
HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 15 
 

 67

Kelemen Mária 

 

Ahová elérkezhetünk. 

Melyik felekezeten át vezet az út a boldogsághoz? 

A címben feltett kérdésre Balassi Bálint költészetének egyik kiemelkedő verséből, istenes 
énekei közül talán a legnagyobb formátumú, mesterien megkomponált Adj már csendessé-
get... kezdetű és című műből kaphatunk egyértelmű, hiteles választ. A vers keletkezése az 
1589–1594-es időre datálható. 

A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében – ezzel a címmel jelent meg, először 
1977-ben a Magvető Kiadó gondozásában, majd 1984-ben a Tankönyvkiadó jóvoltából Né-
meth G. Béla gazdag mondanivalójú elemzése (1984, 71‒101). A tanulmányt az Új Írás című 
irodalmi folyóirat is közölte az első kiadás megjelenésének évében (1977/4, 11–20). 

A nagy versekről azonban a jó, számos fontos aspektusra kiterjedő interpretációk után is 
marad még mit mondani.  

A Balassi-év1 elmúltával a költő és életműve nem veszíthet aktualitásából. Ezt igazolandó 
egyetlen szempontot szeretnék kiragadni a költeményből. A vers egyik rejtett értékét, jelesül 
az ember megigazulásának Balassi által felmutatott útját szeretném felvázolni és értelmezni 
rövid elemzésemben. 

Olvasatomban Balassi versében biztos híd feszül az evilági és az öröklét között, melynek 
bibliai allúziói hiánytalanul megtalálhatók a költeményben. Németh G. Béla tökéletesen tárta 
fel a versszerkezet hármas tagolását, találóan lélektani triptichonnak nevezve a mesteri kom-
pozíciót (Németh 1984, 81). Az első két versszakban az elemző által hibátlanul megfogalma-
zott expozíciós helyzetrajz mellett azonban az ember – minden ember – kifejezhetetlen lét-
szükségletének esengésig menő elismerése is artikulálódik. A vers felütésének második sora: 
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, / kit sok kín fúr! – egyértelműen Ézsaiás próféta köny-
vének megrázó kezdetére alludál: Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.2 

A párhuzam nem véletlen. A reformáció századának ugyan a vége felé járunk, de az úgy-
nevezett radikális bűnösségről szóló lutheri tanítás elementáris erővel tör felszínre mindenütt. 
Arra a felismerésre utalok, hogy – a középkori skolasztika tanításával ellentétben – az ember 
nemcsak ösztöneiben és érzelmeiben romlott meg, hanem értelmében is önzővé vált. Nem 
lehet véletlen, sem prozódia, sem rím, sem ritmus nem írja elő, Balassi mégis inverz módon a 
bujdosó elme képével kezdi költeményének első versszakában a felsorolást. Legutolsó versé-
nek, az 51. zsoltárnak (Psalmus 51) hetedik versszakát halljuk előcsengeni az elemzett költe-
ményben: Légyek fejérb hónál, s örömmondásoddal / tölts bé az én fülemet, / Élemíts elmémet 
küldvén örömedet, / ne száraszd ki velőmet / Csontomból bánattal, ne nézz rám haraggal, / 
mosd el inkább vétkemet! 

A megrendítő lelki helyzetrajz után a harmadik, negyedik és ötödik versszakokban követ-
kezik Németh G. Béla interpretációja szerint a szubjektív világkép tárgyiasítása, a könyörgő 
argumentálása, a címzett kaptációja (Németh 1984, 85).  

Értelmezésem szerint ehhez társul még a megváltásra való ráutaltság kifejezése után magá-
ra a Megváltóra való hivatkozás. A Megváltó kereszthalálában artikulálódott ígéret számon-
kérése nem egyedül ennek a versnek, hanem Balassi egész Istenhez-fordulásának, istenes ver-
seinek jellegzetes attitűdje. Énekeiben nemcsak a Bibliára, hanem saját életművéből vett 
konkrét költeményekre is alludál. A költői œuvreből vett két példával szeretném állításomat 
alátámasztani. A Lelkemnek Hozzád való... kezdetű Háborúit és szíve fájdalmát számlálván 
kéri Istent, hogy kétségben eséstől oltalmazza címet viselő költemény ötödik versszakában így 
                                                           
1 Balassi Bálint születésének 450. évfordulóját Balassi-év keretében ünnepeltük Magyarországon 2004-ben. 
2 Ésaiás 1,5 
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argumentál: Halld meg imádságim nekem, kit Te alkottál, / Ha bűnömért ostoroddal meghó-
doltattál, / Jusson eszedben amit régenten fogadtál, / Hogy mihelt néked könyörgök, szabadí-
tanál. Ugyanez a számonkérő hang szólal meg a Kegyelmes Isten... kezdetű vers negyedik 
strófájában. Az ének a Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmessen gondját, s 
terjessze is reá újabb áldását címen szerepel a kritikai kiadásban3. Mi hasznod benne, hogy ha 
veszélyre jutok kétség miatt, / Kit fiad által hozzád váltottál, mint fogadott fiat!? 

