
ÉVFORDULÓ 

VADAI ISTVÁN 

BALASSI BÁLINT FAJTALAN ÉNEKI 

Tudjuk, hogy Rimay Jánosnak megvoltak Balassi Bálint szerelmes versei is, 
kiadástervezetében beszámol erről.1 Ez a gyűjtemény azonban nem maradt ránk. 
A dolgozat címében megnevezett, az egykori csáktornyai Zrínyi-könyvtárban 
meglévő versgyűjteményről a címén kívül semmit nem tudunk.2 Eckhardt Sándor 
valószínűsíti, hogy Wesselényi Ferenc nádornak is megvoltak Balassi szerelmes 
versei. Az ő példánya talán azonos lehet azzal, ami egykor Ráday Gedeon 
birtokában volt.3 Akár ezzel, akár a Rimay-példánnyal azonos, vagy egyikkel sem, 
sajnos egyik kézirat sem maradt ránk, csak a hírüket ismerjük. Létezhetett az 
úgynevezett erdélyi gyűjtemény is / mára csak közvetett bizonyítékaink vannak, 
állító mondatunk pedig alig. 

Hogy ténylegesen létező dokumentumok alapján fogalmazhassunk meg követ
keztetéseket, azokra a versgyűjteményekre kell figyelnünk, ahonnan Balassi 
szerelmes verseinek szövegét ismerjük. Vegyük sorra most ezeket! 

Elsőként természetesen a Balassa-kódexet kell említeni,5 amelyben a költő 
szerelmes verseinek szinte teljes gyűjteménye megtalálható. Alapvető szövegfor
rás, ám speciális problémát rejt magában, hogy legalábbis másolat másolata, 
vagyis mind a kötet szerkezetét, mind pedig az egyes versek szövegállapotát 
illetően óvatosan kell eljárnunk. A kódex a költő halála után hatvan évvel készült. 
Teljesnek mondható gyűjteményünk ezen kívül nincs is több. Néhány szerelmes 
vers másolatát találhatjuk még a következő négy kéziratos versgyűjteményben: 
Fanchali Job-kodex* (9 vers), Csáky-énekeskönyv7 (4 vers). Vásárhelyi daloskönyv* 

1 Rimay János összes^ művei. Összeállította ECKHARDT Sándor. Bp., Akadémiai K., 1955. 39-43. (A 
továbbiakban: RÖM). Újabb kiadása: Rimay János írásai. Összeállította Ács Pál. Bp., Balassi Kv 1992. 
48-53. (Régi Magyar Könyvtár, Források 1.) 

2 A Csáktornyán 1662. október 10-én készült könyvtárjegyzékben szerepel a VII. Poetae Latini 
csoport 59. tételeként: Giarmati Balassa Balint Faitalan éneki. manu scriptus libellus. L. A Bibliotheca 
Zriniana története és állománya. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp., Argumentum K.-Zrínyi Kv 1991. 318. sz. 
(Zrínyi Könyvtár 4.) 

3 Balassi Bálint összes művei. I. Összeállította ECKHARDT Sándor. Bp., Akadémiai K., 1951. 5. (A 
továbbiakban: BÖM l.) 

4 BÖM l, 6. 
5 STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-1840). Bp., 

Akadémiai Kiadó, 1963. 76. sz. (A továbbiakban: STOLL). A kódex fotómásolata és betűhű átirata: 
Balassa-kódex. Közzéteszi: VARJAS Béla. Bp., 1944. 

6 STOLL, 4. sz. A kódex leírása és a versek betűhű átirata: Ján MISIÁNDC -ECKHARDT Sándor- KLANICZAY 
Tibor, Balassi Bálint szép magyar komédiája - A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei. A Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete kiadása, Bp., 1959. (Irodalomtörténeti Füzetek 25.) 

7 Az énekeskönyv leírása és a versek betűhű átirata: ÖTVÖS Péter, A Csáky-énekeskönyv. ItK 1980. 
486-509. 

K STOLL, 96. sz. Nem betűhű kiadása: Vásárhelyi daloskönyv. Kiadta: FERENCZI Zoltán. Bp., Franklin
társulat, 1899. A versek kritikai kiadása jórészt megtalálható: a Régi Magyar Költők Tára XVII. század. 
3. k., sajtó alá rendezte STOLL Béla. Bp., Akadémiai K, 1961. Balassi versei itt természetesen nem 
szerepelnek, ezek betűhű átiratai ECKHARDT Sándor kritikai kiadásában megtalálhatóak. 
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(4 vers), Raduánszky János kódexe9 (4 vers). Az egyetlen teljesnek mondható gyűjte
ményhez, a Balassa-kódexhez viszonyítva a következőket mondhatjuk róluk: 

Radvánszky János kódexe 1693-1695 között a Balassa-kódex segítségével készült, a 
Radvánszky könyvtárból azzal együtt került elő. A kézirat szövegkritikailag 
értéktelen, ezért a további vizsgálatból kizárjuk. 

