
N É H Á N Y ZENEI ADAT A BALASSI- ÉS HIMFY-VERS 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

Mióta, hét évvel ezelőtt, e folyóirat hasábjain megkísé
reltem összeállítani a Balassi-vers zenei családfáját,1 irodal
munkban néhány értékes utalás látott napvilágot a versforma 
eredetét, nyugati kapcsolatait illetőleg. Turóczi-Trostler József 
egy tanulmányában (Die Anfänge der ungarischen Persönlich-
keitsdiehtung, Petz-emlékkönyv) Petrus Herbertus XVI. századi 
cseh-morva testvérnek a kor cseh énekeskönyveiben (1566 óta) 
megjelent idevágó szövegeire hívta fel a figyelmet;2 Kodály 
Zoltán pedig legújabb művében (A magyar népzene, 1937) töb
bek között egy Balassi-formájú régi dallamot közöl s az aabaáb 
rímképlettel kapcsolatosan arra figyelmeztet, hogy «már a 
hymnus-költészet hozhatott hozzánk efféle formákat, mielőtt 
a francia eredetű Simeon-éneke s a 6-soros Balassi-strófa, mely 
a nép ajkára is eljutott, közkinccsé tette.»3 Ezúttal Trostler 
adalékából kiindulva iparkodunk a Balassi-vers kialakulásának 
történetéhez egypár zenei megfigyeléssel hozzájárulni. 

Horváth Jánosnak egy idevágó megjegyzése nyomán már 
régebben utaltam rá, hogy a versforma közeli rokonai meg
találhatók a francia hugenotta zsoltároskönyvben, Marót és 
Béza kiadványában, nevezetesen a 3. és 19. zsoltár, valamint 
a, Simeon éneke képletében; mindezek az énekek 1538 és 1551 
között keletkeztek.4 E dallamok és a Balassi-forma első, embrio
nális magyarországi alakja (1546) között azonban hiányzik, 
helyesebben hiányzott, a közvetlen kapcsolat; a forma Magyar
országra vezető útja tehát távolról sem áll előttünk világosan, 

-egyértelműen. Szerencsére Trostler adata i t t ráirányítja a 
figyelmet egy «missing link»-re. A francia zsoltárdallamok 
ugyanis meglehetősen korán vándorútra keltek s 1566 óta 

1 IK. 1931. hangjegymelléklet VIII., XIII—XVI. 
3 Deutsch-ungarische Heimatsblätter, 1933. 298—99 1. 3 I. m. 19. 1. 4 Szabolcsi B. : A XVI. század magyar históriás zenéje, 1931. 11. 1# 
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népszerű vendégei a cseh-morva énekeskönyveknek is. í g y az 
1606-i német nyelvű kiadásban, melyet használni módomban 
volt (Kirchengessenge, darinnê die Hauptartickel des Christ
lichen glaubens kurtz verfasset vnd ausgeleget find: j tzt 
abermals vom newen durchfehen vnd gemehret. ANNO,MDCVI. 
Hely nélkül; N. Muz. könyvtára, Mor. 582), hat francia zsoltár 
dallamát találjuk : a 3. zsoltárét (262. L, Der milde treue Gott 
szöveggel, ez Petrus Herbertusé, akitől a gyűjtemény még 92 
szöveget tartalma-), a 25.-ét (243. 1. Von Ewigkeit és 329. 1.. 
0 höchster Gott szüv.), a 37.-ét (508. 1. Lasst uns mit Lust und 
Freud szöv.), az 50.-ét (414. 1. Kommt her zu mir, ihr Kinder 
szöv.), a 118.-ét (291. 1. Preis, Lob und Danch sei szöv.) és a 
138.-ét (187. 1. Mit Freuden zart szöv.). Mindezek az énekek 
szövegűkben nem a francia zsoltárok fordításai ; azoknak csak 
dallamát veszik át, kisebb-nagyobb változtatással. 

S ép e változtatások érdekelnek i t t bennünket. Amint 
láttuk, az átvételek között ott szerepel a 3. francia zsoltár 
dallama, P . Herbertus szövegével. Hasonlítsuk össze e zsoltár 
eredeti francia fogalmazását azzal a formával, melyet a dallam a 
Herbertus-féle szöveggel kapcsolatosan,tehátaz 1566—1606-i cseh-
német énekeskönyvekben, magára öltött. (Meg kell jegyeznünk, 
hogy e kiadványokban általában kirívóan szétválik a dallam 
és a szöveg ritmusa, tehát uralkodó az applicatio-jelleg, noha 
egyrészük, mint az 1606.-Í, eredeti német korálokat is tar
talmaz.) 

