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KOMLOVSZKI TIBOR 

A BALASSI-VERS JELLEGÉHEZ 

A Balassi-szakirodalom nagy erénye, de részben egyoldalúsága is, hogy költészetének 
főként a forrásvidékeit, az ösztönző európai példákat igyekezett földeríteni. Nincs még egy 
magyar köítő, akinek életművét ily sokoldalú forráskutatás övezné irodalomtörténetírásunk
ban, hiszen alig van olyan Balassi-versszak, amelyről ne derítette volna ki a kutatás, hogy 
milyen inspirációnak köszönheti létrejöttét. A forráskutatás uralkodása a Balassi-filológiá
ban természetszerűleg kissé háttérbe szorította a költő egyéni sajátosságainak, lírikus alka
tának a tüzetesebb vizsgálatát. Ezért, míg költészetének európai kapcsolatait, általánosabb 
problémakörét, jelentését, szintetikus voltát, elvont és utópisztikus jellegét tüzetesebben 
ismerjük, gddig versei benső világának számos tulajdonságát csak kevéssé. Költői nyelve, 
képrendszerének a jellege, az énekvers és szövegvers viszonya költészetében számos meg
oldatlan problémát kínál. Amit néhány évtizeddel ezelőtt írt Babits Balassiról szólva, némi 
mentegetőzéssel, jórészt ma is érvényes: „Nem mutathattuk itt meg költői nagyságát . . . 
érzelmeinek tüzét és gyöngédségét, megható elborulásait, s napsugaras földerüléseit, ahogy 
a természetet és életet élvezni tudja, színezésének szinte dekadens árnyalatosságát, meg
ragadó hangmegütéseit, »első sorait«, melyek csalhatatlanul visznek az érzés közepébe, ver
seinek pompáját, primitív, belső muzsikáját, sokszor oly egyéni és édes kifejezésmódját."1 

Az alábbiakban Balassi költészetének némely, az eddigi kutatásban figyelemre még 
csak kevéssé méltatott tulajdonságára, jellegzetességére szeretnék rámutatni. A költői-művé
szi eszközök vizsgálatában nem érintem a „források és minták" tárgykörét, mert nem a 
honnan, hanem a milyen kérdésére szeretnék — legalább néhány vonatkozásban — feleletet 
adni. 

Balassi az európai reneszánsz költészet és a magyar verselési hagyományok szinté- \ 
zisét teremti meg, ugyanakkor — ezzel összefüggésben —, egy sajátosan hazai, sürgető felci.4 
datot is végre kell hajtania: a szövegvers benső kiképzését. Zene és vers, dallam és szöveg ' 
szimbiózisa az ő költészetében bomlik fel. A versszöveg.a magyar költészetben ekkor válik 
el a kizárólagos értelmi, logikai szférától (korábbi funkciójától), s önmaga nyelvi közegében 
szólaltatja meg ezután az érzelmi elemeket is, melyeket korábban a zene, a dallam hivatott 
kifejezni.2 A külső, kísérőzene szerepét a költői kép, a ritmikusabb versforma, a hangakusz
tikai lehetőségek alkalmazása váltja feh_A külső dallamot a vers benső zeneisége. 

A művészi szövegvers kialakulásában — így Balassi lírájában — kulcsfontosságú 
a költői kép szerepe, valamint a vers benső, szöveghez kötött, a dallamtól függetlent autonóm 
akusztikai kiképzése. | Balassi költői képeinek a jellegét, verseinek hangakusztikai világát, ' 
valamint (ezzel összefüggésben) verstípusai megítélésének a problémakörét szeretném 
érinteni. 

1 BABITS MIHÁLY: Balassa. (1924.) írás és olvasás3, Bp. 1938. 299. 
2 L. KOMLÓS ALADÁR: A líra műhelyében, Bp. 1961. 16—17. 
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Balassi költői nyelve, képeinek a jellege, verseinek a benső akusztikai kiképzése nem
csak a XVI. század, a magyar reneszánsz vonatkozásában jelentős, de pusztán „önmagában" 
is, hiszen az ő költészete jelzi a magyar költői nyelv tulajdonképpeni nyitányát. 

(A költői kép.) — A költészet egyik (s a legfontosabbak közül való) esztétikai értékmérője 
a költői kép jellege. Balassi szerepe a magyar költői kép történetében (a szövegvers kialakí
tásától természetesen elválaszthatatlanul) kivételes jelentőségű. Az ő̂ si énekvers átlénye.-
gülése autonóm verssé olvanjfirténetizájó^ jHetvp inHítn tpnypyfi, amihez fogható „feladat" 
a magyar költészet történetében :=HBaíassi után — mar nem adódhatott magyar költő szá
mára. Ebben az átalakulásban pedig különleges, megkülönböztetett hely illeti meg a hason
latot, metaforát^ a költői képet. 

Balassi (költőig képei (függetlenül attól, hogy honnan származnak), kettős_JunkcióJL-^ 
töltenek be: egyrészt a vers szövegének benső akusztikai kiképzésével rokon ez a szerep, mert 

/ a szöveg szöveg voltát hangsúlyozzák^ másrészt költészetének az elvont, kissé utópisztikus 
jellegét^ellensúlyozzák, a világ tárgyi jelenségeméit képekben történő meglő^ésevél. 

Balassi képrendszere (amint azt a forráskutatás bemutatta) nem eredeti, nem a maga 
leleményének szülötte, hanem — s talán többségében — recepció, A Balassi-filológia a költői 
képek jelentős részének meg is találta szülőanyját, mintáját, Ovidiustól Janus Secundusig, 
török énekekig. Balassi saját képeit jellemezni így reménytelen feladat volna — bár számos 
esetben érezni a képtársulás eredetiségét —, de a magyar költészetbe emelt, befogadottjrene-
szánsz költői_kép az ő verseiben jelentkezik a legtisztább formában. 

