
BÓTA LÁSZLÓ 

A BALASSI-RIMAY-VERSEK ELSŐ KIADÁSÁNAK KELETKEZÉSÉHEZ 

I. 

A Balassi—Rimay-filológiának már idestova száz esztendeje egyik sarkalatos problémája a két költő 
műveit fenntartó kéziratos másolatok és nyomtatott kiadások keletkezésének, illetve egymással való 
összefüggéseinek tisztázása. Bár a kutatás ezen a téren több, figyelemre méltó megállapítással járult 
hozzá e kusza szövevény kibogozásához, a kérdéskört belengő ködöt azonban mindmáig nem sikerült 
teljes mértékben eloszlatni. Az ötvenes években Eckhardt gondozásában megjelent két kritikai kiadás 
is1 lényegében a korábbi vizsgálatok eredményeire alapozott, s egészen újszerű szempontokat csak a 
Rimay-szövegek megrostálásával hozott a kutatásba. Ennek ellenére mégis a kritikai kiadások moz
dították ki az ügyet a holtpontról azzal, hogy Eckhardt autográf kéziratok híján az eredeti szöveg 
rekonstruálására, illetve az egyes művek időrendjének meghatározására tett javaslataival a különböző 
másolatok és a nyomtatott kiadások egymással való összefüggéseit mintegy poentírozta, és ezzel 
áttekinthetőbbé tette. 

Ezen az alapon Klaniczay vállalkozott arra, hogy e meglehetősen bonyolult problémakomplexumot 
mintegy egyenletbe rendezze, és átfogó megoldására kísérletet tegyen.2 Tekintve, hogy az itt vizs
gálandó szűkebb problematika szervesen illeszkedik a Balassi-Rimay-filológia összefüggésrendszerébe, 
úgy is mondhatnánk, hogy annak mintegy a magját képezi, szükséges, hogy Klaniczay tárgyunkhoz 
közvetlenebbül kapcsolódó vizsgálatainak leglényegesebb megállapításait röviden összefoglaljuk. 

Varjas Béla ellenében, aki Balassi és Rimay istenes énekeinek első kiadását az általa felfedezett 
marosvásárhelyi csonka példány alapján az újabban 1635-36-ra datált3 bécsi editióban határozta 
meg, Klaniczay, Dézsi Lajos korábbi megfigyeléseiből kiindulva arra az eredményre jutott, hogy 
ezt a bécsi redakciót meg kellett előznie annak az őskiadásnak, amelyből később mind a bécsi, 
mind pedig a bártfai kiadó dolgozott. A két kiadás struktúrájának gondos filológiai elemzésével 
egyértelműen kizárta annak lehetőségét, hogy a bártfai kiadást a bécsiből eredeztessük. De ennek 
fordítottja sem képzelhető el, mivel a bécsi editio szövegvariánsai több esetben helyesebb alak
változatot őriztek meg, mint a bártfai kiadás. A Tholnay Ferenc Énekeskönyvéből (1618-20? ) vont 
tanulságok alapján - amelyek az istenes verseknek egy eddig ismeretlen publikációja mellett bizonyíta
nak - úgy találta, hogy ennek a kiadásnak az anyaga „terjesen megegyezett" az ismert.bártfai kiadás 
tartalmával, annak 245. lapjáig. Azért eddig, mert „ezen a lapon ér véget a Szegény fejem Uramhoz 
óhajt kezdetű ének, amely az utolsó azok közül, melyek mind a bártfai, mind a bécsi kiadásban 
előfordulnak. Ebből eredően „a Tholnay-kézirat tulajdonosa által használt kiadásban nem voltak bent 
sem Pécseli Király Imre, sem Nyéki Vörös Mátyás versei". Valószínű ugyanakkor - mint írja - , „hogy 
volt az első kiadás vegyes anyagában néhány olyan ének, melyet a bártfai kiadásból kihagytak, köztük 
Szegedi Kis Istvánnak és Németi Ferencnek a bécsi editióban is olvasható énekei".4 

A két költő verseinek összekeverését egyértelműen annak a Solvirogramnak tulajdonítja, akit már 
Dézsi is az első kiadás redaktorának tartott, de eljárásának okára, miértjére bevallottan nem tud 

1 Balassi Bálint összes müvei. I—II. Bp. 1951-55.; Rimay János összes művei. Bp. 1955. 
összeállította ECKHARDT Sándor. 

2 KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának közleményei. XI. 1-4. sz. 265-337. 

3HOLL Béla, Ferenczffy Lőrinc. Egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Bp. 1980.108-110. 
4Lm. 308-309. 
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megnyugtató választ adni. „Biztosra veszem azonban - írja - , hogy nem valami misztifikáció ered
ménye a két költő énekeinek összekeverése. Solvirogram abban a hiszemben kellett hogy legyen, hogy 
csupa Balassi-éneket közöl. Az általa Balassiénak tartott énekek sorát zárta azután le Rimay Epi-
cédiumával, melyről tudva, hogy az Rimay műve, nevét nem is mulasztotta el kitenni. Tévedésének 
oka egy félrevezető kézirat s egy pontatlan másoló lehetett. Rimay talán nem adta oda tervezett 
Balassi-kiadásának letisztázott kéziratát Solvirogramnak, hanem egy másik kódexet, melybe előzőleg 
Balassi verseit összegyűjtötte, s amelynek egy további részébe saját verseit írta le. Solvirogram azután 
egy másolóval kiíratta az istenes verseket, s ez a másoló egyformán másolt ki Balassi- és Rimay-verse
ket. Az így összegyűlt énekeket rendezhette el azután a kötet szerkesztője a bártfai kiadásból ismert 
sorrendben, és ő írhatott számos ének elé rövid magyar nyelvű címet vagy argumentumot. Az 
énekeknek címmel való ellátásában azonban korántsem volt következetes, mert számos esetben 
meghagyta a Balassitól, illetve Rimaytól származó eredeti címeket. Azok a címek, amelyek meg
egyeznek vagy a Balassi-kódex, vagy a rendezett kiadás címadásaival, a szerzőktől származnak; az ettől 
eltérőeket Solvirogramnak kell tulajdonítanunk."5 

Klaniczay tudja, hogy a Balassi- és Rimay-versek összekeverésére adott jelen magyarázata nem 
kielégítő és rendkívül bizonytalan, sőt mi több, nyíltan meg is mondja, hogy „az első kiadás 
keletkezésének e legbonyolultabb kérdését egyelőre nem sikerült" tisztáznia.6 

Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy újragondolva a Balassi-Rimay-filológiának ide 
vonatkoztatható eddigi eredényeit magyarázatot adjunk egyrészt a kiadás alapjául szolgáló szöveg
hagyomány provenienciájára, másrészt a két költő műveinek Összekeverésére. 

1. A probléma megközelítésének első és alapvető kérdése az, hogy milyen kéziratos szöveghagyo
mányból dolgozott az első kiadás szerkesztője. Erre nézve Solvirogram látszólag egyértelmű fel
világosítást ad, amikor a Balassi-verseket illetően ,,Rimay Jánosnak leírt könyvé"-re hivatkozik, 
„melyet ugyan ezen vitéz Úrnak emlékezetire ki akarván botsátani ez énekek eleiben írt elogiákat is 
helyheztette volt".7 Mégsem állítható azonban bizonyosan, hogy ez a gyűjtemény azonos azzal, amiről 
Rimay az általa tervezett Balassi-kiadás elé írt előszóban beszél. Már Klaniczay is észrevette, hogy 
Rimaynak itt vázolt kiadástervezete és Solvirogram kötete között ellentmondás feszül. Az őskiadásban 
közölt istenes versek előtt ugyanis nem álltak „deák summácskák", mint ezt az előszó állítja, és „az 
énekek sorrendje sem igazodott Rimay tervezetéhez". Ennek alapján úgy vélekedik, hogy Solvirogram 
bár bizonyíthatóan ismerte Rimay kiadástervezetét és a hozzá írt előszót is, a versek szövegét azonban 
közvetlenül nem Rimay sajtókész kéziratából merítette.8 De hogy miből, hogyan szedte össze, arra 
Klaniczay nem ad magyarázatot. Figyelembe véve, hogy a Balassi-versek blokkokba rendeződő szöveg
sorrendje a kódexben és a két kiadástípusban az alábbi táblázatból is megállapíthatóan többrendbeli 
összefüggést mutat, nem tartom kizárhatónak, hogy Solvirogram forrása a Balassi „maga kezével írt 
könyvé"-nek egy olyan, Rimay által kibővített másolata lehetett, amely a kibujdosásáig szerzett 
szerelmes versek mellett a csak a kezdő sorokból ismert töredékek híján tartalmazta Balassinak 
valamennyi általunk ismert istenes és vitézi énekét, tehát összesen 23-at, vagyis - a Rimay későbbi 
gyűjtéséből származó - nyolc darabbal többet annál, mint amennyit a kódex - Az én jó istenem 
kezdetű darab után kihagyott vershelyeket is számítva - magában foglalt. 

A Balassi-énekek sorrendje a gyűjteményes kiadásokban és a kódexben 

Lőcsei kiadás Bártfai és Bécsi kiadás Balassi-kódex 

1. Adj már csendességet 10. 
2. Oh szegény megromlott (R) 
3. Lelkemnek hozzád való 14. 
4. Öh én kegyelmes Istenem 15. 

»Lm. 311. 
6Uo. 
7 DÉZSI Lajos, Balassa és Rimay „Istenes Éneke f-nek bibliographiája. Függelék Radvánszky János 

Rimay-kiadásához. Bp. 1904. 21-23. 
8KLANICZAY, i. m. 310. 
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Kanizsai Pálfí János 
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5. Bizonnyal esmérem 3. 
6. Oh én Istenem 4. 
7. Oh szent Isten 5. 
8. Kegyelmes Isten 6. 
9. Áldj meg minket Úristen 25. • 32. 