Az érdemnek csakis és egyedül Istenre való alkalmazása a kaptáció fontos eleme, és a jó-
akarat felkeltésének biztos útja Balassinál a tanulmányban elemzett versben is: Nem kicsiny 
munkával: Fiad halálával váltottál meg, / Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. 
– olvassuk a harmadik versszakban. 

A Megváltóra és a megváltásra utalás után ismét értelemszerű, kristálytiszta logikát követő 
a folytatás: az isteni irgalom eléggé megmutatta elszánását az ember megmentéséért, ha saját 
életét sem kímélte. Németh G. Béla interpretációjában a bizalom konklúziója még egy alapve-
tő bibliai pillérrel is gazdagodik (Németh 1984, 89). A megharcolt hit és a jó felismeréséért 
küzdő ima hozza meg ezután a harmadik lépcsőben a feloldást. Az első strófa bujdosó elméje 
és a hetedik versszakban erre rájátszó nyomorult fej gyógyulását a bibliai ígéret teljesítheti be. 
Az igazi megbánásra kézzelfoghatóan jön el Isten megbocsátása oly módon, hogy az ember 
ugyanott folytathatja, ahol felfelé vezető útja megszakadt vétkei következtében. Tudatos bib-
likus gesztus ez Balassinál, nemcsak a végső kétségbeesés könyörgő őselemi megnyilatkozá-
sa. A már idézett Háborúit és szíve fájdalmát... című vers utolsó két versszaka is ezt támasztja 
alá: 

Élsz Istenem, nem akarod veszedelmemet, / De kívánod megtértemet és életemet, / Ne hagyj el hát engem is 
nyomorult hívedet, / Kit bűnéből Hozzád térvén Tégedet követ. // Ne emlékezzél ezután gonoszságimról, / 
Mondd ezt inkább én lelkemnek te jóvoltodból, / Ím én, ki te üdvösséged vagyok: nagy búdból / Kimenteni jelen 
vagyok, azért ne búsulj. (Balassi 1999, 192) 

Balassi, ha úgy tetszik, katolikus és protestáns is – ám korának ez kicsit jellegzetessége is. 
A 16. században a felekezeti hovatartozás sokszor nem mutat vegytiszta képet, inkább a vallá-
si helyzet tarkasága a jellemző. Példaként említhetnénk a század első felének jelentős prédiká-
torát, Dávid Ferencet (1520? – 1579), aki többször váltott felekezetet, vagy akár magát Kál-
vint, aki húsz évig titkolta, hogy szakított régi felekezetével. 

Balassi protestáns neveltetésben részesült, majd feleségével érdekből katolizált. De költé-
szetében a protestáns hagyomány erőteljesebb. Zsoltárfeldolgozásai, istenes énekeinek alap-
témái – a hit általi megigazulás, a személyes, közvetítő nélküli bűnvallás, megbánás, a belső 
megváltozás lehetősége – mind-mind a reformáció által felszínre hozott bibliai kincsek. 

Ady Endre előtti legnagyobb biblikus költőnknek, Balassinak felekezettől való függősége 
eltörpül az életmű gondolatisága mellett. Ez is megerősíti az irodalomtudomány azon igyeke-
zetét, hogy bár a költői életrajz pontossága, a referencia nem elhanyagolható, ám szerepe 
számos életmű esetében mégis szekundér. Elsődleges célunk mindenképpen az a törekvés 
legyen, hogy az esztétikai értékek mentén közelítsünk a szerzőhöz, azok cövekeljék ki az 
életműveket. 

                                                           
3 Horváth Iván - Tóth Tünde (szerk.) 1998. Balassi Bálint összes verse. Hálózati kritikai kiadás, 1.0. Budapest, 
Gépeskönyv. http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/itart.htm (2014.11.25.) 
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Kelemen, Mária 

Where we might arrive. Which denomination leads us to happiness? 

Literary and artistic values, literary oeuvres, the author’s intention, his poetic attitude and the rhetoric of a 
text all bear witness to the characteristics of various denominations. 

We are especially inclined to contemplate and interpret our so-called “biblical poets” (Bálint Balassi’s, Endre 
Ady’s, Mihály Babits’s) lyrical texts from the aspect of Catholicism and the Protestant tradition. 

Bálint Balassi received a Lutheran education, and converted to Catholicism after his marriage. Changing 
one’s denomination was not considered to be unique in the historical context of 16th-century reformation and 
counter-reformation. 

The Protestant tradition dominates in Balassi’s poetry whether we look at his choice of topic or his ideas. 
I wish to support the above statement by the analysis of one of his 19 remaining pious poems, entitled Adj 

már csendességet... [Give me peace]. The masterfully composed poem contains a number of biblical allusions. 
On the other hand, Balassi’s religious poetry is characterised by an especially abundant use of intertextuality 
within his own oeuvre. 

Béla Németh G.’s 1977 analysis inspired me to interpret all the important aspects of the poem, and then, to 
focus on only one detail, namely, the path towards justification as shown by Balassi.  

 


