fordult élő a szakirodalomban) található,
a latin textus közötti vendégszövegként, a legrégibb (?) magyar nyelvű csízió, amelynek két sora:
„Szolgálatra magam ad ám,
Mo (=Ma) neked kémén Ilodám (=Ilonám, vö. a Peer-kódex Honda alakjával, a Nagyenyedi-kódexben a nazális jel lemaradhatott.)
Ha csak az idézett két sort tekintjük - hangsúlyozom: a kontextusból kiragadva - , a lovagi költé
szet legsablonosabb, leggyakoribb formuláját ismerhetjük fel: a szerető a szolgálatát ajánlja a Jtemén',
azaz kegyetlen, visszautasító kedvesnek, akinek neve, Honda ráadásul birtokos személyraggal/jellel
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van ellátva. Balassi szavaival: Julia .kemén, szép', .kemény, mint a vas az én Júliám' - írja másutt;
szolgálatát is nemegyszer ajánlja, például: ,szolgálok, míg élek'.
Amikor korábban ismertettem azt a megfigyelésemet, hogy a Nagyenyedi-kódex csíziójának idé
zett két sora lovagi típusú szerelmes versként érthető, Horváth Iván két ellenvetéssel élt. Egyrészt
az emlék szerinte túl korai, nem közvetlenül Balassi előtti, másrészt semmiképp sem veendő figyelem
be, mivel vallásos vers.
Az első érvvel kapcsolatosan meg kell ismételnem a már korábban is mondottakat: ha 1485 (Török
1
Imre köszöntője) még szerepel a Horváth Iván által figyelemre méltatott , .közvetlen előzmények"
között, de 1462 már túl korai, óhatatlanul kissé szubjektívnak látszik a „közvetlen" időbeli meghatá
rozása. Jelen esetben azonban akár el is tekinthetünk a módszertani kritikától, a csízió szövege ugyanis
biztosan 1462 utáni. Az első és az utolsó levélen levő bejegyzésekből az is bizonyos, hogy 1531 előtti.
A legvalószínűbb datálás az íráskép alapján: a XV. század legvége. 1462 csupán az első latin szövegnek,
^1 Képes Krónikának a bemásolási időpont a (1-121.1.), ez után, más kéz Írásával és más tintával
étkezik a csízió. (Vö.: Melegdi János: A legrégibb magyar csízió. MNy. 1918.136.)

