
nem csonka, a fent ismertetett tényekből és koncepcióból egyenesen következik, miért adták ki a 
Balassi-epicédiumot címlap, a szerző kiírt neve és a kíséró'szövegek nélkül. A nyomdásztól, a nyomda 
szellemi környezetétől és Rákóczi Zsigmondtól nyilván teljesen idegen volt Rimay szándéka és 
előszavainak mondanivalója, s mint az az ismertetett családi ellentétből meggyőzően származtatható, 
még Kátay Mihály elsősorban Balassi Ferencet sirató elégiája is kihagyandonak ítéltetett. S noha még 
most sem zárható ki, hogy a kézirat eleve csonkán került a vizsolyi nyomda környezetébe, vagy pedig a 
nyomda belső nehézségei, Mantskovit Bálint hirtelen halála okozták a Balassi-epicédium ilyen formá
ban való kiadását, úgy érzem, sikerült egy elfogadható hipotézist alkotnom arról, miért itt és ekkor, s 
miért ilyen formában jelent meg az első Balassi-és Rimay-vers nyomtatásban. 

Székely Júlia Anna 

JUSTUS UPSIUS ISMERETLEN LEVELEZŐPARTNERE: KOPPAY GYÖRGY 

A most következő dolgozatban nem volt több szerepem, mint hogy a különböző, már ismert 
adatokat összeszedjem és egymáshoz illesszem. Az anyaggyűjtés során oly sokaktól kaptam segítséget, 
hogy csupán nevük elsorolása is jócskán elvenné az időt tárgyamtól. A névsor említése nélkül ezúton is 
köszönetet mondok mindnyájuknak. 

Most, mikor Vargha Anna,1 Klaniczay Tibor,2 Kovács Sándor Iván3 munkái és Antoine Coron 
cikke4 után ismét Justus Lipsius magyarországi kapcsolataival foglalkozunk, olyan személyről lesz szó, 
aki a régi magyar irodalomtörténetben eddig „a rejtélyes Koppii Pannonius" néven volt ismert. A hibás 
névalak Lipsius levelezésének inventáriumában5 áll %y, oda pedig félreolvasás révén kerülhetett be.6 

Justus Lipsius titokzatos levelezőpartnerét Koppay Györgyn&k hívták, s nem kisebb megbecsülés 
érte, mint az, hogy a neves németalföldi humanista megtisztelte őt válaszlevelével. Olyan gesztus volt 
ez, melyre Révay Péter és Rimay János hiába áhítoztak. 

A mind ez ideig kiadatlan levél eredetije a leydeni,7 fotómásolata a budapesti Egyetemi Könyvtár
ban található. Kulcsár Péter átírásában és magyar fordításában közlöm: 

I. Lipsius Kopay Pannonino S.D. 
Carmen tuum accepi, domine nobilis et strenue, quo funus celebras et deploras ser. mi nostri. Hoc 

alterum nos quoque tecum facimus et omnes boni honestique amantes cives. Ah, quanta iactura facta 
per illám mortem? Qui, ut natura mitis lenisque animi erat, nil nisi pacatum cogitabat et quod esset 
miseriis nostris sublevandis. Sed Deus a nobis abduxit quiarevera illo bono eramus indigni, nee lucere 
sidus hoc voluit in ista nostra f§ce. Sed si alius in domo Austriaca tarnen substituitur, luctui spem de 
Alberto facis, spes iterum ad hos redit, et non perpetua videntur fore h§c mala. Inter que, iure recenseri 
potest confusio ista aut inopia, cum militi stipendia sua utiliter non procedunt, et coguntur ad 

1 VARGHA Anna, Iustus Lipsius és a magyar szettemi élet. Bp. 1942. 
2 KLANICZAY Tibor, A magyar késő reneszánsz problémái, in Reneszánsz és barokk. Bp. 1961., 

valamint A németalföldi humanizmus és a magyar reneszánsz költészet, in A múlt nagy korszakai. 
Bp. 1973. 