Ä költői kép, hasonlat, metafora művészUiatása^annál erőteljesebb, jellegzetesebb, minél 
távolabbi képzetek, tudatsikok kerülnek bennük összeh^sonlitás7a^Ule|yg^sszevonasraa hangu-
latí^rzelmT'viigy'szemléleti közösség, rokonság felismerésével és felidézésével, hiszen „a köl
tészetnek, mint a valóságábrázolás eszközének az a megkülönböztetett sajátja, hogy képes, 
sőt, törekszik arra — ellentétben a logikai közléssel —, hogy eS^zerreJöbbvalóság-, érzelem-
s magatartás-síkot,villantson föl a tudatban".3 A lírai kifejezés ezen egyidejű többsíkúsága a 
hasonlat, metafora, a jelzős szerkezet művészi hatásának talán legfontosabb tényezője. A sfk-
yáltás_üllanrló k{séxő|e_a költői kép hatásának, jellege azonban változó, koronként módosul, 
az általános világkép egyre összetettebb fejlődésének függvényeként. 

Balassj sjejtnlileiének.is egyikjqntqs jellemzője a költészetét részben meghatározó, 
következetesen egyöntetű kép-, illetve hasonlat-rendszere. Csaknem valamennyi költőiJcépe 
a világ, a természet, a jyüT4^lJ^Q.aág,„a Jkedves.±^^&&.láíváay^Qzr~s^ímíQ§an^zékQ\hQtő 
jelenségekhez kapcsolódik. Balassi kégei, hasonlatai ezért vagy természeti jelenségeket.(növé-
nyeket, áTl¥fölcáX""a~csínagvilágot) vagy pedig az embert körülvevő t á r g y 3 ^ ^ dolgokat, 
de anyagokat^ is (vas, márvány, gyémánt) idéznek. flglvont fogalmak, hasonlataiban jjejn^ 
kapjiak_Jtiely-ei;, de (néhányszor) hasonlatok, metaforák helyett egy-egy vers hangulatát 
(képi-funkciójú) erős hangulati hatású (és rokonértelmű) elvont fogalmak sugallják.4 „Én bús 
szívem vidámsága, /Lelkem édes kévánsága, /Te vagy minden boldogsága,/ Véled Isten áldo
mása."5 Balassi képei (túlnyomó többségükben) állapotot idéznek, viszonyítanak, statikus 
jellegűek; Jtóítozó jelenséget, folyamatot, tűnő látványt alig, csak elvétve.-Kései verseiben 
érezrümajd a képek jellegének az elmozdulását, egyben a szemlélet módosulását, távolodását 
a reneszánsz alaptípustól. 

3 HANKISS ELEMÉR: József Attila komplex képei, Krit. 1966. 10. sz. 22. — A hasonla
tokról 1. még: ZOLNAI BÉLA: A nyelvi kifejezőség formái. Nyelv és stílus, Bp. 1957. 142. 

4 L. erről ZLINSZKY ALADÁR: Érzelemkifejezés a lírában. A magyar stilisztika útja. 
(Sajtó alá rendezte . . . ; SZATHMÁRI ISTVÁN), Bp. 1961. 273. 

5 Balassi Bálint Összes versei és Szép magyar komédiája. Sajtó alá rendezte: ECKHARDT 
SÁNDOR, az utószót írta: KLANICZAY TIBOR. Bp. 1961. 62. A Balassi-verseket a továbbiakban 
is ebből a kiadásból idézem. 
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A korai Balassi-énekekben, a pálya első szakaszán még jobbára csak általánosan 
használt (sztereotip), a köznapi nyelvhasználathoz illeszkedő jelzőket, hasonlatokat találunk, 
jellegzetesebb ízek nélkül. A korai versek legszembetűnőbb, uralkodó stiljsztikAi^szköze^ 
a jelző-sztereotípia. 
**"" A reneszánsz poézis mesterségbeli, művészi fortélyainak az elsajátításával, a szöveg
vers formálódásával párhuzamosan azonban megfigyelhető képeinek, hasonlatainak, jelzős 
szerkezeteinek az átalakulása, a hagyonrányos-sznkványostól eltávolodó^ mű vészi képrend-
szer_k.iíiűmlása is. Költői fordulata így a képek jellegének a változásával is mérhető, nyomon 
kísérhető. E változás folyamat, s mint ilyen, egy vershez nemigen köthető az új jelentkezése. 
Olyan verséből idézek tehát, amelyben már egyértelműbben érzékelhető a Balassi-kép érett 
formája. A (Dobó) Christ ina nevére című énekében olvashatjuk: 

Édes hívségiben mint erős szekrinben bezárolván rekesztett, 
Nagy igazságában mint szép lágy csuhában tűrvén kebelében tett.6 

Balassi itt elvont fogalmakat (hűség, igazság) hasonlít tárgyakhoz (erős szekrény, 
szép lágy csuha), pontosäBBän: knjönhöző síkokat^ rezonáltat, viszonyít. Az anyagi, tárgyi 
dolgokat idéző hasonlatok a két elvont fogalmat vizuálisan érzéTSTffieTírjelenségként szem
léltetik, ugyanakkor nem kis feszültséget is sugallnak a szokatlan képzettársítások az egyéb
ként a szelíd megnyugvás hangulatában fogant versben. 

