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Fazekas sándor

Adalékok Balassi költészetének néhány kérdéséhez

Bevezető

Talán joggal remélhetjük, hogy Balassi Bálint költészetével kapcsolatban forra-
dalom előtt állunk, s ha e téren valóban áttörés következik be, az az egész régi 
magyar líratörténetet alapjaiban érinti. Sokan és régóta lankadatlan energiával 
munkálkodnak azon, hogy ez így legyen: Pirnát Antal,1 akinek a hatása, máig 
igen inspiráló; Horváth Iván, akinek kánonformáló könyvével2 mindig öröm 
vitatkozni; Kőszeghy Péter, aki Szabó Géza munkájára is támaszkodva megal-
kotott életrajza3 után hamarosan az életmű tartalmi feldolgozásával is előáll; 
Vadai István, aki fáradhatatlanul dolgozik a filológiai kérdések tisztázásán,4 
Szigeti Csaba, aki Balassi verstani hagyatékának továbbhagyományozódását és 
dekompozícióját tűzte ki értekezése céljául,5 illetve Szilasi László, aki az utó-
élettel kapcsolatos vizsgálódásaiban izgalmas retorikatörténeti szempontokat 
érvényesített.6 Utoljára hagytam közülük az egyik legkitartóbbat: Szentmártoni 
Szabó Gézát, aki igen sokrétű eredményekkel állt elő az életművel kapcsolat-
ban, az életrajz részleteitől a forrásproblémákig, illetve az interpretációs kérdé-
sekig.7 A következőkben adalékokkal szeretnék szolgálni a Balassi-kutatás né-
hány felszínen lévő, sokrétű, az Ünnepelt által nagy elhivatottsággal elemzett 
kérdéséhez. A három terület meglehetősen eltérő: egy verstani, egy interpretá-
ciós és egy jelentéstani problémát szeretnék érinteni e dolgozatban.

1 Pirnát antal, Balassi Bálint poétikája, Bp., akadémai, 1996.
2 HorvátH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., akadémiai, 1978.
3 Kőszeghy Péter, Balassi Bálint – Mag yar Alkibiadész, Bp., Balassi, 2008.
4 Pl. vadai István, Hozzászólás a Hozzászóláshoz = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint szü-

letésének ötödfélszázadik, Gyöng yösi István halálának háromszázadik évfordulóján (Sárospatak, 2004. 
május 26–29.), szerk. szentmártoni szabó Géza, Bp., Universitas, 2007, 141–175.

5 szigeti Csaba, Mag yar versszak, Bp., Balassi, 2005.
6 szilasi László, A sas és az apró madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első 

harmadában, Bp., Balassi, 2008 (Humanizmus és reformáció, 30).
7 E helyütt elsősorban a Balassi-kiadásokat és azok jegyzeteit, Az erdéli asszony kezéről írott vers-

sel kapcsolatos dolgozatát („Mint szép ereklyével…”: Balassi versének hasonlata, és ami mögötte rejtezik 
= A szerelem költői…, i. m., 119–140), illetve Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei című tanulmá-
nyát (ItK, 1999, 635–646) hasznosítom.
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I. A Gianetta Padovana metrikai furcsaságainak hátteréhez

Horváth Iván könyvében felsorolja és elemzi Balassi strófatípusait. Rendszere az 
izometria–heterometria skálán helyezi el Balassi strófáit, iránymutató leírása 
azonban csak utalásszerűen tér ki néhány olyan anomáliára, amelynek talán szin-
tén alapvető tanulságai lehetnek. E kérdésekre legutóbb Csörsz Rumen István 
hívta fel a figyelmet;8 e mostani tanulmány első harmada az ő szempontjai mellé 
szeretne újabbakkal szolgálni.

Horváth Iván Balassi-könyvének leírása a Balassa-kódex 5. verséről, amely a 
Gianetta Padovana nótájára íródott (Nő az én örömem…), a következő:

a20 (10,10) a20 (5, 5, 10) b4 b4 a8 a16.

Ez ismétlődik meg a Repertórium nyomtatott változatában is.9
Nézzük meg – bizony, sokadjára10 –, mi van e mögött az első pillantásra nehe-

zen értelmezhető képlet mögött. 
A nevezetes vers első strófája a Szentmártoni Szabó Géza és Kőszeghy Péter 

által legújabban megjelentetett, a korábbiakon alapuló kiadásban a következő:

Nő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztében,
Bús kedvem sincsen semmi énnékem, mert ismét bévett nagy szerelmében,
Megengedett, fogott kezet, megbékéllett nagy kegyesen,
Halálomtól megtérített, engem csókolván édesen.11

Balassiról tudjuk, hogy az itt láthatónál csak egy szótaggal rövidebb Balassi-strófa-
sor három ütemét egyetlen sorba írta, így az egész strófa mindössze három hosszú 
sorból áll. Ha megnézzük a törzsanyagát tekintve megszerkesztett versgyűjtemény-
ként értelmezhető Balassa-kódexet, a strófa a következő „tagolással” szerepel:

8 Csörsz Rumen István, Vers – dallam – szótagszám: Adalékok Balassi Bálint verstechnikájához = Ba-
lassi Bálint és a reneszánsz kultúra: Fiatal kutatók Balassi-konferenciája (Budapest, 2004. november 8–9.), 
szerk. Kiss Farkas Gábor, Bp., [ELTE Toldy Ferenc Könyvtár], 2004, 13–33. A kérdéshez 
lásd még: Uő, Referenciális versformák Balassi költészetében = A szerelem költői: Konferencia Balassi 
Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöng yösi István halálának háromszázadik évfordulóján (Sárospatak, 
2004. május 26–29.), szerk. szentmártoni szabó Géza, Budapest, Universitas, 2007, 97–118.

9 RPHA 1087. (II, 483.)
10 Virágh László (A Gianetta Padovana nótájára, Magyar Zene, 1976, 3–11) felkutatta a vershez való-

színűen kapcsolódó dallamot, szabó István lantművész pedig megoldotta a dallam és a szöveg 
egymáshoz illesztését egy 1611-es lantkönyv változata alapján (Gyarmati balassi Bálint Énekei, 
s. a. r. Kőszeghy Péter, szabó Géza, Bp., Szépirodalmi, 1986, 269). A vers metrikájáról többek 
között Horváth Iván és Csörsz Rumen István is értekezett itt hivatkozott munkájában.

11 balassi Bálint Összes művei, s. a. r. Kőszeghy Péter, szentmártoni szabó Géza, Bp., Osiris, 
2004, 21. 
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neö az én eörömem most az én szép szerelmem
 erre ualo nisztemben, bus kedvem sinczen semmi
 énnekem, mert ismeg bé uett nagj szerelmiben;
 megh engedet, fogot kezet megh bikeliet kegjessem
 halalomtul meg tirited engem czokoluan édesem.12

Strófánkénti tagolással szerepel a többi versszak is: a másoló nem foglal állást a 
strófákon belüli sortagolás kérdésében.13 

Az említett anomália tehát a belső rímek rendszertelen felbukkanása, egyálta-
lán: a belső rímek lehetséges értelmezése Balassi költészetében. Egy ilyen nyúl-
farknyi tanulmányban csak a kérdés néhány példával való felvetésére szorítkozha-
tunk, remélve, hogy az Ünnepelt is véleményt nyilvánít majd e kérdésben.

