
KŐSZEGHY PÉTER 

BALASSI BÁLINT MITOLÓGIÁJA, AVAGY AZ ELSŐ KÖLTŐ 

Pritnum és princípium 

A „mitológia", „mítosz", „mitikus" fogalmak használata igen elterjedt az 
irodalomtudományban. Sokféle jelentésben, sokféle értelmezésben használtat
nak.1 A műértelmezés segédeszközei, (többnyire) homályosan vagy sehogy sem 
definiált szakszavak. Ennél ritkább, amikor e fogalmakat nem a műre, hanem 
magára az irodalomtörténetre alkalmazzák. Eltekintve a pejoráló jelentéstől, amikor 
a pongyola szóhasználat révén, mondjuk, a „mítosz" egyszerűen téveszmét vagy 
hasonlót jelent, leginkább az utóbbi időkben nálunk is felvirágzó kultuszkutatás2 

hasznosítja e fogalmakat. 
Értelmezésünkben a mitológia leghagyományosabbnak vélt, vállaltan iskolás 

felfogását igyekszünk követni. E szerint a mítosz istenek, félistenek, különleges 
hősök életrajza, amely olyanformán alkot rendszert, azaz mitológiát, hogy ezen 
cselekménysorok egyrészt alapvető kérdésekre adnak mitikus (mesés, fikciós) 
választ (az istenek születése, az emberi nem létrejötte, a tűz birtokba vétele stb.), 
másrészt a mitológia szereplőinek bizonyos állandó tulajdonságaik vannak (Mars 
bátor, Vénusz szép stb.) Tegyük még hozzá mindehhez,3 hogy a mitológia - ha 
nem csupán kutatás tárgya, hanem életforma, mint a görögöknél - a fenti 
jellemzőivel a kommunikáció nélkülözhetetlen eszköze. Más szóval jelrendszer, 
egyfajta sajátos nyelv. 

Állításunk (1): az irodalomról való beszéd olyan sajátos közlésmód (volt és 
többnyire maradt), amely szükségképpen feltételezi a mítoszteremtés rendszerét, 
az irodalom mitológiáját. 

Amint az irodalom intézményesül, amint kiválik az alkalmiság szerepéből, 
amint önmagára ébred, további létmódjának velejárója az önnön leírásához és 
értelmezhetőségéhez elengedhetetlenül szükséges mitologikus viszonyrendszer 
megteremtése. Később ezt a mitologikus aktust csak a legritkább esetben tudato
sítják, sokkal inkább mint készen kapott eszközt használják fel. Ez teszi lehetővé 
a 19. századi tudomány számára, hogy középkorról és reneszánszról mint időben 
és minőségben jól definiálható különbözőségekről beszéljen, ez teszi lehetővé a 
20. századi irodalomtörténész számára, hogy egyfajta konszenzusra hivatkozva 
évszámban (1772 vagy más, szempontunkból mindegy) jelölje meg a régi magyar 
irodalom határát, végső soron e rendszer része minden irodalmi kultusz stb. (Csak 
zárójelben: az irodalomtörténet-írás arra is ráébred persze, múltán az időnek, amit 

1 A vonatkozó, rendkívül gazdag szakirodalmat - a műelemzésektől kezdve a tisztán irodalom
elméleti fejtegetéseken keresztül az antropológiai megközelítésű tanulmányokig - bőségesen lehetne 
citálni, ám szempontunkból ez meglehetősen áltudományos gesztus lenne: semmivel sem vinne 
közelebb mondandónk megértéséhez, okadatolásához. 

2 Dávidházi Péter munkái úttörő jelentőségűek e téren. Különösen: DÁVIDHÁZI Péter, „Isten 
másodszülöttje". A magyar Shakespeare-kulíusz természetrajza. Bp., 1989. és Uő., Hunyt mesterünk. Arany 
János kritikusi öröksége. Bp., 1992. 

3 Kerényi Károly nyomán, akinél pontosabban és érzékletesebben nemigen írtak e témáról! Vö. 
KERÉNYI Károly, Mi a mitológia? Bp., 1988. 12-16. 
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kezdetben tudatosan tudott: hogy ez mitologikus viszonyrendszer. S ekkor kezdi 
újrafelfedezni és szétbomlasztani a mitológiát; mára elcsépelt, divatos megfogal
mazással: paradigmát vált.) 

Állításunk (2): Az irodalomtörténet-írásnak nevezett mitológia születésekor a 
teológiának, az istentudománynak (egyik) szolgálóleánya. 

A mitologikus historikum sajátossága az az igény, hogy a homályba vesző 
kezdetek helyett egy jól definiálható kezdőpontot jelöljön ki, meghatározza az 
elsőséget. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a historikus gondolkodásmód eleve 
igényli, segítségül hívja a mitológiát: jó példa erre bármelyik kronologikus 
hagyomány, akár a Krisztus születése előtti és utáni időszakra való felosztás, akár 
a mohamedán vagy bármelyik hasonló időszámítás. 

Az ókort követően eme historikusság Európában leginkább a humanisták 
révén terjedt el; jellemző, hogy az első költő szerepét is a humanisták írják és 
játszatják el eszményeikkel. Nem tekintve célnak a humanista poétikák legfőbb 
forrásainak (Szent Ágoston, Szent Jeromos, Macrobius, Boethius majd Cassiodo-
rus) elemzését, mindössze Isidorus Etymologiae...-jának irodalomtörténeti, azaz 
teológiai, biblikus, a humanisták által hasznosított megállapításaira utalunk. 
E szerint a hexametert, a legrégibb és legnemesebb mértéket Mózes találta fel (vö.: 
Deut. 32.), himnuszt Isten dicséretére legkorábban Dávid alkotott, az első epitha-
lamium szerzője pedig maga Salamon volt.4 Olyan koncepció ez, amely a 
Bibliában egyértelműen költői művet lát, Isten költészetét. Ezzel összefüggésben 
alakult ki az a poétikai felfogás, amely szerint minden költészet teológia, de persze 
nem minden teológia költészet. (Részletes kifejtésre - a humanizmus közismert 
tételéről van szó - itt nincs lehetőségünk. Csak utalunk Albertino Mussato VII. 
epistolájára, ahol a költészet altera theologia, avagy a számos Dante-kommentátor-
ra, akik szerint Dante theologus poéta, sírfelirata - Giovanni del Virgilio verse - is 
a teológust magasztalja; Fra Guido da Pisa, aki Boccacciót is megelőzve magya
rázta a komédiát, a Szentlélek ösztönzésére írt műről beszél stb.)5 

