
HORVÁTH IVÁN 

EGY KIAKNÁZATLAN MŰFAJTÖRTÉNETI FORRÁSCSOPORT: 
XVI. SZÁZADI KÉZIRATOS VERSGYŰJTEMÉNYEK 

1977 őszén, a régi magyar irodalom kutatóinak egyik hagyományos szegedi vándorgyűlésén Pirnát 
Antallal nyilvános vitát tartottunk a Balassi eló'tti szerelmi líráról, és nem gyó'ztük meg egymást. 
Pirnát Gerézdi Rabánt követve úgy véli, hogy Balassi szoros szálakkal kötó'dött az udvari szerelmi líra 
Magyarországon is, magyar nyelven is igen eleven hagyományához. Én kételkedem e hagyomány 
megvoltában, és Balassit ezen a téren is újítónak látom. 

Nem állítom, hogy semminemű szerelmi költészet nem létezett Balassi előtt, csak azt, hogy egy 
bizonyos fajta nem létezett: áj^juiíety az udvari szerelem feudális eszmeréhdTzéréfé épül, s amelyben a 
lovagnak.a hölgyhöz_yaló^yiszonyj. a vazallusnak a hűbérúrhoz váló viszonyáraTiasonlít, Ez a szerelem 
civilizációs vívmány, s a mohácsi csatavesztés és Balassi fellépése közötti, török és reformáció dúlta 
Magyarországon nem volt különösebben bevett szokás. Maga az ifjú Balassi sem mozgott még 
otthonosan az udvari szerelem ideológiájában. Kezdetlegességre vall három női dala, s különösen a 
senhal, a diszkréció teljes hiánya: szerelmeit valóságos nevükön szólította meg! Kétségtelenül bizonyít
hatóan megvolt viszont Balassi előtt_is_már. _a szerelmi lírának három olyan műfaja, amelyet az 
összehasonlító irodalomtörténet alapján úgy minősíthetünk, mint az udvari szerelmi költészet arisztok
ratikus regiszteréhez képest egy populáris regiszterbe tartozó műfajokat. Ilyen a nőkultuszt nélkülöző 
erotikus-(de nem feltétlenül pornográf, nem feltétlenül trágár) dal, amelyet Gerézdi szerencsésen 
nevezett „lator virágének"-nek: a Tájszótár szerint a virág egyik jelentése: 'női szeméremtest'. (Ebbe a 
csoportba sorolandó a fennmaradt emlékek közül a KgrmöcJiájiyqLMncszó, az Az aggnőnek $ 0Z-~ 
agebnek, és bizonyára a Péter férjem, valamint a Zö1dyáji_.ének is.) Egy másik, szintén igen régi 
műfajnak, a táncdalnak (ez gyakran egyúttal tavaszének is) megvoltában szintén nem kételkedhetünk. 
(A korai emlékek közül ide kell beosztanunk az Öltöznek be az erdő kezdetű töredéket.) A harmadik 
olyan műfaj, melyet az udvari szerelemhez képest kezdetlegesnek minősít az összehasonlító irodalom
történész: a női dal műfaja, mely maga is számos alfajra osztható: a fiatal özvegy panasza, a rossz férjhez 
adott asszony panasza, a szerelmese után vágyakozó lány éneke, az alba stb. (Ide csoportosítható a 
Cs . . . Demeter erkölcseit ostorozó, nemrég közölt töredék,1 a Péter férjem, a Horvát Hona éneke, 
valamint & Pajkos ének egyik - lejegyzésénél bizonyára jóval korábbi - kisdala.) Tulajdonképpen tehát 
nem egészen igaz, hogy a közvetlenül Balassi előtti szerelmi költészet emlékek híján nem tanulmányoz
ható. Ha nem akarjuk feltétlenül kimutatni az udvari szerelmi lírát, akkor a ránk maradt verseket-vers
töredékeket is jól tudjuk hasznosítani az érvelésben, sőt viszonylag árnyalt műfaji rendszert nyer
hetünk. S akkor még nem is támaszkodtunk a virágénekről 1541 és 1585 között tett hét, ma ismert 
kritikai megjegyzésre, melyek összhangban állnak ezzel az itt ismertetett elképzeléssel, és nem 
aknáztuk ki Balassi nyilatkozatát a Szép magyar comoediában, sem Rimayét egyik Balassi-előszavában, 
jóllehet mindketten úgy említik Balassit, mint az udvari szerelmi költészet hazai úttörőjét. Az anyag 
tehát nem mondható képtelenül csekélynek. Mégis, miképpen lenne bővíthető? 

A XVI. századból fennmaradt mintegy 1500 vers javarészt nyomtatott fonásból ismeretes. Köz
tudomású viszont, hogy a szerelmi líra korai darabjait a - főként különböző (egyházi, politikai, 
pedagógiai) intézmények céljaira készült - nyomtatványokban hiába keresnénk. A szerelmi lírának 

1STOLL Béla, Magyar vers az 1540-es évekből, in Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum, XVIII 
(1981), 21. 
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sokkal valószínűbb lelőhelye az egyéni használatra készült kódex, amelyet a tulajdonos saját kedve 
szerint alakított. Mivel minden ilyen kézirat a költészet magán-befogadásának értékes tanúsága, „e 
kéziratoknak" a bennük foglalt versek önértékén túlmenően, „önmagukban is megvan a jelentőségük", 
mondja igen helyesen a magyar nyelvű kéziratos versgyűjtemények bibliográfusa, Stoll Béla.2 A XVI. 
századból összesen hét darab kötetes verskézirat maradt fenn, s valamennyi éppen Balassi korszakából: 
1558 és á századvég közötti időből. Ezeket tárgyalom. 

Tudunk elveszett versgyűjteményekről, sőt gyűjtemény-típusokról is. Bizonyos, hogy a hivatásos 
történetmondóknak általában kéziratos énekeskönyvük is volt (ezeknek a nyomtatott irodalom 
szintjére emelt változata Tinódi Cronicája.). Szintén krónikának nevezte daloskönyvét a Szendrői 
hegedős-ének szerzője: a hivatásos mulattatók szintén rendelkezhettek kéziratokkal. Más oldalról 
többen bizonyították, hogy a gyülekezeti énekeskönyveknek voltak kéziratos változataik is. Különö
sen sok bizonyíték szól a gyülekezeti énekeskönyv mellett általánosan használt graduálok megvolta 
mellett. Jóllehet, még a Batthyány-graduáhól sem sikerült kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy a 
XVI. században készült, nyilvánvaló, hogy igen hasonló szerkesztmények már jóval korábban is 
léteztek.* Tudunk Bogáti Fazakas zsoltároskönyvéről. Ismét más oldalról: természetesen nem szorul 
bizonyításra, hogy volt a XVI. században egy ős-Balassi-kódex: az a bizonyos „maga kezével írt 
könyve". 

Az elveszett gyűjteményeket csak akkor veszem számításba, ha azokat modern kutató még látta, és 
szövegei ismertek. Előzetes válogatás nélkül, azt a hét kódexet vizsgálom, amely a véletlen szeszélye 
folytán a legújabb időkig fennmaradt. Segítségükkel ismételten megállapítom, hogy az udvari szerelem 
ideológiájának a Balassi előtti lírában nincs nyoma. Megvolt viszont a nemzetközi összehasonlítás alap
ján ahhoz képest kezdetlegesnek minősíthető három műfaj: a lator virágének, a táncdal és a női dal. 
Jelentkezett már az igény az udvari szerelmi lírára is, ezt azonban csak Balassi fogja kielégíteni. A 
versgyűjtemények összeállítói idegennyelvű anyagot is bemásoltak könyveikbe. Ennek vizsgálata 
szintén alátámasztja azt a feltevést, hogy a magyar udvari lírát Balassi teremtette meg, közvetlen 
előzmények nélkül. Az már tisztán egyéni megítélés kérdése, hogy a negyvenegynéhány évből ránk 
maradt hét kódex mennyire tekinthető jellemző mintának. Én továbbra is azt vallom: nem vagyunk 
adatokban annyira szegények, hogy felmentést nyerjünk a következtetés kötelessége alól. 

1. Zay-ugróci kézirat J^ 

Törzsanyagát 1558, ill. 1560 előtt másolták. Stoll bibliográfiájában nem szerepel. A szakirodalom 
nem foglalkozott vele, de mégsem egészen ismeretlen. Thallóczy Lajos fedezte fel a zay-ugróci 
levéltárban, s másolatát Szilády Áron rendelkezésére bocsátotta, aki a szövegeket sajnos anélkül adta 
ki, hogy a forrásul szolgáló kéziratot megfelelően ismertette volna. Ha áttanulmányozzuk az RMKT 
VI. kötetének 380-383. lapjain Szilády meglehetősen zavaros jegyzeteit, két eredményre jutunk. 
Először: a Zay-ugróci Névtelent törölnünk kell XVI. századi költőink sorából, mivel ez a személy a 
szakirodalomban csak Szilády jegyzeteinek félreértése nyomán keletkezett.3 Másodszor: rekonstruálni 
lehet a Zay-ugróci kéziratot.* Valószínűleg a következő énekek voltak benne: 

-Jézus Krisztus, mi üdvösségünk (1558-ban bemásolva). Az ének Huszár Gál 1574-es énekes
könyvétől kezdve számos gyülekezeti énekeskönyvben - főleg az evangélikusokéiban - megjelent. 