A rendszertelen belső rímeket alkalmazó versek életművön belüli eloszlása 
egyértelműnek látszik: azok döntő hányada az első harminchárom versben talál-
ható; ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a helyenként bizonytalan datálású, de 
éppoly heterometrikus istenes énekekről, illetve a fel-felbukkanó, szintén igen 
összetett strófaszerkezetű latrikánus darabokról sem. Balassi versciklusait vizs-
gálva feltűnő jelenség, hogy formai szempontból a kezdeti változatosság, kísérle-
tezés után folyamatos szigorodáson, merevedésen megy keresztül. Az első har-
mincháromban még sokféle forma szerepel, a Julia-ciklus azonban már csaknem 
kizárólag Balassi-strófában íródott. A Celia-ciklusban pedig – legalábbis az ah-
hoz szorosan tartozó, Celiához szóló első kilenc versben – a Balassi-strófa egyed-
uralma érzékelhető. A ránk maradt gyűjtemény tanúsága szerint a költő formai 
kísérletező kedve fokozatosan kiszorul a nagyobb lélegzetű ciklusokból, hogy vé-
gül a latrikánus darabokra, illetve az istenes versekre korlátozódjon. Az ok rész-
ben a dallamokban keresendő: a latrikánus versek javarészt bonyolult ritmusú 
táncdalokra íródtak, az istenes versek formai gazdagsága szintén a vallásos éne-
kek dallam- és formagazdagságára vezethető vissza, míg a nagyobb szerelmes 
ciklusok formai szempontból észrevehetően homogenizálódnak, fokozatosan a 
Balassi-strófa veszi át az uralmat. 

A belső rímek szerinti sortagolás talán jobban kiemeli ezeknek a részben ko-
rai, kísérleti jellegű műveknek a capriccio-szerű játékosságát, s forradalmian új 
strófaszemléletét. Nézzük meg például a fenti strófát ily módon tördelve:

12 Balassa-kódex, átírás, jegyz., utószó vadai István, Bp., Balassi, 1994, 10. 
13 A kódex másolói meglehetősen rendszertelenek ebből a szempontból: a huszonegyedik verset 

például, amely Lucretia-strófában íródott, első szakaszában még a fenti módhoz hasonlóan, 
utána azonban már három sorra tagolva, rendezett formában közlik a verset. Az ok egyszerű: 
a másoló lapozott egyet. A huszadik verset ugyanis végig ebben a strófánkénti tagolásban, s 
nem sortagolásban hozza.
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Nő az én örömem 
Most az én szép szerelmem 
Erre való néztében,
Bús kedvem sincsen
semmi énnékem, 
Mert ismét bévett 
nagy szerelmében,
Megengedett, 
Fogott kezet, 
Megbékéllett
nagy kegyesen,
Halálomtól megtérített, 
engem csókolván édesen.14

Árnyaltabb képet kapunk tehát, ha a strófák „belső rímeit” figyelembe vevő le-
írást készítünk. Ez a következő, igen-igen változatos és szeszélyes, s helyenként 
nem teljesen egyértelmű, sőt, vitatható képletsorozatot eredményezi:

1. ((a6 a7 a7) (a515 a5 b5 a5)) (b4 b4 b4 a4) (b8 a8)

2. (a5a9b6)(a1316b7) (c4c4 b8) b1617

3. (a5a5b10)18 (c5a5c6a4) ((b5b3a8) (b3b5a8))

4. (a1019)(b5a5)(c5c5)(b4a6)(d4d4a8) a1620

5. a1021a1022b5b5a1023c4c4c2a6c8a8

14 Az alapszöveg: balassi, Összes művei…, i. m., 21.
15 Alternatív: a3a2
16 Ütemtagolás: 5, 5, 3.
17 Ütemtagolás: 4, 4, 8.
18 Ütemtagolás: 5, 5.
19 Ütemtagolás: 5, 5.
20 Ütemtagolás: 4, 4, 8.
21 Ütemtagolás: 5, 5.
22 Ütemtagolás: 5, 5.
23 Ütemtagolás: 5, 5.
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6. (a3a3b1424) (a6b1425) (c4c2c2b8) (d4d4b8)

7. (a5b5)(b3b7)(b3b7)(b4b6) (c4c4b8) (c4c4b8)

Az alapszerkezet szerintem inkább a következő lehetne: (a10 a10 a10 a10) (b8 a8 
b8 a8): ez a struktúra azonban igen változatos alakban nyilvánul meg. Alternatív 
megoldásom persze nem túl sokatmondó, hiszen a strófák szerkezete olyannyira 
változatos, hogy alig lehet belegyömöszölni őket egy-egy sablonba. Felvetődhet 
viszont a kérdés, hogy mégis, milyen versforma strófafelfogására emlékeztet ez a 
szeszélyes szótagszámú és rímelésű versszak?

nézetem szerint a madrigáléra.
E formáról szólva a Szepes–Szerdahelyi-féle verstankönyv26 és a Világirodal-

mi Lexikon leírása27 egyaránt megmutatja a műfajjal kapcsolatos problémákat. A 
tágabb értelemben vett, tartalmi elemeket is magában foglaló műfaj, avagy a 
szűkebben értelmezhető, pusztán metrikai jellegű versforma meghatározásának 
első nehézsége ezek összefonódása, majd pedig az, hogy története a XIV. száza-
di Itáliában kezdődött, és elhúzódott egészen a XVII. századig. Ez alatt az idő 
alatt igen változatos formában jelentkezett. Maga a strofikus sokszínűség a mű-
faj egyik legfontosabb jellemzője: ezen felül nyelvenként és korszakonként nem 
csupán eltérő for mában jelentkezett, de eltérő tartalommal is. A népnyelvi ere-
detű, pásztori szerelmi tematikájú alkalmi versekből, amelynek a XIV. századi 
Itáliában indult, később egészen a politikai tartalmú (mint Michelangelo költé-
szetében) vagy szatirikus élű darabokig eljutott; ez utóbbi tartalom egy kisebb 
körben elterjedt önálló műfajként, a madrigalonéban28 is megjelent, amely határo-
zott strófaképlet nélküli, hosszú, szatirikus költeményként bukkant fel a XVI. 
századi Itáliában, leghíresebb művelője Torquato Tasso volt. Ezekhez a változa-
tokhoz jönnek még a műfaj zenei meghatározottságát jelző variációk, amelyek 
megint csak más szabályok szerint épültek fel: a XVI. század nagy itáliai zene-
szerzői közül többen is írtak madrigált, például Claudio Monteverdi.