^

A második érv már méltó a megfontolásra. Nem mintha a csízió vallásos vers lenne, teljességgel
világi, gyakorlati célú alkotás; feladata, amelyet a verses forma támogat, hogy megjegyeztesse az év
nevezetes ünnepeit. Jellemző, hogy a szöveget kiadó Szflády Áron (RMKT II. 367-368.) is a világi
munkák között tárgyalja. Ugyanakkor tény: a csíziók nevezetes napjai a keresztény szentek ünnepei,
tehát, természetesen, az idézett szöveg Ilonája is, eredetileg: Szent Dona. Ez igaz, csakhogy a csízió
nem valami parahturgikus szöveg, a szentekre nem vallási konnotációjuk miatt van szüksége, hanem
kizárólag naptári szempontból. Jól illusztrálja ezt - mint Pirnát Antal megjegyezte —, hogy a leg
vadabb, leginkább szentellenes protestáns is, természetes módon, gyakorlati okokból, a szentek neveze
tes napjait írja dátumként Ahhoz azonban, hogy szent Hona megfosztódjék jelzőjétől, s a szövegben
valóban csak egy Ilona nevű hölgyet láthassunk, nyilvánvalóan erősen át kellett alakulnia a csízió
eredeti szövegének; az ősszövegről ugyanis valóban csak azt lehet feltételezni, hogy, ha nem is vallásos
kontextusban, Szent Ilonára vonatkozott. (Példának okáért az ,,Áldott Szent György, átkozott Szent
Mihály" szólás sem valami szentgyalázás, hanem a tavasz és az ősz kezdetének - György, illetve Mi
hály napjának - minősítése.)
Azaz állításunk - e két sor udvarló költészet - akkor, és csakis akkor hitelt érdemlő, ha teljes
egyértelműséggel bizonyítani tudjuk, hogy a Nagyenyedi-kódex szövege itt nem az őscsíziót követi,
hanem attól szándékosan - tehát szövegromlással nem magyarázható jelleggel — tér el. Továbbá:
ha a csízió itt nem csíziószerű, ha épp saját műfajának mond ellent, naptári vonatkozásokat ad fel.
A három legrégibb magyar csízió: aNagyenyedi-kódexé (XV. sz. vége?), a Peer-kódexbeli (XVI. sz.
eleje) és a Székely István kalendáriumában (RMNy 63., Krakkó, 1540-1550) levő. Bizonyos, hogy
e szövegek közvetlenül nem függnek össze, nem egymásról készült másolatok, ám bonyolult áttétele
ken keresztül egy közös ősre mennek vissza. Legközelebb a Nagyenyedi- és a Peer-kódex csíziója van
egymáshoz. Korrekt eljárásnak tartom, ha az utóbbiak szövegét - úgy, ahogy ránk maradtak, egyelőre
mellőzve az esetlegesen jogosult emendálási javaslatokat (vö,: Szentjóbi Sándor: MNy. XIV. 1918.
184-187.) — egymás mellé állítva azt vizsgáljuk: van-e olyan hely, ahol a két szöveg szembeszökően
eltér egymástól. Ha csak egy ilyen van, ha a szöveg összes többi részlete nem mutat hasonlóan szigni
fikáns eltérést, továbbá ha ez az egyetlen hely pont a vizsgált két sor, nos, akkor úgy vélem, igen
erős érv szól tételem mellett.
Megjegyzések: 1. Az ilyen célú összevetésekhez nem tartom szükségesnek a betűhű közlést.
2. A szövegeket Szilády kiadásai alapján (RMKT I., II.) közlöm, néhány olvasati hibát javítva. 3. Az át
tekinthetőség kedvéért az azonosságokat kurziválással jeleztem. Hangtani, valamint szempontunkból
most lényegtelen egyéb eltérésekre (Janus = János = Iván stb.)'nem voltam tekintettel. 4. A központo
zást — amely nyilván egyben értelmezés is - elhagytam. 5. Először következnek a Nagyenyedi-, azután
a Peer-kódex csíziójának sorai:
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Küs karácsontói kereszt víz

