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Könyvtárában, szintén kiadatlanul, pedig az 1 5 0 0 - 1 5 1 2 tájáról szár-
mazó kézirat forrásértékű az északolasz humanizmusra nézve). 

Befejezésül Kristeller egy retorikusán hangzó, de amellett mégis 
nagyon idó'szerű kérdést tárgyal: mennyiben függ össze a humanizmus 
fogalma a pogányságéval. Az ötvenes évek közepén a magyar irodalom-
történetírás berkeiben is élénk vita folyt arról, hogy a humanizmus 
lényegében ateizmusnak tekintendó'-e, hiszen a humanisták tudatosan 
élesztették fel az antik szokásokat és hivalkodóan áldoztak a pogány 
mitológia isteneinek szóban vagy írásban. Kristeller nagyjából oda tér 
végeredményben, ahová a hazai viták is konkludáltak: a lehetséges 
változatok széles skálán mozognak ugyan a skolasztikus jellegű teológiá-
tól az ateizmusig (Aeneas Sylvius Piccolomini, Pomponazzi), anélkül 
azonban, hogy ezek a kivételek - jelen esetben - a szabályt erősítenék. 

Kristeller áttekintését végül is hasznos olvasmányként könyvelhetjük 
el, még akkor is, ha forráshasználatából következőleg hiányokat is 
felfedezhetünk nála. Az adott keretek között tartalmasabbat nehezen 
tudott volna adni, sőt éppen a túlzsúfoltsága miatt a kevesebb talán 
több lett volna. A könyv használhatóságát nagyban emeli Takács Ferenc 
szakmai szempontból hibátlan fordítása, beleértve a görög nevek ritkán 
tapasztalható jó átírását is. (Magvető, 1979) 

V.KOVÁCS SÁNDOR 

BALASSI BÁLINT ÖSSZES VERSEI 
A VERSEK HELYREÁLLÍTOTT 

EREDETI SORRENDJÉBEN 

A Balassi-filológia mindig tartogat újabb és újabb meglepetéseket. 
Akik valaha Balassi költészetéről, a reneszánsz poétikájáról apró rész-
leteket is feltáró tanulmányt olvastak vagy a kérdések egy részproblé-
májával foglalkozó előadást hallottak, azok nagyon jól tudják, hogy 
minden tanulmány és előadás csak újabb problémákat vet fel. Röviden 
és egyszerűen: egy Balassiról szóló könyv még legalább tízannyi kérdést 
hagy maga után, s így a költő - talán örökre - rejtély marad. A fehér 
foltoknak ezt a mérhetetlenül nagy arányát az okozza, hogy Balassi-
autográfiánk mindössze néhány sornyi, s a szerzői szándék s a versek 
között élő kétségtelen kapcsolat a költő mérhetetlen tehetségéről, tuda-
tosságáról árulkodó mesterjegyek mögött az olvasó mindig érez vala-
miféle feltárhatatlan vagy szándékosan elrejtett titkot. 
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A Balassi-poézis egyik ilyen rejtélyét kívánja megoldani Horváth 
Iván az Újvidéki Bölcsészettudományi' Kar Magyar Tanszékének 
1976-ban megjelent kötetében. A titok Balassi versciklusterve. A vers 
természetéhez szükségszerűen hozzátartozik a többértelműség. Ha 
magyarázatát, jelentését az életrajzi események, a versihletet adó okok 
világosságánál keressük, más értelmet kapunk, mintha az életrajztól, 
azaz az októl elszakítjuk az okozatot, azaz a verset. Különösképpen 
érvényes lehet ez egy reneszánsz költőnél, aki rafinált poétikai ismere-
tek birtokában alkotja verseit. A rejtett jelentések ismét átminősülhet-
nek s új tartalmakat nyerhetnek, ha a verseket bizonyos tematikai 
rendben, ciklusban vagy ciklusokban adja ki a szerző. A magyar rene-
szánsz nagy költője, Balassi verseinek ciklusba rendezése után új jelen-
téstartalmakra akart fényt deríteni, versei mélységei felé akarta - okkal 
- a kaput megnyitni. 