2A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-1840), 
összeállította STOLL Béla, Bp., 1963, 5. 

*NAGY László most fedezett fel ilyet. (Korrektúra-jegyzet.) 
3 A Zay-ugróci Névtelen költőről - kellő kritika híján - számosan, az RMDT I-ben CSOMASZ 

TÓTH Kálmán, az RMNy munkaközössége, aztán SCHULEK Tibor, BORSA Gedeon és magam is 
írtunk. 

4 THALLÓCZY Lajosnak az OSzK által őrzött hagyatékában nincs meg a másolat, s hasonlóképpen 
az MTA Kézirattárában, SZILÁDY Áron /?MKT-jegyzetei között is THALLÓCZY kéziratának csak 
egy lapját találtam meg. Tudakozásomra kiderült, hogy RITOÓK Zsigmondné (kérdésemtől függet
lenül már korábban is) és VARJAS Béla szintén egy 1560 előtti kéziratos versgyűjteményről szóló 
híradásként értelmezik SZILÁDY szavait. - A Zay-ugróci kézirat bizonyára ma is a Zay-levéltárban, 
Pozsonyban található. Tetszetős feltevés: talán Huszár Gáltól szerezte volna Zay Ferenc? 



- Mindenek meghallják és jól megtanulják (ps. 126/127) (1558 és 1560 között bemásolva). Huszár 
Gál 1560-as énekeskönyvében jelent meg először, s később szinte mindegyik énekeskönyvben megtalál
juk. 

- Hálát adunk tenéked, örök Isten (1558 és 1560 között bemásolva). Nyomtatásban is gyakori, 
szintén Huszár Gál 1560-as énekeskönyvétől kezdve. 

A következő három emléknek a kéziraton belüli sorrendjét is ismerjük. Mindháromnak terminus 
ante quem-je 1560. 

- Jámbor házasok, meghallgassátok (Ugyanakkor bemásolva.) Batizi András házasénekének vál
tozata, melyből Thallóczy sajnos csak hat versszakot másolt le Szilády számára, aki az éneket rosszul 
azonosította, s Thallóczy „satöbbi"-jét korabeli szövegnek vélte. Az 1570-es debreceni énekeskönyvtől 
kezdve nyomtatásban is gyakori. 

- Angyalnak tetszik az ember, ha véle szállasz. Máshonnan ismeretlen ez a négy szatirikus sor, 
mely Sziládyt Szkhárosi Horvát András írásmódjára emlékeztette. 

- Vide a Deo gratus. Egymással talán összefüggő három latin nyelvű, paraliturgikus versecske. 
Értékelés. A XVI. századi protestáns énekköltészet kutatói már többszörösen bizonyították, hogy 

a gyülekezeti énekek nyomtatott kiadásai mögött fel kell tételeznünk számos kézirati gyűjteményt is. 
Ez a nyomtatott énekeskönyvekhez képest igen korai emlék nyilvánvalóan ebbe a régóta feltételezett 
típusba tartozik. így nem is nagyon érdemes az összeállító személynek a költészet iránti érdeklődését 
túlságosan firtatni. Minimális egyéni érdeklődésre vall a négysoros erkölcsbíráló epigramma, mely 
felkeltette Horváth János figyelmét. 

2. Csereyné-kódex 

Törzsanyagát 1565 és 1579 között másolták. Stoll könyvészetében az 1. számú. A második 
világháborúban elpusztult, de anyagát és beosztását pontosan ismerjük. A kódexet két részből 
kötötték egybe a múlt században. A kézirat első felét egy bizonyos Balázs deák kezte másolni: 

- Szegedi András, Jeruzsálem veszedelméről (1565-ben bemásolva). Ez a - Iosephus Flaviusra 
visszamenő - históriás ének később, 1574-től kezdve, számos alkalommal nyomtatásban is napvilágot 
látott. Balázs deák választását nem tudjuk, mi motiválhatta. 

- Pesti György, Cantio de imagine mortis (1565-66-ban lemásolva). A Holbeinnal is összefüggésbe 
hozott haláltánc-ének csak egyszer, 1582-ben jelent meg, Bornemisza Péter énekeskönyvében. Itt talán 
már feltételezhetnénk egyéni ízlésen alapuló választást. A következő mű esetében ez egészen bizonyos: 

- Tinódi Sebestyén, Iason ésMedea (1566-ban bemásolva). Ez a mű, amelyet kizárólag a Csereyné-
kódex Őrzött meg a számunkra, köztudomásúlag az első magyar széphistória. Balázs deák tehát ezúttal 
igen határozott kézzel választott művet. Nem érdemes jelentőséget tulajdonítani annak, hogy a 
történet 177. s következő soraiban Medeáé a szerelmi kezdeményezés, hiszen ez nemcsak Haller 
későbbi prózai fordításában lesz ugyanígy, hanem így volt már Tinódi forrásában, Guido de Columna 
Trója-regényében is. Feltűnő viszont, hogy az első magyar széphistóriák között találunk Trója-regényt, 
Sándor-regényt, de udvari szerelmi történetet még nem. (Egy készülő tanulmányában Zemplényi 
Ferenc hasonló műfajhiányt konstatál a Mohács előtti magyar irodalomban!) A következő két művet 
egy ismeretlen később másolta be a kódexbe. 

- Horvát Ilona éneke (bemásolva 1566 után). Ebből a női dalból, a fiatal özvegyasszony panaszá
ból négy versszakot őrzött meg a számunkra. Nyomtatásban a mű egyáltalán nem jelent meg. Itteni 
előfordulása természetesen annál jellemzőbb. 

- Enyedi György, Gisquardus és Gismunda (bemásolva valószínűleg 1577 után). Bár ebből a 
széphistóriából, melynek a kódex csak első nyolc versszakát tartalmazza, számos nyomtatott kiadást is 
ismerünk, a mű kiválasztásának mégis jelentőséget kell tulajdonítanunk. Nem azért, mintha Enyedi 
Boccaccio- (illetve Beroaldo-) fordítása már az udvari szerelem eszmerendszerében fogalmazódott 
volna meg (valójában a jó házasság humanista és protestáns kérdésköre foglalkoztatta Enyedit, mint ez 
idő tájt a Telamon és & Fortunatus szerzőit is), hanem azért, mert a széphistóriát valamikor 1577 és 82 
között, tehát a bennünket érdeklő időben, valaki gyökeresen átalakította. Nem lehetetlen, hogy maga 
Enyedi dolgozta át művét: erre vall a versfők szigorú tiszteletben tartása, a fordítás filológiai adatainak 
pontosítása, az akkor már főpap Enyedi nevének monogrammal való tapintatos helyettesítése és nem 
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utolsósorban az, hogy a kolozsvári nyomda a kolozsvári szerzővel könnyen átnézethette a szöveget, 
mint ahogy tíz évvel később Bogáti Fazakas egyik históriáját ugyanaz a nyomda így hirdette: „Most 
újólan az authortól által olvastatván és meg korrigáltatván ki nyomtattatott" (RMNy 683. sz.). A 
második - általa költőibbnek érzett - változat jellegzetességét Varjas Béla többek között ebben látja: 
„Gismunda és Gisquardus históriájának első kiadása a szereplők lelkivilágáról, érzelmeiről édeskeveset 
árul el. Ennek részletesebb rajza jóformán teljes egészében az átdolgozás érdeme . . . " Továbbá: „az 
első kiadás Enyedi lírikus tehetségéből mitsein árul el. A . . . hosszabb-rövidebb lírai részletek és 
kifejezések - a virágom, szerelmem, mátkám és még néhány hasonló kivételével - mind későbbi 
betoldások."5 Két okból is szükséges itt idézni ezeket a negyven évvel ezelőtt elhangzott, de azóta sem 
vitatott megállapításokat. Egyrészt, mert az átdolgozás éppen az idő tájt történt, amikor Balassi fel
lépett, és amikorra az irodalmi ízlésnek - a kódexekben is tükröződő - lassú megváltozását szeretném 
keltezni: az olvasók mintha határozottan érdeklődni kezdtek volna egy viszonylag kifinomultabb 
szerelmi költészet iránt. Másrészt nem is a Gismunda volt az egyedüli széphistória, amelyet ez idő tájt 
dolgoztak át szerelmesebbre, kevésbé sivárra. A Kolozsvári toldalék elemzésekor Huszti Péter 
Aeneisének fogunk hasonló szellemű átdolgozásával találkozni. 