Ki nem herei háborúságnak

Käs karácsontói kereszt viz

Ki nem teszen háborúságot

Lőtt Pál remete mint nagy disz

Szent 5orrobás Vid látván

Lőtt Pál remete mint nagy disz

Bar Ci Antal Vid házánál

An faltól Fáb Annas kézben

Mondán szüeték Szent Iván

Ant Priska Fában Vincénél

szülétek vitéz Janus

Pál fordola fénességben

Jam László Pét Pál j ek

Pál fordol fénességre

Jan László Pétéi Pál

Már Bálás Ág jDorotyánál

Afariben kenír pilis lapát ben

Bri Már Blazus Ág Dor Februs Ab

Mária. El mene Gen látni Ben

Kolosként jár Bálint várnál

Ved Margit apa zonitra

Kolosként jár Bálint Juh*

Szűz Margit Apóst Eleknél

NyÜon nyere Péter Mátyás

Ily és Afagdalna Jak Anna

Nyüon veté Péter Mátyást

Illyés Mag Ap Kris Jak Annát

Apostoüá tévé Keffás

Vas Lász szakát Pét er Ist ván

Apás tállá teve Kéfást

Hal László vas Péter Estván,

Csudálom ha mevel Geregel sert,

Damokos szóla Lőrinc Klárának

Szent Tamás hogy mivel Gergel sert

Már Úrnál Cirják lőrinc Kalára

Mire teszen ez üben pert

Szíz Mária magyar István

Mire Gedrud jó ügyben pert

Mária Nagy Laj Ist Pelbárt

Ógy végy Mária kén tói

Híva Bartít, Ernét ag Ivánt

(Agy végy Mária kén tói

Hid 5erf alánhoz Ág Janus t

Irgalmad haliam Amburostól

Szén t Eg Embre szizességvel

Irgalmát haliam Ambrostól

Szent Eg Imbre szüzességgel

Vagy angyaltól idvezlet&t

Mária szilé szent keresztet

Vagy angyaliul Idvözlet

Mária szüle Szent Keresztet

Nekenk ótalm felel vetett

Lompért vermét Máté ássa

Oltalm nekönk felöl szállott

Lompért Jámbor Mathias

AI Gyergy Mark jő zeld búzával

Gélért és Kozma Af/hál társa szól

Al Győr Mark jó búzám Péter

Gyéreidnél Kozma Aíiígerelimus

Füep Kereszt Szent János

Ferenc ám néked Dienes

Fű sz. Ik Ker Flor Got Jánus

Ferenc víbrámnál Dienesz

Szolgálatra magam ad ám

Bacs (?) Budán szál ganal Lukács

Szanisz ajándokoza

Bak Kálmán szál Gálnál Lukács

Mo neked kémén Hodám

Vedd Orsólát vitéz Demex

Sófi Bernáld küs Bernáld Ronda

Szent Orsóla köszön Deme

Orbán pápát várja Petror

Simont hagyjuk menszent kémén

Orbán pápa várja Petront

Simon nak Mindszen féknek ég
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Emié úrnak hoz bort Márton

Anderjásnál Bárba Miklós

lm Lénártnak Bori jám Márton

Mária mondjad L úciának

Bereck láta miként Éles fon

Mária mondjad Luciának

Bereck látá miként Ölsze már

Hirdessen jó hin Tamásnak

Cec Kelé Katién itt adós

Hirdessen jó h írt Tamásnak

Cec Kelé ATaí helina itt

Nagy kar Ist Já ap Tamás Sä.

Andorjás Borbár Miklós

Nagy kar Ist Ján ap Tamás Szil.

Az összevetés alapján bizonyosan állíthatjuk: a legfeltűnőbb eltérés épp a vizsgált résznél van, itt
a csíziók szövege csak az ,Ilonda' névben egyezik. Mivel ilyen nagymérvű eltérés a két szöveg között
sehol máshol nem tapasztalható, megalapozott a kijelentés: e sorok az őscsízióban sem lehettek ott.
(Elvileg ez az érvelés persze megfordítható, hiszen példánk csak azt bizonyítja, hogy vagy a Nagyenye
di-kódex szövege, vagy a Peer-kodexé itt radikálisan eltér valamilyen okból az ősszövegtől. Hallgatóla
gosan kizártuk azt az igencsak valószínűtlen esetet, hogy mindkét kódex itt, és csak itt teljességgel át
írja forrását. Hogy a szöveget nem a Peer-, hanem a Nagyenyedi-kódex téríti el, azt - egy csízió eseté