3 KOVÁCS Sándor Iván, Justus Lipsius és a magyar késő-reneszánsz utazási irodalom, in 
Pannóniából Európába. Bp. 1975. 

4 Antoine CORON, Justus Lipsius levelezése a magyarokkal és Révay Péter kiadatlan levele 
Lipsiushoz. ItK 1976. 490-496. 

sIventaire de la correspondence de Juste Lipse 1564-1606. Par Alois i GERLO et Hendrik D. L. 
VERVLIET. Anvers 1968. 29, Bibliotheca Belgica Premiere série. XV-XVIII. Gand-La-Haye 
1880-1890. XV. - a 950601 K szám alatt. 

6 Vö. a fotómásolattal: jól látható a címzésben a Koppy szóban a p alá beszúrt a betű. 
7 MS. Lips. 3(15),fol. 18-20. 
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seditiones aut raptus. Doleo Germanice, etiam nationis caussa, que, benigne habitam se a nobis non 
dicet. At quod ad te attinet, mi Koppay, lauda hanc societatem armorum et studiorum, qui palo et 
stilo se utens et ostendis sociari Minervám etiam posse (etsi virginem semper habitam) cum Marte. Fac 
deinceps et me ama. Vale! Kal. Iunii. Lovany, M. D. XCV 

Justus Lipsius a pannóniai Koppaynak üdvözletét küldi 
Megkaptam versedet, nemes és derék úr, melyben a fenség gyászszertartását celebrálod és elsiratod 

őt. Ez utóbbit veled tesszük mi is, minden jót és tiszteset szerető' polgár. Óh, mekkora baj következik e 
halálból! ő, minthogy természeténél fogva nyájas és szelíd lelkű volt, csak a békességre gondolt, és 
arra, ami nyomorúságunkat enyhíti. De Isten elvitte tőlünk, hiszen valójában méltatlanok voltunk e 
jóra, és e csillag nem akart fényeskedni e szennyben. De ha mégis követi őt valaki más az ausztriai 
házban, a gyászra Albertben nyersz reményt, a remény ismét visszatér hozzánk, és nem látszik 
örökösnek e baj. Ezenközben joggal aggódhatunk e zavarodás és nyomorúság miatt, mert a katonaság
nak nem jut célszerűen zsold, és lázongásra vagy rablásra kényszerülnek. Sajnálkozom a germán 
nemzet ügyén, melyről igazán nem mondható, hogy jó állapotban van. Am ami téged illet, Koppaym, 
dicsérd a fegyverek és tanulmányok e szövetségét, te, aki lándzsát és tollat forgatva megmutatod, hogy 
képes vagy Minervát is (bárha mindig szűznek tartották) társítani Marssal. Tedd eztán is, és szeress 
engem. Üdv! Leuven, 1595, június kalendáján. 

Habár a Lipsius említette carment nem sikerült megtalálni, annyit csaknem bizonyosan állíthatunk, 
hogy a „fenség", akinek a halálát Koppay megverselte: Ernő főherceg. Miksa császár másodszülött fia, 
1578-89-ben magyarországi királyi helytartó, majd 1594-től II. Fülöp spanyol király németalföldi 
kormányzója, 1595-ben, Brüsszelben halt meg. Németalföldi szerepe a spanyol uralom látszatának 
elkendőzése, a fegyveres felkelések visszaszorítása lett volna. Hogy a várakozásoknak nem tudott 
megfelelni, emiatt inkább azokat a zavaros és nehéz körülményeket okolhatjuk, melyeket Lipsius is 
emleget. Halála után a császár valóban Albertra, legfiatalabb öccsére ruházta a hatalmat.8 

Lipsius ezekben az években Leuvenben élt, ahova 1592-ben, rekatolizálása után tért vissza. Érthető 
tehát, miért közös a gyászuk Koppayval: a világhírű tudós számára fontos volt szülőföldje kormány
zójának, a Habsburg-család egyik tagjának halála. 