A költészet: teológia, a Biblia maga merő költészet: így gondolta Dante és 
Boccaccio is, továbbá mindazon humanisták, akik a legnagyobb és legelső 
költő - Isten - , valamint a bibliai első költők után a maguk immár nem bibliai, 
hús-vér első költőit-teológusait felléptetik az irodalmi mitológia színpadára, 
illetve akik a legklasszikusabb görög mitológiát mint költészeti példatárat értel
mezik. Nem más ez, mint a nemzeti nyelvű irodalmak öneszmélése, önérték-fel
mutatása, önmitológia-teremtése. 

Elsőként a klasszikus szerepeket kellett kiosztani. Az első görög költő termé
szetesen Homérosz. Az első latin: Vergilius. Az ő esetében immár látványosan 
jelentkezik az a mitológiai igény, az az isteni attribútum, hogy az időben első 
egyben a legnagyobb is legyen: persze hogy tudjuk, s tudták a humanisták is, 
hogy voltak Vergilius előtt latinul verselők, de egy adott ízlés - a humanista 
poétikai norma - szempontjából Vergilius az első s egyben a felülmúlhatatlan: 
Dante neki nyújtja a pálmát. Az a Dante, akit aztán Boccaccio az első (s egyben 
persze a legkiválóbb) olasz, azaz az első, humanista eszményeknek megfelelő 

4 Vö. Concetta Carestia GREENFIELD, Humanist and Scholastic Poetics, 1250-1500, East Brunswick-
London-Toronto, 1981. 35-36. 

5 Erről bővebben pl.: Dante a középkor és a renaissance között. Bp., 1966. 242-243., 445. stb. 
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olasz költőnek tesz meg.6 A La Divina Commedia cím, tudjuk, nem Dantétól, hanem 
Boccacciótól származik.7 S a közfelfogással szemben úgy véljük, hogy a cím jelzős 
szerkezete legalábbis kétjelentésű. Az isteni természetesen - így szokták értel
mezni -jelenti azt, hogy nagyszerű, kiváló stb., ám ritkábban szoktak utalni a szó 
szorosabb értelmére: isteni, azaz Istentől eredő, Isten sugallta, végső soron, mint 
minden igaz költészet: teológiai mű. S mint ilyen első és felülmúlhatatlan az olasz 
irodalomban, s Dante mint ilyent alkotó lesz az olasz irodalom első költője, a 
Sommo Poéta, a Szent Dal szerzője. 

Teológiai-gondolati előzményként idézhetjük például a Dante-kortárs Eckhart 
mester (1260-1327) Genezis-magyarázatából az első fejezet 17. szakaszát, ahol a 
szerző Maimonidészre hivatkozva különbözteti meg a kezdet (princípium) fogal
mát az elsőétől (primum), leszögezve ugyanakkor, hogy „Az a szó pedig, amellyel 
a Genezis könyve héberül kezdődik, 'kezdetet' jelent, és a 'fő' szóból származik, 
ami minden élőlény testének kezdete", azaz itt a fej (caput) egyben a kezdet, a 
lényeg (princípium) is.s 

És így tovább. Számos európai nemzet irodalomtörténetének mitológiájában 
ott az első költő. Szükség van rá. Nélküle a nemzeti irodalomnak nincs kezdete, 
Krisztusa. Az irodalomnak - egyben teológiai aktusnak - a legalizált létezéshez 
kezdődnie kell. Mitologikusán - mert ez a gondolkozásforma felelt meg az 
irodalomról való gondolkozás a humanisták által is szentesített hagyományának. 

Magyarországon a humanista forgatókönyv szerinti szerep eljátszatlan volt a 
16. századig. Egészen addig, amíg az első költő szerepében fel nem lépett Balassi 
Bálint. 

Azaz, állításunk (3): A magyar irodalomtörténet mitológiájában az első költő 
Balassi Bálint. Kisebb részben ő maga, nagyobb részben legkivált Rimay János 
nevű szerzőtársa írta az ehhez szükséges mítoszt. Néhány vonatkozásban a 19. és 
20. századi Balassi-kutatók, kivált Eckhardt Sándor dramaturgiai tevékenysége 
sem elhanyagolható. 

A fenti, elnagyolt vázlatból remélhetően kiderül: ami engem a leginkább 
érdekel, az nem a befogadás-, hanem a befogadtatás-kutatás, a mítoszépítés és 
-építtetés, az elsővé (értsd: primum, és nem princípium értelemben) avatódás 
részletei és folyamatai. Ehhez, sok minden egyéb mellett, három fő kérdést kell 
megvizsgálni: 

6 Boccaccio írja Dante-életrajzában: „Ravennában lakott tehát Dante [...] és itt előadásaival többeket 
okított a költészetre, éspedig legtöbbnyire a köznyelvű költészetre, amelyet ítéletem szerint elsőmk ő 
magasztosított fel és vitt diadalra közöttünk, olaszok közt, csakúgy, mint Homérosz a magáét a görögök és 
Vergilius a latinok idején." Ezt a sémát használja fel majd Rimay, behelyettesítve a sorba a magyar 
„köznyelvű" költészetet és annak mesterét, Balassit. Boccaccio Dante-életrajza, a Trattatello in laude di 
Dante, 1357-1362 között készülhetett. Minden Vita di Dante (e rímen is szokás emlegetni) előfutára, a 
nagy költők életrajzának prototípusa, mintája. Leghitelesebb fordítása Füsi Józseftől. Vö. Boccaccio 
művei 1-IL, Bp., 1975. II. 619-691. és Boccaccio, Dante élete. Bukarest, 1986. (Kriterion, TÉKA.) A két 
szövegközlés között kisebb stilisztikai különbségek vannak. A fenti idézet az 1986-os kiadás, 71. 