ben - döntően bizonyítja a naptári utalások feladása, erről majd az alábbiakban.)
Tudjuk, hogy a szabályos latin csízióban, a ,,cisiojanus"-ban egy hónapnak 2 sor felel meg, a szótag
szám pedig, az összetartpzó 2 soron belül, megegyezett azzal a számmal, ahányadikára esett e hónap
ban a megfelelő ünnep. E szabályhoz a magyar nyelvű csízióknak is ragaszkodni kellett, hogy feladatu
kat betölthessék. Példának okáért a május havi csíziórészletben a 22. szó tagnak /Fiel kellett kezdődnie,
merthogy május 22-e Ilona napja. A teljes név kiírása egyébként nem volt kötelező, gyakorta csak az
első szótag jelölte az illető napot, így a csíziók szövegei esetenként értelmetlenségek; ez is mutatja,
mennyire gyakorlati célúak, vallási vonatkozás nélküliek. Egy csíziónak tehát, ez a dolcg jellegéből
következik, a szótagszámok tekintetében feltétlenül pontosnak kell lennie, továbbá annál inkább meg
felel a műfaj követelményeinek, minél több naptári információt tartalmaz.
E szempontok figyelembevételével feltűnő, hogy a Nagyenyedi-kódex csíziójában sokkal kevésbé
vannak értelmetlenségek, mint a Peer-kódexében; az előbbi inkább elhagy számos (mintegy két tucat)
naptári vonatkozást az értelem és esetenként a rím kedvéért, egyértelmű továbbá, hogy mint vers,
a Nagyenyedi-kódex csíziója a jobb. (Ne feledjük, hogy olyan szabályos csíziót, mint a latinban, rímes,
szó tagszámláló versben képtelenség írni; mivel a hónapok napjainak száma 30 vagy 31, a szakaszvég,
ha a versforma szabályos 4 X 8-as, semmiképp nem eshet egybe a hónapok végével, lévén 4 X 8 = 32.)
Tekintsük most csupán a május havi részt (Nagyenyedi-kódex: Fileptől ?etror\%, Peer-kódex:
F i tői Petrontig). A Nagyenyedi-kódex a naptári vonatkozásokbeli lemaradását itt egyértelműen a vizs
gált résznek köszönheti, ahol is 2 sorban mindössze egyetlen ilyen van: Don(d)a. Az H azonban a 21.
szó tag, a helyes 22. helyett, talán igaza van Szentjóbinak (i. h.), aki szerint János helyett Jánossal
írandó, ez a változtatás javítja a szótagszámhibát és a rímet is: búzává// Jánossá/. Egy-egy szótag hiánya
vagy többlete még indokolható szövegromlással, hasonló tévesztések másutt is fellelhetők a szövegben.
Feltűnő viszont, hogy a szolgálatra erőltetettség nélkül lenne (servare - Servatius) Szerváéra érthető,
csak éppen a 9. szótag, míg Szervác napja: május 13. Négy szótag különbség: ez már inkább szándékos
változtatásra vall. Az azonban mégsem lehet véletlen, hogy Servatius épp májusra esik. Ha megkísérel
jük rekonstruálni, hogy milyen módon alakulhatott ennyire eltérővé a Nagyenyedi-kódex szövege,
talán ezen az úton kell elindulni. Az nem tűnik merész feltevésnek, hogy az őscsízióban, miként a
Peer-kódexben, az Honda alak volt (Székelynél is: Ilona), különben is: egyetlen olyan csíziószöveg
sem ismeretes, amelyben egy név birtokos személyragot/jelet kapna. Az Hondáid az előző sor szavai
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közül csak a szolgálatra rímel, ha ez okból felcseréljük a szavakat: ,Magam adám szolgálatra,', a szolgá
lat épp a 13. szótaggal kezdődik, helyesen jelezve Szervác napját. De ez a szövegváltozat legfeljebb
az udvarló jellegű sorok kialakulása első lépcsőjének tekinthető, és semmiképp sem az őscsízió meg13 14 15 16