Térjünk vissza a „rejtélyes Koppii"-hoz, humanista nevén Georgius Coppay Driethomensis Panno
niushoz. A Trencsén megyei Drietomából, jómódú, népes, nagyobbrészt szlovákok lakta faluból 
származott,9 nemesi családból.10 Egyelőre nem áll rendelkezésünkre olyan adat, amelyből egy
értelműen megállapíthatnánk, mi volt Koppay anyanyelve. Családneve azonban a szóvégi -i képző 
miatt kétségtelenül magyar hangzású. A família hagyományosan Habsburg-barát, s amikor Thököly 
megjelent a Felvidéken, Koppayék a morva határhoz menekültek. Ám a szülőhely emlékét megőrizték, 
kései utódjuk, a Monarchia ismert pesti zsánerképfestője is még így használta a nevét: Báron Árpád 
Koppay von Drétoma.1' 

Koppay Györgyöt a régi szlovák irodalom kutatói évek óta ismerik és számon tartják. Korábban 
csak a kézikönyvekben12 olvashattunk róla, de most Miloslav Okál a Pamiatky Star Sej Literatúry 
Slovenskej sorozatban ki is adta Juraj Koppay összes műveit két nyelven: latinul és szlovákul. Itt 
jegyezzük meg, hogy a szlovák kutatók nem tudnak Lipsiusszal való kapcsolatáról. 

8H. PIRENNE,Histoire DeBelgique. BruxeUes, 1927. IV. köt. 207-208. 
'VÁLYI András, Magyar Országnak leírása . . . Buda, 1796-1799., valamint FÉNYES Elek. 

Magyar Országnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai 
tekintetben. Pest, 1836-1840. 

10 NAGY Iván, Magyarország családai... Pest, 1859. V. 344. 
1 ' Rudolf LOTHAR, Koppay. Berlin und Leipzig, é. n. - Koppay egyik felmenő ági rokonáról is 

van adatunk: 1521-ben jegyezték be Gregorius Chopay nevét a krakkói magyar diákok névsorába. -
Magyarországi tanulók külföldön. III. A krakkói Magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke 1493-1558. 
Közli: Dr. SCHRAUF Károly. Bp., 1893. 42., 51. 

12Jozef KUZMIK, Slovnik Autorov Slovenskych a so slovenskymi vztahmi za humanizmu I—II. 
Matica Slovenska Martin, 1976., valamint a Rukovét humanistického básnictví v Cechách a naMorave. 
Praha, 1969. 
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1. Lipsius levele Koppay Györgyhöz 

2. Prága, Státni Knihovna, 50 G 126,2 3. RMK I I I . 663. OSzK 





Koppay vezető egyénisége volt az úgynevezett trencsenyi versíró körnek. E társaság tagjai alkalmi 
költeményeket írtak latin nyelven. Köteteiket felváltva szerkesztették, s egy-egy eseményt többen is 
megverseltek. Füzeteiket általában Prágában jelentették meg, néhány azonban Bécsben került kiadásra. 

A kör tagjai gyakorlott mesterei az alkalmi versírásnak, 1588-ban Galgócon jelent meg vers
gyűjteményük,1 3 mely iskolai gyakorlatokat tartalmazott. A. kötetet Valerianus Mader szerkesztette, 
megírásában részt vállalt apja, Nicolaus Mader jogász, valamint több trencsenyi: Adamus Maczak, a 
város bírája, Simon lessenski, megyei jegyző, későbbi trencsenyi várkapitány, Jeszenszki János, a híres 
orvos-humanista nagybátyja, valamint Petrus Baroshius, aki Németországban tanárként működött. A 
különféle műfajokban (elégia, prosopopaeia, epitáfium stb.) oktató céllal írt verseiket többnyire 
egymásnak ajánlották. 

A sor így nem teljes: e gyűjtemény munkálataiban nem vettek részt, de ismert tagjai még a körnek 
Ladislaus Kubini, felső-magyarországi titoknok, későbbi kamarai tanácsos és Maitinus Rakocius, aki 
Turóc vármegye alispánja, majd királyi kamarai tanácsos volt. Ez utóbbinak szintén megjelentek összes 
művei a már említett kétnyelvű sorozatban. 