Ha mármost ezen nagyfokú diverzitás ellenére igyekszünk leírni a formai is-
mérveket, a fenti szakirodalmakban több megfogható konkrétumra is bukkanha-
tunk; ezek azok, amelyek bátorítottak engem e kissé talán merész műfajtörténeti 
párhuzam felvillantására. Elsősorban nem a sorok hosszáról van szó, hiszen a 
hagyományosan domináns sorhossz a tizenegyes, ám ez is változó képet mutat, 

24 Ütemtagolás: 6, 4, 4.
25 Ütemtagolás: 5, 5, 4.
26 szepes erika, szerdahelyi István, Verstan, Bp., Gondolat, 1981, 468–469.
27 Világirodalmi Lexikon, Bp., Akadémiai, VII (Lanf-Marg), 541–542, herCzeg Gyula (bevezető, 

ill. Itália, XVII. század), tótfalUsi István (portugál változat), dorogman György, inotai 
andrás és KoVáCs Endre (francia változat) szócikke.

28 Uo., 543. tótfalUsi István, KoVáCs Endre szócikke.
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hiszen a XVI. századi Itáliában felbukkan a hetes is mint kiegészítő sorfajta a 
madrigálstrófán belül; ám ezek csak a domináns sorfajták. Magyarán: a szótag-
számok is variábilisak lehetnek. Balassi hosszú sorokat használ, amelyeket azon-
ban belső rímek segítségével tagol fel, sőt, helyenként fel is aprózza őket. Tekin-
tettel a madrigál zeneiségére, ez összhangban van a műfajjal; a magyar költő 
persze radikalizálja, szinte a végsőkig viszi ezt a zeneiséget, ami a sorok szétaprózá-
sában jelentkezik.

Ennél erősebb párhuzam van a rímképletekben: a madrigál alapszerkezete a 
korai időszakban két vagy három háromsoros egység, majd pedig egy záró, párrí-
mes sorpárra volt visszavezethető. A leggyakoribb rímképletek a következők:

abc|abc|dd
aba|bcb|cc
abb|acc|dd|ee
aba|ccb|dcd|ee

Vessük össze most ezeket a Padovana belső rímekkel kialakított rímképletével. 
Teljes azonosságokat nem találhatunk, de több strófa hasonló a fenti alapképle-
tekhez, ezeket a szemléletesség kedvéért szintén tagoltan közlöm:

aaaaababbbaba
aabab| cc|bb
aaaaabbabba
abaccba|dd|aa
aabbacccaca
aababcccbddb
abbbbbbbccbccb

Ez még mindig nem túl sok, bár nyilvánvaló, hogy ilyen heterorímes, heterometrikus 
képletek éppenséggel nem hemzsegtek a régi magyar költészetben.

A madrigálban persze nem csupán az alapképletek fontosak a mi szempon-
tunkból, sokkal inkább a strófaszemlélet, s a rokonság ezen a téren a legfontosabb 
számunkra. A strófát ug yanis mind a madrigál, mind pedig Balassi úg y fog ja fel, mint ala-
kítható, keretszerű struktúrát, amelynek nem állandó, változtathatatlan, hanem változó és 
változtatható értékei (szótagszámai, rímképlete) vannak. Fontos azonban leszögezni a 
hasonlóság mellett azt is, hogy ezeket az alapelveket részben eltérő eszközökkel 
valósítják meg. Balassi a belső rímek segítségével teszi variábilissá a strófák rím-
beli és szótagszámbeli felépítését, a madrigálban azonban a strófák sorszáma sem 
állandó, így a költemény a strófák hosszúságának szintjén is variábilis. Azt hi-
szem, Balassi egy olyan formai újítását értük tetten, amely a nyugat-európai ha-
gyományokhoz kapcsolja őt, s kétségtelenül a táncdalok, illetve a velük együtt élő 
verses műfajok hatásának köszönhető. Mondanunk aligha szükséges, hogy ilyen 
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belső rímes technika nem ismeretes Balassi életműve előtt. Ha a Padovanát talán 
túlzás lenne is az első magyar madrigálnak nevezni, szemléletében és rímelésének 
merészségében mindenképpen rokonítható ezzel a műfajjal, s ennek fontosságát 
aligha lehet túlbecsülni.

1. Kitérő: az első mag yar madrigál

Kovács Sándor Iván szerint a magyar irodalom első madrigálszerzője nem más, 
mint Zrínyi Miklós. Az előzményeket, amelyek, ha voltak is, idegen nyelven, 
fordításban – formailag tehát megbízhatatlanul – maradtak ránk, a beszédes 
című A hiányzó mag yar madrigál fejezetben foglalja össze.29 Balassit is szóba hozza: 
ő a híres Hannuska Budowskionkához írott latrikánus versben „egy madrigál 
vázát” látja „felderengeni”30; mint a fenti eszmefuttatásból kiderül, ennél azért 
erősebb összefüggésről is beszélhetünk a Balassi-életmű egyes darabjai31 és a mű-
faj között. Érdemes azonban vissza-, majd előrelapozni kicsit ebben könyvben, 
mert Zrínyi mintáinak vizsgálatakor olyan madrigálválogatás-kötetet is bemutat 
jegyzeteiben, amelyik akár magának Balassinak is a forrása lehetett.32 

Nézetem szerint tehát nem kell szükségszerűen Tomitanóhoz fordulnunk, ha 
a magyar költészet és a madrigálműfaj kapcsolatát szeretnénk feltárni. Waldapfel 
József33 már a század elején megállapította, hogy a Gianetta Padovana kezdetéhez 
hasonló versindításokat jócskán találni a kortárs „madrigálgyűjteményekben”. Le-
het, hogy forrásügyben ez irányban is érdemes lenne tovább folytatni a kutatást, 
hiszen azok a dallamra nézve már igen fontos eredménnyel jártak.

Újabb érvünk van tehát amellett, hogy Balassi verstani szempontból is méltó 
volt a kortárs világirodalom szintjéhez: strófafelfogása és a versformáiból kiolvas-
ható, belső rímek állandósulásával kialakított formagazdagsága legszélsőségesebb 
megnyilvánulásaiban csak Zrínyinél talál folytatásra, aki képes többféle strófafaj-
tát ötvözni egyetlen költeményben, mint a Fantasia poetica vagy az Elégiának elne-
vezett cím nélküli verse esetében. Balassi idáig nem megy el, de szeszélyesen 
alakuló strófaszerkezet-variációi mindenképpen egy új, radikális formai felfogás 
első megjelenését jelentik a magyar költészet történetében.

zrínyi könyvtárában ott voltak Balassa Bálint fajtalan éneki, tehát elképzelhető, 
hogy az strófafelfogásban is hatott rá. Az természetesen ettől még nagyon igaz, 

29 KoVáCs Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., szépirodalmi, 1985, 107—115.
30 Uo., 112.
31 ennek a szemléletnek a nyomai megvannak más Balassi-versekben is, amelyekre itt nem tér-

hetünk ki részletesen; a bevezetőben már említett, táncdalokra írt darabokról, illetve néhány 
heterometrikus istenes versről van szó.