felelő sora rekonstrukciójának. Ott nem lehetett így, hiszen a szolgálatra elfoglalja a május havi
13-16. szótagokat, márpedig május 15 — Zsófia — olyan nevezetes nap volt, amelyet egy csíziónak fel
tétlenül tartalmaznia kellett; tartalmazza is az összes fennmaradt csízió a XVI. század második felétől
a XX. század elejéig, a Nagyenyedi-kódex kivételével. A minden nevezetességet nélkülöző Szervác nap
ra a magyarországi csíziók közül - legjobb tudomásom szerint - csak a latin szöveg utal (XVII.
1 2

3

4

5

6

8

12 13

15

századi kiadások alapján közlöm): „Phi Sig Crux Flor Goth Joan Stanis epi Ne Ser et Sophi ( . . . ) "
A Peer-kódex szövege elég szolgaian kötődik a latinhoz, ám a Servatius vonatkozást már elhagyja:
1 2

3

4

5

6

8

15

,,Fil sz. ik Ker Flor Got Janus Szanisz ajándokoza Sofi ( . . . ) " (Május 1.: Fülöp, 2.: Zsigmond király,
3.: Szent Kereszt feltalálása, 4.: Flórián, 5.: Gotthard, 6.: Kapun álló Szent János, 8.: Szaniszló
püspök (epi = episcopus), 12.:Nereus, 13..:Servatius, 15.: Zsófia stb.)
A magyar csízióhagyományba tehát nem kerül be Servatius alakja, az azonban nem zárható ki,
hogy e név asszociációjára, ugyanakkor nem csíziós jelleggel, nem a csízió szabályainak figyelembe
vételével alakulhatott ki az illusztris két sor.
A Nagyenyedi-kódex szöveglejegyzője, noha messze nem ilyen mértékben, de másutt is változtat
a szövegen. Az október havi részletben olvashatjuk: „...ganal Lukács" Ugyanez a hely a Peer-kódexben: „...Gálnál Lukács", Székelynél ugyanígy, a későbbi magyar csíziókban: „Gálnak Lukács".
A szöveg minden eddigi értelmezője, a párhuzamos helyek alapján, egyértelműen tollhibának vélte
a ganálX Gálnál helyett. Ez természetesen igen kézenfekvő emendálás. De nyilván legalább ilyen
jogosult az emendálás nélküli olvasat is. A ganal teljesen szabályos ige, amely máskor is használtatik
a kódexirodalomban: „Táts szád, ganeljam bele!" (Virginia-kódex, 21.) Ganal: ez ug/anúgy Gál nap
jára utal, mint a Gálnál. És ha kikeressük a Gál napi feladatokat Lippay Calendarium Oeconomicumjából (Kassa, 1721), ezt olvashatjuk: „Sz. Gál nap tájban, az az 16. (...) földekre gátiét hordani,
és télben reájok köll forgatni." Persze, minden lehet véletlen, de a fentiek alapján a ganal Lukács
olvasat nekem valószínűbbnek tűnik, mint a hibát feltételezni kénytelen Gálnál. így viszont, azt
hiszem, meglehetősen profán képhez jutunk, a mondat semmiképp sem szentes pózban ábrázolja
Lukácsot (de hát: Lőrinc is bele pisil a dinnyébe!). Vajon az a profanizálás, amit szerintem a szöveg
Hondám kapcsán elkövet, sokkal merészebb, elképzelhetetlenebb a fenti példánál?!
összefoglalva: 1. A vizsgált két sor csak a Nagyenyedi-kódex lejegyzője önálló elmeszüleményének
tekinthető, ezt bizonyítja a Peer-kódextől való eltérés jellege és a csíziós vonatkozások mellőzése.
2. Ä szöveg átalakításában talán szerepe volt a május hóra eső Servatius napnak. 3. A csízió szentjei
másutt sem kizárólag vallásos kontextusban szerepelnek. 4. Egyetlen olyan csíziószöveget sem isme
rünk a Nagyenyedi-kódex e két során kívül, ahol a szerző egyes szám első személyben aktív cselekvést I
hajtana végre. 5. A szövegrész épp május havában, az ötödik hónapban, a szerelem hónapjában fordul
elő, a női név épp Ilona, aki közismert vonatkozásai miatt (Szép Heléna, Görög Ilona stb.) a legalkal
masabb női név volt a szerelmi tárgyú profanizálásra. 6. A csízió itt nem csízió: olyan naptári vonat
kozásokat töröl, amelyek az összes többi csízióban ott vannak. 7. Az egyetlen olyan csíziórészlet,
ahol a női név birtokos személyraggal/jellel fordul elő. 8. E két soron belül semmilyen szövegbelső érv
nem szól az udvarló vers minősítés ellen, mellette több is.
A fentiek alapján legalábbis igen valószínűnek tartom, hogy udvarló jellegű, lovagi típusú vers
őrződött meg a Nagyenyedi-kódexben.
Következtetések levonására a következő táblázatot tartom elfogadható alapnak:
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•

Szöveg

Év

Nagyenyedi-kódex

a XV. sz. vége?

Virág, tudjad
Weszprémi-kódex

1490 k.
a XVI. sz. eleje
1510-1542

öltöznek be
Donna
Zöld vári
Kincsbe
Bogáti: Énekek Éneke
Egy sívó

1545 előtt
1561 előtt

populáris

VIRÁGÉNEK
lator

udvari
(és humanista)

.

+

?
1

-

7
?

+?
+?

-

+

7

_?

—
+?

9

1560-1570
1584

+

az 1580-as évek előtt

+?

9

7

_ 9

- ?