Ezzel lezárul a Csereyné-kódex első tagja. A második rész eredetileg Székely István Világ-
krónikájának toldaléka volt, s mindössze két éneket másolt bele egy bizonyos Giróthi Péter 1579-ben, 
nevezetesen a következőket: 

- Horváth Ilona éneke. Nyilván nem a véletlen elképesztő játéka, hogy ezt az özvegyi panaszdalt 
máshol sehol meg nem találjuk, csak éppen a Csereyné-kódex egymástól függetlenül készült két 
felében. Bizonyára a hasonló ízlésű magánolvasók nagyfokú szellemi egyezése magyarázza a jelenséget. 
Giróthi Péter egyébként vonzódott a női dal műfajához. Az általa bemásolt másik ének: 

- Balassi Bálint, Csák búbánat immár. A másoló hosszú, latin nyelvű címet jegyzett a vers fölé, s ez 
lényegében beillik a női dal meghatározásául is. Balassi még költői pályájának kezdetén írta ezt a 
művét, mely nem sokkal később már bekerült Giróthi gyűjteményébe is. Ennek a Csák [? ] Borbála 
nevében írott női dalnak igen népszerűnek kellett lennie: nemcsak Csereyné-kódexbéli, rendkívül korai 
előfordulása tanúsítja ezt, hanem az is, hogy Balassi a róla elnevezett versszakban írott költeményeihez 
mindig ezt az ifjúkori művét adta meg nótajelzésül. 

Értékelés. A Csereyné-kódex mindkét felének másolói élénken érdeklődtek a szerelmi költészet 
iránt. Az első rész még hagyományos históriás énekkel kezdődik ugyan, de belekerült az első 
széphistória szövege is, majd egy női dal s végül egy olyan széphistória részlete, melynek átdolgozása a 
magyar költészet szerelmi terminológiájának ez idő tájt lezajlott változásáról tanúskodik. A kódex 
második, 1579-es része két lírai darabot, két női dalt tartalmaz, köztük az ifjú Balassi még némileg 
archaikus szerzeményének egykorú másolatát. Ha a Balassi előtti nemzedék költői is dolgoztak már az 
udvari líra arisztokratikus regiszterében, valamelyest furcsának találhatjuk, hogy a Csereyné-kódex 
ennek semmilyen nyomát nem őrizte meg a számunkra, a régies női dal műfajából viszont három 
másolatot is fenntartott. 

3. Lenartich János toldaléka 

1579 és 86 között másolta hozzá egy köznemes Tinódi Oow'cűjának nyomtatott példányához. 
Stoll könyvészetében a 2. tétel 

- Tőke Ferenc, Szigetvár megszállása. Műfajilag szorosan kapcsolódik ez a máshonnan nem ismert, 
hagyományos históriás ének Tinódi kiadványához: másolatát ehhez való kiegészítésül szánhatta 
Lenartich János. Érdeklődése később a vallásos líra felé fordult. 

- Dóczi Ilona éneke. A költemény azok közé a személyes vallásosságú lírai alkotások közé tartozik, 
amelyeknek versfejeiben női név szerepel. Ilyenek Katage Anna, Ladoni Sára, Massay Ágnes, Sulyok 
Anna, később Dóczi Zsuzsanna, Széchy Fruzsina6 énekei. (Egy esetben, Sulyok Anna bölcsődalának 

s Enyedi György: Gismunda és Gisquardus széphistóriája, közzéteszi VARJAS Béla, Kolozsvár, 
1942,13-19. 

«SZELESTEI N. László, Az Erdődy-énekeskönyv, in ItK, LXXXII (1978), 91. (SZABÓ Géza vers-
fő-attribúciója.) 
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esetében történetesen tudjuk, hogy a szerző nem a versfejekben megnevezett asszony volt, hanem 
Bornemisza Péter.) Dóczi Ilona rövid dala nemcsak személyes hangvételében, hanem versformájánál 
fogva is Balassi lírájának előzményei közé sorolható. Bornemisza (1582) adta ki először. 

- Örök Atya Isten, kérlek téged. E kis terjedelmű könyörgés Szegedi Gergely 1569-es énekes-
könyvétől fogva számos alkalommal megjelent. Mivel a ritkább, egyes szám első személyű darabok 
közé tartozik, elsősorban magánájtatosságra való. 

- Lenartich János, Legyen Istenemnek, édes megváltómnak. Az egyéb forrásból nem ismert mű a 
másoló saját szerzeménye, s így még határozottabban rávilágít a személyes vallásos líra iránti hajlamára. 

- Huszár Gál, Könyörögjünk az Istennek Szentleikének. A gyülekezeti énekeskönyveknek 1560-tól 
szokásos darabja. 

Értékelés. Hasonlóan a Csereyné-kódexhez, ez is históriás énekkel kezdődik, és ez is magán-
olvasmányokkal folytatódik, jóllehet nem szerelmij hanem vallásos művekkel. Ez a magánolvasmány
jellege különbözteti meg a Zay-ugróci kézirattól, mely inkább a közhasználatra készült gyülekezeti 
énekeskönyvek kéziratos előzményének vélhető. Bár közvetlenül nem hozható összefüggésbe a Balassi 
előtti udvari költészet kérdésével, a Csereyné-kódexből kirajzolódó műfajtörténeti fejlődésvonalat más 
oldalról, az egyéni vallásos líra oldaláról világítja meg. 

4. Kolozsvári toldalék 

Törzsanyagát 1580-ban másolta egy nem azonosítható személy, valószínűleg Erdélyben. A kolozs
vári akadémiai könyvtár tulajdonában levő kézirat eddig ismeretlen volt. (Jelzete B. M. V. u. 14.) Stoll 
bibliográfiájában természetesen nem szerepel. Ahogy a Csereyné-kódex második részét, úgy ezt is 
Székely István Világkrónikájához kötött üres ívekre írták. A kézirat vége hiányzik. A megmaradt 19 
levélre eredetileg csak a következő két művet jegyezték le: 

- Szegedi Veres Gáspár, Titus és Gisippus. Ez a három évvel korábban nyomtatásban is megjelent 
széphistória éppúgy, mint Enyedi Györgynek a Csereyné-kódexben szereplő Gismundája., szintén 
Boccaccio- (illetve Beroaldo-) fordítás, és szintén inkább a barátságról és a jó házasságról, e humanista 
és protestáns témákról szól, mint a szerelemről. 

- Oly búval bánattal az Aeneas király. Akezdő sort - Huszti Péter ̂ e/iezs-fordításának 1017. sorát 
- számos XVI. századi mű nótajelzéseként már eddig is számon tartottuk.7 Kardos Tibor arra gondolt, 
hogy az Argirus költője talán bús hangulatáért választotta e sort nótajelzésül, s a többi költőhöz már az 
Árgirus közvetítésével származott át a nótajelzés.8 Dézsi Lajos - s az ő nyomán Szabó Géza - viszont 
úgy vélte, hogy léteznie kellett egy, a Huszti Péter Aeneiséböl már igen korán kiszakadt kis-
kompozíciónak, mely ezzel az 1017. sorral kezdődött, és hamarosan közkedveltté vált.9 A Kolozsvári 
toldalék előbukkanása Dézsiék sejtését igazolja. Az eposzból kivált kiskompozíció Aeneas és Venus 
találkozásával és Venus leírásával kezdődik, majd az 1053. sorral - a Kolozsvári toldalék csonkasága 
folytán - megszakad. Bár a kiskompozíció teljes terjedelmét ilyenformán még ma sem ismerhetjük 
pontosan, teljesen világos, hogy a kiskompozíció létrehozója az Aeneisből kifejezetten a szerelmi szálat 
emelte ki. Hasonló szellemű, de még sokkal gyökeresebb átalakítás volt ez, mint amilyent Enyedi 
Gisquardus és Gismundája esetében tapasztaltunk. Mivel Huszti Péter fordítását minden bizonnyal az 
1570-es évekre kell kelteznünk, megállapíthatjuk, hogy az átdolgozás körülbelül ugyanakkor mehetett 
végbe, mint a Gismundáé: Balassi költői pályakezdésével egyidőben. 