32 KoVáCs Sándor Iván, i. m., 104, ill. 367–368. (IV. fej. 7. jegyzet.)
33 Waldapfel József, Balassi, Credulus és a mag yar irodalom, ItK, 47(1937), 142–154.
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hogy Zrínyi madrigáljai nem születtek volna meg Marino, Tasso vagy Petrarca 
munkái nélkül, ám ehhez most már bátran hozzátehetjük, hogy a formai 
kísérletezés ben ezúttal is támaszkodhatott egyik kiemelkedő hazai elődjére, 
Balassi Bálintra.

E gondolatkísérlet zárásaként álljon itt Balassi verse, „belső rímek” szerint 
tördelve; lássuk, vajon gondolatmenetünk nem túlzás-e?

Nő az én örömem
Most az én szép szerelmem
Erre való néztében,
Bús kedvem sincsen
semmi énnékem,
Mert ismét bévett
nagy szerelmében,
Megengedett,
Fogott kezet,
Megbékéllett
nagy kegyesen,
Halálomtól megtérített,
Engem csókolván édesen.

Szép Vénust azért
Már kis fiával jótétéért
Míg élek, mind áldom,
Hogy jóra hozta szerelmesemmel vétkemért 
Gonoszul fordult dolgom,
kegyelmet nyert,
Meg bészerzett,
Tudta, mert hív szolgálatom,
Hogy vétettem, nem szánszándék 
Oka, de tudatlanságom.

Mint az üdvösség
semmi nem egyéb
Az Isten színének látásánál,
Én boldogságom
Is csak abban áll,
Ha szerelmét látom
Igazsággal,
Örömre fordít,
Ha szólít
Magához édes szavával,
Boldogít,
Ha hozzá szorít,
Ölelve gyönge karjával.
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Ezelőtt néki csak rabja voltam,
Őtet jutalom nélkül szolgáltam,
Rabságból kivett,
szolgájává tett,
szolgálatom nem esik héában,
Mert ajakát,
Mint jó zsoldját
Adja, hogy én megcsókoljam,
szerelmével ajándékoz,
Csak hogy tovább is szolgáljam.

sem Jason az szép aranygyapjúnak,
sem vitéz aeneas Laviniának
nem örült ennyit,
Mostan amennyit
Én örültem jó akaratjának,
Mert mi lehet ennél kedvesb,
Édesb
Én kívánságomnak,
Mint csókolni dicsőséges
Színét mennyei orcának?

Vajjon s ki
Élheti
Énnálamnál nagyobb kedve szerint már világát?
Vagyon-é inkább, ki
Hasonlítsa én boldogságomhoz állapotját?
Mert ő ékes,
kegyes,
kedves,
Mutatja hozzám hív voltát:
nincs bánatom,
Gyanóságom,
Mert esmérem igazságát.

Gond nélkül azért vígan éneklek,
Örvendek
Csak igaz szerelemnek:
Míg élek,
Arra figyelmes lészek,
Hogy ne légyek
Ellene kedvének:
dicsértessék
Jótétéért,
Megbocsátott én fejemnek,
Megcsókolván
És ezt mondván:
Miért mondasz kegyetlennek? 34

34 Az alapszöveg forrása: balassi, Összes művei…, 21–23.
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2. A probléma – más megközelítésben

a Padovana esete Balassi életművében egyedi is, nem is. Egyedi annyiban, hogy ez 
a szeszélyes, korábban belső rímesnek tekintett szerkezet következetesen az egész 
versen végigvonul, s annyiban is, hogy ezzel az eszközzel gyakorlatilag nem egy 
állandó strófaszerkezetet alkot meg a versen belül, hanem egy rugalmas, variábi-
lis formát. Nem egyedi azonban a strófa bonyolultságát tekintve: költőnk verstani 
kísérletező kedve ugyanis példa nélküli az addigi költészetben.

A heterorímes, heterometrikus strófák egyik szép és bonyolult esete az Ó, szent 
Isten… kezdetű darab, amely a következő képlettel írható le: (a4a4a6b6)(c4c4c6b6)
(d5d5b10). A hivatkozott kiadás három hosszú sorba tördelve közli a verset, pedig 
ezzel vajmi keveset ad vissza formai szépségéből. Tagoljuk ezt is a belső rímek 
mentén:

Ó, szent Isten,
kit kedvedben,
Mint kegyes, kebledben
egyszer már bévettél,
annak szíve 
Bátor, kedve 
Víg, mert nincs félelme,
rakva igaz hittel,
Ördög, ellenség,
sok bú, szégyenség
nem árthat, mert teljes reménséggel.

Nem kevésbé heterorímes és heterometrikus a Bocsásd meg, Úristen…35 kezdetű 
darab sem.

Leírása Horváthnál: a13(6,7)a13(6,7)b6b6a7, a belső rímek rendszertelen fel-
bukkanása szerint abba az átmeneti típusba tartozik ugyanis, amellyel minden 
strukturalista találkozott már. Anomáliáink közül az egyik, hogy a 13-asokba is 
sorközépi rímet helyez. Ilyen fordul elő az 1., 2., 6., 7., 10. és 15. strófában. Még 
ezen belül is vannak azonban variációk: a 6.-ban kétszer is rímel, gyakorlatilag a6 
a7a6a7b6b6a7-re variálva át a szerkezetet. A 7. strófában pedig ütemhatáron kívül 
„rímel közbe”: a3b10a2b11c6c6b7… tehát itt már felbukkan a c elem is; hasonló 
eset történik a tizedikben is, csak fordított arányú szótagszámelosztással: 
a9b4a8b5c6c6b7. a másik, a c elem megjelenésével éppen ellentétes irány is meg-
figyelhető a variánsokban, hiszen helyenként a rímelés nem tartalmaz b elemet: 
a13 a13 a6 a6 a7. Ilyen a 3. és a 14. strófa.

35 Uo., 81–83.
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Az a furcsa helyzet áll elő, hogy több strófára nem igaz a leírás (8), mint 
amennyire igaz (7)! Ez a bizonyos „belső rím”-fogalom nem nagyon segíti a for-
mai kísérletezés megértését.

Így szerepel például az első strófa:

Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
Töröld el rútságát, minden álnokságát, könnyebbíts[d] lelkem terhét!

A rímelés alapján viszont akár kinézhetne így is:

Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét,
sok hitetlenségét,
Undok fertelmességét,
Töröld el rútságát,
Minden álnokságát,
Könnyebbíts[d] lelkem terhét!