10. Bocsásd meg Úristen 2. 33. 
11. Áldott szép Pünkösdnek 11. 
12. Vitézek mi lehet Bá. 40 61. 

62. 13. Nincs már hová lennem 19. 
61. 
62. 

14. Az én jó Istenem 20. 63. 
15. Az te nagy nevedért 21. 

-16. Mennyei seregek 23. -
17. Az Szentháromságnak I. 16. 

-

18. Az Szentháromságnak II. 17. -
19. Az Szentháromságnak III. 18. 
20. Segélj meg engemet 26. 
21. Mint az szomjú szarvas 22. -
22. Pusztában zsidókat 74. 
23. Oh én édes hazám 75. 
24. Végtelen irgalmú 
25. Mert ki megtér (R) 

Ha azonban meggondoljuk, hogy a kódexben nem szereplő, Rimay által összegyűjtött darabok a 
Végtelen irgalma kezdetű L. zsoltár kivételével a kiadásokban mind ama „más könyvben" levő énekek 
előtt foglalnak helyet, amelyek itt a három Szentháromság-himnusszal kezdődően szerepelnek, úgy 
Solvirogramnak a forrására való utalását vonatkoztathatjuk Rimaynak az előszóban körvonalazott 
kiadástervezetére is. E mellett látszik talán bizonyítani az is, hogy Solvirogram csak a Rimay által 
gyarapított Balassi-énekek közé kevert be fele-fele arányban Rimay-verseket, a Szenthárom-
Sífe-himnusszal kezdődő kilenc Balassi-vers egységét tiszteletben tartotta. 

Balassi és Rimay énekeinek sorrendje a bártfai és a bécsi kiadás 
egymással párhuzamos (első) részében 

Balassi Rimay Kanizsai Palfi János 

1. Világon ég alatt 
2. Bocsásd meg Úristen 

3. Bizonnyal esmérem 
4. Oh én Istenem 
5. Oh szent Isten 
6. Kegyelmes Isten 

7. Legyen jó idő csak 
8. Oh ki későn futok 
9. Az Úr az égben 

0. Adj már csendességet 
11. Oh kegyelmes Isten 
12. Jöjj mellém szent Isten 
13. Egyedül te benned 



14. Lelkemnek hozzád való 
15. Oh én kegyelmes Istenem 

16. Az Szentháromságnak I. 
17. Az Szentháromságnak II. 
18. Az Szentháromságnak III. 
19. Nincs már hová lennem 
20. Az én jó Istenem 
21. Az te nagy nevedért 
22. Mint az szomjú szarvas 
23. Mennyei seregek 

25. Áldj meg minket 
26. Segélj meg engemet 

27. Végtelen irgalmú 

Hogy most már azok a Balassi-énekek elé szánt „deák summácskák" azért nem kerültek-e bele az 
oskiadasba - noha néhány ének eló'tt találunk ilyet - , mert ezeket Solvirogram hagyta el, vagy talán 
Rimay még el sem készítette akkor, amikor Solvirogram a Balassi-Rimay-versek közös kiadásán 
dolgozott? - ezt egyeló're eldönteni nem lehet. Eszerint a közös kiadásnak vagy legalábbis a 
kiadástervnek meg kellett eló'znie az autonóm Balassi4cötet elé írt Rimay -előszó keletkezését (?). 

Solvirogram az általa használt Balassi-versgyűjteményből csak hármat (Áldott szép Pünkösdnek, 
Pusztában zsidókat, Oh én édes hazám) nem vett fel az oskiadasba, az Epicédiumba illesztett 
L. zsoltárt pedig Rimay neve alatt közölte. Hogy e három éneket miért mellőzte az első kiadás 
szerkesztője, azért-e, mert ezek talán mégsem szerepeltek az általa használt gyűjteményben, vagy egyéb 
megfontolások késztették erre, szintén nem ítélhető meg egyértelműen. A „Borivóknak váló"-X, amely 
mindenképpen benne kellett hogy legyen Rimay „leírt könyvé"-ben, esetleg tartalmi megfontolások 
miatt mellőzhette, mivelhogy ez a vers kevésbé is illeszkedik az „istenhez való énekek" sorába. De 
mivel magyarázható a zarándok- és a búcsúének elhagyása? 

Az bizonyos, hogy Rimay nem ismerte a Balassi-kódex közvetlen alapszövegéül használt ama 
gyűjteményt, amelybe valaki a költő maga kezével írt könyvéről 1589 nyarán készült másolathoz 
supplementumként folytatólagos számozással hozzáírta a mester augusztus 10-től kibujdosásáig 
szerzett énekeit, majd ugyanő vagy valaki más ezt még kiegészítette Balassi egyéb, részben lengyel
országi tartózkodása alatt, részben még korábban szerzett verseivel, amelyekhez kézen-közön hozzá
jutott. Ha Rimay ismerte volna ezt a szerkesztményt, úgy előszavában nem hiányolná a Szít Zsuzsanna 
tüzet kezdetű éneket, tudna a Coelia-dalokról, vagy legalábbis említené valahol a Coelia nevet 
még akkor is, ha kiadásra szánt gyűj te menyében ezeket a mester „egyeledett állapotárul való elvegyült 
énekei" közé sorolta.9 S az istenes versekről szólva sem állítaná azt, hogy azok közül csak a 
Pokolbeli kísértetek faggatnak kezdetű elveszett darab hiányzik, hiszen a Balassi-kódex ősmásolója 
egyebek mellett tud egy másik kallódó istenes énekről is (Láss hozzám üdvösségemnek istene),' ° 
amely ugyanúgy nem került elő azóta sem, mint a Rimay által hiányolt másik. Az is elgondolkoztató, 
hogy Rimay az előszóban Balassi Júliájáról szólva a névadásban mintául szolgálható költoelodök között 
miért hallgat a Balassihoz közvetlenebbül kapcsolódó Ovidiusról és Marullusról, akikre Joannes 
Secundus mellett a kódex másolója hivatkozik.1! Helyettük egyebek között olyanokat említ, mint 

'ECKHARDT, Rimay ÖM. 39-43.; A Coelia-versek ismeretéről egyébként Eckhardt is ugyanígy 
vélekedik annak ellenére, hogy a kritikai kiadások jegyzeteiben három Rimay-énekkel (Szólitván 
nevemen, Cupido ne nyilad(l), Oh szép drága zálog) kapcsolatban jelez Coelia-reminiszcenciákat. 
(Balassi ÖM. I: 7., 260.; Rimay ÖM. 191.) Valószínű,hogy Rimay a Coelia-dalokegynémelyikéhez is, 
mint Balassi többi, már kibujdosása után szerzett énekéhez közvetett úton jutott hozzá. Ezek a müvek 
tehát nem szerepelhettek Balassi „maga kezével írt könyvé"-nek abban a másolatában, ami Rimay 
birtokában volt. Vö. KLANICZAY, i. m. 280. 

I °Balassa-kódex. Kiad. VARJAS Béla. Bp. 1944. XIX. és 47. 
I I Uo. 47. 

24. Dicsőült helyeken 
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Catullus, Tibullus és Scaliger,'2 akikről jelen ismereteink alapján azt sem tudjuk bizonyosan, hogy 
Balassi konkrétan mit olvasott tőlük, mint ahogyan a kritikai kiadás sem jelez értékelhető gondolati 
vagy szövegmegfeleléseket ezekkel a szerzőkkel. Meggyőződésem, hogy ha Rimay birtokában lett volna 
a Balassi-kódex alapjául szolgáló másolat, akkor ilyen szinkroneltolódások nem fordulnának elő az ő 
anyaga és a kódex szövege között. Rimaynál eredetileg, tehát közvetlenül Balassi halála után, a költő 
„maga kezével írt könyvé"-nek egy olyan példánya lehetett, ha nem éppen az eredeti, amelyből 
hiányoztak a szerzőnek 1589 júliusa után szerzett énekei és az ezt megelőzően dolgozó ősmásolónak a 
kódexben olvasható bejegyzései. No meg Balassinak az a „másik könyve", amelybe a mester „istenhez 
való énekei"-nek a lírai életrajzba be nem vett darabjait gyűjtögette. Ez utóbbiban azonban, amikor az 
Rimay birtokába jutott, feltehetően csak az a tíz vagy kilenc ének lehetett, amelyek közül hétnek a 
helyét a Balassi-kódexben a másoló üresen hagyta, s amelyeket a lőcsei kiadásból Klaniczay szándéka 
ellenére azonosított.1 3 