7 Dante maga hol Szent Dal, hol Commedia néven nevezte munkáját. A Commediáxól mint műfajról 
s ekképp címről részletesen értekezik 13. levelében. {Dante Alighieri összes művei, Bp., 1965. 509-511.) 
Boccaccio, az isteni jelző elterjesztője nem címként, hanem jelzőként használja a kifejezést; a La Divina 
Commedia mint cím először csak a 16. század közepén, Balassi korában bukkan fel! Vö. BOCCACCIO, 
Dante élete. Bukarest, 1986. 140., OLÁH Tibor 88. jegyzete. Ám hogy már Dante is „isteni" komédiának 
tartotta művét, méghozzá az általunk vázolt értelemben, azt idézett levelének további részletei (/. m. 
514-515) bizonyítják. 

8 Vö.: ECKHART mester, A Teremtés könyvének magyarázata. Ford. és jegyzetek SZEBEDY Tas. Bp., 1992. 
11. és 119. 
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1. a Balassi-életrajzokat; 2. a nyomtatott hagyományt; 3. a kéziratos hagyo
mányt. 

Jelen írás a továbbiakban a komplexum egyetlen összetevőjét s annak is csak 
egy kiragadott szakaszát vizsgálja, a nyomtatott - esetenként: a nyomtatásra 
szánt - hagyományt. 

A nyomtatott hagyomány sajátosságai 

A nyomtatásban megjelent művek élén a Füves kertecske áll. Balassi mindössze 
tizennyolcéves volt, amikor ezt a munkáját elkészítette. A költő legelfogultabb 
hívei sem tekintik a régi magyar irodalom kiemelkedő alkotásának, inkább 
ifjúkori zsengének. Az is, ám egy szempontból, mégpedig nagyon fontos szem
pontból, a személyesség, az individualitás szempontjából úttörő jelentőségű. Soha 
előtte nem jelent meg ugyanis Magyarországon olyan könyv, amely a címében 
ilyetén személyességet engedett volna meg magának: „melyet Gyarmathy Balassi 
Bálint fordított németből magyarra, az ő szerelmes szüleinek háborúságokban való 
vigasztalására". Legfeljebb az ajánlásokban ha találkozunk személyes hanggal, 
címben, a 16. században, soha. Érdemes az idézett részt összehasonlítani más 
szerzők hasonló szerkezetű címeinek megfelelő részével: Heltai Gáspártól, a 
kolozsvári plébánostól, az együgyű keresztyéneknek építésére,9 vagy: Négy könyvecske a 
keresztyéni hittnek tudományáról. 1. Az első könyvecske a kicsin gyermecskéknek. 2. Az 
korosb községeknek. 3. Az prédikátoroknak rövid tanúságokra. 4. Vigasztaló könyvecske. 
Az magyar írás olvasásnak módjával és szép imádkozásokkal egyetembe röndeltetett 
Bornemisza Péter által.™ (Mint közismert, a 4. munka nem más, mint Balassi Füves 
kertecske)e, Bornemisza kiadásában és néminemű átiratában; Bornemisza termé
szetesen a címet is átalakítja.) A példákat még hosszan lehetne sorolni: a megcél
zott és a címben megjelölt olvasóközönség kivétel nélkül mindig valamilyen közösség, 
sohasem egyes személy vagy személyek; az egyetlen kivétel Balassi műve. Amikor az 
irodalomtörténész közhelyként említi, hogy Balassi személyes hangú, énközpon-
tú verseit a gyülekezeti énekek többes számához hasonítják a 17. századi kiadók, 
ugyanilyen közhelyként kellene a fordított irányú folyamatról szólni; arról, hogy 
a vallásos elmélkedő műfajok közösségi célzatát először és sokáig utoljára Balassi 
fiatalkori művének címadása töri meg. 

A Balassi-tisztelet első nyomtatott emléke a Darholcz Kristóf-féle Epitáfium 
(Bártfa, 1595)" és Rimay Epicédiuma (Vizsoly, 1596?).12 Az utóbbi - mint Holl Béla, 
Acs Pál13 és mások is megállapítják - Balassit az eposzi hős kellékeivel ruházza 
fel: „A hős Esztergám alá indulva az egész nemzetre nézve jelentős eseményre 
készül. Sorsát az égiek rendezik: Minerva Palláshoz (vagy inkább, mint Pirnát 
Antal véli, Marshoz ) futamodik sietségvei s törekedvén nála esedezik azon, hogy 
az úrfiat (Balassit) ostromkort halálosan sebesítse, kivel jó hírt és nevet hozván 

9 RMNy 100. 
1(1 RMNy 396. 
11 RMNy 759. 
12 RMNy 787. 
13 Vö. HOLL Béla, Fcrenczffy Lőrinc. Egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Bp., 1980.124., Ács Pál, 

Rimay János írásai. Bp., 1992. 288. 39. jegyzet. 
14 Vö. PIRNÁT Antal, Rimay Balassi-epicédiumának kísérő iratai. In RIMAY János, Balassi epicédium. Bp., 

1994. 69-70. Szerk.: Ács Pál. 
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reája, ez földnek színéről (mentvén sok bújától életét) az Égbe emelje, [...] 
halhatatlanná is tegye."15 Jegyezzük meg: a magyar nyelvű epitáfium-epicédium 
irodalomban nem ismerünk korábbi művet; noha a híres ember halálára kiadott 
nyomtatványok szokása Magyarországon is divatban volt, eladdig azok mindig 
latin nyelven íródtak. Rimaynak az epicédium elé tervezett, Darhokz Kristófnak 
címzett előszava16 különösen fontos a befogadtatás, a mitológiába emelő apológia 
szempontjából. 