Vajon voltak-e belső rímek Balassi korában, s ezeket ő belsőknek, sorközepieknek tekin tet-
te-e? Talán ez volt Balassi eg yik újítása a mag yar verstörténetben: a hosszú sorok felaprózása, 
amellyel g yakran eg y versen belül is változatos, iz galmas strófaképletű műveket volt képes lét-
rehozni. Ami, máshog yan meg fogalmazva, annyit jelent, hog y felfedezte a rímet, amely a ma-
g yar vers születésénél szerepet játszott ug yan, de a XVI. század első felére elszürkült, haszná-
lata leeg yszerűsödött. Forradalma tehát éppen abban állt, amit a hag yományos strófaleírások 
nem tudnak kifejezni: a belső rímben, amely szétdarabolta a hosszú sorokat, és alkalmassá 
tette őket lírai mondanivaló, illetve nag yfokú zeneiség hordozására.

A jelenség másik vetülete a belső rímek valóban rendszertelen, azaz szórványos 
(10% körüli) felbukkanásának kérdése. Ennek, mivel nem az egész vers szintjén ér-
vényesül, természetesen már más elbírálás alá kell esnie. Az első harminchárom több 
darabjára is jellemző ez, mint például a hatodikra (Beteges lelkem…, Bebek Judit nevé-
re). A strófa az a16a16a16 képlettel írható le, ugyanakkor azonban a belső rímek 
előbb elszórva, rendszertelenül, majd az utolsó előtti strófában végig érvényesülnek, 
ezen egyetlen strófa esetében ilyenné alakítva át a struktúrát: a5a5b6 c5c5b6 d5d5b6, 
ami máskülönben szintén Balassi egyik strófaképlete: az 51. darabé, melynek kezde-
te: Áldott Julia kiballagtába; ezt az összefüggést Horváth Iván könyve is regisztrálja.36 

Hasonló kísérletezésből származik maga a Balassi-strófa is, hiszen amint az is-
meretes, a Lucretia-strófában szintén megfigyelhető ez a rendszertelenül, az elem-
zett szövegeknél jóval ritkábban felbukkanó belső rímeket alkalmazó szerkezet. Az 
első harmincháromban ez az a19a19a19-es, Balassi előtt felbukkanó strófaforma a 
2, 12, 14, 21-es sorszámú versekben fordul elő. Ezek a versek a szakmai köz-

36 HorvátH Iván, i. m., 133. 
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megegyezés szerint a Balassi-strófa kialakulásának, megformálódásának dokumen-
tumai is, hiszen a felmerült többféle hipotézis után nagyjából megszilárdult a kon-
szenzus, hogy a Balassi-strófa a Lucretia-strófából alakult ki, a belső rímek 
meg szilárdulása útján. Noha Szentmártoni Szabó Géza Balassinak tulajdonítja a 
strófa névadó versét, az Eurialus és Lucretia című széphistóriát, Horváth Iván javas-
lata pedig Dobó Jakabnak adja a verset, én magam azokkal értek egyet, akik való-
színűleg egy Balassival egyidős, sőt talán még valószínűbben nála valamivel idő-
sebb szerző munkája lehet a mű. A szerző körüli homály még izgalmasabbá teszi a 
tényt, hogy a széphistória szövegében hasonlóan rendszertelenül felbukkanó belső 
rímek vannak.

Ezt a jelenséget kétféleképpen értelmezhetjük. Az első megoldás szerint a ma-
gyar nyelv agglutináló sajátossága miatt a mondattani párhuzamok hasonló rago-
kat hozhatnak magukkal, így ez a jelenség szándéktalan, és a magyar nyelv sajá-
tosságaira vezethető vissza. A második szerint viszont a Lucretia-strófa maga is 
olyan jellegű, hogy megengedi, sőt igényli a belső rímeket, amelyek megszilárdultával 
és állandósulásával jön létre a Balassi-strófa; Balassi erre figyelhetett föl a strófa 
alkalmazása közben, s ezt következetessé, rendszerszerűvé téve formálódott ez 
saját verstani védjegyévé. Különösen fontos vers ebből a szempontból a 14., a 
„Chak” (Csák? Csak?) Borbála nevére írott darab, amelyben a belső rímek megle-
hetős burjánzást mutatnak, határozottan előremutatva a Balassi-strófa irányába. 
Ez a „burjánzás” azonban – hasonlatosan az eddig elemzett versekéhez – nem 
egyirányú: a belső rímek felbukkanása játékos variációkat mutat.

a Repertórium tanúsága szerint azonban a „Lucretia-strófa”-ként elhíresült for-
ma elnevezése némileg azért félrevezető, hiszen ehhez a nagyon fontos udvari 
szerelemideológiát idehaza először tartalmazó széphistóriához köti a műfajt. Mint 
azonban az a Repertóriumból kiderül, a strófának jó néhány más felbukkanása van 
az Eurialus és Lucretián és Balassi költészetén kívül: összesen 14 darab, amely közül 
– egy-két nótajelzésen37 kívül – egyik sem tartozik az udvari szerelem költői meg-
fogalmazásai közé. ehhez a képzetkörhöz ádám János verse áll legközelebb, ám 
ez is a barátság és a szerencse viszonyáról elmélkedik. A többi vers a tisztán istenes 
énekek családjába sorolható, így tizenkét verset nevezhetünk meg, amely tisztán 
istenes tárgyban íródott.38 A statisztika meglehetősen jól használható adatot ad ki, 
hiszen Balassi 1594-ben halt meg, a Repertórium adatai pedig 1600-ig szerepelnek. 
Bár e bekezdés jórészt ismert adatokat elevenít fel, a madrigálról szóló bekezdések 
után talán nem felesleges hangsúlyozni a tényt: a Balassi-strófa minden bizonnyal 
nem idegen hatásra, hanem a hazai istenes költészetből alakult ki, bár elképzelhető, 
hogy részben az Eurialus és Lucretia formai benyomása is közrejátszott benne.

37 Időd szép virágát, termeted szépségét, szívem miért hervasztod, RPHA 4011. Az Eurialus és Lucretia nó-
tajelzéseként maradt ránk; illetve a Bánat, keserűség meg fogta szívemet, RPHA 3007, amelynek 
besorolása nem teljesen egyértelmű.

38 RPHA 43, 362, 875, 4001, 1450a, 556, 604, 693, 966, 249, 554, 189.
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Ezen elemzés tágabb tárgya tehát nem csupán Balassi strófaleírás szerint hete-
ro   rímes, heterometrikus strófáinak vizsgálata lehetne, amelyek közül a másik világi 
tárgyú a Szít Zsuzsánna tüzet, de a vallásosak között elég sok ilyen van, például az Ó, 
szent Isten… és az Ó, én Istenem… A rövidebb darabok között is akad hete ro metrikus, 
a legismertebb példa a később más szempontból szóba kerülő Porcogós Annóka.