Az adatokból Horváth Ivánétól eltérő kép bontakozik ki. A legtöbb plusz a populáris típusú
éneknél van, úgy látszik, ez volt a legelterjedtebb. A szövegek nagyobb részénél bizonyosan kizárható
a lator versek közé sorolás, ennek oka azonban nem feltétlenül a lator virágénekek csekély száma,
hanem az, hogy ez időben még alig-alig kerülhettek be az írásbeliségbe. Ugyancsak van példa a Balassi
típusú udvarló líra meglétére is, több, mint a lator szövegekre.
Noha természetesen a fenti táblázat meglehetősen esetleges - nem tudhatjuk pontosan, hogy mi
veszett el, továbbá az oralitásban és csak ott élő alkotások eleve kirekesztődnek - , mégis, a kép, amit
sugall, jól harmonizál az egyéb megfontolásokból, különböző kultúrtörténeti tényekből levonható
következtetésekké^.
Van még két ok - immár nem adat, hanem következtetés - , amely az udvari költészet terén való
színűtlenné teszi Balassi (és köre) abszolút kezdeményező voltát. Az egyik Balassi nyelvhasználata,
frazeológiakincse. Ez a Balassi előtti korabeli különböző iratokban, kódexszövegekben és kivált a ma
gánlevelezésekben már ott van; láthatólag Balassi nem megteremti, hanem felhasználja ezt a nyelveze
tet. Minőségi újítást a magyar költői nyelvben nem ő, hanem majd Rimay János, Nyéki Vörös Mátyás
fellépése hoz; márpedig a nyelv, épp a lovagi költészetben, elválaszthatatlan a versideológiától; ez
a nyelv sohasem semleges.
A másik, az üyen kezdeményezést valószínűtlenné tevő ok: Balassi hatásának jellege. Mintha
a XVII. század minden szerelmesvers-írója az ő bűvöletében élne, az ő kifejezéseit^sorait visszhangoz
ná. Nem kívánom tagadni, ez tény, Balassi sokakra szövegszerűen is hatott. Ám ez_a ,3^ssi-hatás"
olyan jellegű és mérvű, hogy sokkal valószínűbb a közös, Balassi idejére már kialakult költői nyelvből
merítés, mintsem az, ha majd minden verselgető hóna alá egy-egy Balassi-kötetet képzelünk.
""Horváth Ivánnak még egy olyan tétele van, amelyről feltétlenül szót kell ejtenünk, s ez Balassi köl
tészetének minősítése. Szerinte ,,a középkori elemeket őrző reneszánsz steril és semmitmondó for
mula" (216.), ,,semmitmondó frázis" (218.). Ezzel szemben, mint írja: „Balassi az első magyar rene
szánsz költő és az első magyar trubadúr" (218.). Efkijelentésben „az első magyar trubadúr" (kiemelés
tóTem) valóban új gondolat. Itt nyilván nem a trubadúron van a hangsúly - aztj hogy Balassi trubadúr
is, a múlt századtól napjainkig meglehetősen egységesen vallják a kutatók - , hanem az elsőn, hiszen
enéflcül Horváth Iván tézise miben sem különbözne az általa semmitmondónak vélt nézettől. Ennek
az elsőségnek a bizonyítása azonban még várat magára.
Ha tipologizálni akarjuk Balassi költészetét, nézetem szerint a legkézenfekvőbb megoldás, hogy
körülnézünk a XV-XVI. századi Európában: volt-e üyen, valóban markánsan lovagi típusú, de már
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ŐZ inventio poetica ( = fikció) humanista vívmányát ismerő, a petraikista tematika sémáiból építkező,
jobbadán dallamhoz kötött költészet másutt is. Úgy vélem, volt, s ez nem mázminta nemzeti nyelvű,,
petrarkista dalköltészet, amely leginkább a XVI. század elejétől virágzik Európa-szerte, s például Fran
ciaországban egyfajta visszatérést mutat a középkori francia és provanszál lírához (vö.: Yves Giraud:
La diffusion des themes pétrarquistes dans la chanson francaise jusqu'en 1SS0, La chanson ä la <
renaissance, Tours, 1981.79.). Ez a költészet különbözik mondjuk Du Bellay-étől, s általában is elválik
a kor magasirodalmától. Kétségkívül konkrétabb paraméterekkel írható le, mint a .humanista', ,reneszánsz', avagy a ,lovagi', ,udvari', s a megszorítások nélkül ugyancsak túl általános .petrarkista' ter
minusok.
Hangsúlyozom, hogy ez a nem túl eredeti javaslat semmiképp sem akar több lenni, mint egy tipoló