A francia (1539-51-i) fogalmazás szerkezete: 
6 -6 -7 | 6 -6 -7 |j 6 -6 -7 | 6 -6 -7 

A cseh-német fogalmazás (1566—1606) szerkezete : 
6 - 6 - 7 :|| 6 -6 -7 

Pontosabb zenei elemzés szerint, az egyes sorokat kis
betűkkel, a szakaszokat nagybetűkkel jelölve, a két forma így 
viszonylik egymáshoz : 

„ . . . A B C D 
Francia fogalmazás: a b c d e f • g h i j k L 

Cseh-német fogalmazás : TL : 

Tehát az eredetinek első szakasza megismétlődik, a további 
részek helyett pedig az eredetileg negyedik szakasz első sora 
ismétlődik s befejezésül a második szakasz harmadik sora. 
Az eredeti ABCD képletből AAD var. lett, a forma össze
vonódott, egyszerűsödött — s ez egyszerűsödés révén lett belőle 
valóságos Balassi-vers. 

D var. 
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csak annyi bizonyos, hogy miadezeknek a formáknak már 
magyar földre érkezésük előtt el kellett veszíteniük eredeti 
jambikus lejtésüket. 

Csakhogy irodalmunkban a Balassi-forma csírája már 
15i6-ban jelentkezik (Hofgreff-énekeskÖnyv), 1560 óta pedig 
(Nagybánkai: Hunyadi János) már egy «túlfejlett» képlete, 
a 4X19 is jelen van! Hogyan magyarázzuk ezt a t é n y t ? 
Ha feltesszük, hogy a cseh-német közvetítő-formának egyáltalán 
visszhangja támadt Magyarországon, el kell ismernünk, hogy ez 
már csak második, esetleg párhuzamos átvétel lehetett : a Balassi
forma e szerint, kétszer, kétféleképen érkezett Magyarországra, 
s átvételének két különböző útja volt. Legalább két útja ; 
mert ha Kodály nyomán egyes idevágó középlatin formákat 
is figyelembe veszünk, még többféle eredet is lehetségessé 
válik. Azt kell mondanunk, hogy amint a nyelvnek vannak 
jövevényszavai, melyeket többször, többféle alakban vett át 
az idegenből : a meghonosodott dallamformák is hasonló tör
vényeknek engedelmeskednek. A Balassi-versnek is több, esetleg 
háromféle forrását s háromféle átvételét feltételezhetjük, mielőtt 
Balassi Bálint kezén oly végleges, klasszikusan magyar min
tázást nyert. 

De ezzel még korántsem jártuk be a Balassi-forma probléma
körét. Tudvalévő — legutóbb ép Kodály figyelmeztet rá1 — 
hogy a nép között élő vallásos és világi, , Balassi-formájú 
énekek túlnyomórészben redukciós formát matatnak: a 9-soros 
strófát 6-soros dallamra fogják, olymódon, hogy a második 
3 sorra megismétlik az első 3 sor dallamát. (Ez alól csak 
néhány egyházi népének kivétel, melyeket Volly István jegyzett 
fel ujabban.) Ilyen módon, ha a 6—6—7 képletből összerakódó 
19-szótagos «nagy-sorokat» ABC-vel jelöljük, az ABC formából 
A AB alakul, azaz a háromtagú forma zeneileg voltakép két
tagúvá válik. Így él ma a Balassi-forma korai típusa, az 
1546-os dallam is a nép között, 

6-7 | 6-7 | 6 -6 -7 helyett 
6—7 :]] 6—6—7 vagyis AAB alakban (Imá

dunk tégedet). 
Ugyanezt a módosítást mutatja a XVII. századi Balassi

formájú dallamok nagyrésze: AAB (Tegnap gróf halála, 
Teremtett állatoh), sőt A5 A5 A (Misztótfalusi Kis Miklós Siral
mas panasza). Kérdés : ,romlott' forma-e már ez, kései forma, 
utó hajtás — vagy kezdeti forma, ős-alak? Nem kell-e benne 
a gyaníthatólag legrégibb, kétsoros alapképlet hírmondóját 
lá tnunk? Nehéz, sőt lehetetlen eldönteni. A XVII. századi 
«nemesi» fogalmazás aligha egyeznék meg a mai népi formával, 

1 A magyar népzene, 1937. 52. 1. 



232 SZABOLCSI BENCE 

ha nem lehetett volna szó már annak idején is kétféle, egy 
gazdagabb és egy egyszerűbb élő formáról. Gondolhatunk a r ra 
is, hogy a XVII. század Balassi-szerű énekei már nem számít
hattak műzenei kezdeménynek, hanem inkább köztulajdonnak, 
népszerű és sokszorosan kipróbált mintának, mely e szerint a 
«Spätform» kategóriájába tartozik s csak véletlenül egyezik 
meg a kezdeti formával. A kettő között ez esetben egy virágzó,, 
gazdagabb «középformát» (zenei háromszakaszosságot) kellene 
elképzelnünk ; de egykorú emlékekben ez a forma mindig csak 
szórványosan jelentkezik («0 dicsőült szép kincs») s bajosan 
lesz valaha is szélesebb körben kimutatható. 