Külön figyelemmel kell lennünk Balassi állítólagos hosszú soraira, mert azon 
belül is erőteljes variációk vannak elrejtve, és korántsem szorítkozhatunk az idegen 
dallamok (siciliana, villanella vagy épp a madrigál ) hatásának vizsgálatára. A Palkó 
nótájára írott negyedik darabban például szintén igen szépen előbukkannak belső 
rímek; érdekes módon úgy rendeződnek el, hogy az elején, az első négy strófában 
alig bukkannak elő, majd az ötödiktől a tizennegyedikig burjánzani kezdenek, a 
végére pedig ismét eltűnnek; e helyütt a költő feltehetőleg az érzelmi töltés és a 
kifejezőerő bemutatására, illetve megerősítésére használja ezt az eszközt. 

Az „izoszabály” fogalma is, bár a maga korában nagyon fontos felvetés volt, 
egyre kevésbé tűnik a több gyökérből táplálkozó, heterogén jelenségek kielégítő 
magyarázatának. A „szabály” kifejezésben a megállapodás van benne. Talán 
valami olyasmit termékenyebb lenne elgondolni, hogy az aaaa-s, változatlan 
szótagszámú szerkezet pusztán annyit jelentett, hogy a rímelés és a szótagszám 
nem volt érdekes a költő számára. Nem abban kereste a változatosságot, hanem 
a vers más eszközeiben: a tartalomban, az ütemben, a gondolatritmusban, a 
szó képben vagy éppen a dallamban; de a heterorímeléstől nem valamiféle sza-
bály tartotta vissza. Mindemellett kiemelten fontosnak értékeljük a Balassi köl-
tészetében meglévő heterogenitáson túl azt a kreatív, rugalmas strófaszemléle-
tet is, amelynek hatása kimutatható a XVII. század költői termésében; 
legszebben Rimay Jánosnál és Zrínyi Miklósnál.

II. Az erdélyi asszonyról

Szentmártoni Szabó Géza Balassi nevezetes Saját kezű versfüzéréről is fontos ta-
nulmányt készített,39 amely az ötstrófás gyűjtemény eddig a szakirodalom által 
felvetett interpretációit összegzi, s adalékokat nyújt az alábbi, első darab értelme-
zéséhez, amely Balassi egyik ismeretlen verséből származik:

Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen,
Csak áldott kezével, mint szép ereklyével, engem, mint kórt illessen,
Legyek ferge rabja, bátor ne szolgája, csak szinte el ne vessen.40

39 szentmártoni szabó, „Mint szép ereklyével…”, i. m.
40 Gyarmati balassi Énekei, i. m., 191.

Fazekas.indd   329 2010.09.24.   13:35:45



330

Szabó Géza cikke több párhuzamot is idéz az életműből ehhez a vershez, de az 
egyik leglényegesebbnek mindenképpen a Balassa-kódex 6. sorszámú, Bebek Judit-
hoz írott versének egyik strófája látszik:

Ily szép s jó lévén, ez kegyest hát én miért ne szeressem?
Szeretem bizony, csak viszont ő is engemet szeressen,
Szolgálatomért szemei elől engem el ne vessen.41

Tudjuk, hogy az első harminchárom vers között sokféle múzsákhoz szóló, vélhető-
leg hosszabb időszakban keletkezett versek találhatók. Azt is tudjuk, hogy Balassi a 
Versfüzérben olvasható strófaversnek Az erdélyi asszony kezéről címet adta. a szakiro-
dalom ugyanakkor a Bebek Judithoz írt darabot a legkorábbi Balassi-művek között 
tartja számon, amely első erdélyi útján (1575–1576) vagy nem sokkal utána, idehaza 
keletkezett.42 Külön tanulmányt érdemelnek Balassi átiratai és szövegvariánsai, kü-
lön-külön s talán együtt is. Pirnát Antal könyvében43 és Szabó Géza több, e tanul-
mányban hivatkozott írásában is elemezte a Szép mag yar komédia és a Julia-ciklus 
verseinek viszonyát az átvett versbetétek és a megverselt prózai részletek kimutatá-
sával. Ez a most felidézett párhuzam is gyönyörű elemzésre ad lehetőséget.

Balassi Saját kezű versfüzérét javaslatom szerint nem „új versek”-ként, hanem 
egy afféle összegző válogatásként kell olvasnunk. Az első vers még az első har-
minchárom idejére utal vissza; a következő a Julia-ciklusból, a harmadik pedig a 
Celia-ciklus hetedik verséből vesz át egy-egy szakaszt; a Julia-vers a versek szüle-
tésének pillanatait, a második Celia bánatát emelve ki; talán ez Balassi nagyszerű 
életművének is a legszebb strófája. A negyedik a kedvestől való elválás kínját írja 
le, nyilván életrajzának bujdosószakaszára utalva, az ötödik pedig a három meg-
határozó kedvest sorolja fel, a két említetthez rendelve immár Fulviát is; a kézirat 
megtalálásáig ez a strófa ugyancsak ismeretlen volt.

Erősen zavaró párhuzam mutatkozik ugyanakkor a Szép mag yar komédia és az 
első strófa között, illetve a Komédia ajánlásának címzettjei (az erdélyi asszo-
nyoknak ajánlja művét) és a vers címe között ahhoz, hogy az időrendet jóval 
kuszábbnak lássuk ennél. Mint azt először Stoll Béla megállapította, Credulus 
így könyörög Juliának:

Ha azt tartod, hogy nem érdemlem az te szerelmedet, ámbár ne szeress engem, 
csak engedd azt, hogy én szeresselek tégedet, s ha szinte nem kedveled s nem 
becsüled is, mégis, csak ne utáld teljességgel az én szerelmemet, s ha szerelmesed 
nem lehetek is, légyek ottan csak rabod, míg élek.44

41 Uo., 22. 
42 Uo., 270.
43 A Julia-ciklus és a Szép mag yar komédia összevetése: Pirnát, i. m., 53–61.
44 balassi Összes művei…, i. m., 297.
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Milyen viszonyban van egymással ez a három különböző szövegrészlet, azaz a 
Bebek Juditnak írott darab, a Szép mag yar komédia prózai részlete és a Saját kezű 
versfüzér első darabja? Nézetem szerint a Bebek Judithoz írott vers az első, s az 
még a komédia ismerete nélkül, a petrarkista toposzkészletből merítve dolgozott. 
Érvem igen egyszerű: ez a variáns nem is azt jelenti, mint a további kettő, bár a 
megfogalmazás valóban hasonló, tartalma jóval egyszerűbb: „szeretem a höl-
gyet, bárcsak viszontszeretne, és ne vetné meg szolgálatomat”. A Komédia szerepe 
kétségtelenül kiemelkedően fontos az életműben, s hatása a versekre (leginkább 
a Julia-versekre) is kisugárzik. Itt már arról van szó, hogy „ha engem, mint szol-
gát, nem is jutalmazol meg, tarts magadnál, mint rabot, mindenféle díjazás nél-
kül”. E toposzt olvaszthatta bele a Bebek Judit-versrészletbe, s ezt illesztette a 
Saját kezű versfüzérbe Balassi. A verssorozat tehát nézetem szerint miniatűr önélet-
rajzként is olvasható.