Értékelés. A Kolozsvári toldalék messzemenően alátámasztja a Csereyné-kódex elemzéséből nyert 
műfajtörténeti képet. Az 1570-es és 80-as évek fordulóján a szerelmi téma iránti igény igen hatá
rozottan jelentkezett. Ugyanakkor egyelőre még nem leljük nyomát nőkultusznak, az udvari szerelem 
arisztokratikus eszmerendszerének. 

nRMDT, I, 619, 700. 
8 KARDOS Tibor, Az Árgirus-széphistória, Bp., 1967, 240, 244. 
9Huszti Péter: Aeneis, közzéteszi SZABÓ Géza, Bp., é. n., 125. 
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5. Murád tolmács kézirata, 

Az oxfordi Bodleian Library Marsh 179 jelzetű kódexe Franz Babinger szerint az 1580-as évek 
elején keletkezett.10 Stoll bibliográfiájából kimaradt. A szerző és - minden bizonnyal - másoló 
Murád bég maga számol be arról, hogy Mohácsnál 17 esztendős korában esett fogságba, s ezután vált 
igazhitűvé. Ha 1509-ben született, akkor az 1580-as évek elején idős emberként kellett létrehozni ezt a 
kalligráfiailag rendkívül igényes kódexet. Elképzelhető, hogy Babinger keltezése felülvizsgálatra szorul. 

- Murád bég, Az Isten nevét először említsük. E terjengős, didaktikus dicséret az egyetlen 
mohamedán vers a XVI. századi magyar vallásos költészetben. Murád bég kódexe 6 (3 X 2) változatban 
őrizte meg a számunkra: benne van magyarul, latinul és törökül, s nyelvenként mindegyik szöveg arab, 
majd latin betűkkel leírva. 

Értékelés. Murád bég - akit Varjas Béla a mohácsi csatában fogságba esett Somlyai Balázzsal 
azonosít1' - aligha vesztette el 1526-ban a magyar irodalommal minden kapcsolatát. Portai tolmács
ként rendszeresen érintkezett volt honfitársaival. Műve a XVI. század leggyakoribb magyar versformá
jában íródott, és egyébként is számos kifejezésében megfelel a protestáns gyülekezeti énekköltészet 
kifejezéskincsének. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy kézirata a szerelmi költészet Balassi előtti 
hagyományának vizsgálatában aligha értékesíthető. 

f 
6. Palatics-kódex 

1588-89-ben másolta egy ismeretlen. Stoll, 3. szám. Valószínű, hogy a hódoltsági Magyarországon 
működött és bizonyára Erdélyben is megfordult, igen széles látókörű török hivatalnok írta össze a 
kódexet, rendkívüli nyelvtudással: arabul, perzsául, törökül, latinul, németül, magyarul és horvátul. 
Valamennyi szöveget arab betűkkel jegyezte le. Az érdekesebb részeket Eugen Mittwoch és J H. 
Mordtmann fonetikus átírásban és német fordításban is kiadta.12 A másoló intellektuális nyíltságára 
jellemző, hogy iszlám vallásos szövegek mellett a Tízparancsolatot, a Miatyánkot és a Hiszekegyet is 
beírta kódexébe, valamint egy - vallástörténészek által sajnos nem tanulmányozott - iratot a zsidó és 
a keresztény vallásról. Hatalmas török antológiája mellett a 18 német és a 7 magyar versre is áll az, 
hogy közöttük vallásos és világi (erotikus) szövegeket egyaránt találunk, mindezek viszont - sez 
egyéni válogató szempontra vall - valamennyien besorolhatók, legalábbis lazán, a lírai műnembe. A 
magyar énekek a következők: 

- Palatics György, Uram, benned még az én reménységem. Személyes vallásosságú könyörgés, mely 
Balassira is hatott. Először 1574-ben külön, majd a liberálisabb, evangélikus énekeskönyvekben 
jelent meg. ( . ^ 

- Áldott az Úristen örökké mennyekben. Az evangélikus gyülekezeti énekeskönyvekben - először 
Huszár Gálnál 1574-ben - megjelent dicséret. 

- Dóczi Ilona éneke. Ez a magánáhítatra készült dal Lenartich János toldalékában szerepelt már. 
Figyelemre méltó, hogy itt is felbukkan. 

- Nekünk szülétek mennyei király. Karácsonyi himnusz, mely a váraditól (1566) kezdve a legtöbb 
gyülekezeti énekeskönyvben megjelent. 

- Kecskeméti Vég Mihály, Mikoron Dávid nagy búsultában. Ez az egyéni hangú zsoltárparafrázis 
egyáltalán nem jelent meg a XVI. században. 

- Fekete szemű, szeműdükű. Egy Magyarországon (Divinyben) állomásozó török lírikus udvarló 
verse, török versformában, keleties kifejezésekkel (pl. „narancs csecsű"). Természetesen nem érződik 
rajta a feudális udvari szerelem nyugati inspirációja. 

- Hüszrev Ásikin, Én nem bántom te kegyelmed. Szintén török költő török-magyar keverék
nyelven írott női dala, melyben a - bizonyára magyar - leány a városba költözött kereskedő 
szerelméért eseng. 

1 °Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit, közzéteszi Franz BABINGER, Robert GRAGGER, 
Eugen MITTWOCH, J. H. MORDTMANN, Berlin-Leipzig, 1927, 35, 42. 

1 ' Balassi Bálint és a 16. század költői, közzéteszi VARJAS Béla, Bp., é. n. [1979], II, 1014. 
1 7Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit, 99-130. 
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Értékelés. A Palatics-kódex magyar nyelvű vallásos versei meglehetősen hasonlítanak Lenartich 
János toldalékának anyagára. Mindkét másoló kedvelte a személyesebb vallásosságú lírát, a Balassi-
eló'futárokat, azokat a költeményeket, amelyeket a gyülekezeti énekek tömegéből ma is kiemelkedők
nek szoktunk érezni. Mintha az egyéni vallásos líra iránti fogékonyság szintén növekedett volna az 
idő tájt, amikor - a Cseryné-kódex és a Kolozsvári toldalék tanúsága alapján - a szerelmi költé
szetre való igény is egyre határozottabban jelentkezett. Ami pedig a Palatics-kódex erotikus verseit 
illeti: a Balassi előtti, állítólag feltételezhető udvari költészet emlékei hiányoznak ugyan a kódexből, de 
ebből aligha lehet nyomós érvet kovácsolni, hiszen a véletlenen is erősen múlhatott, hogy mi került a 
török másoló kezébe. Szellemi nyitottsága alapján mindenesetre nyugodtan elképzelhető, hogy, ha 
udvari szerelmi költemények jutottak volna hozzá, azokat is kódexébe másolta volna. 

7. Fanchali Jób-kódex 

1595 és 1608 között másolták, legnagyobb részét a köznemes Fanchali Jób János. Stoll, 4. szám. A 
rendkívül terjedelmes kézirat tárgyalásában gazdaságosságra törekszem. Módot nyújt erre Klaniczay 
Tibor minden részletre kiterjedő kodikológiai tanulmánya, mely rendkívül megkönnyíti a gyűjtemény
ben való tájékozódást. Klaniczay nyomán a kódex három részre osztható: az I. kéz munkájára, a 
II—III—IV. kézre (ekkor Fanchali Jób János volt a tulajdonos) és végül az V. kéz másolatára. A 
későbbi kezektől eltekintenék, ugyanúgy, ahogy egyelőre nem veszem tekintetbe a nem verses vagy 
idegen nyelvű részeket sem. A Fanchali Jób tulajdonossága idején bekerült szövegek sorrendje 
esetlegesnek látszik, ezért műfaji csoportosításban tárgyalom őket. 

- Görcsöni Ambrus, Mátyás király. Históriás ének. 
- Varsányi György, Xerxes. Históriás ének. A másoló mindkét „história szövegét nyomtatott 

kiadásokból vette, melyek az 1570-es évek első felében Debrecenben jelentek meg" - állapítja meg 
Klaniczay, s hozzáfűzi, hogy a kódex minden jel szerint históriás énekek gyűjteményének készült 
volna eredetileg. Láttuk, a Csereyné-kódex és Lenartich János toldaléka is hasonlóképpen indult. 
Fanchali Jób kezében aztán a gyűjtemény egészen más jelleget kapott. Klaniczay szavaival: „Líra, 
epika és dráma, magyar és szlovák nyelven, mind helyet kapott könyvében. A műfaji és nyelvi 
különbözőségeket átfogja a tematikai és szemléleti egység: mindegyik a szerelemről szól s a reneszánsz 
szellemét képviseli."13 

- Apollonius históriája. Ezzel a szerelmi, de nem udvari szerelmi történettel kezdődik a kódex 
Fanchali Jób által másolt törzsanyaga. Benne van az 1591-ben megjelent Apollón tus egyik mintája is: 

- Pataki Névtelen, Eurialus és Lucretia. A Balassi pályakezdésével egy időben íródott széphistória 
helyenkénti moralizálása ellenére az első olyan magyar nyelvű művek egyike, amelyek már az udvari 
szerelem ideológiájában fogalmazódtak. Szerzőjét egyesek Balassival azonosítják,14 én inkább a 
fiatalon elhunyt Dobó Jakabbal, a pályakezdő Balassi költőbarátjával, akit Szamosközy István a 
rejtélyes „Ungaricae iuventutis princeps" kifejezéssel jellemzett. (Legutóbbi előadásában Klaniczay 
Tibor járult hozzá e kifejezés magyarázatához, rámutatva, hogy a „princeps" a reneszánsz szellemi 
társulások - akadémiák - vezetőinek címe volt, mint ahogy később Forgách Mihályt is, „Pallas 
magyar ivadékainak" Iustus Lipsiusszal levelező büszkeségét, „princeps nostrae iuventutis"-nak fogják 
nevezni.)1 s 

- Hiteles Balassi művek. A Szép magyar comoedián felül nyolc Balassi-verset tartalmaz a kódex, 
melyek közül hetet egy csoportban találunk.16 Az első és utolsó darab kivételével - jóllehet, 
kihagyásokkal - a Maga kezével irt könyvének sorrendjét követik, s megvan a kódexben ez a fontos 

13 Balassi Bálint Szép magyar komédiája - A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei, 
közzéteszi Ján MISIANIK, ECKHARDT Sándor, KLANICZAY Tibor, Bp., 1959, 26. 