A következők olvashatók benne: „In quo videlicet praeter Luxuriae atque Irae 
culpam vix aliud intolerabile quidquam fuisse deprehendimus..."17 Pirnát Antal 
magyarításában: „benne a bujaság és a harag bűnén kívül más tűrhetetlen 
tulajdonság aligha volt..."18 Rimaynak ezt a megállapítását az irodalomtörténé
szek tudtommal szó szerint szokták venni, Balassi életrajzának ismeretében 
(Sommerné esete, a besztercebányai fürdős kaland stb.) nem minden alap nélkül. 
Pedig - Rimay éppen elégszer figyelmeztet erre - itt is szubtilis utalásról van szó. 
Ismert, hogy Boccaccio milyen féltő gonddal ápolta-őrizte Dante hírnevét, hason
lóan ahhoz, ahogy Rimay Balassiét. Boccaccio írta az első Dante-életrajzot is.19 

Szerinte Dante büszke, lobbanékony férfiú volt, számos erénnyel és páratlan 
tudással, vétket csak kettőt talált benne: a „keserű haragot" és a „bujaságot", mely 
még meglett éveiben is jellemezte.2" Harag és bujaság - nem lehet, hogy ezek a nagy 
férfiak méltó vétkei, a költők, e sajátos teológusok jellemzésének egy mitologikus 
tradíció kialakította toposzai? Nem lehet, hogy Rimay bírálata valójában szubtilis 
neoplatonikus dicséret? Tasso a Poéma Eroicóban így vélekedik: „De azt sem lehet 
tagadni, hogy a szerelem olyan szenvedély, amely a hősök tulajdona (passione 
propria de gli eroi), mert azok két fő szenvedélynek vannak alávetve, amint 
Proklosz, a platonikus szekta nagy filozófusa állítja, mégpedig a haragnak és a 
szerelemnek, és ha az egyik illik a hőskölteményhez, a másik sem lehet semmi
képpen kifogásolható."21 Király Erzsébet, akinek a könyvéből a fenti idézetet 
vettem,22 megjegyzi: „Mind Zrínyi, mind Vitnyédy ismeri ezt a nézetet, talán 
éppen Tasso szövegéből?"23 Meglehet, de az tény, hogy mielőtt a hősnek, a 
hősköltemény szereplőjének váltak volna jellemzőivé e tulajdonságok, azelőtt már 
az első költővé avatás aktusában karriert futottak be, Rimay jóvoltából Magyar
országon is. Említettük már azt a megfigyelést, hogy az epicédiumban Rimay 
Balassit az eposzi hős kellékeivel ruházza fel; most tegyük hozzá, hogy nemcsak 
ott, hanem a kiadvány elé tervezett előszóban is!24 

15 Idézi HOLL, i. m. 124. 
16 Amely 1596. okt. 13. előtt íródott, s szövegét a Madách-Rimay-kódex, illetve teljesebb változatban, 

az ún. Trebosztói töredék őrizte meg. 
17 RIMAY, i. m. 15. 
18 Uo. 61. 
19 Vö. a 6. jegyzettel! 
20 Vö. a 6. jegyzetben idézett művekkel, II. 673., illetve 105. 
21 KIRÁLY Erzsébet, Tasso és Zrínyi. Bp., 1989.119. (Humanizmus és Reformáció 16.) A Király Erzsébet 

által használt kiadás: TASSO, Discorsi dell'arte poetica e del poéma eroico. A cura di Luigi POMA. Bari, 1964. 
Az i. h.: Poéma eroico, II. 106. 

22 KIRÁLY Erzsébet, i. m. Uo. 
23 Uo. 
24 S másutt is. A példák szaporítása helyett csak a Rimay-féle, Balassi versei elé szánt írás latin 

verséből idézzük Balassi megnevezését: „Hungarus Heros" (ECKHARDT Sándor, Rimay János összes művei. 
Bp., 1955. 40.) 
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A két első költő - természetesen primum és nem principium értelemben -
Dante és Balassi. A következő generáció, az ezüstkor: Boccaccio és Rimay. A pár
huzam nem csupán a Darholcz Kristófhoz írt Ajánlás Ira et Luxuria tézise kapcsán 
juthat eszünkbe. Dante harmincöt évesen gyürkőzik neki a Műnek, a Boccaccio 
által isteni jelzővel illetett, 3x33+l-es tagolású Komédiának. Balassi harmincöt 
évesen - legalábbis ez a hagyomány maradt ránk25 - gyürkőzik neki lírai önéletrajza 
összeállításának, amelyet, ha a Gerézdi-Klaniczay sejtés igaz, 33-as ciklusokban 
képzelt el. A Komédiában a költők fejedelme, az örök első költő, Homérosz az, „ki 
többi felett sasként száll repülve".26 Rimay szerint Balassi: „mint sas, az több apró 
madarak előtt".27 (Ebben az összefüggésben talán annak is van jelentősége, hogy 
több kommentátor az Alighieri nevet, Dante családnevét a középkori olasz aghüa, 
'sas' szóból származtatja.) Dante - Boccaccio szerint és a való szerint is - élete 
nagy részét száműzetésben élte le, Balassi szarándok, bujdosó, Rimay szerint s a 
való szerint is. Ahogy Boccaccio a firenzeiek szemére hányja Dante elleni vétkei
ket, azonképpen kárhoztatja Rimay a Balassi ellen vétő magyar nemzetet.28 

Boccaccio Dante-életrajza szerint Dante anyja terhessége idején azt álmodta, 
hogy gyermeke babérfáról lehulló bogyókkal táplálkozik. A kommentár felvilá
gosítja az olvasót: „ezek a bogyók a költői művek és a bennük rejlő tanítások: a 
könyvek és tanok szolgáltak a mi Danténk nemes táplálékául, azazhogy épülésé
re."29 A bogyó ugyanezt jelképezi Rimaynál is: „Mutathatnék Mária király és 
királné asszony kézibe forgott oly Imádságos Magyar Könyvecskét is, aki minden 
magyarságával és tudományával savanyú fekete kökénye sem lehetne ennek az 
szép pirossággal gyönyörködtető, tudomány ékességivei elvegyített, teljes ma
gyarságú, megért édes cseresznyének."30 Toposzok, véletlen egybeesések? Megle
het. Tán az sem több véletlennél, hogy Rimay a nagy példaképek között, Petrarca 
társaságában, Dantét és Boccacciót említi.31 Mindenesetre a kezdeményezők, a 
nemzeti nyelven írók, a szerelem argumentumában is munkálkodók, akik majd a 
későbbi nemzedékekre szállítják munkájuk successióját és származatját, igen 
tudatosan választják meg kötődéseiket. Nem tételezem fel - bár egyáltalán nem 
kizárt - , hogy Boccaccio szövegszerűen hatott volna Rimayra. Csak az attitűd 
azonossága bizonyos, a mind Boccacciónál, mind Rimaynál meglévő primussá 
avatási szándék. S a vázolt párhuzamok fényében a Rimay által „Theológiának 
felséges bányája ércéből olvasztott tündöklő fényes aranya"32 képhalmozással 
jellemzett Balassi-műveken sem feltétlenül istenes énekeket vagy valamifajta 