Ha pedig ez az interpretáció védhető, akkor bizony könnyen lehet, hogy Sza-
bó Gézának mégis igaza van, bár nemigen hallottam újabban arról a régebbi 
hipo téziséről,45 hogy Celia neve mögött Balassi felesége, Dobó Krisztina lenne 
elrejtve.46 Hiszen ha ez a szöveg valóban lírai önéletrajz, akkor a negyedik versbe 
foglalt bujdosás Julia és Celia után történt, s csak ezután jutott arra a nyugvópont-
ra (Szabó Géza szerint 1592 körül), amikor elküldhette e rendhagyó, megszerkesz-
tett válogatását Batthánynak… A Dobó Krisztina-ötlet egyébként sem tűnt logi-
kátlan felvetésnek, hiszen erős érveink vannak; ezek közül talán a legfontosabbak: 
1. Krisztina Annával, a későbbi Juliával együtt szerepelt az első harminchárom 
múzsái között, a költővel való házassága pedig tény. 2. Julia neve, akárcsak Celiáé, 
neolatin poétától beszerzett átvétel; a Julia-versek közt egy jó adag Angerianus 
által szerzett Celia-vers is szerepel, egy pedig a Celiában is. (az is nagyon izgal-
mas kérdés, hogy miért tudtunk eddig aránylag keveset beazonosítani a Balassi-
féle Celia-ciklus forrásaiból.) A Komédiával való áthallások ismeretében sem való-
színű, hogy nagy költői korszakok választják el őket egymástól. 3. A kódex az 
első harminchárom utáni prózai megjegyzésben a Julia-ciklusról azt állítja, hogy 
nem csupán házassága után, hanem „házasságába” szerzett darabokat is tartal-
maz. 4. a Balassa-kódex Ungnádné, azaz Losonczy anna mellett egy másik olyan 
hölgyről is tud, akinél olyan Balassi-vers van, amely nem kerülhetett be a kódexbe, 
mivel megszerezhetetlen volt. A kódex szerint a Harminchatodik vers (a Julia-
ciklusból) Pető Gáspárnénál, azaz Dobó Krisztinánál „vagyon”; a kódexbe másolt 
alcíme szerint okát adja, hogy felesége miért vált el tőle. Bár ennek a versnek elő-

45 szentmártoni szabó, Balassi kötetkompozíciójának…, i. m., 635–646.
46 a Celia-kérdést Kőszeghy Péter más gondolatmenettel járja körül Ki volt Balassi Céliája? című 

tanul mányában, amelynek elején összegzi e terjedelmes kérdéskör előzményeit, Eckhardt Sándor 
hipo tézisére koncentrálva (Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, szerk. 
JanKoViCs József, Bp., Balassi, 1996, 250–255). Ő Zandegger Luciát gyanítja Celia álarca mögött.
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került egy változata a Csáky-énekeskönyvből,47 az bizony egyetlen szót sem szól 
Krisztináról… hacsak rejtjelezve, virágnyelven nem. Bár kezdősora szinte teljesen 
megegyezik a kódex megjegyzésével, az is nyilvánvalónak látszik, hogy hozzá-
írás, átírás is érte a szöveget. Hogy miért az a vers maradt ránk másik példány-
ban, amelyik a kódexből elveszett? Éppen azért, mert megvolt másnál is, aki to-
vábbmásolhatta, sajnos vélhetőleg tovább is írta… sőt, az sem kizárt – mi több: 
feltételezhető –, hogy az egykori feleség éppen a rá vonatkozó részeket tüntette 
el, hiszen aligha lehetett rá nézve hízelgő, sőt… Dobó Krisztinának tehát mind 
szereplőként, mind tulajdonosként van köze a Balassi-életműhoz; ilyen hölgy 
rajta kívül csak Julia. 5. A költővel kapcsolatban többször is előkerül a bujdosás-
motívum; a Julia-versek után következő – de meglehet, hogy nem szervesen oda-
tartozó – zarándokversek kolofonjuk szerint 1589-ben keletkeztek. A kilencve-
nes évek eleji lengyelországi bujdosásnak inkább vallási jellege volt; Balassit nem 
egy új szerelem foglalkoztathatta, hanem a lengyel korona által tervezett, de vé-
gül meghiúsult törökellenes hadjárat, illetve a katolikus vallásosság kérdései.48 
Akkor pedig Celia akár itthon is keletkezhetett. A bujdosás, vándorlásmotívum 
annyira általános, hogy nem kell mögötte mindig konkrét jelentést keresnünk, 
különösen, ha szem előtt tartjuk a Szép mag yar komédia hatását Balassi Julia- és 
Celia-ciklusaira.

a Saját kezű versfüzér negyedik darabja a Celia-ciklus második verséből szárma-
zik. Ez a Celia-vers is igen fontosnak látszik, hiszen első strófájában összehason-
lítja Juliát és Celiát. Juliára így utal: „régi nagy szerelmem”, hiszen tudjuk, hogy 
Balassi versbeli fogadalma szerint a kódex 58. számú darabjától (Ó, nag y kerek kék 
ég…), a Julia-ciklus lezárásától nem említi név szerint többé verseiben. Furcsa 
ugyanakkor, hogy az a hölgy, akivel évekig házasságban élt, csupán egyetlen vers-
sel szerepel a Balassa-kódexben. Kőszeghy Péter legfrissebb Balassi-életrajza sok 
adatot és kortárs beszámolót idéz ugyan a Dobó Krisztinával kötött házasságról, 
de annak semmi nyoma az általa bemutatott iratokban, hogy ez a házasság szerel-
mi lett volna… Ám az is érthető lenne, ha mégis Dobó Krisztina arca rejtőzne 
Celia álarca mögött, és az egykori múzsa neve a Balassira háramlott vádak és er-
kölcsi károk miatt nem kerülne be a mostaninál hangsúlyosabban, nevével együtt 
a gyűjteménybe. Továbbmegyek: egyenesen valami igen súlyos oka kellett hogy 
legyen annak, hogy Celia nevének azonosítása nélkül szerepel a ciklusban, nem 
úgy, mint Julia-Anna vagy az álnév nélkül, saját nevükön szereplő többiek. Dobó 
Krisztináénál nyomósabb indokokat pedig senki más nem tudna felvonultatni 
erre, így aztán az ő nevét mindössze a Házassága előtt szerzett énekek második da-
rabjának akrosztichonja őrizte meg, a kódex asszonyneves bejegyzésén („Pető 
Gáspárné”) és a levéltárakon kívül.