giai osztályozás: az, hogy alapvetően ide tartozónak vélem Balassi verseit, egyáltalán nem zárja ki,
hogy egyes költeményei már nem ének-, hanem szövegversek, hogy a magyar szövegvers megteremtőjét
benne lássuk stb. (E kérdés bonyolultságára csak egy példa: mintha látszódna egy olyan folyamat,
amelynek során a Balassi által szövegversnek szánt művek is — az archaikus közeg hatására - énekké
alakulnának; legalábbis valami ilyesmivei lehetne magyarázni, hogy a Balassi-kódexben nótajelzés
léikül álló — s többek közt ezért a szaktudomány részéről többnyire már szövegversnek tekintett —
Török bejtek Wathay Ferenc énekeskönyvében mint nótajelzés bukkan fel. Vagy nem a költői szándék
sértetett meg, csak egyszerűen a Balassi-kódexből itt — s akkor talán másutt is? - lemaradt a nóta
jelzés?)
Balassi újító voltát nem kívánom kétségbe vonni. Hatalmas morális - és nyilván egyben költészettörténeti jelentőségű - újítás fűződik a nevéhez: merte és tudta az erkölcsileg olyannyira kárhoztatott,
nem kizárólag, de főleg a szóbeliségberr-élő virágénekeket az írásbeliségbe emelni; azt hiszem, igen
jellemző, hogy az ő korában a gyónótükfök még a virágénekmonrfás bűne után érdeklődnek, ezek az
irományok - holott másutt szó szerint őrzik a korábbi szöveget - a.XVII. század elején mára szerelmesjcönyvek (többek között nyilván Balassi Maga kezével írt könyvéhez hasonló versgyűjtemények)
tartását, olvasását ítélik el.
Véleményem szerint amilyen alapos okokkal támasztható alá az udvari szerelmes versek Balassi
kora előtti megléte, legalább olyan alapos ok van azt is feltenni: Balassihoz mérhető nagyságrendű,
magyarul verselő költő - legalábbis a kódexirodalom koráig visszatekintve - neniigeitlehetett.
Hatalmas újítás továbbá részéről, hogy a lovagi típusú lírát képes az inventio poetica kora humanis- A \,
ta, humanista követelményeihez igazítani; a Júlia-ciklus egyes Cupidos verseinek már-már epikus
jelenetecskéi nem a lovagi költészet poétikáját követik! Nem biztos, de igen valószínű, hogy inventíojl
poeticát nem írtak magyarul Balassi előtt. A Szép magyar komédia ajánlásában (1588/89) Balassi vilá
gosan megmondja: kétféle költészet van Magyarországon, az egyik igen elterjedt, ám lényegében érték
telen, a másik egy szűk körre korlátozódik, s bölcs tudomány szükségeltetik hozzá; az ily módon írt
vers szerelmes találmány, ami nyilván nem más, mint inventio poetica, ö magát természetesen az
utóbbi versek szerzői közé sorolja, sőt magamagának tulajdonítja az újítást e területen.
Horváth Iván szerint itt az udvari, a fin'amors ideológiájú versekre gondolt Balassi. Nos, ehhez
be kellene bizonyítania, hogy a .szerelmes találmány', .versszerző találmány', .inventio poetica' nem
ugyanazt jelenti Balassi nyelvében, vagy pedig, hogy az inventio poetica terminus a lovagi költészet,
s nem az azzal jóllehet számos vonatkozásban rokon, de a költői inventio (fikció) felfogása szempont
jából lényegesen eltérő kora humanista, humanista poétikák egyik kulcsszava. Még ebben az esetben is
meg kellene azonban a szerzőnek magyaráznia, hogy ha az inventio poetica kategóriája nem válik el
a lovagi típusú versköltéstől, miért, hogy Balassi némely versénél kifejezetten hangsúlyozta: ezek
inventio poeticák, míg másokról - holott azok bizonyosan az udvari költészet kategóriájába tartoz-í
nak - ezt nem tartotta szükségesnek.
„•<-—v\
Ugyancsak úttörőnek tartom Balassit mint, komédiaír^t Előzményekre persze itt is támaszkodik:
komédiája, mint komédia, többek közt a magyar Yirágénekek - gyakorta lator - eufemisztikus, ha
tetszik, parabolikus nyelvezetét hasznosítja, mint pastóraleí tassói mintákon haladó érzelmes történet;
Balassi itt is magyar hagyományt egyeztet európai korszerűséggel.
Volt (és van) rá oka tehát az utókornak, hogy Balassiban a kezdeményezőt lássa - ez a szerző
