
Szabó András 

A BALASSI-EPICÉDIUM ÉS RÁKÓCZI ZSIGMOND 

Mint az közismert, Rimay János Balassi-fivérek halálára írt gyászverseinek különös jelentőségét az 
adja, hogy ezek jelentek meg egyedül a költő életében nyomtatásban, magukba foglalva egyúttal az 
első nyomtatott Balassi-verset is.1 A két példányban fennmaradt kis Rimay-nyomtatvánnyal már 
többen foglalkoztak, vitatva, hogy kísérőszöveg-nélkülisége és a címlap hiánya csonkulás eredménye-e, 
vagy pedig eredetileg is ilyen formában készült.2 Azóta sem tudtunk meg azonban semmit keletkezésé
nek körülményeiről, s ebben nem kis szerepe volt annak a téves nyomdahely-meghatározásnak, amely 
Bártfát tartotta a nyomtatás helyének.3 Most, hogy tudjuk, vizsolyi nyomtatvánnyal van dolgunk, 
talán alkalom nyílhat választ találni megjelenésének miértjére, a körülötte levő nyitott kérdésekre. 

A vizsolyi nyomdát a Biblia kinyomtatására hozta létre Rákóczi Zsigmond, idehozva 1588 végén 
Mantskovit Bálintot, s átadva neki egy üresen álló házat, a műhely aztán tovább működött itt egészen 
1599-ig.4 A 12 fennmaradt nyomdatermék között a Balassi-epicédium egyedül áll, a többi munka 
teljesen más jellegű. Úgy vélem, közelebb juthatunk a megoldáshoz, ha megvizsgáljuk, kik voltak az 
egyes nyomtatványok megjelenésének kezdeményezői, kik voltak olyan helyzetben, hogy egy-egy 
művet megjelentethessenek. 

Döntő szerepe volt először is a szűkebb és tágabb környék helvét irányú papságának, az ő művük a 
vizsolyi Biblia, s néhány itt kinyomtatott hitvitázó munka5 .őróluksemmiképpen sem képzelhető el, 
hogy közük lenne a Balassi-epicédiumhoz. A másik fontos tényező a nyomdász, Mantskovit Bálint, 
illetve az utódai, számukra az üzleti szempont lehetett az elsődleges: Mantskovit kezdeményezhette azt 
az azóta elveszett régi naptár szerinti kalendáriumot 1588 végén, amely miatt el akarta kobozni a 
szepesi kamara a felszerelését,6 de a későbbi évekből fennmaradt, kassai polgárok számára készült két 
alkalmi nyomtatvány megjelenésének indítéka is nyüvánvalóan anyagi volt.7 S noha Mantskovit a 
bibliai tárgy- és névmutató, az „Index Biblicus" lefordításával és kiadásával maga is némileg irodalmi 
területre tévedt,8 semmi kapcsolat nem mutatható ki Bornemisza Péter egykori nyomdásza és a 
Balassi-testvérek, vagy Rimay között. Erre utal többek között az is, hogy 1584-ben Balassi nevének 
említése nélkül adta ki a „Füves kertecskét".9 Utoljára maradt a patrónus, Rákóczi Zsigmond, ő 
biztosított a nyomda számára helyet, anyagilag részt vett a műhely felszerelésének bővítésében, s 
megvédte azt, amikor az említett kalendárium miatt Ernő főherceg elrendelte a felszámolását.1 ° ö 
kezdeményezőként vett részt a Biblia kinyomtatásában, s kizárásos alapon csak róla feltételezhető, 
hogy kinyomtattatta a Balassi-epicédiumot. Ezt a feltételezést próbálom a következőkben alátámaszta
ni. 

1 RMNy 787. Vizsoly 1596. 
aKLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. MTA I. OK 

1957. 287-288. JENÉI Ferenc, A Balassi-hagyaték történetéhez. ItK 1966. 190-197. PIRNÁT 
Antal,Rimay epicediumának latin kísérő szövegei, ItK 1966. 197-208. 

3L.: Rimay János összes müvei összeállította ECKHARDT Sándor. Bp. 1955. (Ezentúl: RÖM) 
175. Helyesbíti: HERVAY Ferenc, Megoldás Rimay János Balassi-gyászversének kiadástörténetéhez. 
ItK 1970. 491-492. 

4SZABÓ András, Adatok a vizsolyi nyomda történetéhez. MKsz 1980. 394-395. 
5 RMNy (635) 652, 709, 756, 814, 845, 863. 
6 SZABÓ András, i. m. 
7 RMNy 843, 844. Vizsoly 1598. 
'RMNy 738. Index Bibücus. Vizsoly 1593. 
*L. erről: ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok. Bp. 1972. 359. 