25 Vö. pl. HORVÁTH Iván, Balassi Bálint költészete történeti poétikai megközelítésben. Bp., 1982. 75-77. Itt 
többször is olvashatunk az „1589-es kötetterv"-ről. 

26 Pokol, Negyedik ének, 96. sor. 
27 Balassi verseinek kiadása elé írt fogalmazványában, újabb kiadása: Ács Pál, Rimay János írásai, 

Bp., 1992. 49. 
28 Mind a Nádasdy Tamásnak ajánlott apológia-töredékben, mind a Darholcz Kristófhoz intézett 

előszóban, de legkivált a 24. jegyzetben említett írásában, amelyet így zár: „[...JMagyar Nemzet [...] 
holta után is megbecsüld azt, aki életiben való kis becsületivei ily virágzó éles és tudós elmét viselt 
előtted, s ki nagy hasznodra is tudott volna lenni, ha elméjével te tudhattál volna élni." (Ács, i. m. 53.) 

29 BOCCACCIO, i. m. 1986.121. 
30 A 27. jegyzetben említett írásában, Ács, i. m. 51. 
31 I. m. 52. 
3 2 1 . m. 49. 

700 



direkten vallásos művet kell érteni, hanem - a költészet „altera theologia" 
felfogása jegyében - a teljes Balassi-ceuvre-t.33 

Az első olyan 17. századi könyv, amelynek címlapján Balassi van feltüntetve 
szerzőként, a Tíz okok.3* A hosszú, genitivusos szerkezetű cím után ezt olvashatjuk: 
„Balassa Bálinttól iratot." A másik fordítót, az egész kötet sajtó alá rendezőjét, 
Dobokay Sándort a címlap nem említi, holott az Ajánlás szövegéből egyértelműen 
kiderül: Dobokay nem akarta titkolni saját szerepét, világosan megírta, hogy az 
utolsó három ok az ő fordítása. Ajánlása gondolatmenetének lényege: „Szép kincs 
az jó hír-név", azaz a „nagy elméjű és emlékezetű jó Balassa Balint" hírét-nevét 
szeretné tovább növelni, hiszen „csuda mely kedves kellemetes mind Isten smind 
emberek előtt az mi feleberátink jó híre neve s oltalmára való igyekezet is".35 

A fordító, Balassi Bálint személye az Ajánlásban fontosabbá válik, mint maga a 
mű vagy az eredeti szerző! Eme igyekezet természetesen ellenreformációs célokat 
szolgál, Balassit a katolikus hős, a Miles Christi szerepében lépteti fel. Akár a Füves 
kertecske ellenpontozásának is tekinthetjük, abban a „Miképen tartsa magát az 
ember az halálának órájában" című fejezet 4. pontja kifejezetten rosszallja, 
bálványimádásnak minősíti a Szűz Máriához való fohászkodást, míg Dobokay 
hangsúlyozza: (Balassi) „... az mi idvezítő királyunknak és az ő szent anyjának 
az szeplőtelen Szűz Máriának kegyes ájtatos szókkal magát teljességgel ajánlotta. 
Jól értette az éles elméjű vitéz ember minemű tisztelettel tartoznék Asszonyának, 
úgymint az vitéz magyar nemzetnek, Istene és szent fia előtt kiváltképpen való 
szószólóinak."36 Nem tévedhetünk, ha kijelentjük: a konvertita Balassi Bálint 
hírét-nevét kívánja hasznosítani a jezsuita atya, azt a tekintélyt, amelyet azonban 
Balassi - ebben bizonyosak lehetünk - az életnek egy egészen más szférájában, 
költőként vívott ki magának. A virágénekeket oly szigorúan elítélő Pázmány is 
Dobokayhoz hasonlóan gondolkodott. 1606-ban Grácban kiadott imádságos 
könyvében37 egyetlen Balassi-vers található, míg Nyéki Vörös Mátyástól számos. 
Csakhogy Nyéki Vörös neve véletlenül sem említtetik meg a kötetben, a Végtelen 
irgolmú... kezdetű Balassi-vershez azonban Pázmány fontosnak tartja odaírni: 
„Balassa Ba." Hasonló eljárást követ Hajnal Mátyás Szíves könyvecskédében.^ 
A kötet verseinek döntő többségét Hajnal Mátyás írta, de Vásárhelyi András és 
Kanizsai Pálfi János egy-egy éneke is bekerült a válogatásba; szerzőmegjelölés 
természetesen egy versnél sincs, kivéve Balassi versét, a Bocsásd meg Úristen... 
incipitűt. Fölötte ott az ominózus „Balassa Ba." Szenei Molnár közismert verse
lemzése,39 igaz, a szerző nevének említése nélkül, Balassinak nyújtja a pálmát. 
A kortársak s a közei-kortársak megnyilatkozásai egyértelművé teszik: Balassi 
Bálint költői nagyságát nem az utókornak kellett fölfedeznie; saját kora is költőfe-

33 Figyeljünk a más vonatkozásban már részben idézett mondat egészére, különösen utolsó 
tagmondatára! „Mutathatnék Mária Király és királné Asszony kézibe forgott oly Imádságos Magyar 
Könyvecskét is, aki minden magyarságával és tudományával savanyú fekete kökénye sem lehetne 
ennek az szép pirossággal gyönyörködtető, tudomány ékességivei elvegyített teljes magyarságú 
megért édes cseresznyének; az szemit való résziben mondom, melyben Theológiának természetit és állapatját 
viseli s foglalja magában." (Kiemelés tőlem.) 