Figyelembe véve Rimaynak az előszóban kétszer is kihangsúlyozott ama megjegyzését, hogy Balassi 
verseit neki kellett egybeszedegetnie s renddel helyheztetnie, illetve „sok helyben való bontakozási 
miatt" megigazításaival ép rendbe írnia,'4 fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mely művekre 
gondol itt a szerző? Azt mindenféleképpen ki kell zárni, hogy itt felpanaszolt gyűjtögetési gondjai 
Balassinak a két maga kezével írt könyvben levő verseire is vonatkozhatnak, mert ez esetben arra 
kellene következtetnünk, hogy a költői hagyaték gondozásával megbízott tanítványnak nem volt 
birtokában a mester műveinek a Balassi-kódex tartalmával legalább a 71. énekig bezáróan többé-
kevésbé megegyező másolata. Ha viszont ilyennel rendelkezett, úgy az itt szereplő verseket illetően 
nem lehettek egybeszedegetési gondjai. Továbbá ezekben a szövegekben, legalábbis a kódex tanúsága 
szerint, még a kétszeri átírás után sincsen annyi „bontakozás", azaz másolásból, átköltésból származó 
romlás, ami nagy munkát adhatott volna neki. Valószínűbb az, hogy Rimaynak azokkal az énekekkel 
lehettek problémái, amelyek Balassi maga kezével írt nála levő két könyvéből valami oknál fogva 
kimaradtak, illetve - mint ezt a Szít Zsuzsanna tüzet példája is mutatja - azokkal, amelyeket már 
Lengyelországba való kibujdosása után szerzett. Eszerint a Balassi-kódex másolójának azok az infor
mációi, amelyek a költő addig alkotott valamennyi művének beható ismeretét engedik sejtetni, 
ugyanúgy nem megbízhatóak, mint Solvirogramé, aki szerint Balassi munkái „sohul (avagy ha találtat
nak is, igen ritkán) nem találtatnak mind együtt s igazán, hanem csak az nemes és vitézlő Rimay 
Jánosnak leírt könyvében"/5 Az ugyanis kétséges és nehezen feltételezhető, hogy a Pokolbeli 
kisértetek faggatnak és az Eger vitézeknek ékes oskolája kezdetű darabok (ez utóbbi Klaniczay szerint 
nem is létezett)16 , illetve az a hét istenes vers, amely Solvirogram révén Rimay példányából került bele 
a rendezetlen gyűjteményes kiadásokba, mind 1589 szeptembere után keletkezett. Az utóbbiakat az 
Adj már csendességet és az egyébként is datált Kegyelmes Isten (1591) kezdetűek kivételével a 
kronológiai vizsgálatok mind korábbiaknak tekintik.17 Az viszont biztos, hogy a Balassi-kódex az 
istenes versektől eltekintve teljesebb gyűjtemény Rimay leírt könyvénél, amely mint említettem, a 
citerás lengyel lányról írt ének mellett talán a Coelia-dalokat és azokat az egyéb, csak újabban 

12 Rimay ÖM. 39-40. 
1 3 I . m. 269-270. Szerinte ugyanis a lőcsei kiadásban a Vitézek mi lehet után következő kilenc 

ének azért nem lehet azonos ama „más könyvben" lévő darabokkal, mert közülük három (Nincs már 
hová lennem, Az én jó Istenem, Mennyei seregek) egészen friss keletű, 1589 tavaszán-nyarán kelet
keztek, ezeket tehát „nem másolhatták máshonnan" a kódexbe. Pedig ha figyelembe vette volna a 
másoló súgását, hogy ti. e „más könyvben" olyan versek vannak „kiket a psalmusokbol is magátulis 
szerzett", egy egyszerű kivonással könnyen megállapíthatta volna, hogy ez az utalás egyértelműen csak 
az általa azonosított énekekre vonatkozik, hiszen Balassi összesen öt zsoltárverse közül négy (Az én jó 
Istenem, Az te nagy nevedért, Mennyei seregek, Mint az szomjú szarvas) ezek között szerepel. A 
Végtelen irgalmu kezdetű L. zsoltár hiányzik a kódexből, de ezt mint tudjuk a költő már halálos ágyán 
írta, így erre a másoló nem utalhatott. 

14 Rimay ÖM. 40-41. 
lsDÉZSI,i. m. 21. 
1 6Lm. 319-320. 
17BÓTA László, Balassi istenes verseinek kronológiájához. ItK 1954. 420-429. 

12 ItK 1983/1-3 177 



előkerült töredékekből és a költő leveleiben elejtett utalásokból ismert darabokat18 sem tartalmazta 
teljesen, amelyek a kódexből is hiányoznak. 

Mindezek alapján tehát vagy azt kell mondjuk, hogy Solvirogram az általa használt gyűjteményből 
tudatosan hagyta ki a zarándok- és a búcsúéneket, vagy pedig, ha ez mégsem rajta múlott, akkor fel 
kell tételeznünk, hogy Rimay a Balassi-kódex anyagát leírva, azaz másolatban csak a 61. énekkel 
bezárólag ismerte, vagyis a Varjas által vallott „maga kezével írt könyvet,1 9 illetve a tíz ,istenhez 
való" éneket tartalmazó másik gyűjteményt. A többit innen-onnen maga szedegette össze. A szóban 
forgó két énekhez azonban Klaniczay vizsgálataiból következtethetően később sem juthatott hozzá, 
mert ha igaza van, ezek nem Rimay hagyatékából kerültek bele a rendezett kiadásba, hanem a többivel 
együtt a Balassi-kódex valamelyik másolatából. Szerinte ugyanis „a Rimay-féle Balassi-kézirat használa
tának semmi nyomát" nem lehet a rendezett kiadásokban kimutatni.2 ° 

2. Ami Solvirogram szerkesztményének Rimay-versanyagát illeti, bizonyosra vehető, hogy az általa 
használt kézirat nem volt teljesen azonos azzal, amiből a rendezett kiadás szerkesztője dolgozott. 
Nemcsak azért, mert ez utóbbi lényegesen több verset közöl, hanem főleg azért, mert igen sok esetben 
jobb, hitelesebb szövegváltozatot is hoz, mint az elveszett őskiadást követő bártfai editio. A rendezett 
kiadás nyomdai kézirata Klaniczay szerint „a Ráday-féle gyűjtemény valamely másolata lehetett".2' 
Mivel azonban a két kiadástípus az ellenőrizhető helyeken egybehangzóan eltér a Balassi-kódex Rimay -
szövegétől, kézenfekvő, hogy a tartalmi és szövegkülönbségek ellenére a kétféle redakciót kiszolgáló 
kézirat nem lehetett teljesen független egymástól. 

Tekintve, hogy az őskiadásban a 19 Balassi vers mellett a 7 részes Epicédiumon kívül 23 Rimay-
ének szerepel, felvetődik a kérdés, hogy az ezen énekeket tartalmazó kézirat kapcsolatba hozható-e 
azzal a gyűjteménnyel, amelyből a Balassi4códex Rimay-verseit másolták. Mint annak idején szóba 
hoztam, a sietősen dolgozó másolók a kódexnek ebben a részében is csak azon versek számára hagytak 
ki üres helyet, amelyek a gyűjteményes kiadásokban addig már megjelentek.12 Eszerint pedig az 
említett gyűjtemény a 10 szerelmes vers mellett ugyancsak 23 olyan éneket tartalmazott, illetve 
- mint erre az ősmásoló bevezetése utal — az Epicédiumot is,2 3 amelyek a bártfai és a lőcsei 
kiadástípusban később napvilágot láttak. Ezek közül az Oh szép drága zálog kezdetű ének a bártfai és a 
lőcsei editióban közvetlenül a Balassi- és Rimay-énekeket záró Epicédium után áll, a bécsiben viszont 
öt hellyel előbb, de mindhárom esetben a „más egynehány szép énekek" sorába illesztve kezdő 
versként, illetve a lőcseiben a Forog a szerencse kezdetű után másodikként.24 A másolók e 23 énekből 
csak hatot másoltak le teljesen,25 négynek a címét és kezdősorát írták le,26 tizenháromnak (13-15, 
21-30) pedig a számozás ugratásával kihagyták a helyét2 7 azzal a céllal, hogy ezeket a darabokat majd 
később az előttük fekvő nyomtatott szövegből pótlólag beírják. Az Epicédium számára azonban 
helyszűke miatt már üres lapot sem tudtak rezerválni, mert a 4. kéz a Szűz Mária lakozván kezdetű 
utolsó Rimay ének után ugyanazon a lapon (175) folytatólagosan kezdi el „ez mostani poéták" 
verseinek másolását. 

Nem tartozik szorosan ide, de Klaniczaynak korábbi állításommal szemben felhozott ellenvetésére 
ismételten csak azt tudom mondani, hogy a másolók előtt nem a rendezett kiadás, hanem a bártfai 
editio példánya feküdt. Ebben a kérdésben ugyanis nem az a lényeges, hogy az a bizonyos 4. kéz 
tévesztett-e vagy sem, mert ha figyelmetlen volt, a hibát nyilván akkor is elköveti, ha a lőcsei kiadás 

18STOLL Béla-PAIS Dezső, Balassi Bálint ismeretlen versrészletei. MNy 1952. 166-175.; 
ECKHARDT Sándor, A körmendi Balassi-emlékek. EPhK1943. 26-48. Vö. Balassi ÖMI. 143., 
276-277. / 

19 I. m. XIX-XX. 1.; Ua.: Balassi nagyciklusa. ItK 1976. 585-590. 
2 0 KLANICZAY, i. m. 270., 291. 
2 »Uo. 290-291. 
2 2BÓTA,i.m. 426-428. 
2 3 VARJAS, Balassa-kódex, 140. 
24Vö.DÉZSI,i. m. 12., 38. 
2 5 Vitézség embernek, Hogy feledkezik el, Tarts meg Uram engem, Könyörülj én rajtam, Kedvező 

szemeddel, Szűz Mária lakozván. 
2 6 Legyen jó idő csak, Oh szegény megromlott, Katonák hadnagya, Udvar s irigy tisztek. 
2 7 Lásd VARJAS, Balassa-kódex, 152-153., 167-178. 
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van előtte, hanem az, hogy ezek a skribák egyetlen olyan Balassi- vagy Rimay-versnek sem hagytak ki 
helyet a kódexben, amelyek a rendezett kiadásokban jelentek meg először. Az Udvar s irigy tisztek 
kezdetű Rimay-versből a másoló szokásától eltérően azért írt le 21 sort, mert az előtte fekvő bártfai 
kiadásból a második strófa (9-16. s.) hiányzott, s ezt pótolni akarta. Ha munkájához a rendezett 
editio példányát használja, úgy eljárása nemcsak indokolatlan, de megmagyarázhatatlan is. 