Minden szerzőt a publikációiban használt humanista nevén említettünk. Ám nem kerülhető meg a 
kérdés: milyen anyanyelvűek voltak, illetve melyik társadalmi réteghez tartoztak. A nevek, a dedi-
kációk és a szórványosan rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy véljük, a kör tagjainak többsége 
szlovák, ha akadnak is köztük csehek, németek és magyarok. Joggal feltételezhető, hogy Matthius 
Molesynus, Georgius Chottessovius, Simon lessenski, Martinus Rakocius, Petrus Baroshius, Adamus 
Maczak mindannyian szlovákok voltak, s néhány cseh és német szerző mellett csupán Koppay és Kubi-
nyi képviselték a magyar elemet. A nemzetiségi elkülönülés e korban még alig kimutatható, de - úgy 
tűnik - a csoport kialakulásában ez a tényező is szerepet játszhatott. Városi, illetve megyei hivatalno
kok voltak, általában polgári, kisebbrészt középnemesi családból származtak. 

A költőcsoport tagjai többnyire egy-egy jelentős személy halálát verselték meg, gyakran írtak 
ilyeneket megrendelésre. Találunk házasságkötésre szóló köszöntőket is. A halotti verseknek gazdag 
műfaji sokféleségét sorakoztatják fel, görög és latin példákat követve, s így csaknem tízféle módon 
tudják elsiratni az elhunytakat. A műfaji sokszínűség sem tudja azonban a nem nagyon variálható 
tartalmat művészetté emelni. Stílusuk tudóskodó, kedvelik a filológiai, történelmi referenciákat, a 
szójátékokat, a tekervényes szimbolikus leírásokat — tökéletesen értik a verscsinálás mesterségét. 
Mégsem olvashatunk Lipsius levelében egyetlen olyan utalást sem, mely Koppay gyászversét méltatná. 

A trencsenyi kör ismert lehetett Magyarország-szerte. Mossóczy Zakariás könyvtárában ott állt egy 
Koppay-kötet.1 * De a latin nyelven verselő költőknek számtalan kapcsolatuk volt Európában. Német, 
cseh és lengyel költőkkel közösen adták ki Bécsben azt a gyűjteményt, melyben Salm Eck grófot, 
Győr várának, később a dunántúli hadaknak főkapitányát siratják mint nagy magyar hőst. Az 
ekkoriban honosított, korábban német nemesi családnál Bornemisza Péter is vállalt prédikátori 
szolgálatot, közvetlenül azután, hogy Balassiéktól kénytelen volt megválni. Erdélyiekkel közösen 
jelentettek meg gyászverseket annak a Liszti János veszprémi, majd győri püspöknek halálára, aki a 
magyar humanisták ismert mecénása volt, s akinek Zsámboky Janus Pannonius-kiadását dedikálta. És 
kapcsolatban állt Koppay -taski Albert lengyel herceggel is, az alkimisták nagy pártfogójával. 

Koppay egyetlen nem alkalmi műve a Vita Aulica, melyet magas rangú prágai katolikus papoknak 
ajánlott. (Ezek közül csak a legkiemelkedőbbet említjük, Antonius Brus prágai püspököt, aki tagja volt 
I. Ferdinánd erazmista körének.)1 s 

Koppay ebben a versben szenvedélyesen elítéli az udvari életet, ahol mindenkit csak a gazdagon 
megrakott asztal, a bor érdekel. A költő által leírt kéjsóvár udvari ember, a „furiosus amatőr" nem a 
törvényes szerelemben, hanem becsületes asszonyok és ártatlan szüzek megbecstelenítésében leli 
örömét, s mindezt még dicsőségnek is tartja. Közömbös az erény és a művészet iránt, a paraszti 
munkát megveti. Megértéssel és szánalommal fordul viszont a szerző az alárendeltek: a szegény 
polgár (civis) és jobbágy (colonus) felé. Koppay fő forrása - mint ezt Okál a jegyzetanyagban 

,3RMNy 1.611. 
14IVÁNYI Béla, Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Bp. 1926. 119. 473. 

tétel: Kopay Carmina. 
1SR. J. W. EVANS,Rudolf II. and his world. Oxford, 1973.110. 
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kimutatta - Aeneas Sylvius Contra curiales című munkája volt, de idéz ókori latinokat is; kortársaihoz 
hasonlóan ő is nagy súlyt helyez a versek tudós megmunkálására. 

Műve végén a vallás kérdését tárgyalja. Miloslav Okál főként erre az utolsó részre támaszkodva 
próbálja megállapítani Koppay felekezeti hovatartozását. Határozott választ nem ad, de azt sejteti, 
hogy a költő katolikus volt. Ezt nehezen lehet összeegyeztetni avval, hogy Koppay elítélően ír a 
szerezetesekről és apácákról, akik „durva ruhájuk alatt hamis szemérmet rejtegetnek". 