10 SZABÓ András, i. m. 
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Először is szeretnék néhány szót szólni Rákócziról magáról, némileg kiegészítve a róla eddig 
kialakított képet.11 Középnemesi családban született 1544-ben, s elsősorban mint katona jutott el 
odáig, hogy befussa korának legnagyobb magyarországi karrierjét. Fiatal korában Perényi Gábor 
udvarában apródoskodott, majd annak halála után Egerben lett az ifjak hadnagya. Néhány év múlva 
már a szendró'i vár kapitánya, ilyen minőségében vett részt 1575-ben Bekes Gáspár sikertelen erdélyi 
hadjáratában, továbbá a török elleni sajókazai és az 1577-es szikszói ütközetekben. 1588 nyarán Eger 
várának kapitánya lett, ugyanezen évben harcolt a 15 éves háború egyik legjelentősebb előjátékának 
számító szikszói csatában is. 1591-ben kapitányi tisztségéről katonái fizetetlensége miatt lemondott, 
de a röviddel ezután kitört törökellenes háborúban továbbra is jelen volt: 1593-ban Fülek és több más 
végvár visszavétele után a király a főrendek közé emelte, majd a következő évben a Túra és Hatvan 
körüli csatáknál találkozunk a nevével. Nem sokkal később visszahúzódott a harcokból: 1598-tól 
szerencsi zálogbirtokának gyógyvizében gyógyítgatta a köszvényét, majd Makovicza várába vonult 
vissza. Ezzel párhuzamosan a kamara az Ő birtokaira is szemet vetett, eszközül elégedetlen mostoha
fiát, Mágocsy Ferencet használva fel. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy Rákóczi viszonylag 
korán Bocskai felkelése mellé állt, sőt annak egyik prominens alakjává vált: 1605. április 17-én az ő 
birtokán, Szerencsen tartották a felkelők nevezetes országgyűlésüket, ugyanezen év nyarán pedig 
Bocskaival együtt érkezett Erdélybe, ahol az ország kormányzójává választották a fejedelem távolléte 
idejére. Bocskai halála után annak végrendeletét semmibe véve, mely szerint Rákóczi volt veje, 
Homonnai Drugeth Bálint lett volna a fejedelem, ő maga ült a fejedelmi székbe, egy év után azonban 
egészségi állapota, s nem utolsósorban Báthory Gábor hajdúinak támadásai lemondásra kény
szerítették, visszavonult Szerencsre, s rövidesen meghalt. Katonai és politikai karrierjével pár
huzamosan haladt gyors ütemű meggazdagodása is, az 1580-as években már a királyi Magyarország 
keleti felének leggazdagabb urai közé tartozott. 1583-ban 9160 forintért kapta zálogba későbbi 
kedvelt tartózkodási helyét, Szerencset, 1587-ben kötött második házasságával pedig rátette a kezét a 
hatalmas Mágocsy-birtokra, velük együtt a kor legtermelékenyebb uradalmára, a munkácsira, melyért 
rekordösszeget, 111 048 forintot fizetett ki egyszerre. Mindezek mellett, úgy érzem, máig sem eléggé 
méltatott a művelődéstörténeti szerepe. Más református nagybirtokosokhoz hasonlóan 1586-tól folya
matosan taníttatott szegény diákokat külföldi egyetemeken, említettem tevékenységét a vizsolyi Biblia 
létrehozásában és a vizsolyi nyomda fenntartásában. Ez irányú munkásságát jól illusztrálja Szenei 
Molnár Albert véleménye, aki Ecsedi Báthory Istvánt és őt tartotta a „respublica litteraria" két 
egyformán legnagyobb támogatójának. Ugyanakkor Rákóczi Zsigmond egészen más mentalitású volt, 
mint Ecsedi Báthory, míg az utóbbiról halotti beszédének írója nem felejtette el leszögezni, hogy „az 
hamis tudomant igen gyűlölte",12 addig Rákóczi sokkal nyitottabb gondolkodású és toleránsabb volt. 
Ennek egyik ékes példáját adják házasságai is. Első feleségét nem ismerjük,1 3 második feleségének, 
Alaghy Juditnak az apja meggyőződéses lutheránus volt, aki személyesen is kiállt hitvitázni Melius 
Péterrel,14 harmadik felesége, Gerendi Anna, Gerendi János lánya volt, akit az erdélyi radikális 