Korábbi verseiben is található elvétve egy-egy, az idézettekkel rokon hangulatú kép, 
de versbeli szerepe költői fordulata idején nő meg határozottan. Ezután már egyre-másra 
jelentkeznek az ilyen képek: Mint sok fát gyümölccsel sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe."3 

Mint egy nagy bárkádban vedd bé szegént, /Jó áldomásodban fogadásod szerént;8 Rút szégyen, 
ki mint hegyes ár /Lelkemben keservesen jár;.9 Citeraszózatja búm rontó acélom.;10 Az szép 
harmatot, miként hullatod tavasszal virágra, \ Sok jódot Uram úgy hullasd reám,te régi szolgádra.11 

Klaniczay Tibor ismerte fel Balassi verseinek „vizualitását", midőn a reneszánsz 
festészet tulajdonságaival vetette össze költészetét. Igen *t"aTálóan hangsúlyozta, hogy „az 

83~kö7üTTíavaszversek, de még inkább a Júlia-ciklus egyes darab ja i " . . . a jzéles ecsetvo-
násokkal dolgozó érett reneszánsz festmények vizuális összbenyomását keltik fe^az olvasó
ban?' i r Azére t t Balassi-versek képeire általában is jellemző a tárgyiasító szándék, a vizuáli
san érzékelhető megjelenítésre való törekvés. A Balassi-vers „vizualitása" képjejn£k-~a-^ei-
'egével magyarázható, Illetve érthetőd 

E tárgyias szemléltetés nemcsak az elvont fogalmakat jeleníti meg, de általában is 
Jellemzője lesz Balassi hasonlatainak: Ez amaz Júlia, kinek ábrázatja, mint címer egy pecsétbe f 
Szívedben felmetszve;13 Csak áldott kezével, mint szép ereklyével engem mint kórt illessen.14 

Szóképeiben, metaforikus szókapcsolataiban is sokszor jelentkezik e tárgyiasító szem
élet: Én drágalátos palotám; ™}Q szemem világa, árnyéktartó ága;,16 hogy lehet az kegyetlenségnek 
lyen nagy szépség fészke ty* lelkemnek javával tölt koSÁRA.18 

6 1 . m. 55. fi -
7 1 . m. 121. O 
8 1 . m. 142. 
»I. m. 150. 

10 I. m. 114. 
1 1 1 . m. 148. 
12 KLANICZAY TIBOR: A szerelem költője, MTA I. OK- XVII. (1960.) 231. és Reneszánsz 

5s barokk, Bp. 1961. 
13 Balassi B. összes versei és Szép magyar komédiája. 60. 
1 4 1 . m. 116. 
1 5 1 . m. 62. 
1 6 1 . m. 77. 
1 7 1 . m. 89. 
1 8 1 . m. 97. 
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Legszebb példáit fjnoniaa_kjmunkált metaforái őrzik: Esmét felvetette szemöldök 
ijébe szép szemének idegét,;19 Ruhámot is kérdé, hogy miben öltözném? j Vajudt tagaimot, hogy 
mivel fedezném? / Az szenvedést, tűrést mondám hogy viselném.;20 Öltöztess fel fegyvereddel, 
jó ésszel, bátor szűvel.21 

É
Az érett Balassi-vers — bár mértékkel alkalmazott —, de kedve]t stilisztikai eszkö7jg_ 

zinesztézia, Szinesztéziában nem egy olyan költői finomságot fogalmaz meg, amelyekkel 
ön jellegűeK csak jóval később lesznek otthonosabbak költészetünkben: Szívem meghervadt 

nagy bánat miatt,;22 bánatomat tisztítja,;23 tisztasággal forrdogál szüvem,;21 gyakran örömmel 
hintsen,;25 ne szárazd ki velőmet / Csontomból bánattal,;26 — Jelzős szerkezeteiben: rózsaszín^ 
lelkem, szép tisztesség, nagvjszépség. gyönyörű szag, fénlő frisseség stb. 

~~A Balassijcépek egy_jjsj:ib_eri_tehát nem a_közvetlen, hanemaltözvetett^nem a köz
napi, természetes összefüggés, hanem a bonyolultabb absztrahálás jelentkezik^ Egy rSsziik 
ísainfötélíektuálisan közelíthető meg, hiszen csak így érezhet5~aT5ennük kifejezett képzet
társítás indokoltsága, finomsága, az adott vershangulathoz illeszkedő jellege. 

Rimay mintha^ax41yeu4£Ü££fü képeket prébálná-folylatni. következetesebben ügyelve 
a „várat!g" ypp^ttárfiításokra, de az adott vershangulathoz csak ritkán illeszkednek eredeti 
képalkotásai. Rimay szinte tudatosan törekedett arra, hogy hasonlataiban, metaforáiban 
az oxymoron-jelleg domináljon, vagy legalábbis súrolja a képtelenség határát. A Rimay-
képek meghökkentő hatásának jórészt ez a titka. 

Balassi képeinek, hasonlatainak a jellege pusztán a képek sugallta attitűd költésze
tének egy érdekes, kissé „rejtett" tulajdonságára vet fényt. Utópisztikus hangulattal körül* 
övezett költészete a lírai, művi világ harmónia^keresését sugallja^s mintha e stilizált világ 
ból kissé kirekesztené a valódit, hogy ne zavarhassa a jórészt engneben megformáltat. De csak 
látszat szerint, hiszen a Balassi-kép egyre-másra idézi a világ tárgyTelémeit, de a képek egy 
részének különös feszültsége jelenvalóvá teszi az eredeti, az egész költészetét befolyásoU 
alapélmény hangulatát is. Ezzel rokon az a szerep, amit sztereotip, kulcs-kéjééi játszanak 
költészetében. Nem véletlen, hogy közöttük is talán a legkedveseÜbTsokszor felidézett 
meghitt nyugalmat, kiegyensúlyozottságot sugalló fészek, mely gyakon_jekntkezéséyelL 
költő megnyugvást, feszültség-oldódást áhító vágyának tanújele. Önmagát jellemz^szterec 
tTp~Íélz^5T^költészeténeirézt a ,,rejtett"Tulajdonságát erősítik: árva^keserves, szegény Kny aß 
lás, bús, veszett stb. 