34 Bécs, 1606., 1607. (RMNy 943, 952.). Kiadása: ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint összes művei II. Bp., 
1955. 63-117. 

35 /. m. 65. 
36 I. m. 66. 
37 RMNy 945. 
38 RMNy 1422. 
39 A Psalterium Ungaricum 2. ajánlásában. 
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jedelemnek tekintette. S mielőtt továbbmennénk, jegyezzük meg: a Balassi-kultusz 
főpapja ugyan kétségtelenül Rimay volt, ám nem teljesen önzetlenül; éppen 
buzgólkodása révén, őrá hullt a legtöbb a költőfejedelem fényéből. Csak kiraga
dott példaként említeném, mondjuk azt a misztifikációját, amelyet sokan meg
lepően komolyan vesznek;40 e szerint Rimay ott lett volna Balassi halálos ágyánál, 
amikor is a költő éppen a Végtelen irgalmú... kezdetű versét írta, miként kulturált 
és vallásos haldoklóhoz illik. Aránylag pontosan tudjuk, kik voltak az esztergomi 
táborban. Rimayt senki, semmilyen forrás nem említi. Egyáltalán nem lehetetlen, 
hogy a hatásos életképet Rimay találta ki, mintegy saját fontosságának bizonysá
gaként. A kultuszcsinálás mesterségét Rimay tol tanulta Solvirogram s Madách 
Gáspár is, ha ugyan e kettő nem azonos személy. Rimay az istenes énekek 
szaporodó kiadásai során a mester ikrévé vált; ez a posztumusz kötődés tán még 
az életbélinél is erősebb s Rimay szándékának bizonnyal megfelelő volt. 

Balassi második, nyomtatásban is napvilágot látott műve tudtommal a Szép 
magyar komédia. A fennmaradt töredék alapján teljes bizonyossággal megállapít
hatatlan, hogy a forradalmi morális-etikai és poétikai elveket hirdető Prológust a 
nyomtatott kiadás tartalmazta-e vagy sem, mindenesetre az ívterjedelem-számí-
tások az előbbit valószínűsítik.41 Fontosabb ennél, mint ezt korábban már igyekez
tem bizonyítani/2 hogy maga Balassi nyomtatott kiadásra szánta művét. 

Az Istenes énekek sorát a bártfai (?, 1632?)43 és a bécsi (1633)44 edició nyitja meg. 
A bártfaiban jelent meg elsőként Solvirogram nevezetes előszava, tényként köny
velhetjük tehát el, hogy a bártfai kiadás kifejezetten Balassi költészete mellett 
kifejtett propaganda is. 

Hasonló a helyzet a bécsi kiadással. 
Elgondolkodtató a cím: „Keovetkeznek Gyarmati Balassa Bálintnak istenes 

eneki." 
Csak belső címlap, illetve kolligátum esetén van értelme a „Következnek..." 

címkezdetnek. Ferenczffy nyomtatványaiban, akár magában az Istenes énekek 
kiadásában - „Keovetkeznek másoktúl szerzett [...] könyörgések", avagy az 
1629-ben kiadott, Hajnal Mátyás írta-szerkesztette Szíves könyvecskében „Keovet
keznek az elmélkedések és könyörgések" stb. - gyakran fordulnak elő ilyen belső 
címlapok. Az egyetlen, ám bizonyára lényeges különbség: ezeken, szemben a 
bécsi kiadás címlapjával, nem szokták feltüntetni a nyomtatás helyét és idejét, ez 
utóbbira többnyire a nyomdai kolligátumok esetében van példa. Nem ismerünk 
azonban olyan Ferenczffy kiadta műveket, amelyek nyomdai kolligátumként 
szóba jöhetnének. Ha viszont a ránk maradt címlapot belső címlapnak (szántnak) 
tekintjük, meg kell kérdőjelezni azt az álláspontot, amely szerint a versek előtt 
nem állhatott előszó. A ránk maradt nyomtatvány egy csupán részben megvaló
sított kiadói tervről tanúskodik,45 hiszen abból, hogy mind a marosvásárhelyi, 

40 Mint pl. az akadémiai irodalomtörténet („Spenót") szerzői. 
41 Erről bővebben a Szép magyar komédia legutóbbi kiadásához (Bp., 1990. 107.) írt utószavamban. 
42 Uo. 
43 RMNy 1519. 
44 RMNy 1599. 
45 Ezt az álláspontot, azaz hogy a „bécsi kiadás" a régiségben sohasem volt „kiadás", s tulajdonképp 