Horváth Iván a most ismertetett kötet utószavában talán indokol-
hatatlan rövidséggel tárta fel a tervezett s csak részben megvalósult 
Balassi-ciklusok kutatásának történetét, s ebből kiderül, hogy a „lírai 
önéletrajz" lehetőségének a gondolatát a magyar irodalomtörténet kézi-
könyvében már Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán is felvetették. Balassi 
Bálint házassága előtt írt verseinek egy részét a kronológia ellenére 
kötötte csokorba, s a házasságkötés után született versek, így az egész 
Júlia-ciklus 25 darabja került a másikba. 

S minthogy az első ciklusban 33 vers volt, a második 25 verséhez írt 
még 8-at, hogy a reneszánsz számmisztika törvényeit követő ciklusrend 
kiegészüljön. 

Ebből természetesen joggal következtet a kutató arra, hogy a költő 
istenes verseit is szerette volna 33-ra szaporítani s ezt a már kész, 
2 X 3 3 , világi verset tartalmazó ciklus mellé helyezte volna. S így a 
„misztikus" ciklus kiegészült volna 3 x 3 3 versre. A kérdés csak az volt, 
hogy a költő halála miatt meg nem valósult istenes versciklus a világi 
versek elé vagy mögé került volna. Horváth Iván már 1970-ben meg-
jelent tanulmányában véleményt nyilvánított ebben a kérdésben is. 
Szerinte ezeknek a csodálatos líraiságról valló istenes verseknek a kötet 
elejére kellett volna kerülniök. Ez elé azonban Balassi odatette volna a 
Hymnus ad Sanctissimam Trinitatem '„című" versének „hármas egy-
ségét". A kötet verseinek számát 100-ra kiegészítő „prológus-vers" 
ugyanis a három isteni személyhez címezve három részből áll, s nem 
kizárt, s ez a recenzens ötlete, hogy talán az eposzi invokáció funkcióját 
szánta neki lírai életrajza élén a költő. De azért sem valószínű, hogy az 
istenes versek a 2 X 33 verset tartalmazó „lírai önéletrajz" végére kerül-
tek volna, mert az utolsó vers (Valedicit patriae) utolsó versszakában a 
költő befejezettnek nyilvánítja költészetét: „Ti penig szerzettem át-
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kozott sok versek, | Búnál kik egyebet nekem nem nyertetek, / Tűzben 
mind fejenként égjetek, vesszetek, / Mert haszontalanok, jót nem ér-
demletek." 

Horváth Iván meggyőző' érvei után még egyszer megszólalt az „esz-
ményi Balassi-kiadás" koncepciójáról. 1976. május 13-án az Irodalom-
tudományi Intézet Reneszánszkutató Osztálya, a Magyar Tudományos 
Akadémia I. Osztálya, valamint a budapesti, szegedi és a debreceni 
egyetemek bölcsészettudományi karai Balassi-ülésszakot rendeztek 
Egerben. Az itt elhangzott előadások közül a Varjas Béláé megerősíti 
Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán tételeit az említett 2 X 3 3 verset 
tartalmazó „lírai önéletrajzról", cáfolja azonban azt, hogy e két 
csokorba kötött, világi énekeket tartalmazó ciklus mintájára Balassi 33 
istenes verset is akart volna tervezett kötetébe felvenni, amely elé még a 
három isteni személyhez írt himnuszt helyezte volna: az 
1 + 33 + 33 + 33 fikciót tehát nem fogadta el. Erről Varjas többek 
között így szólt: „A lengyelországi kibújdosásig szerzett 2 X 33 ének 
olyan egyszeri alkalomhoz kötött, egységes és zárt alapgondolaton 
felépülő Nagyciklus, amely kizárja, hogy ez egy más elvek szerint 
elrendezett, harmadik 33 versből álló csoporttal megtoldható 
l e g y e n . . . " (ItK, 1 9 7 6 . 5 9 0 . ) 

Varjas tehát a nagy, lírai önéletrajz fikcióját csak részben fogadta el. 
Tanítványa, Horváth Iván azonban el is készítette az eszményi Balassi-
kiadást. Mit mondhat ilyenkor a recenzens? A vita, amely egyrészt 
Varjas Béla, másrészt a tételt hipotézissel is megtoldó Klaniczay Tibor 
és Gerézdi Rábán, valamint újabb titkokat feltételező Horváth Iván 
között fennáll, továbbra sincs megnyugtatóan lezárva. Horváth Iván 
azonban, hogy a maga igazát meggyőzőbben, dokumentáltan is tudja 
bizonyítani, az újvidéki egyetem segítségével megjelentette az „esz-
ményi Balassi-kiadást". De hát eszményi-e ez a Balassi-kötet? 