1 * A Rákóczi Zsigmondról közölt adatok forrásai: MISKOLCI CSULYAK István, Homilia in 
füttere . . . Sigismundi Rákóczi... OSzK Kézirattára Oct. Lat. 656. ff. 201-215.; RMKT XVII. sz. 1. 
k. 21-23, 499-500, 597.; SOÓS Elemér, A szerencsi vár története, hadi és műleírása. Bp. 1917.13. 
SZILÁGYI Sándor, A Rákóczyak kora Erdélyben. Pest 1868. 3-17.; RMK III. 783. SÁRKÖZI 
D. Bálint ajánlása Rákóczi Zsigmondhoz. 1588. augusztus 1.; RMK III. 926. THURI György ajánlása 
Rákóczi Zsigmondhoz.; NAGY IVÁN, Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal 
Pest 1860. 9. k. 600-604.; ILLÉSY János, Az Alaghy-család története. Nagy Iván Családtörténeti 
Értesítő. 1899. 133.; ZIMÁNYI Vera, Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól a 16. századvégéig. 
Száz. 1980. 563-564.; RMK I. 393. SZENCI MOLNÁR Albert ajánlása. Egyetlen modern életrajzával 
külön kívánok foglalkozni. TRÓCSÁNYI Zsolt: Rákóczi Zsigmond. (Egy dinasztia születése). A Debre
ceni Déri Múzeum Évkönyve 1978. 57-110. 

1 2 HODÁSZI Lukács (? ), Halotti beszéd Ecsedi Báthory István felett. [1605] 
1 3 Egyetlen közvetett adat létezéséről Gerendi Anna töredékesen megmaradt sírköve a szerencsi 

templomban, mely őt harmadik feleségnek nevezi. L.: Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. 
1897. 299. 

14 RMNy 199. Melius Péter: Refutatio ... Debrecen 1564. Ajánlólevél. 
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antitrinitáriusok (Pirnát Antal véleménye szerint szombatosok) egyik legnagyobb pártfogójaként 
tartunk számon. Gerendi Annától született a három fiú, György, Zsigmond és Pál, s Rákóczi igen jó 
kapcsolatban volt az apósával is: amikor Báthory Zsigmond 1594-ben nótáztatta Gerendit, ő mentette 
meg az életét, neki köszönhette az apósa, hogy büntetése csak száműzetés lett. Gerendi János ezt 
követően veje birtokán halt meg valamikor 1595 május eló'tt.15 Rákóczi Zsigmond negyedik, s egyben 
utolsó felesége, Telegdi Borbála, Csapy Kristóf özvegye, a változatosság kedvéért viszont katolikus 
volt, méghozzá annyira katolikus, hogy férje halála után elsó' dolga volt a szerencsi várba kápolnát 
építtetni és papokat hozatni.16 Buzgóságának további jele, hogy mostohafiai közül a legkisebbet, Pált, 
sikerült áttérítenie, megalapítva így a Rákóczi-család katolikus ágát, s hogy 1609-ben katolikus 
könyvajánlás is született hozzá.17 Rákóczi Zsigmond toleráns elveire és nyitott gondolkodására 
további bizonyíték szoros barátsága az unitárius Petki Jánossal, amely erdélyi kormányzósága idején 
alakult ki. Petki választatta meg fejedelemnek, Rákóczi emelte Petkit a főrendek közé, s Petki 
jelentette be Rákóczi fejedelemségről való lemondását. Mindezek mellett szót kell ejteni még Rákóczi 
Zsigmond műveltségéről is. Iskolázásáról semmit sem tudunk, s noha elsősorban katona volt, rend
szeresen olvasta a Bibliát és „az jól viselt dolgokról írott" könyveket, nyilván történetírókat. Ami a mi 
szempontunkból a legfontosabb: ő maga is írt verset, egyetlen fennmaradt istenes költeményét 
jellemző módon két unitárius énekeskönyv őrizte meg, a vers keltezése: Munkács 1587. Áldozó-
csütörtök (vagyis május 25.). Figyeljünk a helyre és a dátumra, az ének életének fordulópontján, 
Alaghy Judittal való házasságkötésének idején keletkezett, az ő kezével jutottak a 300 000 holdnyi 
Mágocsy-birtokok a tulajdonába, illetve a kezelésébe, s e házasság révén lehetett Mágocsy Gáspár után 
a munkácsi uralom zálogbirtokosa, ezáltal pedig Magyarország egyik leggazdagabb embere. 

E rövid életrajzi vázlat után vizsgáljuk meg az indítékokat: miért nyomtattatta ki Rákóczi (fel
tételezésem szerint) a Balassi-epicédiumot? Ehhez szemügyre kell venni a kapcsolatát a Balassi-fivérek
kel és Rimay Jánossal. 