A Fanchali Jőb-kódex korábbi (1603-1608), mint a Balassa-kódex, más szerzői 
változatokat is tartalmaz (a komédiáról most nem is beszélve); mégsem teljesen 
független tőle. A meglévő versek sorrendje azonosságot mutat, a Júlia-ciklus 
végén pedig itt is olvasható a megjegyzés: „Ez az Júliarull ßerzet énekeknek az 
vege."1" Ezután pedig ugyanaz a Zsófia nevére szerzett ének következik mindkét 
kódexben. A kéziratok közös hibákat is tartalmaznak, ami annyira meglepte 
Eckhardt Sándort, hogy az egyiket szövegkritikai jegyzetben így kommentálta: 
„Azonos a kódexszel, s így mégis azt kell hinnünk, hogy Balassi hibás verset írt?"" 
Stoll Béla ezért arra a megállapításra jutott, hogy a Fanchali Jób-kódex Balassi-ver
seinek ugyanaz a forrása, amire a Balassa-kódex is visszamegy.12 Horváth Iván ezt 
a közös forrást az 1589-es ősmásolattal gondolja azonosnak, erről a későbbiekben 
még szólunk. A kódex Rimay-verset nem tartalmaz. 

A Vásárhelyi daloskönyv viszonylag kései, 1672 körüli. Általában kibővített, 
átalakított, gyakran rontott formában tartalmazza Balassi verseit; az azonos 
szövegű helyeken ritkán tesz lehetővé javítást. Az énekeskönyv szerelmi és 
lakodalmi énekek gyűjteménye, Balassi négy verse szétszórva, egymástól függet
lenül szerepel benne. Balassi szerelmes verseinek hatása inkább a követők 
munkáiban jelentkezik. Az énekeskönyv Rimay-verset, vagy kétségtelen remi
niszcenciát nem tartalmaz. 

A Csáky-énekeskönyv is kései gyűjtemény, 1690 utáni. Ötvös Péter, a kézirat 
felfedezője szerint Balassi-verseinek szövege a Balassa-kódex szövegéhez áll közel, 
attól csak saját hibákkal, banalizált alakokkal tér el.14 Ez arra utal, hogy azonos 
szövegleszármazási ágon helyezkednek el. Stoll Béla ez alapján Czobor Ádámról 
felteszi, hogy a Balassa-kódexbői másolt.15 Ötvös Péter a Vásárhelyi daloskönyv 
szövegváltozataitól való eltérést hangsúlyozza, meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy találhatók bennük közös hibák. Ennélfogva mindkét kéziratot ugyanazon 
a leszármazási ágon, a Balassa-kódex rokonságában kell elhelyeznünk. Az énekes
könyv Rimay-verset nem tartalmaz. 

9 STOLL, 127. Ismeretlen helyen van, csak a Thaly Kálmán által készített másolata van meg az 
OSZK-ban. A II., XXIX., XXXIX. és XLIX. vers fordul elő benne, és Rimay II. éneke. 

111 Fanchali Jób-kódex, 17.; Ján MISIANIK -ECKHARDT Sándor- KLANICZAY Tibor, i. m. 139. 
11 I. ni. 131. 34. sz. jegyzet. 
12 STOLL Béla, Szövegjavítások Balassi verseihez. ItK 1974. 457. A szóban forgó, esetleg közös hibát 

tartalmazó helyek: LIV,43; LV,17; LIX,1; a kritikai kiadás sorszámaival: 62,43; 63,17; 69,1; Részleteseb
ben foglalkozik a kérdéssel a Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. Bp., Tankönyvkiadó, 1987. 
46-47.; itt további két hely is szerepel közös hibaként: LVIII,30; LIX,16; másként: 66,30; 69,16. 

13 HORVÁTH Iván, Egy kiaknázatlan műfajtörténeti forráscsoport: XVI. századi kéziratos versgyűjtemények. 
ItK 1983. 82. Mivel a Fanchali Jób-kódex Balassi-verseit 1603-1608 között másolják le, a forrás vagy 
Balassi eredeti kézirata, a „maga kezével írott könyv" (de ez talán nem lehet hibák forrása) vagy az 
„ősmásolat", amelynek hipotézisét Horváth Iván eleveníti fel: Balassi költészete történeti poétikai 
megközelítésben. Bp., Akadémiai K., 1982. 41-45. Itt a „nagy-crux" magyarázata miatt van szükség egy 
a kéziratra. 