Ezzel korántsem akarom kétségbe vonni Klaniczaynak azt a következtetését, hogy a kódexből 
hiányzó hét Balassi-vers azonos azzal, ami a lőcsei kiadás verssorrendjében Az én jó Istenem kezdetű 
ének után következik. Ebben bizonyára igaza van. De nem azért, mert feltételezi, hogy a másolók 
kontrollszövegként a lőcsei kiadást használták, hanem éppen fordítva: azért, mert számos szöveg
kritikai érvvel bizonyítja, hogy a rendezett kiadás szerkesztője Balassi „maga kezével írt könyvé"-nek 
valamely másolatából dolgozott. E tekintetben teljesen közömbös, hogy a másolók által használt 
kéziratban és a nyomtatott szövegben a versek sorrendje megegyezett-e vagy sem. A szinkronban levő 
szövegek címeinek vagy kezdősorainak elhagyása a másolásnál nem azért történt, mert a versek 
sorrendje a kéziratban és a nyomtatott példányban megegyezett, hanem azért, mert több különböző 
terjedelmű ének esetében körülményes lett volna az amúgy is helyhiánnyal küzdő írnokoknak az egyes 
darabok helyét a címek előre való beírásával úgy kicentizni, hogy a teljes szöveg utólagos be-
másolásánál az problémát ne okozzon. Egyébként a kódex Rimay-részében található hely kihagy ások 
is ezt támasztják alá. Teljesen elképzelhetetlen, hogy a másolók itt is a nyomtatott kontrollszöveg 
verssorrendjében hagytak volna üres helyet a már megjelent műveknek, hiszen a megfelelő helyeken 
mindkét editióban olyan énekek szerepelnek, vagy nem is szerepelnek, amelyek abszolúte kizárják a 
párhuzamosság elvének érvényesülését a másolásban. 

Nagyon tetszetős lenne ezek után Solvirogram kéziratát a számszerű összefüggés alapján a Balassi
kódex Rimay-anyagával közvetlen kapcsolatba hozni. Ennek azonban két, alapvetően kizáró oka van. 

a) Az egyik az, hogy a kódexben négy olyan Rimay-ének foglal helyet (Hogy feledkezik el, Tarts 
meg Uram engem, Kedvező szemeddel, Szűz Mária lakozván), amely Solvirogram gyűjteményébe nem 
került bele. Ezek helyett ugyanis ott négy más vers szerepelt. Hogy melyek voltak ezek a beemelt 
darabok, azt a kódex kihagyásos jellege miatt ma már megállapítani nem lehet. Bizonyosra veszem 
azonban, hogy bárki hajtotta is végre ezt a cserét, meggondoltan tette, ügyelve arra, hogy a mellőzött 
négy ének helyébe ugyanannyit iktasson be. Eljárásának indítékára nézve csak sejtéseim vannak. 
Valószínűnek látszik, hogy a két karakterisztikusabb Buchanan-zsortárparafrázist (Psal. XIII., XVI.) 
ugyanazon megfontolásból mellőzhette. Ahol a skót zsoltáros hatása nem ilyen egyértelmű, s Rimay 
maga sem utal rá, mint a Ha az Isten nékem (Psal. XXVII.), Könyörülj én rajtam (Psal. L.) és a Boldog 
kinek az Úr (Psal. XXXII.) kezdetű énekek esetében, azokat megtartotta. Mindkét vallásfelekezet 
hívőinek érzékenységét kímélni akarván, a Buchanant nyíltabban aposztrofáló két vers mellett ezért 
mellőzte a Szűz Mária-éneket is, amelyet a kódex argumentuma szerint a költő „más kérésére 
csinált... s amelyet egy kép mellett küldtek ajándékon egy fő pápista asszonynak". A lőcsei kiadás 
ezt a szerzés körülményeire utaló kitételt el is hagyja, és csak az eufemisztikusabb latin címet közli. A 
Tarts meg Uram, illetve a Hogy feledkezik el kezdetű (Psal. XVI., XIII.) versek esetében viszont a 
Buchanan latin zsoltárát idéző argumentumot mellőzi, s helyette magyar címet közöl. Nem tartom 
kizártnak, hogy ezeket a változtatásokat még az első kiadást előkészítő Solvirogram hajtotta végre. A 
Kátay Mária-Magdolna nevére írt Kedvező szemeddel kezdetű éneknél is valami hasonlóra gondol
hatunk. Ha igaza van Eckhardtnak, aki valószínűnek tartja, hogy a címzett hölgy Bocskai gyilkosának, 
Kátay Mihálynak a lánya lehetett,2 8 úgy érthető a gyűjtemény szerkesztőjének az óvatossága mind a 
katolikusok, mind a protestánsok irányába. A lőcsei editio ez esetben is mellőzi a kompromittáló 
címet, és helyette a terjedelmes argumentumot közli. 

b) A kódex szövege azért sem lehet közvetlen forrása Solvirogramnak, mert ahol ez a kézirat és a 
nyomtatott szövegek interferenciájából közvetlenül, a bártfai és a lőcsei kiadás relációjában pedig 
közvetve megállapítható, az derül ki, hogy bizonyos esetekben a két kiadástípus szövege egybe
hangzóan eltér a kódextől, illetve ahol különböznek, ott a bártfai redakció a kézirathoz áll közelebb. 
Sajnos, a kódexben csak két olyan teljes szövegű ének van (Vitézség embernek, Könyörülj én rajtam), 
amelynek szövegváltozatait mindkét kiadástípusban megfigyelhetjük, s ezenkívül még négy (Hogy 

2 8 Rimay ÖM. 200. 
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feledkezik el, Tarts meg Uram engem, Kedvező szemeddel, Szűz Mária lakozván), amely viszont csak a 
lőcsei editíoban van meg. A többi istenes vers címével és kezdő soraival, illetve üresen hagyott helyével 
szerepel a kéziratban. 

A kódexszel vonatkoztatható énekeknek csak néhány pregnánsabb szövegváltozatára hívom fel a 
figyelmet. 

így pl. a Vitézség embernek kezdetű ének 10. versszaka (37-40. s.) egészen eltérő szövegezésben 
olvasható a kéziratban, mint a két kiadástípusban: 

B-K. 
Tessék is hát nekünk 
ö harcos zászlója, 
Hogy ne ártson nekünk 
Ördög ál hálója, 
Kiben népet rója, 
Keresztivel Krisztus 
De híveit ója. 

Bá. Lő. 
Igát s keresztet is 
Rendel pohár mellé, 
Hogy természetünket 
Vélek mértéklené, 
És megenyhítené, 
Csak ne tegyük őket 
Nálunk kelletlenné.2 9 

Ugyanitt a 35. sor valószínűleg a másoló tévedéséből hiányzik a kódexből, de megvan mind a két 
kiadástípusban. A Könyörülj' én rajtam kezdetűben a 27-30., illetve a 69-72. és a 85-87. sor mutat 
fogalmazásbeli eltérést a kéziratban és a két kiadástípusban: 

B-K. 
De belől is belem 
Mérgét ül eldagad, 
Lelkemben nincs oly rész, 
Kire rüh nem raghat. 

Bá. Bé. Lő. 
Belől belemre is 
De rút mérge fakatt, 
Nincsen oly rész benne, 
Kire rüh nem akatt. 

Segélj sgyámolíts, 
Míglen el nem veszek, 
Kirül áldást néked 
örömömbül teszek. 

Vétkemtül orcádot 
Elfordíts fiadért, 
S elkend álnokságim. 

Előzz meg kedveddel, 
Miglen el nem veszek, 
Kiről örömömben 
Néked áldást teszek. 

Bá. 
Fordich el orcádot 
Vétkünkről fiadért, 
S nyomd el álnokságom. 

Lő. 
Elfordítsd orcádat 
Vétkimtől Fiadért, 
S nyomd el álnokságom.30 

Eckhardt itt megjegyzi, hogy a lőcsei kiadás „az előző szakaszt tévedésből megismétli, majd mint a 
bécsi kiadásban is a következő szakasz jön, amely a kódexből hiányzik".3' Hogy ez a strófa a másoló 
tévedéséből, vagy esetleg Rimay jóvoltából maradt ki a kéziratból, eldönteni nem lehet. 

Hasonló eltérések figyelhetők meg a szövegben ott is, ahol a kódex csak a lőcsei kiadással vethető 
össze, mint az alábbi négy ének esetében: 

29Uo. 197. 
30 Uo. 202-203. 
31Uo. 
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Hogy feledkezik el (4-6. s.) 

B-K. 
Rám való gondodot Látván mind naponként 
Hogy csak halogatod, Szenvedgyek mennyi ként, 
Nézvén nyomorúságom. Nővén nyomorúságom.3 2 

Szűz Mária lakozván 
A 25-28. sort a lőcsei kiadás elsó' személybe fogalmazza át, s ezzel megtöri, elrontja a vers elbeszélő 
modorát: 

B-K. Lő. 
• 

ö szolgáló leányát megtekinté, Megtekinté alázatosságomot, 
S hogy alázatosnak szívében leié, Kit kedvéből én erkölcsömben adott 
Minden nemzetek előtt elől vévé, Mellyért engem boldognak is mondott 
És boldognak érette neveztető. Kegyelméből fel is magasztaltatott.3 3 

Mivel itt az imádkozó magára vonatkoztatja az angyali üdvözlet szavait, valószínű, hogy ezt a 
változtatást később maga Rimay hajtotta végre a szövegen, talán ama pápista foasszony iránti 
figyelmességből, akinek ezt a verset az argumentum szerint ajándékon küldte. Ilyen módosítást senki 
másnak nem állt érdekében a szövegen elkövetni. 