14KOMLÓVSZKI Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia, in ItK, LXXIII 
(1969), 391-^06. 

1'KLANICZAY Tibor, .Dallas magyar ivadékai", előadás a keszthelyi Rimay-ülésszakon, 1982 
május. 

16 KLANICZAY Tibor és ECKHARDT Sándor kommentárját, ill. kiadását 1. Balassi Bálint Szép 
magyar komédiája - A Fanchali Jób-kódex..., 14-15, 45-48,129-142. 
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versközi megjegyzés is: „Ez az Juliárul szerzett énekeknek az vége. Következik más."Néhány nyilván
való s a Balassa-kódexszel közös szöveghiba is arra vall, hogy e verscsoportot az 1589-es ősmásolatból 
kell eredeztetnünk. Mivel viszont az Ó magas kősziklák echós versnek kéziratunkban előforduló 
változata kétségkívül szerzői variáns, akár arra is gondolhatnánk, hogy e verscsoportot mint mutat
ványt, talán magának a szerzőnek utasítására és változtatásaival írta ki az ősmásoló. Bizonyos fokú 
megkomponáltságra vall a Krisztina nevére (itt valamiért csak K. N.) írott vers átdobása a Júlia
szerelem utániak közé (járatlan személy a Júlia-versek közé is keverhette volna), s az echós vers címébe 
beszorított - a Maga kezével írt könyvében másutt részletesebben olvasható - magyarázat: „mert 
Juhának nevezte volt az szeretőjét, noha más volt neve". Akár Balassi, akár más válogatta egybe, a 
csoport mind a hét darabja az udvari szerelem eszmerendszerében fogalmazódott, s ez elválasztja őket 
attól az egy Balassi-verstől, mely más úton, évekkel korábban került bele a Fanchali Jób-kódexbe. Ez a 
költemény - a Most adá virágom nékem bokrétáját - még félig-meddig az ifjúkori női dalok 
szellemében fogant. Bár a férfi a beszélő, a nő ajánlkozik fel, s a 3. versszakban „hanem viszont én is 
oly legyek, azt kéri" csupán. 

- Pajkos ének. Bár Stoll Béla kimutatja, hogy ez az archaikus hangú hegedős-ének nem sokkal 
lemásolása előtt állhatott csak össze, Klaniczay Tibor bizonyítása szerint a Pajkos ének alapjául 
szolgált kisdalok jóval korábbi szerzemények voltak: az ének egyik előzményét az 1545-1550 közötti 
évekre keltezhetjük.1 ? Ami a Pajkos éneknek a szerelmi költészettel való összefüggését illeti: a 23. s 
következő versszakok: erotikus dicsekvés, a 21. - Stoll Béla elemzése szerint - az erőszakos nemi 
közösülésre vonatkozó trágár célzás, a 17-20. pedig trágár női dal. 

- Meg csal az Cupido. Az 1591-ben írott költeményben helyenként már vannak nyomai az udvari 
szerelem ideológiájának, különösen a 2., 7. és 8. versszakban. Azonban egyúttal nyilvánvaló, igen erős 
Balassi-hatás is mutatkozik. Szinte szóról szóra való átvételek tömege az első hat versszakban. Ebből 
tehát az udvari szerelmi költészet Balassi előtti hagyományára nem következtethetünk. 

- Már eljött én utam. 1593-ban íródott. Balassi szerelmi ajándékokról szóló verseinek hatása erősen 
látszik a költemény - hasonló témájú - 6-7. versszakán. Az igen ritka metrum is bizonyára Balassitól 
való. Balassi Siralmas nékem kezdetű női dalának és a Horvát Ilona énekének kifejezéskincsére 
emlékeztet a mű eleje, különösen a 3. szak. Ezt a tájékozódást erősíti az albaszerű indítás is. Nem 
bizonyosan téved az, aki a művet párbeszédnek olvassa. Balassi udvari ideológiáját a névtelen költő 
nem vette át. A holtig való .szolgálat említése (6-7. szak), a „rabság" és a ,jó szóld" dimenziói nélkül, 
levelekből is ismert búcsúzási fordulat. 

- Sötét ködbül alég tisztult vala szép hajnal. Az 1603-ban szerzett költemény Balassi hatását 
mutatja pl. 14., 45., 56. sorában. Félig női dal: a szerelmes (férfi) és a fülemüle (nő) párbeszéde. Ez a 
nemi szereposztás szintén Balassi hatása lehet. Világirodalmi párhuzamok - a magyar költészetben 
pedig Széchy Fruzsina vallásos éneke és Wathay Ferenc emlékezetből lejegyzett női dala18 - alapján 
elképzelhető, hogy nálunk már korábban létezett az a verstípus, amelyben nem a férfi, hanem a leány 
fordul a fülemüléhez, s fülemüleversében Balassi talán ezt a tradíciót fordította meg. A kódexbeli 
ének, mint felerészbén női dal, közelebb áll a populáris regiszterhez. Az is a korábbi hagyomány 
emléke lehet, hogy a férfi által mondott sorok gyakran inkább illenének nő szájába, így mindjárt a mű 
elején: „Kis kertemben hogy sétálék fáradt sok gondval, Hát bé fedett szép virágim újultanak . . ." A 
költemény egyébként - nyilván Balassi hatására - régies vonásai ellenére otthonosan használja az 
udvari szerelem feudális kifejezéskincsét: ilyen a „kegyelem" azonosítása a „szerelemmel", az „én 
szívemnek fejedelme" szókép (27., ill. 14. sor) stb. 

- Bujdosván, fáradván, szerelmem képe. A Horvát Ilona énekére, illetve a Siralmas nékem 
archaikus Balassijára emlékeztet a vers 1. és 5. szakasza. Udvari gondolkodásmód alig - legfeljebb 
utolsó sorában - jellemzi a művet. Klaniczay szerint a másoló Fanchali Jób János saját szerzeménye. 

- Meg szerette szállását. Bizonyára a Balassi előtti erotikus líra hagyományára vezethető vissza a 
költemény számomra áttekinthetetlen állatszimbolikája. A „hölgy" 'menyét' és ugyanakkor 'nő' 
jelentése világos, de már pl. az 5. versszakban szereplő „ikra" szó egy másik versben Eckhardt Sándort 

17/. m., 202. STOLL Béla, A Pajkos ének és a népköltészet, inuItK, LXXVI (1962), 448-484. 
1 *RMKT 17, III, 235 -238. A fülemüle-énekről 1. ÁCS Pál, Wathay Ferenc:Áldott filemile..., in: 

ItK, LXXXIII (1979), 173-186. 



csúnyán megtréfálta.19 Anélkül, hogy a megfejtéssel kísérletezni mernék, a 7-8. szak viszonylag 
világos beszéde alapján a nokultusz nélküli erotikus líra műfajába osztanám be az éneket, Gerézdi 
„lator virágének" műfajának rokonságába, jóllehet, a lírai én ezúttal nem tetszeleg az erkölcsi 
magasabbrendűség e műfajban szokásos pózában, s egyáltalán nem törekszik szabadszájúságra, sőt 
hagyomány szentesítette szimbólumokkal él. Az udvari frazeológia a versből teljességgel hiányzik. 
Balassi hatása nem állapítható meg. 

- Egyszer vala én életemben. Lator virágének, erotikus dicsekvés, közelebbró'l nó'-katalógus, egy
szersmind - vö. 14-15. versszakával - táncdal. A Balassi-hatás kérdéséhez íme két versszaka: 

„Tizediknek neve Júlia, 
Német leán, Bécsben lakása, 
Csak szónak állna, 
Bécsben nála ha ki meg szállna. 

Tizen egyediknek neve Sophia, 
Ki az ifjakot hozzája híja, 
Igen síja-ríja, 
Mert nem akar egyedől hálnia." 