A költői kép_egyre jelentősebb, vershangulatot befolyásoló s részben meghatároz 
szerepéről tanúskodik a^aerscimek jellegének változása is. A korai Balassi-énekek címei aa 
(5si versszerzőj^yakqrlatoödézüe Jegtöbbször az akrosztichon szerepel bennük (Bebek Judit 
MorgaT Kata, Chak BoTbákT és mások), mindenkor megadva az "adott ének dallamának a 
címét is, hiszen a dallam a vers nélkülözhetetlen velejárója még. Később a^eisaek-jairitEgy 
hangulati bevezejtője__a_£im4. a versszerzés körülményeire___utal. vagy J Z ének egy lényeges 
tartalmi motívumát hangsúlyozza.. A nótajelzés olykor már elmarad. A J3atasj5^erM±jj 
végső állomása" (amely szintén a szövegvers kiaiakülását jelzi) a_yeSb5i,.sz£r£plő egy vagy 
tQ,bJb..itasjQnjatnak a címbe való kiemelése. A hasonlatnak, a költői képnek a vers lényegeként 
való említése (a cím ugyanis erre utal) egyjulia-énekben jelenkezik először: „Sibi canit et 
Musis Az hét_planétákhoz hasomlítja Júliát", majd a Célia-versekben folytatódik, de mái 

1 9 1 . m. 63. 
20 I. m. 72. 
2 1 1 . m. 147. 
2 2 1 . m. 46. 
231. m. 82. 
2 4 1 . m. 44. 
2 6 1 . m. 114. 
2 8 1 . m. 158. 
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a feleslegessé vált dallamra való utalás nélkül. Énekvers lényege nem lehet hasonlat, csakis 
a szemnek szóló szövegnek. 

(Ajzőveg akusztikája. — Egy korábbi kis cikkemben hívtam fel a figyelmet Balassi allite-
rációinak néhány tulajdonságára.27 Balassi alliterációi rokonságot tartanak a középkori 
„szent szeretet" sztereotip szóhasználatával, de a hanghatások hangulat-nyomósító lehe-, 
tőségeinek^ a szöyeg_dallamtól független zeneiségének a Icialakítását szolgáló alkalmazása 
érett költészetében, meról)erí"15jj?H^ az énekvers 
közelsége, a dallam hagyományos jelenléte ösztönzi a vers benső, csak a^szöyegjiez kötött, 
zenei, akusztikaLlehetőségeinek egyre intenzívebb kihasználására, 

0] Korai verseiben jobbára az ősi gyakorlatra emlékeztető egynemű betűrím alkalmazása 
figyelhető meg, bár valamelyes változatosságra való törekvés már á~k'ezdetéktóT"1s érezhető. 
A korai versek alliterációit ugyanakkor — s ez is az ősi énekvers hagyományának a jelenléte — 
a sztereotip jelzők rendszere határozzajpeg, A sztereotip jelző-, illetve szóhasználat csak
nem egész költészetére jellemző, de szerepe egyre halványul. Az alliterációk alkalmazásában 
— ezzel párhuzamosan — fokozatosan csökken a sztereotip, ismételgető szóhasználat befo
lyása, tehát az énekversre emlékeztető kissé monoton akusztikai hatás szerepe. 

Az énekverstől való távolodását mutatja az a törekvése, hogy egy-egy versben lehe
tőleg mas_Js_mJLS-.S7.o-legyen a szÍ£X£Qiifc hajigulatnyomósító. ÁjztéTeotíppa"avaTóiTszó 
azután csaknem minden strófában föltűnik (olykor többször is), hangulati bélyegét rányomva 
az egész versre. Néha egy dallamos szó lebegi az éneket, példa rá a „Csókolván ez minap 
az én szép szeretőmet" kezdetű verse, amelyben a lelkem (illetve a lélek) szerepel tizenhárom
szor, az utolsó sorokig visszhangozva a vers kezdő képét: „Szerelmes szájában felejtem én 
lelkemet."28 

Balassi arra is gondot fordított, hogy egyes verstípusaiban is különböző tónusú alli-_ 
terációk szerepeljenek: a szerelmes énekekben szembetűnő a világivá hangolt „szent szereiéi?' 
frazeológia (s nyomában az sz hang gyakorisága), istenes_ verseiben viszont Ümelíett meg
található a határozottabb-keményebb hangulatú alliterációk sűrűbb jelenléte is, összhang
ban e versek rezignáltabb, „keservesebb^atBtüdjéyel. Ezekben a versekben ugyanis gyak
rabban tűnnek fel a k hanggal kezdődő szavak, mint pl. könyörgés, kétség, kegyelem, kár, keser
ves, kín, könny és mások. Vifrfori, tavasgrifcsgtő énjeiben pedig a virágok, vitézek, vitézség 
folyó, fű^Járad stb. szavak sűrűbb szerepeltetése ad e verseknek sajátos aljiterációs nyoma-
téjs_i~~ " 

CfjAz érett Balassi-versben a betűrím megszabadulva a sztereotip szóhasználat mono-
ton kötöttségétől nemcsak változatosabbá alakul, de azt is sejteti, hogy Balassi ek¥br már 
pontosan éreztg_Ja hangok, szavak finom hangulati-zenei különbségeik a iian__zásbah_rejlő 
változatosság kihasználásának szinte rafinált lehptfispgpjt 

A költői kép egyré~jelentősebb vershangulatot befolyásoló szerepét kíséri tehát a 
szöveg benső, finom különbségtevésekre alkalmas akusztikai világának a kialakulása. Az érett 
Balassi-vers olyan akusztikai teljesítményekre képes, amely nem kevéssé emlékeztet az 
mpressjionjzjrius, költői gyakorlatára. A „modern" hangfestés és hangutánzás, bravúros 
iéldáit idézhetjük verseiből. Miként az olasz pásztori költészet, Balassi is éj például a ter-
nészetjhanghatásainak költői-zenei megidézésével, remeklései is jórészt a természet lírai 
negjelenítését, hangulati-zenei megközelítését szolgálják. Néhány versében, egy-egy strófa 
xejéig, csaknem minden szó kap zenei, alliterációbeli szerepet is: ilyenkor a gondosan kivá-
asztott, a kimért (de nem mesterkélt) elrendezettség benyomását keltő szókezdő hangok 
ráltakozó hangeffektusai határozzák meg a sorok zenéjét: 