A textológus, különösképpen az, aki 16. századi szövegek kiadására 
vállalkozik, sokszor kerül megoldhatatlannak tűnő vagy valóban meg-
oldhatatlan problémák elé. Sokszor sejt meg titkokat, de ezt bizo-
nyítani nem tudja, sokszor kényszerül újabb és újabb kiadásokban 
önmagát, másokat s olykor a költő ránk maradt szövegét is korrigálni. 
Ezt teszi Horváth Iván is, akinek épp Varjas Bçja engedett át e kötet 
számára pubükálatlan szövegigazításokat. Csak tudományos természetű 
tehát a vita a mester és tanítványa között. Nézzük azonban a kötet 
szerkesztési rendjét: 

Hymni très ad S.S. Trinitatem 
I. [Gyűjteményeken kívül fennmaradt versek.] ( 1 - 1 4 vers) 

II. Az maga kezével írt könyvebűi ( 1 - 6 6 vers) 
III. Valahány török beyt, kit magyar nyelvre fordítottak. ( 1 - 9 vers) 
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IV. [„Celia" versgyűjtemény] (1 -10+Cortigianáról c. vers) 
V.[Cím nélküli versgyűjtemény] ( 1 - 5 vers) 
VI. Függelék ( 1 - 3 vers vagy töredék) 
S a szerkesztő az egész kötet végére helyezte H[orváth] I[ván]nak a 

kiadáshoz fűzött utószavát, valamint Bori Imrének, a Horváthénál 
bővebb gondolatait. Az utószó rövidsége tiszteletre méltó, de a kötetet 
kezébe vevő olvasó, s a bizonyára nagyon sok, talán éppen külföldön 
élő magyartanár érdeklődéssel olvasta volna ebben az utószóban a 
cikluskutatás történetét, s a magát itt érthetetlen okból névmonogramja 
mögé rejtő Horváth Iván máshol elmondott, leírt, meggyőzőnek tűnő 
érveit. 

A Balassi-kutatást, s a Balassi-textológiában járatlan olvasót mindig 
is zavarta és zavarni fogja, hogy a költő szándékának leginkább meg-
felelő verssor-tördelés nem azonos a modern kiadásokéval. Az „esz-
ményi Balassi-kiadás" koncepcióját megvalósítani akaró kötet alkalmaz-
kodhatott volna az „eredeti" vagy a legősibb, esetleg a textológiában 
leginkább elfogadott verssor-tördeléshez. S így nem fordulhatott volna 
elő, hogy Horváth Iván egy korábbi cikkében éppen 99 sorosnak tar-
tott, 3 részes „prologus-vers" 144 sorosra „sikerült". Nem azonos az 
Aenigma című vers sortördelése sem a most ismertetett kötetnek ugyan-
evvel a versével. 

Érdemes lett volna eldönteni, hogy tudományos vagy szélesebb 
olvasóközönségnek szánt igényeket akar-e kötetével a szövegkiadás ki-
elégíteni. Szerintem „Eckhardt Sándor átírási elvei ( . . . ) nem nagyon 
megalapozott dogmatizmusát" enyhíteni, főleg „koncepciótlanul" 
semmiképpen nem lett volna szabad. Vagy ragaszkodni kellett volna a 
kiváló Balassi-filológus átírási elveihez, vagy a kritikai kiadásokban ma 
rendszeresített elvek szerint kellett volna átírni. S minthogy ez a kötet 
elsősorban a Balassi-kutatók - valljuk meg - nem nagyon népes táborá-
nak, illetve a magyar irodalmat tam'tó tanároknak készülhetett, talán 
érdemes lett volna az eredeti vagy helyesebben a legrégebbi ortográfiá-
hoz alkalmazkodni. S minthogy másolatok másolatainak másolataiból 
kerül a mai kutató, olvasó elé egy-egy Balassi-vers, szövegkritikai, 
nyelvi, tárgyi magyarázó jegyzetek is kívánkoznának egy-egy vershez. 
Jelenleg ugyanis csak két egymás mellé tett kötetből, a kritikai kiadásé-
ból és a most ismertetettből lehet a költő feltételezett ciklusterveit 
megérteni. 