14 ÖTVÖS Péter, i. m. 487-488. 
15 STOLL, i. m. 33., 38.; előbb még csak „talán a BK-ból" szerepel, de utóbb „Czobor Ádám másolata 

a BK-ről". 
16 Nem mind a három közös darabban, a XXIX. sz. valóban független változat. 
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Két további vers szövege Batthyányi Ferenc másolatában maradt ránk;17 egy-egy 
vers szövegét ismerjük még a Csereyné-kódexből,™ a Zichy család zsélyi levéltárból 
előkerült verskéziratból/9 illetve a Balassa-kódex törzsanyagáról leválasztható tolda
lékból.2" Érdemes áttekinteni hogy mely versekről is van szó. A fellelhető 37 szöveg 
csupán 4 verset takar, vagyis a források nagyjából ugyanazokat a verseket 
tartalmazzák. így van olyan költemény amit négy forrásból ismerünk, és hat olyan 
akad, amit három kézirat őrzött meg. A következő táblázat feltünteti a több 
kéziratban is szereplő Balassi-versek Balassa-kódex-beh. sorszámait: 

Fanchali Csáky- Vásár- Körmendi- Zsélyi- Csereyné- Balassa 
Jób-k. ék. helyi dk. lt. lt. kódex k. függ. 

A szövegek vizsgálata, a közös hibák detektálása azt sejteti, hogy a versek 
egyetlen közös forrásból származnak.21 Az, hogy minden létező forrás egy 
szöveghagyományhoz igazodik, illetve hogy nincsen olyan forrás, ami más 
szöveghagyomány létére utalna, ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Balassi 
verseinek nem voltak szerzői gyűjteményei, csak a szerző gyűjteményének egy 
másolata terjesztette el ezeket a verseket. Nagyon valószínű, hogy ez a gyűjte
mény nem tartalmazta még Rimay János verseit, vagyis nem azonos a Balassa-
kódex 1610 körül kialakuló példányával. Rimay szerelmes énekeit egyetlen, később 

17 TAKÁTS Sándor fedezte fel és ismertette először: Zrínyi Miklós nevelőanyja. Bp., Franklin társulat, 
1917.53. Betűhív szövegközlése: ECKHARDT Sándor, A körmendi Balassi-emlékek. EPhK 1943.43-44., majd 
BÖM L, 159-160., 227-228. 

18 STOLL, 1. sz. A Székely István világkrónikája után kötött levelekre másolt szöveget DÉZSI Lajos 
közölte (A Csereyné-kódex) ItK 1911. 64. ECKHARDT Sándor kritikai kiadásában: 160-161. 

19 Betűhű szövege az utolsó, levágott papírszeleten volt versszakának kivételével: BÖM L, 157. 
20 A Balassa-kódex 134. lapján szereplő változat vélhetően a Balassi-versek forrásától független, s a 

kódex ősében utólag került a gyűjtemény végére néhány egyéb vers, köztük egy Celia-énekekből 
összeállított egyveleggel együtt. Ez utóbbiról még lesz szó. 

21 Bonyolult kérdés, hogy szabad-e a versgyűjteményeket egymástól származtatni, vagy csak az 
egyes versek esetében rajzolható sztemma. Bizonyos, hogy meg kell különböztetni a Vásárhelyi 
daloskönyv módjára összeálló gyűjteményeket a Balassa-kódex módján, egyszerre másoltaktól. De sajnos 
vannak közbülső esetek is, erre kiváló példa a Fanchali Jób-kódex, néhol világos, hogy versek együttese 
(sorrend, közös hibák) rokonítható más kézirattal, néhol épp ellenkezőleg (szerzői változat, átirat). 
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tárgyalandó másolat kivételével csak a Balassa-kódexből ismerjük. Balassi szerel
mes verseivel ellentétben az ő „fajtalan éneki" ismeretlenek a XVII. században.22 

Ha közkézen forogtak volna különböző szerelmes énekek, vagy a teljes gyűjte
mény közvetlenül szerzői kéziratra visszamenő változatai, akkor nem tudnánk 
megmagyarázni, hogy miért csak ez az egy ága dokumentálható a szövegleszár
mazási sztemmának. Ellenérvként felhozható, hogy forrásaink igen gyérek, és 
talán a fennmaradási körülmények torzítják a képet. Nyilván így van, de nem 
tudhatjuk, hogyan torzítják. A legpontosabban akkor beszélünk, ha nem hangsú
lyozzuk túl a sztemma esetleg létező, de nem ismert többi ágát. Gondolatmene
tünkből az is következik, hogy ha létezett egy korai, nem szerzői másolata a 
verseknek, akkor Balassi szerelmes verseinek említett kézirataiban előfordulhat
nak eddig helyes szövegnek vélt közös hibák is, a szövegek kiadásánál tehát 
mindig számolnunk kell ezzel az eshetőséggel. 