"Balassi alliterációiról, ItK 1965. 334-336. 
28 Balassi B. összes versei és Szép magyar komédiája. 71. 
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Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek harmaton hogy nap felkél, 
Cseng szép madárszózat, vígan sétál sok vad reggel hogy elmúlt efél.29 -

A békés természet hajnali hangulatát az egymásbafonódó réshangok (sz^Jfe, f, v 
csendes hullámzása "érezteti: egyetlen szókezdő hang ugrik csak ki az egységes zenei hangt 
latból: a Cseng, de ha ez a szókezdet is visszhangoznék egy másikkal, akkor a hajnali erd 
hangmotozásaiból a valóságban is kiemelkedő madárdal beleveszne a halkabb (szinte sut 
togó-sziszegő) zenei ritmusba. 

Két Célia-énekből idézek annak bizonyítására, hogy Balassinak milyen tudatos törek 
vese j /ol t a szöveg autonóm zenei-akusztikai hangulatának a megteremtése. A Célia yríeredj 
sének" módjáról szóló verse is bőven él a hangzásbeli lehetőségekkel: 

Mint nap szép homállyal fejér felhőn által verőfényét terjeszti, 
Oly gyenge világgal vékony fátyol által haja szénét ereszti.30 

A változatos betűrímek (sz, h, f, v) cj5ejides__aku^tikai^ k|sérő_lebegése itt a vtaj 
fogott halJTszemlélődés hangulatát erősíti, teljes összhangban a hasonlatként szerepeltete 
kissé átfetszőerPfajzolt, fehér felhőn átsugárzó nap felidézésével. 

A Kiben az kesergő Céliárul ír c. verse is a hangzásban rejlő zenei lehetőségek pon 
kihasználásának a példája. A gyászoló nőben gyönyörködő költő hangulatát idéző31 énekb 
a verssorok meg-megújuló ereszkedő hulláma a bánat zenei felidézését szolgálja, különös 
az utolsó versszak remeklés: a mély magánhangzókkal végződő sorokon végiglebegő al 
térációkból csak a könyve szó emelkedik ki határozottabb hatásával: 

Mint szép liliomszál, ha félben metszve áll, fejét földhez bocsájtja, 
Ugy Celia feje vagyon lefüggesztve, mert vagyon nagy bánatja, 
Drágalátos könyve hull mint gyöngy görögve vagy mint tavasz harmatja.32 

Érdekes s Balassi tudatosságának bizonysága, hogy itt is ugyajyazök-aAangflk s 
r^PflnPk bpti'irfmként Ász,h, f,vj] mint az előbbi versekben, hiszen rokon hangulatúak 
énekek, s így a benső nangäkusztrka tónusa is csaknem azonos mindhárom versben. 

Balassi azonban nemcsak a betűrím alkalmazásának változatos rendszerét alaki 
ki, de a hanghatások egyéb lehetőségeivel is él. Az adott vers hangulatához illeszkedő 
tudja alkalmazni például a rövid, egy-két szótagú szavak egymásutánjából adódó pergő 
ritmust, a magas magánhangzók gyors, könnyed --áramlását, a kemény mássalhangzók gy 
.kori jelentkezését kisérő pattogóbb, hangutánzó hangeffektusokat A „Szít tüzet Zsuzsán 
szívemben magára" kezdetű versében például az ősi sz betűrím végigáramlik valamen 
versszakon, de emellett egyéb hanghatások is jelen vannak: a kemény iy pattogó ritm 
a harmadik strófában a citeráját pengető lány zeneszerszámának a hangjait hivatott 
idézni, illetve utánozni: 

*k 
Citera szózatja búm rontó acélom, 
Vénus fattya lelkem hatja, ha szózatját hallhatja, 
S ha láthatja, nincs bánatja, búmot mind elmúlatja, 
Hogy jó kedvét mutatja. 

29 I. m. 105. 
3 0 1 . m. 107. . : 
31 A vers jellemzését 1. ECKHARDT SÁNDOR: Balassa Bálint, Napkelet 1924. (IV.) 1 
32 Balassi B. Összes versei és Szép magyar komédiája. 111. 
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IA hangfestés és rímjáték összefonódása jelentkezik a hatodik vefsszakban is: 
Megemlítsen és segítsen, gyakran örömmel hintsen, 
S rád tekintsen s ne felejtsen, kinél több jód már nincsen 
S kit nem adnál sok kincsen. 

Az utolsó strófában pedig a rövid magas magánhangzók gyors tánc-ritmusát használja ki 
a könnyed, játékos hangulatú vers frappáns befejezésére; csaknem valamennyi szóban sze
repeltetve az „állandó'- betűrímet is: 

I Eszem ves/tve, eltévesztve, szerelmében s/llyesztve, 

Felgerjesztve és ébresztve, szívemet elrekesztve, 
Belső tűzzel emésztve.33 

Egy újabb példa, hogy Balassi mennyire tudatosan tudta kihasználni a magas magán
hangzók egymásutánjában rejlő könnyed-játékos hangulatot: 

Felelém: „Ez szót nem fejtem, vétekben én nem leledzem, 
Nem akarok megfelelnem, mind szépnek tetszetek nekem. 
Nektek szemetek fekete, két-két narancs kebletekben, 

I Vattok szépek személtekben, édesek beszédetekben."34 

A magas ésjnély magánhangzók egymásutánjában^ illetve váltakozásában rejlő zenei-
^uJLati_jiatást is felhasználja Balassi. Olykor mély magánhangzó kezdi és fejezi be a sort, 

egyébként az egész sorban csupa magas magánhangzó szerepel, emelkedő, majd lejtő hul
lámzást adva a sornak, finoman nyomősítva a vers rezignált hangulatát: 