47 ötVös Péter, A Csáky-énekeskönyv, ItK, 84(1980), 486–509.
48 Kőszeghy, i. m.
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III. Friss szép fejér póka…

Balassi egyik legrövidebb, de igen érdekes verse a furcsa címmel ellátott darab: 
Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett Latricanus vers. e rövid szöveg 
jelentése sok fejtörést okozott a kutatóknak;49 ezt a szöveget is belső rímek szerint 
tagolva közöljük:

Friss szép fejér póka,
Édes szűrő50 móka,
Porcogós Annóka,
szerelemnek oka,
Mit haragszol 
Hogy nem játszol
Vélem, kivel egy fráj szól?
Ládd-é, víg, ki-ki táncol!

Azt régóta tudjuk, hogy a cortigiana eredetileg udvarhölgyet, majd pedig – lesüllyedt 
jelentéssel – udvari hölgyet, kurtizánt jelent, a latrikánus szó pedig ennek latin 
nyelvű, melléknévi változata. Az is világos, hogy a fráj a Frau, ’asszony’ jelentésű 
német szó magyarosan leírt alakja; az már inkább kérdéses, hogyan kell értelmezni. 
nézetem szerint szintén a Frauzimmer, az udvarhölgy szó is sejthető mögötte, bár 
ez esetben véleményem eltér Szabó Gézáétól és Kőszeghy Péterétől, akik úrhölgy-
ként értik a szót, a Frau szó eredeteti ’úrnő’ jelentéséből kiindulva.51 Hargittay Emil 
újabban fellelt Pázmány-párhuzama szerint52 a porcogós szó göcögőset, gurgulázva 
nevetőset jelent; ez hihetőbbnek látszik, mint a Balassi-kötet jegyzeteiben szereplő: 
’kemény húsú’ kifejezés.53 Ugyanakkor ez utóbbi mellett szól, hogy a kifejezést a 
Mag yar Nyelvtörténeti Szótár is ismeri, kb. ’ropogós’ jelentésben.54

Az első két sor főnevei viszont talán még inkább megnehezítik az értelmezők 
dolgát. A kiadások jegyzetei kérdőjelesen a mai napig is a póka szóhoz a ’pulyka’ 

49 szentmártoni szabó Géza, A fele sem tréfa: Humor a régi mag yar irodalomban II, Bárka, 2005/5, 
53–66, különösen 63–64.

50 Vitatott olvasat. dézsi szőrűként javította, a kézirat nemigen perdöntő [szűrű, szűrő], amellett, 
hogy a locust tollhibának is tarthatjuk…

51 balassi Összes művei…, i. m., 477.
52 hargittay emil, Pázmány Péter a Szentírásról és az anyaszenteg yházról = „Tenger az igaz hitrül való 

eg yenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. 
heltai János, tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK, Régi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszék 2005, 82–83.

53 Uo., 476.
54 Mag yar Nyelvtörténeti Szótár, szerk. szarVas Gábor, simonyi Zsigmond, Bp., Hornyánszky Vik-

tor Akadémiai Könyvkereskedése, 1891, II, 1315. hasáb; ’cartilaginosus, durus, knusperig’ je-
lentéssel.
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jelentést társítják, míg móka ’mókus’ lenne. Ez utóbbihoz nem tudunk mit hozzá-
tenni: Eckhardt Mészöly Gedeon tanulmányára hivatkozik, amely a móka és mó-
kus szavunkat egyaránt a hangutánzó (?) mok tő becézett alakjának véli.55 dézsi 
kiadásában édes szőrű móka olvasható, amely azonban nem sokkal érthetőbb, 
mint a kódexben álló kifejezés.56 dézsi szerint a móka a mókus szó a rím kedvé-
ért elferdített alakja.57

Engem a másik állat, a pulyka izgat régóta – olyan régóta, hogy az alábbi gon-
dolatmenet többeknek is eszébe jutott.58 

Nem tudom, a póka-pulyka jegyzet eredeti szerzője, Eckhardt Sándor, látott-e 
már pulykát. Az bizony frissnek még esetleg lehet friss, de hogy egyáltalán sem 
nem szép, sem nem fehér nem lehet, az bizonyos. Idekívánkozik Stoll Béla elhí-
resült megjegyzése: „Vajon mi járhatott Eckhardt fejében?” Ha felütjük az Erdélyi 
Mag yar Szótörténeti Tárat, illetve a Történeti Etimológiai Szótárat, a mókának nem ju-
tunk a nyomára,59 a másik szóról azonban kiderül, hogy mi lehet mögötte. A póka 
szó ugyanis a dunántúli nyelvjárásban valóban pulykát jelent, de Erdélyben, Ba-
lassihoz jóval közelebb van egy olyan jelentése is, amely tökéletesen illik a szöveg-
környezetbe: ez pedig a ’pólya’,60 illetve a ’gyolcs’, a finom ruhaanyag, amelyből 
pólyát készítettek a kisgyermekeknek.61 dézsi Lajos kiadásában62 ugyan utóbb 
megtaláltam a szó ’pólya’ feloldását (ő a Mag yar Nyelvtörténeti Szótárra, illetve Pápai 
Páriz Ferenc Mag yar–latin szótárára hivatkozik), de ez a megfejtés Eckhardté óta 
feledésbe merült.

Így már van értelme az első sornak: ’friss, szép fejér gyolcs’. – Az azonban 
továbbra sem világos, hogy egy mókus hogyan lehet édes szőrű? Vagy a kódex 
másolója tévesztett, és az édes az ékes szó téves olvasata lenne…?

55 nép és nyelv, Kolozsvár–Szeged, 1(1941), ápr., 99; Eckhardt a jegyzetekben idézi: balassi 
Bálint Összes művei, s. a. r. eCKhardt Sándor, Bp., Akadémiai, 1951–1955, I, 266.

56 balassa Bálint Minden munkái, s. a. r., bev., jegyz. dézsi Lajos, Bp., Genius, [1923], I, 210.
57 Uo., II, 733.
58 lüKő Gábor, Balassi „latricanus wers”-e, Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskol ci-

ensis (a Miskolci Bölcsész Egyesület évkönyve), VI, Miskolc, 1996, 54–62.
59 A szó mai értelme, azaz a ’szórakozás’ jelentés természetesen megtalálható a szótárakban, így 

az újabb Etimológiai szótárban is (főszerk. zaiCz Gábor, Bp., Tinta, 2006, 545).
60 Mag yar Nyelvtörténeti Szótár, i. m., II, 1304. hasáb; ’fasciola, Windel’ jelentéssel, származékszavai-

val együtt (pl. bepókál, pókás g yermek, bepólkáz, környülpókáz ). A szónak van póla változata is a 
közismert ’pólya’ mellett, uo. 1306. hasáb.

61 Mag yar Szókincstár, szerk. Kiss Gábor, Bp., Tinta, 1998, 707 ( pólya címszó).
62 Uo.
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