Ha viszont népszerűsítő kiadvány, akkor a Valahány török beyt 
kezdő sorainak magyar fordítását miért nem adja meg a kötet, hiszen 
Szörényi László úgyis megadta. Az idegen nyelvű szöveg értelmezése 
nélkül, Szörényi ezt bebizonyította nekünk, ezek a versek tökéletesen 
nem érthetők meg. 
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A kötet kísérleti kötet. Ritkán adatik meg kutatónak az a nagyszerű 
lehetőség, hogy egy költő feltételezett versrendezési terveiről szóló 
hipotéziseit kötetben dokumentálhassa. Köszönhetjük ezt Bori Imrének, 
aki Varjas Béla 2 X 33-as, Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán 3 X 33-as, 
valamint Horváth Iván 1 + 3 X 33 hipotézisének ilyen formában adott 
helyet, megjelentetési lehetőséget. Az érvek meggyőzőnek látszanak, a 
jóindulatú recenzens bizonytalankodása azért érthető, mert a hipotézis 
mindaddig hipotézis marad, amíg azt konkrét adattal nem lehet bizo-
nyítani. De lehet-e mindent bizonyítani? Balassinál, a zseniális poéta 
doctusnál s a minden tehetséget felülmúló poéta natusnál minden 
elképzelhető. Egy, a Horváth Ivánénál sokkal merészebb hipotézissel 
kapcsolatban más alkalommal már leírtam, hogy Balassi még talán 
tökéletesen vagy egyáltalán nem is ismert poétikák és a költői gyakorlat 
hatására sokkal merészebb mesterségbeli jegyeket is produkálhatott. A 
tétel bizonyítására azonban eredeti, vagy az eredetit hűen megőrző 
kéziratra lenne szükségünk. Bori Imre szerint „egyes verseket Vénusz 
követője és szolgája írta, de már Paliász felkentje rendezte ciklusokba 
ugyanazokat a verseket". A hipotézis bizonyítására több Balassi-
autográfiára lenne szükség, amelyek esetleg poétikai ismereteiről, öt-
leteiről is árulkodnának. 

Nagyon jól tudjuk, hogy ez teljesen elképzelhetetlen. 
Horváth Iván Boccaccio Dante-életrajzának egy passzusát alkalmazza 

Balassira is, aki „nyilvánvaló értelmével a jámbor elméket szórakoztatja, 
titkos értelmével a bölcseket gyönyörködteti. így még akkor sem volna 
helyénvaló, hogy a könyv utószava az elrejtett értelem igaz kulcsát az 
olvasó kezébe adja, ha az utószó írója rendelkeznék ezzel a kulccsal." 

Minden tudományt a bizonyításra váró hipotézisek vittek előbbre. 
Hipotézisek nélkül viszont nincs mit bizonyítani. Őszintén kívánom, 
hogy Horváth Iván megtalálja a nagyon sok, s nagyon bonyolult 
Balassi-rejtély kulcsát, s erről ne egy nagyon szűkre szabott „utó-
szó"-ban, hanem egy terjedelmesebb tanulmányban vagy kötetben is 
beszélhessen. (Növi Sad, 1976) 

KILIÁN ISTVÁN 

BETHLEN GÁBOR KORÁNAK KÖLTÉSZETE 

Mind a régi irodalmunk iránt érdeklődő olvasók, mind a szak-
emberek tudatában 17. századi poézisünk egész a legutóbbi időkig 
jórészt „terra incognita"-ként élt, gazdagságáról és rejtett értékeiről 
átfogó szövegkiadás híján csak esetleges és rendszertelen ismeret-