Add meg énnékem én reménségem szerént való jódot, \\ 
Áldd meg fejemet, ki bízik benned, viseljed gondomot.35 ^ 

A Balassi-vers e hjng^ghpii g^pp^gpif már tanítványa, Rirnay is jól ismerte. Nem 
csupán a nagy reneszánsz költő kivételes szerepét látta a magyar verselés történetében, 
s nemcsak azt tudta, hogy „műve sarkpontjául Júliát tette meg", de a mester verseinek 
benső kiképzését, a poéta doctusi mívességet is pontosan érzékelte. 1610-ben írta Balassiról: 
„ . . . az б magyar nádsípja és pásztorsípja a zengés csodálatos édességével és a hangok kifejező 
harmóniájával a többit, aki csak van, valamennyit messze túlhaladva, sőt az irigységüktől 
kísértetve, a tekintély és dicsőség magas helyét foglalják el."36 

Az adott vershangulathoz, a szöveg jelentéséhez simuló zenei hangzás, a hasonlatok, 
képek megnövekedett szerepe, a bonyolultabb sJmomabVképzettarsítások már muictefigép-
pen az_ önmagáért beszélő, művészi szövegvers félreismerhetetlen tanújelei. Mé&jatóojrjs^ 
ha nótája van a versnek. A dallam már elhanyagolható, formális és nem lényegrtartpzé,ka 
a szövegnek. 

I 3 3 I . m. 114. 3 4 1. m. 42. 3 5 1 . m. 148. 
36 Rirnay János Összes művei. Összeállította: ECKHARDT SÁNDOR, Bp. 1955. 39. 
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(Verstípusok.) — A Balassi-szakirodalom már kissé legendaszerű közhelye, hogy „szüle
tett lírikus egyéniség v o l t . . . önkoréból nem tudott kitörni, az én volt számára az ómega 
és az alfa."37 Énekei azonban nem egyértelműen é§ kizárólag ez taz érzelmi, szubjektív lírai 
áramlást, illetve meghatározottságot mutatják, hiszen vprspihpn a t-isy-tán Hrai jjemek mel-
lett_aJogikaL magyarázó hangyptpi, kfigpg is Tnpghatámzó tánypyfi 4 kései versekig költé
szete korántsem egynemű, homogén liraj, inkább epiko-lírikus JiaiTgjjlatú. Alkatának szub
jektív-lírai varázsa az epiko-lírikus énekekben is érvényesül, nemegyszer elementáris erővel 
s tisztán lírai elemekben is kifejezésre jut, de nem kizárólagos érvénnyel. A reneszánsz ebben 
a vonatkozásban éppen valamelyes mértéktartás, visszafogottság, önfegyelem^ szinte kötelező 
törvényét is sugallta. A kjUtégzet megtanulható mesterség, poéta doctusi mivesség, a rutin 
kérdése is. A költő jobbára az adott téma művészi megformálását^ a klasszikus mjntákxa 
ig ügyelő_í]j5atos kifejtését tekinti céljának: a^szubjektív, pillanatnyi érzületi érdekeltség 
csak ennek függvényeként juthat kifejezésre.38 Ezzel magyarázható, illetve érthető, hogy 
Balassi költészetében is alig találkozunk a pillanatnyi érzelmi elragadtatás ihletében fogant 
verssel. Énekeiben többnyire „csak" általánosabb érzületi, érzelmi állapot-szférákat figyel
hetünk meg: a bánat^az öröm, a gyötrődés^ a felszabaduljtság^érzet^ a magáramaradottság 
hangulatait. S ezekre rezonál olykor elementárisán, de legtöbbször némi visszafogottsággal 
is Balassi „született" lírikus alkata. 

[A Cél ia-y érsekkel azonban~módosul Balassi addig uralkodó verstípusa. Ezekben az 
énekekben figyelhető meg a Balassi-vers művészi, formai fejlődésének végső állomása. A szöveg 
fgPtnaLvilaga, a stilisztikai eszközök már-már rafinált, csaknem mesterkélt együttese azonban 
nem annyira a reneszánsz vers túlérettségének a tanújele vagy a sorozatos kudarcok után 
á^adlmciábajiailó köfllö" onceiu tormai Dravürja, hanem az autonóm szövegvers kialaku
lásának utolsó szakasza. A Célia-versekben ugyanis *^óval fontosabb szerepet töltenek "¥e 
a^képek, hasonlatok, jelzők, minljcorábbi költészetében,~de szóhasználata IFTínönTaTTíbTviJ-
tozatosabb, kevesebb a sztereotípia, szokatlan nyelvi fordulatokat használ, hasonlatait sok
szor részletezően (de nem terjengősen) fejti ki, kerüli a magyarázáJbangvételt. A logikai 
elemek elsorvadnak, a korábbi költészetére többnyire jellemző valamelyes epikus köntös 
is eltűnik. 

A Célia-versek ugyanakkor nemcsak a szövegvers kialakulásának végső szakaszát 
jelentik Balassi költészetében, de az addig ujjdkodó verstípus módosulását, átalakulását 
is jelzik. Addigi költészetében az alkalom, a mitológia vagy az epikus keret kissé belejátszott 
mindenkor egy-egy vers lírai világába, a Júiia-énekekberi pedig a nagyobb egység, a ciklus 
koncepciója és kompozíciója befolyásolta egy-egy ének jelentését, hangulatát: a Célia-ver-
sekben azonban már kevéssé érezzük az ilyen „külső", nem lírai behatást. A Célia-versek 
jellege így eltávolodik a korábbi versekétől; határozottabban érvényesül bennük aHközverlen 
inspiráció, a pill^n^tjiyi^íangulat. A Cél ia-versekkel Balassi a romantika értelmezése sze
rinti lírai verstípus kialakítása felé is tett (— s nem jelentéktelen —) előrehaladást. Az egy
ségesebb, autonóm vershangulat három Célia-versben már mindenképpen meghatározó, 
uralkodó szerepű: a Kiben a Celia feredésének módját írja meg c , a Kiben az Celia szerelméért 
való gyötrelméről szól hasomlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz c. és a Kiben az 
kesergő Celiárul ír c. énekben e hangulati elemek dorn inaló Jellege kétségtelen. 