első megjelentetése a 20. századra datálható, VADAI István vetette fel elsőként, mégpedig a firenzei 
példány felfedezése előtt! írása - Mikor jelent meg Balassi Bálint „Istenes éneki"-nek bécsi kiadása? -
tudtommal eddig nem jelent meg nyomtatásban. 
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mind a firenzei példány46 ugyanott szakad meg, nagy valószínűséggel erre követ
keztethetünk.47 Az eredeti kiadói elképzelés szerint feltehetőleg nem Őrszóval 
végződött volna a könyv, mint ahogy, szerintünk, nem is a firenzei példány 
megőrizte címlappal kezdődött volna.48 E lappal ugyanis a nagy A-s ívjegyek 
kezdődnek, míg Ferenczffy, hasonlóan másokhoz, az előszót kisbetűs ívjegyekkel 
szokta jelölni! Ha a kötet így terveződött - s mint látjuk, az ívjegyek ennek 
nemhogy ellent nem mondanak, hanem éppenséggel ezt valószínűsítik - , rögtön 
értelmessé válik a „következnek" fordulat. Ugyanolyan szerkezetű kötetet ka
punk, mint amilyen a már említett, szintén Ferenczffy készítette Szíves könyvecskéé 
(a két könyvben az illusztrációk is nagyrészt azonosak, a formátum is nagyon 
hasonló, 12-edrét). A Szíves könyvecskében a kisbetűs ívjegyekkel ellátott dedica-
toria után (amelyben az egyik kép alatt megismétlődik az évszám, igaz, a 
nyomtatás helye nélkül) a „Keo vetkeznek..." fordulatot használó belső címlapot 
követően kezdődnek a nagybetűs ívjegyek. Nem bizonyítható tehát Klaniczay-
nak49 az a tudtommal eddig senki által sem vitatott állítása, mely szerint „.. .a bécsi 
kiadás előtt nem állhatott előszó",5" sőt, azt mondhatjuk, hogy a „Keovetkeznek..." 
fordulat legvalószínűbb magyarázata éppen az, hogy eredetileg előszót terveztek elé. 
Analógiaként megemlíthetjük még a nagyszombati,51 a bécsi íveit hasznosító 
kiadást, amely a versek előtt ugyancsak közöl előszót. A bécsi töredék (helyesebb 
lenne a kiadás szó helyett inkább ezt a terminust használni) esete a vizsolyi 
Epicédiummal (1596)52 mutat nem kevés hasonlóságot: Klaniczay egykori kéziratok 
alapján rekonstruálta az epicédium énekciklusa elé szánt bevezető részeket,53 ám 
maga is úgy vélte, hogy a kinyomtatásra nem került sor. Hiszen, bár nem 
lehetetlen, de meglehetősen valószínűtlen, hogy ezek a részek mindkét fennma
radt példányból elvesztek volna. A könyvészeti szakirodalom54 logikusnak találta 
a fentieket, hiszen a címlap és a bevezető részek szedését a nyomdász „.. .az akkori 
nyomdai szokásoknak megfelelően utoljára hagyta".55 Márpedig ha Ferenczffy ék 
„az akkori nyomdai szokásoknak megfelelően" szintén utoljára hagyták a címlap 
és a bevezető részek szedését, s tudjuk, hogy a kötet nyomtatása abbamaradt, a 
címlap „Következnék..." fordulatától függetlenül is fel kellene tételeznünk a bártfai(?) 

46 Az előbbit VARJAS Béla tette közzé hasonmás kiadásban: Gyarmati Balassa Bálintnak istenes éneki. 
Bp., 1941.; az utóbbi fakszimiléje, értelemszerűen azonos címmel, a Bibliotheca Hungarica Antiqua 
sorozat 29. köteteként jelent meg, KŐSZEGHY Péter kiadásában, Armando Nuzzo tanulmányával, Bp., 
1994. 

47 Nagy valószínűséggel, de nem bizonyossággal. Példának okáért ismerünk olyan, mindössze két 
példányban fennmaradt nyomtatványt - /sírni dicsíretek. Kolozsvár, 1602-1615., RMNy 983. - , ahol 
mindkét példány pontosan egyformán csonka, mindkettőnek ugyanannyi hiányzik az elejéről és a 
végéről, egyébként részben kiegészítik egymást. És, amennyire a proveniencia követhető, ez nem 
valami közös, mindkét példányt azonos módon megcsonkító akarat műve, hanem mindössze a 
véletlené. Egy kéziratos tartalomjegyzék bizonyítja, hogy itt bizonyosan nem félbemaradt nyomtatás
ról stb., hanem valóban csonkulásról van szó 

48 Gondolatmenetünkhöz vö.: A Nuzzo, i. m. 12-15. 
49 KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. In MTA I. OK. XI. 

1957. 325. 
50 Uo. 
51 Nagyszombat, 1699. A szöveghagyomány kérdéséről 1. még: KLANICZAY, I. h. és KŐSZEGHY Péter, 

A Balassi-szöveghagyomány néltány kérdéséről. In ItK 1985. 79. 
52 RMNy 787. 
53 KLANICZAY, i. m. 287-288. 
54 Vö. az RMNy 787-hez írt jegyzetekkel! 
55 Uo. 
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minta és a nagybetűs ívjegyek alapján a kötet elé tervezett előszót, a Balassi-befogadtatás 
hatékony eszközét. 

Címlapon sem a 16. században, sem a 17. század első négy évtizedében nem 
találjuk meg a „következnek" fordulatot. Illetve egy kivétel mégis van: Alvinczi 
Péter 1633-ban, Kassán adatja ki postilláinak első kötetét, Postilla, azaz egymás után 
következő praedikatiuk [I]56 címmel, majd egy évre rá, szintén Kassán jelenteti meg 
a postillák következő kötetét. Ennek címe: Következik az postülának második része. 
Az analógia alapján e korban nagyon közeli Alvinczi-kötet példájára azt hihet
nénk: a „Keovetkeznek Gyarmati Balassa Bálintnak istenes énekei" címlap arra 
utal, hogy korábban létezett egy Gyarmati Balassi Bálintnak nem feltétlenül csak 
istenes énekeit, hanem, mondjuk, egyéb, világi jellegű írásait tartalmazó kötet. 
S ilyen valóban létezett, hiszen a Gyarmati Balassi Bálintnak Szép magyar komédiája 
Thyrsisnek AngeUcával, Sylvanusnak Galatheával való szerelmekrűl nem légből kapott 
cím, bizonyosan tudjuk: volt ilyen nyomtatvány. A fenti analógián kívül azonban 
semmi sem szól e merész hipotézis mellett, így azt joggal elvethetjük. 

Sokkal valószínűbb, hogy a címlapban belső címlapot kell látni, amely elé a 
meg nem valósult kiadás szerkesztői egy előszót képzelhettek, vélhetőleg Solvi-
rogram Pannonius írását. Tény, hogy ő, az őskiadás sajtó alá rendezője, Rimaynak 
sok szempontból plagizálója, az egész Balassi-életművet ismerte, s abból válogatta 
ki az istenes énekeket. 

Végezetül még egy magyarázata lehet a címlapon szokatlan „következnek..." 
kifejezésnek: a Balassa-kódex is így kezdődik (Keovetkeznek Balasi Bálintnak keölem 
keölemféle szerelmes énekei...). Úgy véljük azonban, egyetértve a szakirodalommal,58 

hogy éppen a Balassa-kódex szöveghagyományával sehogy sem hozhatók össze
függésbe az un. rendezetlen típusú kiadványok, így ezt a lehetőséget, a kódex 
hatását a címadásban, elég valószínűtlennek tartjuk. Az már más, nem itt 
kifejtendő kérdés, hogy a kódexbéli „Keovetkeznek..." fordulatnak mi lehet a 
magyarázata. 