A „két bécsi virág"-ról szóló Balassi-költeményben (e vers mintájában), mint egyéb „latrikánus 
vers"-eiben is, Balassi megszüntette, pontosabban az udvari szerelem eszmerendszerébe építette be a 
lator virágének műfaját. Minden latrikánus versében, az itt szóban forgóban is, elhelyezett egy-egy 
világos utalást arra, hogy ez az udvari szerelem erkölcsének szempontjából rossz út példázata. Fancháli 
Jób-kódexbe\i epigonja Balassi újítását nem vette át, a műfajt visszavezette a populáris regiszterben 
megszokott hagyományhoz. 

- Virág ének. A címében is virágéneknek minó'sített költemény szerzője tudta, hogy Balassi milyen 
gyökeresen átformálta e műfajt. Udvari eszmeiségű művén ugyan világosan érződik Balassi hatása 
(különösen a 42., 51—53., 60., 62. sorokban, valamint a költemény első felének platonikus lélekcsere-
metafórájában), mégsem utánzó. Metrumválasztásában, az ismétlődésszerkezet féktelenségében eredeti 
úton járt: 

„Lölköm, Kata, Kata, lölköm, szép Kata, 
Cara Kata, cara, lölkem, Kata, 
Lölkem, Kata, szép Kata, Kata cara, 
Szívem, Kata, két szemem világa vala az Kata." 

- Reméntelen képpen minap történetből. Ez is udvari és ebben is van Balassi-hatás, sőt a mű 14 
versszakából 5 szóról szóra Balassitól való. A költő hölgyének neve Iffis. Ezt a nevet (Iphis) alephtes 
sive votum szerzője, George Buchanan alkotta, az Iphigenia névből való elvonással. Művét - melynek 
lefordításába Balassi is belekezdett - , tudjuk, Illyefalvi István fordította le és adta ki (1590), ez az 
Eurialus és Lucretia (Dobó lakab? Balassi?) iskolájához tartozó költő. Ez a minta sem egészen 
független Balassitól vagy ifjúkori költőbarátjától. 

- Gyönyerősége szívemnek. Hellyel-közzel (pl. a 7. sorban) udvari terminológia, igen erős hatások. 
A szerző utal is Huszti Péter, a Lévai Névtelen, Enyedi György széphistóriáinak tárgyaira, a legerősebb 
mégis a Balassi-hatás: az egész mű a Szabadsága vagyon szellemével tart rokonságot. Bár egy-két hiba 
talán a szövegromlás számlájára írható, a szerző mintha nem mozogna túlságosan otthonosan a 
Balassi-típusú udvari költészet humanista díszletei között: 

„Venus anyám [!] hogy meg szána, 
Zsidóiul [Cupidótól? ] hogy meg ellenze. 
Aeneasé már az Didó . . . " [ ! ] 

1 »Erről GERÉZDI Rábán,Balassa János éneke sólymocskájárul, inltK, LXIX (1965), 689-693. 
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- Jövel az táncba én velem, én szép társom. Lator virágének, közelebbről katonaének és táncdal, 
melyben hiába keresnénk udvari frazeológiát. A 4 -5 . versszakra hathatott a Vitézek, mi lehet lovagi 
életeszménye, a metrum pedig a két „bécsi virág"-ról szóló Balassi-vers legközelebbi rokona, de nem 
azonos azzal (a10a10al0ai0a6a6al 0, ill. a10a10a10a10asa6a10/. E nem szolgai Balassi-követés 
mellett még néhány kézenfekvő' stíluskritikai érvvel alá lehetne támasztani azt az impressziót, hogy ezt 
a szép éneket is a kódexbeli Virág ének költője írta. 

- Hajnal. Nem alba, hanem - Stoll Béla meggyőző párhuzamai alapján2 ° - a folklórból ismert 
hajnalének: nászéjszaka utáni köszöntő. A mi szövegünk erotikus célzásokban gazdag lator virágének és 
- utolsó sora alapján némileg - házasének keveréke. Balassi-hatást nem mutat. 

- Nyitrai Pál, Nosza, Páriz, vedd kezedben nyiladat. Nem sokkal Fanchali Jób másolatai után 
került be a kódexbe. Balassi-epigon műve ez az udvari ének is, melyet szerzője egy bizonyos Júliához 
intézett, hasonlóan számtalan XVII. századi szerelmi költőhöz, akik a Balassi korában még rendkívül 
ritka, Balassi hatására népszerűsödő Júlia név használatát éppúgy kötelezőnek érezték, mint ahogy az 
udvari szerelmi líra elterjedése idején az olaszoktól a franciákig sok költő provanszál nyelven írt. 
Nyitrai Pál is botladozik a mitologizmusok között, összekeveri Parist Cupidóval, ő is „Venus 
anyám"-ról beszél, Echót Didóval azonosítja: „Echo, te kis Didó." Balassi - költői álnevén Credulus -
maga is bekerül ebbe a mulatságos mitológiába. Júlia, mint a vers mondja, 

„Alá s föl jár, sétál palotájában, 
Kis Credulus engeszteli bújában, 
Lantját veri jobb kéz felől mellette, 
Melynek szova bús szívít engesztelte." 

Értékelés. A Fanchali Jób-kódex nagyon hasonlít a Csereyné-kódexie abban, hogy mindkettő 
históriás énekek gyűjteményének indult volna, s mindkettő kora szerelmi költészetének antológiájává 
lett. A későbbi kódex anyaga felmérhetetlenül gazdagabb a korábbiénál. Ezt Balassi hatásával magya
rázhatjuk, aki a két kézirat keletkezése közötti időben működött. Nincs ebben túlzás, ha meg
gondoljuk, hogy a Fanchali Jób-kódex magyar nyelvű anyagának alig van olyan darabja, mely ne lenne 
összefüggésbe hozható Balassival vagy ifjúkori költőtársával, a Pataki Névtelennel. A kódex szerelmi 
költői közül többen az udvari szerelem ideológiájában fogalmaztak. Ezek a költők mind Balassi jól 
kimutatható hatása alatt álltak. Mások Balassitól tanult kifejezéseikkel továbbra is a nagyobb hagyo
mányú populáris regiszter műfajait gazdagították. Sok hasonló példát ismerünk: elég a Balassin is 
nevelkedett Wathay Ferenc női dalára gondolni, vagy arra az erdélyi periratokból ismert hímzett 
(valóban asszonytól származó) női szerelmesversre,2' amelyen világosan látszik Balassi búcsúénekének 
hatása. 

8. Alciatus-toldalék 
\ ^ — 

A kéziratot elsőként ismertető Varjas Béla szerint 1600 előtt,22 Stoll Béla szerint 1596 körül 
másolták egy Alciztus-Emblemata végéhez kötött lapokra. Stoll, 5. szám. A keltezés azon alapul, hogy 
Paulus Kramer, a kötet hajdani tulajdonosa, a toldalék elejére és végére feljegyzéseket írt, s ez megadná 
a feljegyzések közötti versek bemasolásának terminus ante quem-jét. Azonban - mivel a feljegyzések 
és a versek között bőséges hely maradt - nem állapítható meg minden kétséget kizáróan az, hogy 
vajon a verseket bejegyző személyek hagytak-e üresen lapokat a toldalék elején és végén, s az üresen 
hagyott lapokra írt később Krämer, vagy Krämer a toldaléknak csak az elejére és a végére irkált, s az 
üresen hagyott lapokra utólag másolták be a verseket. Ha Varjas és Stoll helyesen minősítették volna a 
versek után következő Kramer-bejegyzést 1594-1602-re szóló prognosztikonnak, tehát 1594-nél nem 
újabb keletű írásnak, akkor - tekintve, hogy a versek között 1596-ban szerzett, keltezett mű is van -

20RMKT17, 111,566. 
2 ' Asszonyok és férfiak tüköré, közzéteszi VIGH Károly, Bp., 1980, 299-306. 
2 2 VARJAS Béla, Kilenc régi magyar ének, in Magyar századok, Bp., 1948,102. 
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Kramer bejegyzése épp fordítva, a terminus post quem megállapítására lenne csak alkalmas. Mivel a 
toldalék tehát nem egészen bizonyosan 16. századi, egyelőre ki kell zárni a vizsgálatból. 

Értékelés. Az Alciatus-toldaléknak mind a kilenc szövege vallásos ének, nagyobbrészt személyes 
hangúak. A kézirat kihagyása nem jár lényeges következményekkel. 