Ezért nő meg — s természetszerűleg — oly szembetűnően a nyelvi-stiláris eszkö
zök, különösen a benső zeneiség funkciója. A versek terjedelmének jelentős csökkenése mellett 
a hasonlatnak, költői képnek juttatott hely viszont megnövekszik. Olykor sorokon át vonul 
egy-egy kép, hasonlat kibontása, jelezve, hogy a vershan^ulatJ^fontosarjljLjiordozójáyá 

37 GEBÉZDI RÁBÁN: Balassi Bálint, Krit 1967. 5—6. sz. 25. 
38 Részletesebben HALÁSZ GÁBOB: A líra halála. Válogatott írásai, Bp. 1959. 13. 
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nőtt szerepe. Kései verseiben olyan bonyolult, összetett képcsoportokat is találhatunk, 
amelyek nem egyszer egy-egy versszak terjedelmét is elfoglalják: 

Mely csuda gyötrelem ez, hogy az szerelem búmra most malommá lett, 
Hol mint gabonáját engemet szolgáját szép Celiával őrlet, 
Siralmam patakja az kereket hajtja, kin liszté létig töret. 

Míg korábbi költészetében^legtöbbször a statikus, szoborszerű, ..mozdulatlan" képek, 
hasonlatok domináltak, a Cél ia-versekben többnyire (mint az idézett versszakban is), a képek 
lényege éppen a folyamat, á mozgás. KöítőTképei tehát jellegükben is módosulnak: az>állókép 
folyamattá alakul. 

Tagadhatatlan, hogy a Célia-versek költője a manierizmus szemléletének a 
közelében jár,39 de a stiláris eszközök domináló szerepét, a Balassi-vers változását nem mer
ném egyértelműbben a „lírai mondanivaló szűkülésével"40 magyarázni, vagy a dekadencia 
jeleként értelmezni. Inkább az addig uralkodó Balassi-verstípus jellegének a módosulásáról, 
változásáról van szó: a hangulat-lírai típusú felé való közeledéséről. 

A Balassi^yers terjedelmének csökkenését a kései versekben _ más vonatkozásban is 
előrelépésnek, fejlődésnek érzem. ?A,Balassi-strófa, jn \pt ismeretes, csak a versszak, nem 
pedlg"~äz egész ^,versarchitektúra"__j£fjedelmét határozta meg,41 a kjs£l„Yersek terjedelem-
csökkenése viszont, különösen a három-három versszakra „korlátozott" Célia-énekek arról , 
is^tanúskodna, h~"gy""RaTRssi (^Far~Tn^qtngri", akár nem) kísérletet tett az eflé^z vers térje- __' 
delmét befolyásoló-meghatározó fegyelem kialakítására is. Ezt a lépést majd Faludi teszi 
meg, de először Balassi próbálkozott veje, még kissé mechanikusan, hiszen csak a Bálássi-
strófák számát szabta meg, s nem uj, zárt formát honosított meg. 

A Balassi-vers ^benső világa, képeinek a jellege, a szöveg hangakusztikai kiképzése 
határozottan jelzi, hogy nem csupán a magyar nyelv indulásának kh^jtünjcjajrú^d^jejentős 
eredményeinek is. Az utána ^színre lépő^;ÖÍto%" s jónéhány'nemzedéken át, példájának igé
zetétől nem tudnak szabadulni, sok vonatkozásban pedig fel sem ismerik verseinek igazi 
művészi szépségeit, eredményeit. Rimay programszerűen próbálja folytatni költészetét, de 
csak a reneszánsz költői kép lehetőségeinek kissé abszurd „továbbfejlesztését" valósítja 
meg. A Balassi-vers finomabb akusztikai világával (bár felismeri), nem tud megbirkózni 
ő sem. így a Balassi-versben oly fontos szerepet játszó benső zeneiség^aJian£&k_iiajigulati 
hatásainak a kihasználása- elszigetelt kísérlet maradt jóidéig. 

Mindössze néhány vonatkozásban próbáltam ~jelezm~& Balassi-vers stiláris sajátos
ságait, de költészetének e néhfiny jellemző tulajdonsága — a stílus vonatkozásában min
denképpen —, azt az általánosabb érvényű felismerést erősíti, amely szerint tyHnogénJLör-

- téneti_stíhjgbaiLJűg^n4^le4m^veket alig-alig .találhatunk-a^mflvészetek_t^té^tében. Mátrai 
László az olasz reneszánsz filozófia hanyatlásáról szóló cikkében hangsúlyozta, hogy „ . . . a 
történelemnek legtöbb korszaka — a forradalmak intenzív, de rövid intermezzóit kivéve — 
ún. átmeneti kor, melyben a lehanyatló régi és a születő új sokszor nem csak egyidőben (és 
helyen), de gyakorta ugyanazon műalkotás, filozófiai vagy politikai elgondolás stb. keretén 

39 Balassi költészetének manierista elemeiről 1. KLANICZAY TIBOR: A szerelem költője, 
MTA I. OK XVII. (1960.) 229-232. és Reneszánsz és barokk, Bp. 1961.; valamint TOLNAI 
GÁBOR: Barokk problémák, MTA I. OK XXII. (1964.) 113—114. 