Kedvező szemeddel 
A 9. szakasz (49-54. s.) a kódexből hiányzik, jóllehet a versfőkben levő akrosztikon igazolja. 

Tarts meg uram engem 
A második versszak után a lőcsei editióban még két, tartalmilag fontos strófa következik, mert ez 
indokolja a lőcsei kiadás címét: Az anyaszentegyház háborgatoi ellen. Ez a kiadás viszont elhagyja a 
3-5. szakaszt (17-40. s.), ami pedig az ének alapjául használt XVI. Buchanan-zsoltár szövegének felel 
meg. Ez is alátámaszthatja fentebbi következtetésünket, hogy ti. miért nem került bele az őskiadásba a 
skót zsoltáríró nyomán készült két ének. Mivel a Buchanan zsoltáraira való címbeli utalást csak a 
kódexből ismerjük, okkal tételezhetjük fel, hogy ezeket nem a protestáns kiadó hagyta el, aki a latin 
zsoltár kezdősorából talán nem is tudhatta, hogy az Buchanan szövege. Ez csak olyan valakinek 
állhatott érdekében, aki a felekezetek irányában tanúsított türelemből vagy valamilyen érdekből 
egyben a verset is átrendezte, kihagyván belőle a katolikusokat feltűnően sértő részt. Rimayról a Szűz 
Mária lakozván kezdetű ének kapcsán Eckhardt megjegyzi, hogy „bár leveleiben és irodalmi műveiben 
sokszor támadó hangon ír a római katolikusok ellen, nem ez az egyetlen eset, hogy engedményeket 
tesz nekik", s utal Pázmányhoz és Naprágyi Demeter erdélyi püspökhöz írt baráti leveleire.3 * Szerinte 
„célzatos átdolgozással van dolgunk, ami származhat magától a költőtől, de lehet valamilyen prédi
kátor műve is".35 Az előbbi a valószínűbb, mert Rimay a Boldog kinek az Úr kezdetű énekben sem 
következetesen tapad Buchanan parafrázisához (XXXII. Psal.), csak az elején követi, „tovább azonban 
már csak egy buzgó luteránus hitvallásának kifejezését találjuk a versben".3 6 

Kihagyásokkal, kisebb-nagyobb módosításokkal még más énekekben is találkozunk, s nehéz 
megállapítani, hogy esetenként tudatos szerkesztői átrendezéssel állunk-e szemben, vagy a kézirat 
csonkaságát, illetve a másolók hanyagságát és önkényességét kell-e okolnunk. Nem kétséges, hogy pl. 
az örök életnek kezdetű énekben, ahol a vers vége mindkét kiadástípusban három sorral rövidebb,3 7 

továbbá az Egyedül te benned kezdetű ének esetében - amelynek a rendezetlen kiadások azonos 
címmel csak egy szakaszát közlik, szemben a teljes szöveget hozó lőcsei kiadással - , az utóbbi eset 

3aUo. 208. 
33Uo. 210. 
3 4Uo. 209-210. 
3sUo. 199. 
36Uo. 206. 
37Uo. 104. 
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valamelyikéről lehet szó.3 8 Ugyancsak másolói vagy nyomdai hanyagsággal magyarázható az Oh Uram 
Isten és a Katonák hadnagya kezdetű énekek csonkasága is. Az elsőből a 9., a másodikból a 6. szakaszt 
a lőcsei, az utóbbi 2. strófáját pedig a bártfai kiadás hagyta ki.39 A bécsi és feltehetően a bártfai 
kiadásból is hiányzik az Oh ki későn futok kezdetű éneknek a 4. szakasza, de a vers gondolat
vezetéséből ítélve bizonyosnak látszik, hogy a rendezett kiadás szövegébe ezt később írták bele.4 ° 

Nem ilyen egyszerű a helyzet az Udvar s irigy tisztek kezdetű ének esetében, ahol a bártfai editio 
nyolc szakasszal (9-16., 95-152. s.)rövidebb szöveget hoz, mint a rendezett kiadások és feltehetően a 
kódex is.4 ' A második szakasz elhagyásából ítélve a kézirat csonkaságára itt nem gondolhatunk, a 
többi hétnél pedig a másoló felületessége zárható ki. Terjedelmesebb bölcselkedő műről lévén szó, 
feltételezhető, hogy hasonló jelenséggel állunk szemben, mint az Encomia et effecta virtutum c. 
darabnál. Ennek teljes szövege csak a Madách-Rimay-kódexben maradt fenn, és a gyűjteményes 
kiadásokban ez is rövidített formában jelent meg, de hasonlóan az előbbihez, a bártfaiban tartalmi 
kivonat nélkül. Abból a tényből, hogy a Madách-Rimay-kódexben a lőcsei editioval azonos tartalmi 
kivonat után ugyanúgy ennek a rövidített második változatnak a kezdősora szerepel, mint a nyom
tatott kiadásban (Virtus lelki jószág), Eckhardt arra következtetett, hogy a „rövidítést maga Rimay 
végezte el, talán éppen a kiadás számára ugyanakkor, amikor a tartalmi kivonatot készítette, mert 
Madách füzeteit jóval az első kiadás előtt másolta".4 2 A szövegváltozatok más esetekben is arra 
engednek következtetni, hogy a pregnánsabb korrekciók, átfogalmazások, összevonások vagy bővítések 
feltehetően magától Rimaytól származnak. Mivel az összemérhető szövegeltérések nemcsak egyes 
szavakra korlátozódnak, hanem a javító kéz olyakor egész mondatokat, címeket, strófákat fogalmaz át 
vagy hagy ki a rövidebb szerkezet kialakítása érdekében, nehéz elképzelni, hogy ilyen korrekciókat 
még a költő életében rajta kívül másvalaki végezhetett volna versein. Ahol a későbbi beavatkozás 
rontotta a vers értelmét és minőségét, ott idegen kéz beavatkozásáról vagy másolói, illetve nyomdászi 
lazaságról lehet szó. 

Annyi bizonyos, hogy az a kézirat, amiből Solvirogram a Rimay-verseket kiemelte, a Balassi-kódex 
anyagának javarészt már kiadásra előkészített, korrigált darabjait tartalmazta. A kódex szövegétől 
mindkét kiadástípusban egybehangzóan eltérő változatok, amit sajnos csak azon két ének esetében állt 
módunkban összemérni, amelyek a kódexben és mindkét kiadástípusban teljes szöveggel szerepelnek, 
kétségtelenül emellett bizonyítanak. Meggyőződésem azonban, hogy ha a kódex tartalmát minden 
vers esetében szövegszerűen ismernénk, hasonló eltéréseket több olyan esetben is meg lehetne álla
pítani, ahol a két kiadástípus egyező szöveget hoz. 

Mindezek alapján a Balassi-kódex Rimay-része és a bártfai kiadás számszerű - és nyugodtan 
mondhatjuk tartalmi - összefüggésében rejlő problémára, ha itt valóban nem a véletlen játékáról van 
szó, elfogulatlanul csak azt lehet mondani, hogy az őskiadás szerkesztője ugyanazt a kéziratot 
használta, amely a Balassi-kódex Rimay-gyűjteményének is alapja volt, de amit Rimay később ,jó 
corrigalassal" átdolgozott. Solvirogram, illetve Rimay ezen a struktúrán csak annyit változtatott, hogy 
a kihagyott négy éneket másokkal cserélte fel. Az őskiadás és a kódex között tehát közvetett kapcsolat 
áll fenn. 

II. 

Ami a kódex Rimay anyagának provenienciáját illeti, meggyőződésem, hogy ez a gyűjtemény nem 
a költőtől függetlenül, az ő közreműködése nélkül állt össze. Nem tudom elképzelni, hogy ha ezeket a 
verseket csak úgy, kézen-közön szedegették össze - mint Eckhardt is gondolja - , hogyan őrizhettek 
meg ezek mégis sok esetben jobb változatokat, pontosabb címeket, teljesebb szövegeket, s tarthatták 
fenn Rimay nyelvének jellemzőbb sajátosságait, mint az autentikus kéziratokon alapuló gyűjteményes 
kiadások; annak ellenére, hogy Rimay ezt az alapszöveget a kiadásra tekintve már átdolgozta, s 
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alakítgatásának nyomai — mint láttuk - a vonatkoztatható nyomtatott szövegekben ki is mutathatók. 
Solvirogram, jóllehet csak Balassira vonatkozóan jelöli meg forrásaként „Rimay János leírt könyvét" -
amihez pedig csak rajta keresztül juthatott, hiszen előszavában Rimayt még mint élőt említi - , 
nyilvánvaló, hogy az ő verseit sem harmadkézből, innen-onnan gyűjtögette össze, hanem minden 
bizonnyal azokat is tőle kapta. Vagy netán a kódexnek ez a másvalaki által összegyűjtött anyaga került 
volna vissza Rimayhoz? teljesen valószínűtlen. 