9. Eredmény 

A kódexek versanyagát célszerű táblázatba rendezni. (Figyelmeztetés: 1. a fiatalon megözvegyült 
asszony panasza nemcsak a női dalok, hanem a személyes vallásosságú énekek között is szerepel, 2. az 
Eurialus és Lucretia nemcsak udvari szerelmi történet, hanem általánosabban széphistória is, 3. a 
Pajkos ének kisdalai: egyetlen tétel, 4. a Fanchali Jób-kódex udvari szerelmi lírájából 7 darab Balassi 
szerzeménye.) 

kollektív 
gyülekezeti 

ének 

személyes 
vallásosságú 

ének 
históriás 

ének 
szép

história 

női dal, 
lator virág

ének, táncdal 

udvari 
szerelmi 
történet 

udvari 
szerelmi 

líra 

Zay-ugróci kézirat, 
1558-60 4 

Csereyné-kódex, 
1565-79 2 1 2 3 

Lenartich-toldalék, 
1579-86 1 3 1 

Kolozsvári toldalék, 
1580 2 

Murád kézirata, 
1580 után? 

Palatics-kódex, 
1588-89 2 3 2 

Fanchali Jób-kódex, 
1595-1608 2 2 8 1 13 

A közvetlenül nem tanulmányozható Zay-ugróci kézirat még a közcélú énekgyűjtemények emlékét 
őrzi (gyülekezeti énekeskönyvek, históriás énekeket tartalmazó krónikák). Ilyen gyűjtemények az 
1560-as évek körül már nyomtatásban is rendszeresen megjelentek. Azok a későbbi kéziratos vers
gyűjtemények viszont, amelyeket a XVI. századból ma is ismerünk, magánhasználatra készültek. Ugy 
látszik, az igényes, magán jellegű versolvasás gyakorlata Balassi működésének korszakában, azzal 
párhuzamosan terjedt el. 

Milyen műfajú verseket másoltak be e magánolvasók? A históriás énekek iránti érdeklődés nem 
volt feltűnően nagy, de állandó volt. A kódexekben ez a műfaj hasonló arányban szerepel, mint a kor 
nyomtatott irodalmában. Már valamelyest többször fordulnak elő széphistóriák, melyekben gyakran 
igényesebb a történetmondás szerkezete, nagyobb szerepe van a fikciónak, és egyre gyakrabban téma a 
szerelem, sőt - az Eurialus és Lucretiábm - az udvari szerelem. Az 1570-es-90-es évek nyomtatott 
irodalmában a műfaj hasonló előretörése figyelhető meg. Már a vallásos versek válogatásában kiáltóan 
eltérnek a nyomtatott és a kéziratos források. 1560 utáni kódexeink másolói kifejezetten előnyben 
részesítették a személyesebb hangú vallásos lírát a kollektív gyülekezeti énekeknél, ezek viszont a 
nyomtatott énekeskönyvekben jutottak feltétlen túlsúlyra. Teljes az aránytalanság a női dalok, lator 
virágénekek, táncdalok, udvari szerelmi dalok esetében: ilyen műfajokat kizárólag a kéziratos források 
őriztek meg a számunkra. Vagyis a XVI. századi verses kódexek elsőrendű forrásaink, ha általában a 
lírát, egyedülállóan értékes forrásaink, ha különösen a szerelmi lírát tanulmányozzuk. Ezek a források 
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valósággal predesztinálva vannak tehát arra, hogy segítségükkel a Balassi előtti állítólagos udvari lírára 
vonatkozó ismeretekhez jussunk. 

Az eredmény negatív. XVI. századi versgyűjteményeinkből egyedül a már Balassi halála után 
készült Fanchali Jób-kódex közöl nem Balassitól írott udvari dalokat, összesen hatot. Ezek mind
egyikén jól kimutatható Balassi hatása. A kódex archaikusabb, nem udvari erotikus költeményei közül 
néhány darab tartalmaz olyan nehezen érthető jelképes kifejezéseket, amelyek a műfaj mélyen 
hagyományos jellegére engednek következtetni. Hasonló következtetésre a kódex udvari énekei nem 
nyújtanak lehetőséget: udvari terminológiájukban Balassi és a Pataki Névtelen kifejezéskincsét használ
ják. 

E korábban kiaknázatlan műfajtörténeti forráscsoportnak, a XVI. századi kéziratos vers
gyűjteményeknek elemzésével sikerült tovább csökkenteni annak valószínűségét, hogy a Balassit 
közvetlenül megelőző költőnemzedék az udvari szerelmi lírát is művelte volna. 

10. Kitekintés más irodalmakra 

A dolgozatban alkalmazott műfaji osztályozás nagymértékben egy olyan tipológián alapult, 
amelyet az összehasonlító líratörténet számára már korábban részletesen kidolgoztak. Theodor Frings, 
Leo Spitzer, Paul Zumthor, Pierre Bee, nálunk Zemplényi Ferenc műveire hivatkozhatom.23 A 
tárgyalt kódexek azonban az összehasonlító irodalomtörténeti kutatás hagyományosabb, nem 
tipológiai változatát, a közvetlen irodalmi hatások vizsgálatát is szükségessé teszik, XVI. századi 
kéziratos versgyűjteményeink ugyanis nemcsak magyar nyelvű verseket tartalmaznak. A kódexek 
tanulmányozása közben általam nem ismert nyelveken is szövegolvasásra kényszerültem. Ismereteim 
fogyatékos volta miatt a más irodalmakkal való kölcsönhatások terén csak kérdéseket tehetek fel.2 4 

- Török. A Palatics-kódex bizonyára a hódoltsági Magyarországon vagy Erdélyben keletkezett, s az 
itt élő irodalmi hagyomány tükre. Nemcsak magyar, német, horvát, latin szövegei alapján gondolhatjuk 
ezt. Az egyik, J. H. Mordtmann által kiadott és lefordított török költemény a tatai harcokról számol 
be.25 Tudjuk, a török költészet nagy hatással volt Balassi - és rajta keresztül követői - szerelmi 
költészetére. Feltétlenül össze kellene tehát vetni a kódexnek Németh Gyulától nem vizsgált török 
szövegeit is Balassival. E szövegek egyike Mordtmannt egyenesen Ioannes Secundus egyik Csdfcjára 
emlékeztette!26 

Guilhem de Peitieu egyik, a Balassi-versszak típusába tartozó versformáját egyesek az andalúziai 
arab zadzsalversszakból, mások az új típusú paraliturgikus sequentiából eredeztetik. Analógiásán Balassi 
legjellegzetesebb metrumai is egyrészt az új sequentiából, másrészt az arab zadzsalformához nagyon 
hasonló török müräbbac mértékből eredeztethetők. (Ilyenben íródott a Palatics-kódex mindkét 
török-magyar szerelmesverse.) A zadzsal és a müräbbac esetleges összefüggését persze turkológusnak 
kell kimondania.2 7 A Palatics-kódex másolójának arab műveltsége a bemásolt szövegek alapján minden
esetre kétségbevonhatatlan. A metrikai kérdésnek az ad különös fontosságot, hogy ez Guilhem de 
Peitieunál, az első trubadúrnál, de ugyanígy Balassinál is, megvilágíthatja udvari szerelmi költészetük 
genezisét. 

- Horvát. A soknyelvű Palatics-kódex csekély horvát anyagának, ennek az egyetlenegy versnek, 
semmi köze a velencei befolyás alatt álló dalmát tengerpart virágzó szerelmi költészetéhez. Horvát -
nem szerb - voltára címe (Chirwat türkisi) bizonyíték ugyan, de nem következtethetünk belőle arra, 

2 3 Leo SPITZER, The Mozarabic Lyric and Theodor Frings' Theories, in Comparative Literature, 
IV (1952), fasc. 1, 13-22; Paul ZUMTHOR, Essai de poétique médiévale, Paris, 1972; ZEMPLÉNYI 
Ferenc, A korai trubadúrköltészet kérdései és Guilhem de Peitieu „új dala", in FK, XXIV (1978), 
425^145. 

24 KOVÁCS Zsuzsa szíves volt elolvasni ezt a fejezetet. 
21SLiteraturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit, 135. 
26I. m.,132. 
2 7 Érdekes módon nem érinti ezt a kérdést NÉMETH Gyula, Balassa Bálint és a török költészet, in 

Magyar századok, Bp., 1948, 99-100. E. J. W. GIBB./á History of OttomanPoetry, London, 1900,1, 
72, 91,94 stb. a müräbbac kettős - népi és tudós [(arab-)perzsa] - eredeztetésének híve. 
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hogy a dalmát reneszánsz és a magyar irodalom között milyen kapcsolatok lehettek: ez is, mint a 
Fekete szemű, szeműdükű, egy töröknek, bizonyos Mehmetnek, helyi nyelven írott udvarló éneke. 
Elsó' ismertetője, Gévay Antal, megkockáztatta azt a feltevést, hogy Mehmet azonos a Fekete szemű, 
szeműdükű „divinyi" költőjével.28 A „Divinyi Mehmet" kombinációt a szakirodalom újabban egy
értelműen elutasítja, pedig a török-horvát szerzemény a kódexben nemcsak, hogy közvetlenül a két 
török-magyar után következik, hanem műfajilag és versformájában is megegyezik a Fekete szemű, 
szeműdükű kezdetű szöveggel. Ha szerzőjük nem azonos, akkor tehát ez az Ah nevista dúsa moje 
kezdetű költemény rendkívül meggyőző bizonyítéka lenne a müräbbac-forma (a török zadzsal?) 
expanzív jellegének. 