40 A magyar irodalom története 1600-ig. A magyar irodalom története I. köt. Szerk.: 
KLANICZAY TIBOR. Bp. 1964. 475. 

41 TURÓOZI-TROSTLER JÓZSEF: AZ első magyar szonett. Magyar irodalom—Világiro
dalom. I. köt. Bp. 1961. 376. 
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belül jelenik meg \42 Az irodalmi alkotásokra, életművekre is érvenyes e megállapítás,43 a 
magyar XVI. század irodalmára is. Balassi életműve sem értelmezhető kizárólagos egyér
telműséggel a magyar reneszánsz poézis nagy teljesítményeként: s nem csupán kései vej sei 
jelzik a magyar költészet reneszánsz utáni változásait, de egész költői életművének utópisz
tikus, a költő és a kor viaskodása jelenségeinek, tényeinek áttételes jelentése, egy művi 
világ stilizált szférájában való közvetett megidézése, mind a ren^zánszszemléjfilldmozdulását 
bizonyítják, még akkor is, ha költészetének számos, egyértelműbben reneszánsz ismertető- j Z 
jegyét ismerjük, mint pl. költői képeinek a jellegét, versszerkezeteinek reneszánsz komrjo^_J^ 
zícióját.44 

A Balassi-forráskutatás jórészt kideritette,_hogy egy^egx_yejse_ müyen közvetlen 
inspirációnak köszönhéite "létrejöttét (Marullus, Angeríanus, janus Secundus és mások), 
de kissé megmYfäliFärTi^izvetien hatások rpp;is7trá1;teánáir^k,Ö7VPtlpn hatás a7.nnhan csak 
másodlagos tényező költészetében, hiszen a mintákat áthasonitja_a XVI. századi magyar 
költészet közegébe, az eredeti reneszánsz vers-struktúrákat (a minták közelsége elleneié) 
áíalakítja;. manierista motívumok, középkori verseléstechnikai hagyomány, valamint a rene
szánsz szemlélet, költői kép, kompozicTó~1k^íönös. egységének sajátos és egyéni változatává. 
VgiS£ine,k-&tÜáris elemeiben, művészi eszközeiben több korszak ismertetőjegyei öi^zSdnek 
egységgé. így az ffsi, dallamhoz kötött vers hagyományai is jelen vannak verseiben: a_sztereo-
tjpia, az alliteráció (archaikus és modern formában), a csoportra»» a fokozatosan funkcióját 
vesztő nótajelzés (dallam), a ^árngtrófa az akrosztichont Költészetének ezen » ^ s ^ j j t e g ^ 
erősitíkorai énekeinek, de a Júlia-ciklusnak is valamelyes epiko-lirikus jellege, sokszor magya
rázó-logikai hangvétele. Ugyanakkor.a reneszánsz temperamentümregyéniség, a~szubjeRtTv' 
varázs_.yerseinek H lényege. Mindehhez járul költészetének (a manierizmus "vTlágára~émlé-
keztető) utópisztikus hangulata, valamint az érett Balassi-versben oly font^_szereph£z 
jutó (s szintén a manierizmus ízeit éreztető), máp-máp-fafinálían finom_benső zeneiség, a 
sttTáTis^űyé.s^ ta biztonságú kezelése. 

A^érett_Balassi-vers (és különösen a Célia-énekek) me^kiUöjiböztetett sajátossága, 
ismertetőjegye e három réteg, (középkori — reneszánsz — manierista) homp^én__Éa_íök^ft 
egyéni művészi szemléletben, stílusban való megjelenése. S valószínűleg költészetének ez 
a tulajdonsága választja el az azt inspiráló mintáktól, annak "ellenere^^gy^zoTO§JszaIäiKRäT~ 
kapcsolódik az európai^petrarkista^ költészeüiez^-

42 MÁTRAI LÁSZLÓ: Az olasz reneszánsz filozófia hanyatlása a tridenti zsinat után, Vilá
gosság, 1966. 433. 

43 L. erről tüzetesebben SZAUDER JÓZSEF: A 18. századi magyar irodalom és felvilágo
sodás kutatásának feladatai c. tanulmányát (kézirat).; valamint CSETRI LAJOS: Kritikai szem
pontok az irodalmi stílustörténet elméletéhez, Krit 1967. 7. sz. 28—29. 

44 Balassi költészetének a barokk felé mutató elemeiről 1. GEORGE GÖMÖRI: Baroque 
Elements in the Poetry of Mikolaj Sep Szarzynski and Bálint Balassi. The Slavonic & 
East European Reviev. Volume XLVI. N. 107, Júly 1968. 383—396. 
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Tibor Komlovszki 

SUR LE CARACTÉRE DES VERS DE BALASSI 

Dans son étude l'auteur procéde ä l'examen des éléments artistiques de la poésie lyrique 
du poéte hongrois de la Renaissance. C'est dans les vers de Balassi, auxquels nous devons la 
synthése de la poésie européenne de la Renaissance et des traditions de la poésie hongroise, 
que s'observe et se crée le texte artistique se libérant du chant. L'image poétique prend donc 
une position clef dans la poésie lyrique de Balassi, de mérne que l'exécution acoustique interne 
et autonome, indépendante du chant. Les images poétiques ont une fonction double: elles 
soulignent d'une part que le texte du vers est un texte et compensent, d'autre part, le caractére 
utopique et abstrait de sa poésie, en évoquant les phénoménes objectifs du monde par des 
images. Dans son étude, l'auteur retrace le changement et le développement des images poéti
ques, des métaphores et des syntagmes attributifs de Balassi. L'intention d'objectivation, 
l'aspiration ä la représentation visuellement perceptible sönt la propriété apparente des images 
de Balassi de son époque műre. L'auteur étudie dans la suite la musicalité des vers de Balassi 
avec ses propriétés d'harmonie. Le vers de Balassi, de l'époque műre du poéte, se caractérise 
par la manifestation de l'unité des trois couches stylistiques (médiévale, Renaissance et mani-
ériste) dans une Variante individuelle. C'est le trait qui le distingue des modéles qui lui servi-
rent d'inspiration, malgré qu'il se rattache par des liens étroits á la poésie pétrarquiste euro
péenne. 
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