Én egyébként a Balassi-kódex ősmásolójának a Rimay-versek sorsáról, továbbá a költőnek mesteré
hez való viszonyáról közölt rövid bejegyzéséből43 is azt olvasom ki, hogy ezeket az intimitásokat 
sejtető információkat az a bizonyos valaki közvetlenül Rimaytól kapta, talán éppen akkor, amikor a 
gyűjteményt tőle másolásra átvette. Az ebben szereplő versek többségének fölszereltsége és az ének
anyag tartalmi szempontú rendezettsége nem amolyan innen-onnan összekapart egyveleg benyomását 
kelti, hanem tudatos szerkesztettseget mutat. A fiatalkori szerelmes verseket itt is ugyanúgy tagolja a 
maga boldogtalanságán és a hazája sorsán kesergő két ének (Legyen jó idő csak, Oh szegény 
megromlott), mint Balassinak a „maga kezével írt könyvé"-be foglalt szerelmes verseit az életörömet 
sugárzó tavasz-ének (Áldott szép Pünkösdnek), illetve az Áldj meg minket és a Bocsásd meg Ür isten 
kezdetű két istenes vers, mely utóbbinak Rimaynál az Oh szép drága zálog felel meg. Azt sem tartom 
véletlennek, hogy a gyűjtemény szerelmes verseket tartalmazó első részét ugyanúgy a Katona-ének 
zárja le, mint Balassi „könyvét" a Végek dicsérete. A kódexben a két éneknek még a címe is azonos: 
Egy katona ének; arról nem is szólva, hogy a Rimay-vers a Balassiénak, bár kevésbé sikerült, de azonos 
szempontú rövidebb átfogalmazása. A második rész az anorganikusán és számozatlanul beékelt 
Lidia-=verstől eltekintve csak istenes énekeket, és a bártfai redakció repertoárjából következtethetően 
még három bölcselő tartalmú verset foglalt magában. 

Ebből kiindulva és az elmondottak alapján hajlok arra, hogy a kódex Rimay-gyűjteményének 
alapszövegét a költő egyfajta maga kezével írt könyvének tekintsem. Kérdés azonban, hogy ez a könyv 
a Balassiéhoz hasonlóan egy életszakaszra vonatkoztatott teljesség (? ) igényével tartalmazta-e a költő 
műveit, vagy pedig Rimay ezeket a darabokat valamilyen kiadásra, talán csak amolyan kéziratos belső 
terjesztésre gondolva válogatta ki egyéb szerzeményei közül. Nézetem szerint csak az utóbbiról lehet 
szó, mivel a rendezett editióban később több olyan éneke jelent meg Rimaynak, ami datálhatóan vagy 
egyéb körülményekből megítélhetően, fiatalkori szerzeménynek minősül. A kiadás bármely formáját 
véve is azonban tekintetbe nekem őszintén szólva kétséges, hogy Rimay jó lélekkel gondolhatott-e erre 
anélkül, hogy a magáéval együtt ne vegye tervbe Balassi műveinek megjelentetését is. Ismerve 
bensőséges kapcsolatukat és Rimay szilárd jellemét, sem ő maga, sem pedig kortársai nem tartották 
volna ildomosnak, hogy a tanítvány művei előbb kerüljenek a nyilvánosság elé, mint a mesteréi. 
Valószínűnek látszik, hogy verseit eredetileg ő is, mint Balassi nem nyomdai, hanem kéziratos 
terjesztésre szánta. A saját, maga kezével írt könyvét azonban ebben a formában is a mester hasonló 
gyűjteményének mintájára, és tartalmát számszerűen is ahhoz igazítva szerkesztette meg. Tehát még ily 
módon is csak vele együtt kívánt szerepelni. 

A Balassival való közös megjelenés gondolatának felmerülését, majd ennek az első nyomtatott ki
adásban való realizálódását a következőképpen tudom elképzelni. 

a) Rimay, miután tervezett-autonóm Balassi-kiadásának az ügye valami oknál fogva zátonyra futott 
- de az is lehet, hogy még ezt megelőzően - , elkészítette egy, a kettejük művészetét fényesen 
illusztráló versgyűjteménynek a tervét. Mivel az ő birtokában mint autentikus kompozíció, Balassinak 
a Végek dicséretével záródó „maga kezével írt könyve" volt (annak vagy eredeti példánya vagy 
másolata), és az a bizonyos tíz istenes éneket tartalmazó „másik könyv" - a mester többi szerze
ményét ő maga is csak egyedi darabonként ismerte —, úgy döntött, hogy a saját versgyűjteményét 
Balassi „maga kezével írt könyvé"-nek mintájára alakítja ki, és terjedelmét is annak arányaihoz igazítja. 
Egy kereken 100 verset felölelő, egyelőre csak belső terjesztésre szánt közös kéziratkötet terve 
lebegett a szeme előtt. Célja az volt, hogy kettejük alkotó zsenijének legkarakterisztikusabb, mű
vészetük tematikai és formai változatosságát egyaránt szemléltető darabjait tárja a közönség elé. Ez a 
megfontolás vezette a kötet arányainak kialakításában is. Ha ragaszkodni akart a bűvös 100-as 
számhoz, nem tehetett mást, mint hogy Balassitól csak a hatvanegy éneket tartalmazó, „maga kezével 
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írt könyvet" vette figyelembe, és ehhez alakította hozzá a maga harminckilenc darabból álló kompo
zícióját, amit a Balassi-fivéreket magasztaló Epicédiummú zárt le. A Balassi-kódex Rimay-anyaga ennek 
az eredetileg Balassiéhoz kapcsolt gyűjteménynek a másolata. 

Amikor később lehetó'séget látott egy, a szerelmes verseket mellőző és kora vallásetikájának is 
megfelelő énekeskönyv kiadására, annak anyagát is hasonlóan állította össze. A kötet terjedelmét ez 
esetben a versanyag alacsonyabb száma határozta meg, s ennek megfelelően az előbbinek felére, 
50 énekre tervezte. A szerelmes versek és a kicserélt négy ének kivételével teljesen átvette a Balassiéval 
közös kéziratos gyűjteményének az anyagát, és ezt egészítette ki félszázra Balassi hasonló típusú 
énekeiből. A két részre osztott énekgyűjteményt úgy alakította ki, hogy a szerelmes versek híján a 
Balassi-kódexben tizenhárom esetben csak hellyel jelölt, de összesen huszonhárom darabot kitevő 
istenes énekéhez és a/zeírészes Epicédiumhoz, valamint a kötet élére szánt elogiumánoz, tehát összesen 
harmincegy Rimay-énekhez még tizenkilenc darab hasonló műfajú Balassi-verset kapcsolt. Hogy saját 
versei esetében miért ragaszkodott mereven, számszerűleg meg tartalmilag is a közös kézirat anyagá
hoz, annak csak két oka lehetett. Az egyik az, hogy mint majd látni fogjuk, neki pontosan tizenkilenc 
Balassi-vers kellett, se több, se kevesebb. A másik szempont, ami vezette, az volt, hogy mivel saját 
verseit a kéziratos redakcióból a közönség már ismerte - a Balassiéit viszont nem, mert azokból ott 
csak három: a Borivóknak való, az Áldj meg minket és a Bocsásd meg Úristen kezdetű szerepelt - , ezt 
a kompozíciót nem akarta teljesen felforgatni. A tavasz-ének és a maga négy versének a kihagyását 
fentebb már indokoltam. Az első kiadásban ez a kompozíció valósult meg és látott napvilágot oly 
formában, hogy annak a 26. darabbal záródó első részében voltak csak a Balassi-versek, míg a második 
rész - valószínűleg Rimay neve nélkül, ezt egyelőre eldönteni nem lehet - csak az ő saját verseit 
tartalmazta, tehát a kompozíciót záró hétrészes Epicédiummú együtt ez esetben is huszonhármat. 
Azért ennyit, mert a Bálint nevezetben kezdetű elogiumot névtelenül a kötet élére helyezte, hét éneket 
(Világon ég alatt, Legyen jó idő csak. Oh ki későn futok, Az Úr az égben, Oh kegyelmes Isten, Jöjj 
mellém szent Isten, Egyedül te benned) pedig az első részben helyet foglaló Balassi-versek közé ikta
tott. E kompozícióban a Balassi- és a Rimay-versek aránya ugyanaz, mint a kéziratos gyűjteményben, 
de fordítva: ott 61:39, vagyis 6:4, itt pedig 19:31, azaz 2:3. A kötetet feltehetően még a szokásostar
tozékok keretezték: az előszó és Tolnai Balog János latin epigrammája, illetve ennek Rimay tói való 
fordítása. A nyomdai kiadások ún. kiegészítő részei, a bővítmények, amelyek a különböző szerzőktől 
származó művek anorganikus csoportját alkotják, soha nem a kötet címében jelzett művek szerzőjének 
vagy szerkesztőjének a munkája, hanem a vállalkozóé, a nyomdászé, aki vásárlóinak egyéb igényeire, 
no meg a maga hasznára való tekintettel élt ezzel agyakorlattal. 

A nyomdai kiadás szándéka késztette Rimayt arra, hogy a sajtó alá szánt verseket - feltehetően a 
kiadó szempontjaira is tekintettel - korrigálja, és ahol szükségesnek látta, a címeket és az argu
mentumokat kiegészítse. A Balassi-versek szövegén értékelhetően semmit nem igazított, és ahol ez a 
kódex és a bártfai kiadás kihagyásos, illetve csonkult jellegéből eredően megállapítható, az argu
mentumokon sem. Csak a kódexbeli Katona-ének magyar címét hagyta el, mivel ez egy az egyben 
azonos az övével. Saját versein viszont — mint erre fentebb rámutattam — annál több korrekciót 
hajtott végre, hihetően azokon a darabokon is, amelyeknél nem áll módunkban a kéziratot a 
nyomtatott szövegekkel szembesíteni. 