Balassi Bálint és Rákóczi Zsigmond kapcsolatáról semmit sem tudunk, mégis van néhány közvetett 
adalék, közte néhány pozitív és néhány negatív. A pozitívak: kettőjük életpályájának vannak érintkező 
szakaszai, mindketten részt vettek Bekes Gáspár 1575-ös támadásában, s a későbbiekben a szendrői 
kapitány nyilván közelebbről is ismerhette az egri hadnagyot. További érintkező pont: Rákóczi 
Homonnai Drugeth Istvánnal és Ecsedi Báthory Istvánnal együtt a versíró birtokosok azon köréhez 
tartozott, akiket a családi és egyéb kapcsolatokon kívül az is összekötött, hogy mindannyian ismer
hették Balassi verseit, legalábbis azok egy részét.18 A negatívumok: Balassi 1586-87-ben, Dobó 
Krisztina zombori szőlőjén laktában igen heves összeütközésbe került Rákóczi Lászlóval, Zsigmond 
unokatestvérével,19 sőt 1587-ben több pénzt ígérve megpróbálta megszerezni a Rákóczi kezén levő 
Szerencs és Hernádnémeti zálogbirtokokat, ez persze nem sikerült.20 Ide tartozik még az is, hogy 
Miskolci Csulyak István ezt írta Rákócziról halotti beszédében: „Teljes életében penig mértékletes és 
józan elméjű volt: mert az tobzódástól nem különben félt-rettegett, mint az éccaka járó kormányos 
mesterek az tengerben való kőszálaktól." Ilyen tulajdonságokkal nehezen képzelhető el bármiféle 
személyes kapcsolat, netán barátság a két férfi között. 

Rákóczi Zsigmond és Rimay János viszonyáról sem tudunk sokkal többet, különösen az 1590-es 
évek maradnak ilyen szempontból homályban, itt is csak néhány közvetett adalék mutatható fel. A 
pozitívumok: Rimay igen jó kapcsolatban volt Homonnai Drugeth Istvánnal, két éneket is írt a 

1 sArchiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde. 1853. 133. GYULAI Richárd, Adatok a 
Gerendi család történetéhez. Genealógiai füzetek. IV. évf. Kolozsvár 1906. 90, 99.; LÁZÁR Miklós, 
Erdély főispánjai Bp. 1899. 105-106. 

16 MISKOLCI CSULYAK István levele Szenei Molnár Alberthez, Szepsi 1610. május 27. Szenei 
Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Kiadta DÉZSI Lajos. Bp. 1898. 344. 

17RMNy 985. RUDIN AI János, Lelki szarandoksagh. Nagyszombat 1609. 
18 L. erről: RMKT XVII. sz. 1. k. 500. 
19 ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint Tokaj-vidéki éveiből. ItK 1967. 66-67. 
1 ° HUNYADI NAGY Pál levele Melith Istvánhoz. Mezőzombor 1587. június 7. Balassi Bálint összes 

müvei, I. k. összeállította: ECKHARDT Sándor. Bp. 1951. 322-323. 

647 



kérésére,2' majd annak fiával, Bálinttal,12 továbbá a Telegdi családdal.2 3 Rákóczi együtt harcolt 
Homonnaival már az 1588-as szikszói csatában, de azután is, gyermekeiket, Homonnai Bálintot és 
Rákóczi Erzsébetet összeházasították, s csak az ifjú feleség halála s az erdélyi trón körüli viszály után 
romlott meg a két család között a kapcsolat. Az sem elképzelhetetlen, hogy Rákóczi már a Telegdi 
Borbálával valamikor 1600 eló'tt kötött házasságát megelőzően is közelebbi ismeretségben volt annak 
családjával, így ez is egy közvetett kapcsolat lehetett. A negatívum e téren Rimaynak egy verse, 
amelynek versfőiből a Kátai Mária Magdolna név olvasható ki.2 4 Az egyetlen ismert Kátay Magdolna 
1591-ben perrel támadta meg Rákóczi Zsigmondot a Mágocsy-örökség lefoglalása miatt. Az ügy 
háttere: Kátay Magdolna apja, a versszerzőként is ismert Kátay Ferenc,1 s anyja Mágocsy Margit volt, ő 
maga valószínűleg ekkor lett briberi Melith István felesége, s feltehetően az ő ösztönzésére adta be éppen 
ekkor (négy év késéssel!) a pert.16 Közbevetőleg jegyzem meg, hogy ezek a tények a Rimay-vers 
datálását is megkönnyítik, azt eddig is sejtették, hogy felkérésre írott költeményről van szó, most 
megvan a felkérő: Melith István, és az időpont: valamikor a házasságkötés előtt, tehát 1590-91 
körül.17 Továbblépve időben Rimay és Rákóczi kapcsolatában újabb biztos pont a Bocskai-felkelés 
időszaka, ekkori teljes összhangjuk nyilvánvaló: mindketten együtt utaztak 1605-ben Erdélybe a 
fejedelemválasztásra.2* Míg azonban Rákóczi ott maradt, Rimay Bocskai kíséretében visszatért. 
Rákóczi fejedelemmé választásakor Rimay Homonnai Bálint (és Bocskai végakarata) mellé állt, ennek 
nyilvánvaló jele, elfogadva Ács Pál azonosítását,19 a „Bolygó János" vers, melyben keményen 
elhatárolja magát tőle, s Homonnai Bálintot dicséri a családi ellenféllel, Mágocsy Ferenccel együtt.30 