-Német. 19 német éneket tartalmaz a Pahtics-kódex. Ez már a hazai németség dalkultúrájának 
jelentős emléke, ha elfogadjuk, hogy a kézirat magyarországi vagy erdélyi eredetű. A magyar költészet
tel való egybevetése nem halogatható. Ezúttal egyetlen párhuzamra hívnám fel a figyelmet. 

Szabó T. Attila több cikkben is foglalkozik azzal a - XVII-XIX. századi énekgyűjteményekben és 
a folklórban egyaránt gyakori - műfajjal, amelyet „a diák dicsérete" néven említ. Korábbi tanul
mányában megállapítja, hogy az egyik, általa vizsgált szöveg „Németországban járó diákjaink révén 
kerülhetett előbb valamelyik (vagy egyszerre több) iskolánk diákságához, s innen a diákok köz
vetítésével a nép közé".29 Később lehetségesnek tartja, hogy inkább „a hazai németség közvetítésével 
kell számolni.3 ° A Palatics-kódexhen olvasható, Es bolt ein madlein halber haben kezdősorú dal nem 
pontosan feleltethető meg a Szabó T. Attila által tanulmányozott szövegnek, hiányzik pl. belőle a 
párbeszéd, de ugyanabba a műfajba tartozik, és mindenesetre sokkal korábbi. Stoll Béla közli néhány 
XVIII. századi magyar nyelvű változatát.3' Az adat egyrészt Szabó T. Attüa második feltevését, 
másrészt a Palatics-kódex hazai eredetét támogatja, és szükségessé teszi a többi szöveg összehasonlítá
sának az elvégzését is. 

A dalgyűjtemény egyébként főként gyülekezeti énekekből áll (háromnak Luther a szerzője), 
valamint három világi dalból, melyeket E. Mittwoch hagyományos, „erősen erotikus" diákdaloknak 
minősít.3 2 Ugy látszik, a hazai német evangélikus diákság dalkultúrájában az udvari énekeknek nem 
volt jelentős szerepük. 

- Szlovák. A Fanchali Jób-kódex őrizte meg a szlovák szerelmi líra legkorábbi emlékeit: 8 dalt a 
XVI-XVII. század fordulójáról. Röviden végigtekintek rajtuk. - Páni mátka, pán otec. Női dal, 
párbeszéddel. Udvari ideológiától érintetlen, archaikus szöveg. - Ach, poteseni mé roztomilé. Udvari 
gondolkodás nyomát mutatja esetleg a 3. versszak (jutalom), talán a 4. (vígság) és mindenekelőtt a 8. 
(megsebesítés). Mindezek a helyek - s talán még a mű első két sora is - valamelyest Balassira 
emlékeztetnek. A más szépségek felé való fordulás is Balassi gyakori gesztusára hasonlít. - Mysél, 
serdcek Bohu ja mám. Ez sem egyértelműen udvari: házasságért könyörög. Udvariság nyomai a 6. 
(irigység) és különösen a 8. (szolgálat) versszakban, ahol egészen Balassi terminológiájára emlékeztet: 
„paniam, pannám verne sluzil", 'kegyeseknek, szüzeknek hiven szolgált'. - Pane Boze mily. Udvari 
ének, mely ugyan - ha Sziklay László értelmezése pontos3 3 - utolsó versszakában a hitvesi szeretetet 
említi. Benne van a Cupido nyüától való megsebesülés (7. versszak), a szolgálatba fogadás 
(5.) motívuma mellett a XVII. századi magyar énekekben is szokásos példaanyag: Orpheus, Hector, 
Helena, Pyramus, Thisbe, valamint egy bizonyos Antifora (?), aztán Gisquardus, Lucretia: olyan 
nevek, amelyeket a szerző talán a magyar széphistóriákból ismert (bár a szövegkörnyezet alapján ez a 
Lucretia inkább a római asszonnyal azonosítható). A 3. szak első sorát - „Jakz Orfej Tarsu" - Sziklay 
így értelmezi: „Mint ahogy Orfeusz Tarziszt." Lehet, hogy ez is magyarizmus, és inkább így for
dítandó: „Mint ahogy Orfeusz társát." Az ének valószínűleg a XVI. századi magyar szerelmi költészet 
terminológiájának hatását mutatja. - Mejz, ty, litost, má najmilsi. Félig női dal: párbeszéd a rossz 
férjhez adott lány és kedvese között. Meglehetősen régies, az udvari eszmerendszertől alig érintett 
szöveg. A 8. versszakban egy hely - Sziklay fordításában: „felforralják elméd" - esetleg Balassi 

2 »GÉVAY Antal, Literatúrai különösség, in Tudománytár, V (1839), 326-328. 
29SZABÓ T. Attüa,Nyelv ésirodalom, Bukarest, 1981, 178. 
30 lm., 175. 
3 ' Virágénekek és mulatónóták, közzéteszi STOLL Béla, Bp., 1956, pl. a 74. sz. 
3 2Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit, 89. 
3 3 MISIANIK kiadását az ő fordításai kísérik. 
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kedvelt „gerjed" szavának emléke? - Boze, pozal toho. Női dal: az elhagyott lány szól a férfihoz, aki 
mást vett el. Nem udvari regiszter. Esetleg a Lévai Névtelen hatására gondolhatunk 10. versszak 
alapján: „ . . . historiu Heleny, co [Sziklay „melyet"-tel fordítja] Paris miloval". - Darovals' mne, 
Boze, tak. Ha jól értelmezem, ez is női dal, de már ellátva a magyar udvari költészetből is ismert 
díszletekkel (Cupido nyilától sebesülni, pelikánvérrel táplálkozni). - Lilium, kviti sadila. A szép lány 
leírása némileg emlékeztet az Árgirusta., Bogáti Fazekas Aspasiájéxa, de a leginkább Balassinak a szűz 
Margitról szóló versére. Ismerős a többi klisé is (vígság, ifjúság, megsebesítés, rabulejtés, szolgálat), 
melyek alapján az udvari költészetbe osztható be. 

Az ebő szlovák szerelmes versek meglehetősen hasonlítanak a Fanchali Jób-kodex magyar verseire 
atekintetben, hogy részben az arisztokratikus, részben a populáris regiszterben fogalmazódtak, és elég 
erős valószínűséggel kimutatható rajtuk a XVI. századi magyar szerelmi költészet hatása. Felfedezőjük, 
Ján Misianik, egyenesen Balassi szerzeményeinek tartotta őket, nyüván tévesen. 

- Román. Ha az első szlovák udvari énekek magyar hatásra keletkeztek is, könnyen elképzelhető, 
hogy a populáris regiszter szlovák dalkincse szintén hathatott a magyar költészetre. A román költészet 
esetében ez bizonyos: Balassi két román énekre hivatkozott nótajelzéseiben (egyikük női dal), s ezek 
az idézetek a román szerelmi líra ma ismert legkorábbi töredékei. Az első, teljes terjedelmében 
fennmaradt szöveg, az ín pára de foc arde inima mea viszont köztudomásúlag egy XVII. századi 
magyar szerelmi éneknek, az Égő lángban forog szívem kezdetű dalnak a fordítása. Ez már udvari 
szerelmi dal. 

Az 1580-ban másolt Kolozsvári toldalék sorközei és lapszélei - immár XVII. századi írással -
megőrizték az Égő lángban forog szivem egy ismeretlen változatának töredékét is. Az eddig leg
régebbinek tartott3 4 variáns egyik versszaka így hangzik: 

„Vajha valaha még egyszer oly időt érnék, 
Mellyben te szép személlyeddel szemben lehetnék, 
Iszonyú fekete gyászban meg fejérednek, 
Tűlöm el múlt vigasságom még meg adatnék." 

A most előkerült - talán legkorábbi lejegyzésű — változat egyik szava világosan bizonyítja, hogy az 
első teljes szövegű román szerelmesvers magyar eredetijét Balassi egyik követője szerezte: 

„Vajha valaha, míg élek, oly időt érnék, 
Hogy te veled, szép Júlia, beszélgethetnék, 
Iszonyú fekete gyászom meg fejérednek, . /* 
Tőllem el költ vigasságom helyre adatnék." 

« 

XVI. századi kéziratos versgyűjteményeink szlovák és különösen román vonatkozású anyaga 
alapján megfogalmazható az a feltevés, hogy Balassinak és iskolájának szerelemtana még a magyar 
nyelvterület határain kívül is kezdeményező irodalomtörténeti hatást fejtett ki. 

34RMKT17, 111,131. 
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