Ha a 16. századi, 17. század eleji nyomtatványok címét a szerzők megnevezése 
szempontjából vizsgáljuk, a számos alfaj és az esetleges kivételeket nem tekintve, 
alapvetően két csoport különíthető el. Az egyik címtípust, amelyet nevezzünk el 
genitivusosnak, csak a híres emberek, mondhatni: a klasszikusok esetében, illet
ve leggyakrabban fordításoknál alkalmazzák, azaz többnyire a nem magyar 
szerzőknél. Kivétel a hitvitázó irodalom, itt nem ritka a Pécsváradi Péternek váradi 
lelki pásztornak feleleti Pázmány Péternek, esztergami érseknekkét könyvecskéire típusú 
cím, hiszen a vita jellegéből következően kiemelt fontosságú a vitapartnerek 
személye. Ilyenkor tehát a szerző és a műcím genitivust alkot, mint például: 
Campianus Edmondnak [...] tíz magyarul írott okai™ vagy: Az angliai [...] első Jákob 
királynak [...] királyi ajándéka*1 vagy Rotterdami Rézmánnak [...] kézben viselő 

56 RMNy 1566. 
57 RMNy 1583. 
5H Alapvetően Klaniczay idézett írásával s nyomán másokkal, nem fogadva el A. Nuzzo ötletét, mely 

szerint összefüggés lenne a Balassa-kódex és a bécsi nyomtatvány „Következnek" fordulata között. Vö. 
A. Nuzzo, l. m. 31., 20. jegyzet: „A formula viszont árulkodik arról, milyen kéziratot használhatott a 
nyomdász, vö. a Balassa-kodex incipitjével [...]. 

59 RMNy 1427. 
60 RMNy 952. 
61 RMNy 1038. 
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könyvecskéje [...],62 vagy Luther Mártonnak kisebbik katekizmusa [...]f a genitivus 
subjectivus és a genitivus objectivus persze keveredhet, mondjuk, Az Nagy 
Sándornak [...] históriája cím nyilván Nagy Sándorról szóló s nem általa írt könyvet 
jelöl. Annyit mindenesetre leszögezhetünk, hogy az Istenes énekek címe - Balassa 
Bálintnak istenes énekei - az imént vázolt, ritkább típusba tartozik, holott a szerző 
magyar, a könyv nem fordítás stb. Sokkal gyakoribb a másik típus, a szerzőnek 
a cím után történő megjelölése, mint „Írattatott X. Y. által" vagy „X. Y. által Íratott" 
vagy „íratott X. Y.-tul". Például Pázmány Péternek számos, a korban megje
lent könyve között egy sincs, amely a szerzőmegjelölésre a genitivusos formát 
használná, az „írt, íratott, írattatott, verőfényre hoz, szerzett" fordulatok a leg
gyakoribbak, s amikor a genitivusos forma mégis felbukkan - Kempis Tamásnak 
Krisztus követésérül négy könyve, mellyeket magyarra fordított Pázmány Péter eszterga-
mi érseke - , a megállapított szabályszerűséget követi: a genitivus a „nagy" szerzőé. 
Következik a fentiekből, hogy már az Istenes énekek címének szerkezete is utal arra, 
amire a kötetkompozíció is épül: egészen kiemelkedő jelentőségű szerző müveit kapja kézhez 
az olvasó. A kötetszerkezetben ez még egyértelműbb, hiszen a szerkesztő egyrészt 
„Balassi Bálintnak istenes énekeit" közli, másrészt a „Másoktúl szerzetteket" 
(kiemelés tőlem), tehát felfogása szerint van egyrészt a nevesített nagy auktor, 
másrészt a futottak még, az egyebek. 

A hírnévhez idő kell: Balassinak a nyomtatott tradícióban való ilyetén megbe
csülése nem az istenes énekek első kiadásaival kezdődik; ha e kiadványokat 
Balassi népszerűsége, híre-neve szempontjából vizsgáljuk, azt mondhatjuk: első
sorban nem megalapoznak, hanem sokkal inkább folytatnak egy már kialakult 
hagyományt, a kontinuitás nagyjából Balassi halálától nyomon követhető. Más 
vonatkozásban azonban teljességgel úttörők. A korszak népszerű kiadványfajtái 
addig a gyűjteményes kötetek voltak, Az isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló 
énekek,™ hogy egy korabeli könyvcímet idézzünk, ezekben, ha megtörte is a 
gyülekezeti énekek sorát egy-egy szubjektív hangú Balassi-vers, a kötetbe válo
gatás szempontja mindig a - persze nagyon tágan felfogott és felekezeti felfogás
tól meghatározott - műfaj volt, a vers funkciója, ha tetszik, haszna, és sohasem a 
szerző. Az úttörő tettnek, a magyar szerzőhöz kötött vallásos énekgyűjteménynek 
azonban az említett Balassi-tisztelet volt az előfeltétele. Véleményünk szerint az 
1630-as években megjelenő ún. rendezetlen kiadások egyrészt nem egészen 
rendezetlenek, hiszen a versek egyfajta tömbösödése figyelhető meg bennük,66 

másrészt - mint már érintettük - egy korábbi hírnévteremtő gyakorlat folytatásai. 
Az elmondottak alapján úgy vélem: Balassi írásainak nyomtatásban való 

elterjedése nem csupán a recepciótörténet, a befogadás szempontjából tanulságos; 
legalább ennyire figyelemre méltó e nyomtatványokban a befogadfatás szándéka, 
a Balassi híre-neve érdekében kifejtett propaganda, az a tudatos tevékenység, 
amely az. „első költővé" avatás mitologikus aktusának is tekinthető. 

RMNy 1393. 
RMNij 1440. 
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Erről részletesen: KŐSZEGHY Péter, A Balassi-szöveghagyomnány néhány kérdéséről. ItK 1985. 79. 
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