* 
A nyugati renaissance-költészet másfajta ösztönzésén neve

lődött, kései utódja a Balassi-kor lírai formáinak a Himfy-vers. 
Eredete, mint már Szabó Mihály és Horváth János kimutatták,^ 
a XVIII . századi rokokó ének-irodalomban keresendő, Petrarcáig 
csak közvetve nyúlik vissza ; de minthogy eddig mindössze 
egyetlen 1790 előtti elődjét sikerült megtalálni (Kónyi János 
Gellert-meséi, 1776), legyen szabad e verstörténeti kutatásokat 
egy zenei adattal kiegészítenünk. 

Bartha Dénes nagyértékű forráskiadványában, A XV11L. 
század magyar dallamai-han (1935), 153. sz. alatt egy feltűnően 
gazdag s nyilván igen népszerű, németes vagy lengyeles hangú, 
XVIII . századvégi diákdallamot közöl 1791—1830 közötti kéz
iratos forrásokból. A legrégibb hozzátartozó szöveg szerzője 
Édes Gergely (Hogy elhagytam a Múzsákat), de a típus későbbi 
képviselői között Csokonai-versek is szerepelnek : Az utolsó-
szerencsétlenség stb., és amely bizonyosan erre a dallamra ment, 
bár a strófát egy sorral megkurtította s a vers 8-as sorai közül 
hármat 10-essé bővített: A tihanyi echóhoz. Az alapképlet a 
következő: 8—7—8—7—8—8—8—7, tehát egyszerű változata 
a már Szabó Mihálynál kimutatott proto-Himfy-versnek 
(g—7—8—7—8—8—7—7, Kónyinál, Gyöngyösi Jánosnál és 
másoknál). Ezt a dallam form át a muzikális Kisfaludy könnyen 
felhasználhatta, alig is kellett rajta változtatnia; csak az első 
fél-strófát kellett megkettőznie, esetleg (ha az Édes-féle válto
zatot nézzük) az utolsóelőtti sort egy szótaggal megrövidítenie, 
— s készen állott a Himfy-vers. (Ez tudvalevőleg a Kesergő 
és Boldog szerelem dalainak formája; az énekek túlnyomórészt 
egyszerűbbek, a képlet első felén alapulnak, 7 esetben pedig 
— Kesergő szerelem IX., XII., XVIL, XVIII. , Boldog szerelem 
III . , V., VI. — visszatérnek a Kónyi-féle típushoz. Ez is, az 
is a rokokó zenés formakészletéből merít; Kisfaludy későbbi, 

1 Szabó M.: Kisfaludy Sándor és Petrarca, 1927. 80—82. 1; Horváth. 
J. : A magyar irodalmi népiesség Faludüól Petőfiig, 1927. 70. L. 
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németműveltségű megzenésítöi, Spech János és mások, azonban 
nem ehhez a megmagyarosodott rokokó dallammintához, hanem 
a Schubert-dalokhoz fordultak ihletért.) Hozzátehetjük mind
ehhez, hogy a Barthánál közölt dallamot már korábbi előfor
dulásából ismerjük: Verseghy Ferenc A Parnassus hegyén 
zengedező magyar Músának szózati című híres 1781-i kéziratos 
énekgyüjteménye, melyet zenei szempontból már Bogisich 
Mihály ismertetett1, s mely hosszabb lappangás után legújab
ban ismét a Nemzeti Miízeum Széchenyi-könyvtárának birtoká
ban van (Ms. Mus. mus. pr. 1824), I. részében, 10. szám alatt, 
ugyanezt a melódiát tartalmazza, Fülemile a karfással címen 
(«Lantommal tegnap kimenvén»). A dallam ilyenmódon emlí-
tésremóltó szerepet tölt be, nemcsak az irodalomban, ahol egyik 
legkorábbi elődjét mutatja be a Himfy-versnek, hanem a szoro
san vett magyar dallam fejlődésben is, ahol egyike a nagyon 
csekélyszámú «közös», azaz Nyugatmagyarországot a Tisza-
vidékkel összekötő, katolikus és református énekgyakorlatban 
egyaránt otthonos rokokó-melódiáknak. Népszerűsége, melyet 
a Tihanyi echó dallamaként országszerte elért s még évtizedekig 
élvezett, csak megerősítette, felújította eredetének ezt a két
oldali gyökerességét — ahogyan Csokonai-féle szövegében is 
két táj, a "Tiszavidék és a Balaton, ölelkezik mély melancho-
liával. 

SZABOLCSI BENCE. 

1 Magyar egyh. népénekek a XVlII-ik századból, 1881. (Ak. Érteke
zések.) 
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