Mivel az elmondottak alapján aligha vonható kétségbe, hogy az istenes versek első kiadását maga 
Rimay tervezte meg és készítette elő, magától értetődik, hogy a kettejük verseinek összekeverése is 
csak az ő műve lehetett. Hogy mi adta az ötletet Rimaynak ehhez a szokatlan, de az irodalom
történetben azért nem teljesen egyedülálló misztifikációhoz, erre nézve talán az egyetlen vonatkoztat
ható analógiára utalhatok. Rimay kellett, hogy ismerje az 1588 és 96 között hazánk csataterein 
forgolódó politikai emigráns lengyel katonaköltő, Czahrowai Czahrowski Ádám verseinek második 
bővített és átdolgozott kiadását, amely Bernát Maciej lembergi nyomdájában jelent meg Könnyek és 
különféle dolgok címen 1599-ben, mint e szegényesen felszerelt műhely tipográfiailag legigényesebb 
kiadványa.44 Czahrowski verseskötete két szempontból is megragadhatta Rimay figyelmét. Ha talán 
személyesen is ismerte, vagy ha csak hallott magyarországi ténykedéséről, bizonyára tudta róla azt is, 
hogy a lengyel lovagnak és a magyar Alkibiadesznak hazájukhoz, nemzetükhöz való viszonyukból 
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összemérhető' sorsa és életpályája sok tekintetben hasonlít egymáshoz. Czahrowskit, mint tudjuk, 
ugyanúgy politikai okok, az elekciós harcokban a Habsburg-párt oldalán vállalt szerepe késztette 
hazája elhagyására, mint ahogy Balassi többrendbeli lengyelországi emigrációját is családi és egyéni 
gondja mellett szintén politikai okok motiválták. A lengyel költő is a Zamoyski János lengyel 
kancellárnak ajánlott verseskötetével akarta kiengesztelni nemzetének vele szemben tanúsított nehez-
telést, akárcsak Balassi, aki a tanítvány apológiája szerint a hazája dicsőségére szolgáló művészetét 
állítja szembe támadóinak rosszallásával. De azon túl, hogy a két katonaköltő politikai kudarcokkal is 
tarkított életsorsa sok tekintetben hasonlít egymáshoz, verseskötetük megtervezése is meglepő hasonla
tosságot mutat. Czahrowski műveinek említett második kiadása az előzőhöz képest, amely Poznanban 
jelent meg 1597-ben,4 s szintén két részből áll és 38 darabbal gazdagabb amannál. Törzsanyaga 
92 verset tartalmaz, amihez függelékként csatlakozik még egy bizonyos Wolthazy Kristófnak címzett 
amolyan szolgálatokat ajánló köszöntővers és Czahrowski Miklósnak - aki a költőnek feltehetően a 
testvére vagy rokona lehetett - két éneke. A kötet tehát összesen 95 verset foglal magában. 

Az első rész a költőtől száifhazó címerverssel és a vitézségről szóló epigrammaval, valamint az 
előszóval itt is ugyanúgy 26 darabot tesz ki, mint a Rimay által szerkesztett kötetben, ahol a 
Balassi-versek foglalnak helyet, azzal a különbséggel, hogy Rimaynál az előszó és az elogium nem esik 
bele ebbe a 26-os számkeretbe. Az első részt záró 27. darab nem Czahrowski műve, hanem egy másik 
lengyel költőnek, Bartosz Paprockinak Az eltévedt Czahrowski Ádám címerére c. epigrammája. 

A két kötet anyaga egyébként a szövegek sajátos tartalmi és formai minőségeiből eredően nem 
hasonlítható össze. A címekből és a versek jellegéből csak annyi állapítható meg, hogy a lengyel költő 
kötetének első felét jórészt ún. intések és példabeszédek teszik ki, míg a második részben inkább 
bölcselkedő, moralizáló és egyéb szubjektív érzéstartalmakat megfogalmazó verseket találunk. 

Van azonban ennek a kötetnek egy sajátos pikantériája, amire annál érdemesebb odafigyelni. 
Czahrowski a már említett Wolthazy Kristófot köszöntő versében, akit ismeretlenül is költői példa
képének tartott, s némi túlzással valahogy úgy tekintett rá, mint Rimay Balassira, a következőket 

Szánj rá egy kevés időt egy heverő órán, 
S türelmesen olvasd el könyvemet lapozván, 
És távoli utadon, ha mit találsz benne, 
Meglátod, számithat-e kegyes tetszésedre. 
Látsz itt inter cetera tizenegynehány verset 
Tieidből, enyémnél jobb tizenkilencet; 
Bátorkodtam ezeket a tudtodon kivül 
Beleírni, jó uram, bizakodó szívvel, 
Lévén őszinte hived, noha nem ismerlek, 
Tudván, téged is derék nemes család nemzett." 

(Adam Czahrowski Chrisztoph Wolthazynak. 19-28. s. 
Ford. Kerényi Grácia) 

Sajnos a lengyel irodalomtörténet nemcsak azt nem tudta mind a mai napig tisztázni, hogy melyek 
azok a Wolthazytól származó versek, amelyekről Czahrowski beszél, de magáról Wolthazyról is a nevén 
kívül csak annyit tudunk, hogy Iliász-kivonata46 egy évvel korábban ugyanabban a lengyel nyomdában 
jelent meg, ahol Czahrowski kötete, és hogy honfitársával egy időben ő is Magyarországon katonás
kodott. 

Ebben a dologban a mi szempontunkból csak az a lényeges, hogy sikerült autentikus példát 
találnunk egy olyan irodalmi misztifikációra, amely nemcsak analóg esete a Balassi-Rimay-ős-
kiadásnak, hanem meggyőződésem szerint annak közvetlen mintájául is szolgált. Azon lehet vitatkozni, 

*s7>eny i Rzeczy rozmaite. W Poznaniu u Wdowy y Dziedzicow Jana Wolraba. 1597. Kritikai 
kiadását Tadeusz MIKULSKI gondozta: Treny i rzeczy rozmaite (1597). Warszawa. 1937.147. 

*6Hipothezis Illiadi Xiag Homerowich Krzistofa Wolthazego we Lwowie drukowál Maciey Bernath. 
Roku Panskiego 1598. 
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hogy Rimay a saját kötete első részének számkeretét Czahrowski könyve után alakította-e ki vagy 
nem - itt ugyanis, mint jeleztem, a számszerű egyezésen belül bizonyos szerkezeti eltolódás tapasztal
ható - , az azonban vitán felül áll, hogy a Balassi-Rimay-versek összekeverése az ó'skiadásban nem 
véletlenül történt. A szerkesztó'k mindkét esetben a példaképüknek tekintett költő verseit lopják be 
játékosan a magukéi közé, s érdekes módon mindketten ugyanannyit. Arra is érdemes talán oda
figyelni, hogy Wolthazy versei annak a 38 darabnak a felét alkotják, amelyekkel Czahrowski a poznani 
kiadás anyagát gazdagította.4 7 Kérdés, ha Rimay nem e minta után tervezi meg az istenes versek köte
tét, talált volna-e másutt az irodalomban az ő eljárásával ennyire kvadráló példát. Állítom, hogy nincs 
ilyen, mint ahogy véletlenek sincsenek. Ha ugyanis ezek a Balassi és Rimay versgyűjteményeit átfogó, 
itt feltárt számszerű összefüggések puszta véletlenek lennének, ez a teológia számára az egyik legfőbb 
argumentum volna a causa remota bizonyításához. Egyedül csak a Czahrowski-kötet analógiája ad 
magyarázatot arra, hogy miért éppen tizenkilenc Balassi-verset emelt be Rimay a sajátjai közé, és dönti 
el egyben azt a kérdést is, hogy a szóba hozott három Balassi-vers közül a zarándok- és a búcsú-éneket 
tudatosan hagyta-e ki az őskiadásból, vagy pedig azért, mert nem ismerte. Eljárása mindenképpen 
tudatos volt, akár a kötet 50-es keretszámát tartotta szem előtt, akár a lengyel mintát követte. Nagyon 
valószínű, hogy Rimay az említett két éneket is, hasonlóan a íavcsz-vershez a számszerű követelmény 
mellett a pregnánsabban kicsengő személyes vonatkozások miatt mellőzte a közösségi igényeket is 
szolgálni akaró kötetből. 

Ami a Solvirogram nevet és a mögötte rejlő személy kilétét illeti, az elmondottakból következően 
bizonyosra veszem, hogy maga Rimay áll a rejtélyes név mögött. Ilyen esetekben ugyanis alapszabály a 
kriminalisztikában abból kiindulni, hogy kinek állt leginkább érdekében a tett elkövetése, és ha már 
elkövette, mi késztette arra, hogy félrevezető nyomokat hagyjon maga után. Az egy pillanatra sem 
lehet kétséges, hogy az istenes versek megjelentetéséhez egyedül Rimaynak fűződött érdeke. Nemcsak 
a mestere iránti elkötelezettségéből eredően, de azért is, mert ezzel lehetőséget kapott a maga 
műveinek kiadására is. Ne feledjük, a kötet törzsanyagát az ő versei uralják, annak közel kétharmad 
részét teszik ki. Ez az arány - mint mondottam - szükségképpen alakult ki, hiszen Balassinak a 
szerelmes verseken kívül összesen is csak 23 olyan éneke volt, ami egy ilyen kötetben megjelenhetett. 
Ha tehát kettejük műveinek ilyen formában való közreadása csak Rimaynak állott érdekében, valamint 
az is, hogy mint valami barokk Thaly Kálmán nevét elrejtve a maga szerényebb alkotásaival is szeretett 
mestere műveinek számát gazdagítsa, nehéz elképzelni, hogy ehhez az előszót még életében mással 
írassa meg. Ismerve gondosságát és szorgalmát, még ha beteg lett volna sem bízta volna ezt másra, 
legfeljebb lediktálta. Egyébként az előszó gondolatvezetését és egyáltalán egész retorikai habitusát 
tekintve teljes mértékben osztom Klaniczaynak azon véleményét, miszerint „az előszónak s az azt 
lezáró Balassi-strófának a stüusa is teljesen Rimay modorára emlékeztet".48 Ezekben a töredékesen is 
izgalmas sorokban Rimay nem a korábbi fogalmazványaiból szó szerint megfeleltethető frázisaival van 
jelen - egy-két esetben pl. ilyen természetű átfedés is kimutatható - , hanem szellemével, Balassi-
rajongásának apologetikusan átfűtött lendületével. 