egyik érve Balassi fin'amorst meghonosító volta mellett - , de szerintünk e kezdeményezés, minden
"valószínűség szerint, nem a trubadúrlira magyarországi megteremtése.
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Hasznosnak tartom a Horváth Iván bevezette populáris és arisztokratikus regiszterkategóriákat,
jobbnak, mint az eddigi magyar tenninológiát. Egyetlen fenntartásom van, nem az elnevezéssel, nem
is a definícióval, hanem a terminusok használatának mikéntével. Horváth Iván igen kategorikusan
ítél: nála egy mű vagy a populáris, vagy az arisztokratikus regiszterbe tartozik. Nos, attól még van
értelme két fogalom kialakításának, ha közöttük a határ nem mindig éles. Meggyőződésem, hogy szá
mos műnél fordulhat elő: nem tudjuk - nem tudhatjuk - őket a fenti kategóriák valamelyikébe kellő
egyértelműséggel belegyömöszölni. Továbbá: a magyar XVI. századi versérzék egyáltalán nem bizo
nyos, hogy tökéletes biztonsággal érzékelte az arisztokratikus-populáris dichotómiát; fennáll a veszély,
hogy a szaktudomány által módszertani segítségül kialakított kategóriák, ha erőltetjük használatukat,
túlságosan rávetülnek a múltia, egyszerűsítve s egyértelmqsítve azt. Példának okáért a populáris és
az udvari költészet között némely esetben egység is állhat fenn, ezt számomra meggyőző módon bizo
nyítja P. Dronke (i. m. ,The Unity of Populär and Country Love-Lyric', 1-56.).
A vázolt folyamat egyik példája, amikor Horváth Iván megfosztja latorságától Balassi lator verseit;
a trobar qlus alkalmazásának hála, ezek is az arisztokratikus regiszterbe emelődnek. Nem szeretném
itt a versek kontraelemzését elvégezni, és azt sem zárom ki, hogy van olyan költemény, amelyben való
ban felfedezhető a hibás út említése. A Célia 10/b vers fölött a Balassi-kódexben azonban ott a minősí
tés: latricanus vers. Horváth Iván ezt is kiüti a latrok közül, hiszen, mint írja: ,,Ha sikerülne Balassi
lator virágénekeiben az invektíva-költészet nyomait kimutatni, akkor kijelenthetnénk, hogy Balassinak
nincsenek is lator virágénekei." Mivel ez e versnél is sikerül, tehát (nem érthetem másképp): nem lator.
Igen ám, de akkor a latrikanus jelzőt sehogy sem szabad latornak érteni, különben az ellentmondás
kibékíthetetlen. Horváth Iván megoldása: latrikanus = k törsz erű; indokolás: a latrikanus szó „korábban
tudomásom szerint nem fordul elő, és talán nem is szinonimája, hanem enyhébb változata a lator szó
nak". (292. Kiemelés tőlem.) Enyhébb változata? A kifejezés korábban tudtommal sem fordul elő, de
később igen, Geleji Katona István Öreg graduáljAbaii (RMK I. 658., Gyulafehérvár, 1636., Ajánló
levél, (3/b), épp a virágénekek kapcsán: ,,... Az Krisztusnak beszéde lakozzék tíbennetek (az Krisztus
nak beszéde, azt mondja, s nem valami fajtalan, latrikámos fűzfapoétának szemtelen beszéde) bővséggel, minden bölcsességgel (nem megkolcsagosodott nyalkálkodással vagy valami rossz személynek
szerelmétől való megbolondulással)..." A kontextusból én kétlem, hogy Geleji Katona itt valami
enyhébb változatot akart használni, s azért írt volna latrikámost lator helyett!

Hangsúlyozni szeretném végül, hogy irományom elsősorban vitairatnak készült, s nem könyvismer
tetésnek. Célom a tartalmas műben való csemegézés, a számomra leginkább vitára ingerlő - tehát
többé-kevésbé önkényesen kiválasztott - tételek kimazsolázása, véleményem leszögezése, és — az
adott esetben sokszor csak részleges - indokolása volt. Egy recenzióban bizonnyal több dicséret
íratott volna le. Sok mindenben nem értek egyet Horváth Ivánnal (a szuprakonfesszionális első magyar
lovagköltő semmiképp sem az én olvasatom szerinti Balassi), jóllehet van olyan kérdés, amelyben
nincs közöttünk nézetkülönbség: a vita nemcsak a visszhangtalanságnál, de a tiszteletköröknél is sokkal
hasznosabb.
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