Koppay elsőként azt a vallásos embert mutatja be, aki Luther „régi dogmáit" „Melanchthon jeles 
módján" hirdeti. Csak másodikként említi a pápa, az elhagyott pásztor követőjét, a katolikus hivőt. 
Egyre növekvő szenvedéllyel támadja ezután az írást kiforgató Kálvint, a mindeneket megmérgező 
ariánus eretneket, és végül azt, aki nem hisz se mennyben, se pokolban. 

Ennek alapján inkább evangélikusnak, mint katolikusnak tűnik Koppay. S abból, ahogy a bölcs 
Melanchthon módján hivő Luther-követőt emeli az első helyre, arra következtethetünk, hogy a költő az 
ágostai irány melanchthoniánus, tehát mérsékelt, közvetítő ágához tartozhatott.16 Alátámasztja ezt 
Zoványi Jenőnek az az elemzése, melyet az 1580-ban - a Vita Aulica megjelenésének évében -
Trencsényben kibocsátott kánonoskönyvről adott.17 Eszerint mind a liturgia, mind az egyházi énekek 
vonatkozásában a trencsényiek számos katolikus hagyományt megőriztek. Érdemes megjegyezni, hogy 
azok a katolikusok, akikkel Koppay kapcsolatot tartott, a mérséklet, a protestánsokkal szemben 
tanúsított türelem hívei közül kerültek ki, miként a már említett Antonius Brus is. A Vita Aulica 
befejező része olyan szerzőre vall, aki kárhoztatja a durva felekezeti küzdelmeket. A költő jóslata 
szerint még a világvégi pusztulás előtt eljön az a boldog kor, melyben ismeretlen lesz a megkülönböz
tetés. 

Feltehetjük a kérdést: beszélhetünk-e Lipsius barátainak egy harmadik magyarországi köréről, a 
trencsényiekről? Úgy tűnik, igen, bár a versíró műhely többi tagja csak Koppay révén közelíthető a 
Rimay emlegette Hortus Lipsianushoz. A magyarul verselő főnemesi csoporton kívül számon tart
hatunk Lipsius hívei között egy latinul író, polgári-kisnemesi összetételű kört is. 

Jankovics József 

„AKADTAM EGY PICTURÁRA . . . " 

Rimay János és Madách Gáspár allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai 

A magyar későreneszánsz poézis különös sorsú művei közt is előkelő helye lehetne a következők
ben tárgyalandó verseknek. Az ún. „Sajo-cazai codex III."-ból közölt, erényekről s bűnökről emblema-
tikus tömörséggel szóló versezetek egyszer láttak csupán sajtót: Radvánszky Béla hírhedett Rimay-
kiadásában.1 S mint Rimay-verset, természetesen már nem vette fel az ItK-ban publikált Madách 
Gáspár-költemények közé.2 A század közepén aztán Eckhardt Sándor végleg kitessékelte őket a 
Rimay-művek közül: „A kódex 3-4. lapján a hét főerényről és néhány főbűnről írt versikék vannak, 
de a kezdetleges verselés és a sok törlés, melyet Radvánszky kiadásában jelöl és a sok befejezetlen sor 
arra vall, hogy ezúttal is Madách Gáspár fogalmazványaival van dolgunk."3 Tegyük hozzá, hogy 
Radvánszky még úgy alkotta meg véleményét, hogy látta az eredeti kéziratot, míg Eckhardtnak ez nem 

, sVö. EVANS, Lm. 92-93. 
17 ZOVÁNYI Jenő, A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Bp. 1977. 235-236. 
1 Rimay János munkái. A Radvánszky- és a sajókazai codexek szövege szerint. Kiadja Báró 

RADVÁNSZKY Béla. Bp. 1904. 109-114. 
2 RADVÁNSZKY Béla, Sztregovai Madách Gáspár versei. ItK 1901. 129-152. 
*Rimay János összes művei. Kiad. és bev. ECKHARDT Sándor. Bp. 1955. 165. (A továbbiak

ban: RJÖM.) 
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