Az anagrammához csak annyit, hogy az utótagjában szereplő Pannonius nevet Rimay másutt is 
használja hasonló helyzetben. Nevezetesen az Epicédiumához készült Darholcz-féle előszó Jenéi által 
agnoszkált kéziratának a végén, ahol is ez áü:/o. Rimay Pannonius.*9 Ismereteim szerint az ilyenfajta 
névjelöléssel - amely egyébként a különböző matrikulákban általános - , a magyar írásbeliségben csak 
az irodalom és a tudomány arisztokratái éltek, mint pl. Zsámboki János, de ők is megfelelő helyen és 
alkalommal. Leveleiben és más írásaiban Rimay sem használja. Ez is ő mellette bizonyít, és sejté
sem szerint itt van a rejtély nyitja. Eszerint a SOLVIROGRAM angaramma csak egy sajátos 
latin szókapcsolat, a solvere rogatum Rimayra vonatkoztatott rövidítéséből keletkezhetett: 

4 7 A rendezett kiadásokban a Rimay-versek száma szintén 38, a bécsi-e dicióban pedig a Balassi- és 
a Rimay-énekek száma (19 + 19) ugyanennyi. Idevonatkozóan csak mint érdekességet említem meg, 
hogy az 1587-ben Wittenbergben megjelent Zrínyi-album (De Sigetho Hungáriáé Propugnaculo) 
50 verséből is 38 darab az, ami Zrínyit dicsőíti. 

48KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. 
MTA I OK XI. 298. 

49PIRNÁT/1/Jía/, Rimay Epicédiumának latin kísérő szövegei. ItK 1966. 203. 
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SOLV.ROG.RIMA(i). A tanítvány tehát még nevének ilyenfajta elrejtésével is mestere iránti kötele
zettségét akarta kifejezrú. kérését, végakaratát teljesítette RIMÁI PANNONIUS. 

Az első kiadás nyomtatója az átvett, s a tartozékok híján kerek 50 darabot tartalmazó kézirat 
struktúráján csak három helyen módosított. A Végek dicséretéi, mint Rimay Katona-énekével 
szorosan összetartozót, néhány vershellyel hátrább, amellé helyezte. Ehelyett viszont beiktatta 
Kanizsai Pálfí János Dicsőült helyeken kezdetű versét, amely ugyancsak az előtte álló Mennyei seregek 
kezdetű Balassi-zsoltár (CXLVIII.) párhuzamos feldolgozása. Meg akarván azonban tartani a kom
pozíció 50-es keretszámát a beemelt Pálfi-vers miatt kivette a törzsanyagból Rimay Oh szép drága 
zálag kezdetű énekét, amit 51.-ként közvetlenül az Epicédium után, de már az Egynéhány szép isteni 
dicséretek csoportjába, annak élére helyezett. Az itt szereplő egyéb verseknek azonban Rimay 
kiadástervéhez már semmi közük sincsen, szerepük csak az egymást követő editiók hierarchiájának 
megállapítása szempontjából értékelhető. 

Az istenes versek első kiadása számításaim szerint még Rimay életében, de nem sokkal halála előtt 
láthatott napvilágot. Ráday András 1629 tavaszán még nem tudhatott róla, hiszen akkor nem sürgette 
volna Rimayt ama harminchét darabból álló énekgyűjteménye kiadására, amit ő Madách Gáspár révén 
ismert. Ebből a harminchét énekből ugyanis - amennyiben ez egy híján valóban azonos a rendezett 
kiadás tartalmával - húsz már az első editióban benne volt. A még ott szereplő három vers közül egy, a 
No nem kesergettek kezdetű nem került bele a rendezett kiadásba, az Oh szép drága zálag és az Oh 
szegény megromlott kezdetű pedig ott nem Rimay neve alatt szerepel. Ehelyett a rendezett kiadás még 
tizennégy addig nem ismert darabbal bővíti a Rimay-versek számát, és közli azt a fentebb vizsgált négy 
éneket is, amelyek már a kódexben is teljes szövegükkel szerepeltek, de amelyeket Rimay az első 
kiadásból kirekesztett.50 Teljességgel lehetetlennek tartom, hogy Ráday, ha ismerte az első kiadást, 
annak tartalmát ne tudta volna még emlékezetből is a Madách-féle gyűjteménnyel azonosítani. Több
ször idézett levelében.5' ugyanis olyan verseket emleget, amelyekhez argumentumok, azaz tartalmi 
kivonatok kapcsolódnak. Márpedig ilyen kivonatokat Rimay nagyrészt mindazokhoz az énekeihez írt, 
amelyek az őskiadásban jelentek meg először. Az itt közölt huszonhárom ének közül tizenhathoz 
kapcsolódik több soros magyarázat. Ebből tizennégyet a Madách-Rimay-kódexből, illetve a lőcsei 
kiadásból ismerünk, egy (Világon ég alatt) csak a lőcsei kiadásban, egy pedig (Nem lehet szebb dolog) 
csak a bártfai editióban olvasható. A nyomtatásban először a lőcsei kiadásban megjelent 14 + 4 ének 
közül öthöz kapcsolódik hosszabb-rövidebb kivonat, de ezek közül csak a Hitető szerencse kezdetűhöz 
tartozó van meg a Madách-Rimay-kódexban is, a többi négyet (Az jó hitű ember, Ez világ mint egy 
kert, Kegyes Jehova, Kedvező szemeddel) a nyomtatott szöveg őrizte meg. 

Mindezekből az összefüggésekből nemcsak az őskiadás alsó határára következtethetünk, hanem arra 
is, hogy Rimay csak a korábban már a kódexbe is felvett istenes énekeihez készített következetesen 
ilyen tartalmi kivonatokat, mégpedig feltehetően azzal egyidőben, hogy a nyomtatott kiadás szándéka 
benne először megfogant. Ezek közül csak a konfessziós hangvételű Oh szép drága zálognak nincs ilyen 
tartozéka, amelynél Balassi hasonló énekére (Bocsásd meg Úristen) gondolva elégnek tartotta csak azt 
jelezni, hogy: Bűne bocsánatáért esedezik. A többi még itt szereplő hat verséhez (Legyen jó idő csak, 
Az Úr az égben, Jöjj mellém szent Isten, Katonák hadnagya, Oh szegény megromlott, No nem 
kesergettek) csak amolyan rövidebb, pársoros argumentumot írt. Fontosnak tartom azonban meg
jegyezni, hogy a kódexhez és a lőcsei editiohoz viszonyítva az őskiadás esetenként még ezeket a 
viszonylag rövidebb címeket is megrövidítve hozza vagy elhagyja, mint pl. a Jöjj mellém szent Isten és 
Az Úr az égben kezdetű énekeknél. Aligha tévedhetünk, ha ebben az eljárásban nem valami utólagos 
szerkesztői megfontolást, hanem inkább nyomdai takarékosságot látunk. Nem vitatható ugyanis, hogy 
Rimay a tartalmi kivonatokat a megfelelő versek élén eredetileg az őskiadásban akarta közölni. Ez a 
magyarázata annak, hogy Madách Gáspár miért csak ezekről készített másolatot; nyilván azért, mert az 
eredeti kézirat a nyomdába került. Mint láttuk, a Madách-Rimay-kódexben levő argumentumok kettő 
kivételével (Hitető szerencse, Itt egy asztalt látunk) mindazokhoz az énekekhez kapcsolódnak, 
amelyek az őskiadás nyomán a bártfai editióban is megjelentek. Ezeket azonban a kiadó elhagyta, és 

5"Felsorolja Eckhardt, de tévesen, mert az Oh kegyelmes Isten kezdetű már a bécsi kiadásban is 
szerepel. Rimay János összes művei. Bp. 1955.171. 

5 ' IPOLYI Arnold, Rimay János államiratai és levelezése. Bp. 1887. 321. 
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helyettük a vonatkozó énekek elé tizenhat esetben azt írta: MÁS, és csak a nótajelzést közölte. Ilyen 
hóhéri decapitatiot nemhogy Rimay nem követhetett el, de senki olyan személy sem, akinek a 
szerkesztéshez esetleg rajta kívül még köze lehetett, mert ez esetben a többi énekhez hasonlóan 
rövidebb argumentumokkal vagy címekkel látták volna el ezeket is. Egyébként az a tény, hogy a 
Madách -Rimay-kódexben levó' tartalmi kivonatok sorrendje a lőcsei kiadás verssorrendjétól csak egy 
esetben (Ez világ mint egy kert)s 2 a bártfai kiadásétól pedig három helyen tér el, vagyis csak azoknál 
az énekeknél (Oh ki későn futok, Oh kegyelmes Isten, Egyedül te benned), amelyeket Rimay az 
őskiadás 26. darabjáig terjedő' első részébe, a Balassi-versek közé ültetett, úgy vélem, szintén fentebbi 
következtetésemet igazolja. 

Arra nézve, hogy az őskiadás most már azonos lehetett-e azzal a redakcióval, amelynek anyagából 
egynéhányat a Klaniczay által vizsgált Tholnay-kézirat őrzött meg, autentikus nyomtatott szövegek 
hiányában nyilatkozni nem tudok. 

s 2 Lásd KLANICZAY, i. m. 289. 
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