összefoglalva: a Balassi-epicédium keletkezésének és kinyomtatásának időszakában, 1596 körül, a 
közvetett kapcsolat lehetősége megvolt Rimay és Rákóczi között. 

Balassi Ferenc és Rákóczi Zsigmond vonatkozásában a kép már sokkal egyértelműbb. Balassi 
Ferenc is Egerben kezdte katonai pályáját, talán még Rákóczi kapitánysága idején is ott volt, majd 
1592-ben tokaji alkapitány lett, 1593-ban pedig kapitány. Ezzel közvetlen szomszédságba került 
Rákóczi birtokaival. 1594-ben Túránál és Hatvannál a sikeres törökellenes hadjáratban együtt küzdött 
Homonnai Istvánnal, Ecsedi Báthory Istvánnal, barátjával, Telegdi Pállal, s nem utolsósorban Rákóczi 
Zsigmonddal.3' 

összegezve az áttekintést az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy Rákóczi Zsigmond a vitéz katonatárs, 
Balassi Ferenc emlékére nyomtattatta ki elsősorban az epidéciumot, Balassi Bálint hősi halála és 
verseinek esetleges ismerete csak ennek alárendelve motiválhatott. Mindez éppen ellentétes Rimay 
koncepciójával, tehát azt jelenti, hogy Rimay ntm vehetett részt közvetlenül a nyomtatásbjm, s 
Rákóczi talán a Homonnai Drugeth vagy Telegdi családon keresztül jutott a kézirathoz. Maga a 
nyomtatvány is tanúskodik, mert, noha a legközelebb áll az eredetihez, a Rimaytól idegen ,,ö"-zés és 
néhány értelemzavaró hiba arra mutat, hogy a nyomdász a szerző jelenléte nélkül a saját olvasatát adta 
ki. S végül: elfogadva azt a megalapozott nézetet, mely szerint a nyomtatvány ma ismert formájában 

1 ' RÖM 69-70, 84-85.; RMKT XVII. sz. 1. k. 499. 
22FERENCZI Zoltán, Rimay János. Bp. 1911. 54-65. 
2 3 KESERŰ Bálint, Adalékok Rimay és a Báthoriak kapcsolatához. Irodalomtörténeti Dolgozatok 

7. Szeged 1957/58. 
14 RÖM 86-88, 200. 
1 SL. róla: VARJAS Béla, Kilenc régi magyar ének. Magyar Századok. Bp. 1948. 108-109. (Ez a 

Kátay Ferenc nem azonos az RMK III. 899. szerzőjével.) 
1 6 Kátay Magdolna családi viszonyairól: „Acta causae tabuiaris Mágócsyano-Móricziano-

Keglevichianae cum numerosis diplomatibus et documentis." OSzK Kézirattára Fol. Lat. 3151. 
f. 123v. 

2 7 ECKHARDT Sándor bármiféle utánanézés nélkül Kátay Mihály leányára gondol, s ezért a verset 
1607 körűire keltezi (RÖM 200.1.) - RMKT XVII. sz. 500. lapján már helyesen Ferenc lányaként 
szerepel, de forrásmegjelölés és a következtetések levonása nélkül. 

2 8FERENCZ1 Zoltán, i. m. 53. 
1 9 ÁCS fii, Rimay - mint Bolygó János. ItK 1978. 1-15. 
3°RMKT XVII. sz. l.k. 395. 
3 ' ECKHARDT Sándor, Balassi-tanulmányok. Bp. 1972. 71, 74-75, 109,131-132. 
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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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