Az eddigiekben persze nem mondtunk semmi újat. Hiszen ha feltesszük, hogy 
létezett Balassi verseinek egy 1589-es, vagy későbbi ősmásolata, amit nem maga 
a költő másolt, hanem valami íródeák, akkor az eddigiek így is fogalmazhatók: 
minden szövegünk erre az ősmásolatra megy vissza, amely már tartalmazott 
hibákat. Vagyis csupán azt bizonyítottuk, hogy Balassi maga kezével írott könyve 
(amelyikben nem tételezünk föl sok szövegrontást) nem szolgált forrásul a jelek 
szerint semminek, nem volt ismert. A Horváth Iván által újra elképzelt 1589-es 
ősmásolat létezését így belső érvekkel igazoltuk.23 

Tudjuk, hogy Batthyány Ferenc Lobkowitz Poppel Évához írott szerelmes levelei
ben többször idézi Balassit, két teljes ének szövege is előkerült a körmendi levéltár 
anyagából. Balassi Bálint Csak búbánat immár hagyatott énnékem... kezdetű, Csák 
Borbála nevére szerzett énekének így három kéziratos másolata maradt ránk. 
A legkorábbi a Csereyné-kódexbe lejegyzett, 1579 körüli, második másolatunk a 
körmendi levéltár anyagából került elő, Batthyányi Ferenc alakította át, hogy céljának 
jobban megfeleljen; a harmadik szöveg pedig a Bálassa-kódex XIV. számú éneke. 

A három szöveg lehetővé teszi, hogy a versben előforduló szövegromlásokat 
kiigazíthassuk. Már Eckhardt Sándor kihasználta a három szövegváltozat kínálta 
rekonstrukciós lehetőségeket, Stoll Béla pedig további javításokat is végrehajtott. 
Eljárását a következőképp indokolta: „E vers három kéziratos változata egymástól 
függetlenül megy vissza az eredetire. Ebből az következik, hogy ha bármelyik két 
változat egyezik a harmadikkal szemben, akkor az egyező alak a hiteles. 

Megfigyelhetők azonban olyan helyek is, ahol két változat egyezik, a kiadások 
mégsem fogadják el ezt az alakot, hanem a harmadik szöveget választják, vagy 
más módon javítanak. Ezeken a helyeken csak akkor elfogadható a javítás, ha az 
azonos szöveg közös hiba, a szövegek függetlensége miatt horizontális variáns. 
Ennek a valószínűsége igen csekély, a szóban forgó helyek pedig arra mutatnak, 
hogy minden esetben egymástól függetlenül azonos hibát gyanítani képtelenség. 

22 Rimay-verset ugyan nem találunk a Rimay-Madách-kódexben (STOLL, 48.) sem, néhány Rimay 
reminiszcenciát azonban igen. Az RMKT XVII. század, 12. kötetben Madách Gáspár verseitől 
elkülönített, így ismeretlen szerzőjű 47., 48., 51., 54., 55. versek Rimay szerelmes verseinek ismeretét 
mutatják, esetleg olyan versekhez is hasonlítanak, amelyek a Balassa-kódexből hiányzanak. 

23 HORVÁTH Iván, i. h. A „nagy crux" értelmezése során Horváth Iván a Balassa-kódex 99, lapján 
található megjegyzést használja a valószínűsítésére. A versgyűjtemények közös hibái ettől függetlenül 
utalnak a meglétére. 

24 STOLL Béla, i. m. 454. A 8-10. sorokat érintik a javításai. Ugyanezt részletesebben kifejtve ismerteti: 
Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban. Bp., Tankönyvkiadó, 1987. 48-50. 
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Ha a három forrás valóban független lenne egymástól, akkor több ponton olyan 
alakot kellene elfogadnunk a szabály értelmében, ami szó tagszámhibás, elrontja 
a metszetet, értelmetlenséget eredményez. Hogy ezt elkerülhessük - mert Balassi 
talán mégsem írt ennyire hibás verset - , egyetlen ponton kell csupán módosítani 
az eddig elmondottakon. Csak az az állítás lehet hamis, hogy a három forrás 
független egymástól. Való igaz, hogy a Batthyány Ferenc másolta vers nem lehet 
forrása a Balassa-kódexnek, és az 1650 után másolt kódex sem lehet forrása a ko
rábbi másolatnak; de elképzelhető, hogy a körmendi változat és a kódex szövege 
közös forrásra megy vissza, és innen öröklik közös hibáikat. Ha Batthyány Fe
rencnek volt Balassi-versgyűjteménye - ahogyan ezt eddig is gondoltuk Eckhardt 
Sándor kutatásai alapján -, akkor ez a gyűjtemény lehet a hibák forrása. 

Ebből a megállapításból néhány további is következik. Először is újra el kell 
végezni a Csak búbánat immár... kezdetű vers szövegkritikai munkáját, mert a 
körmendi változat és a Balassa-kódex azonos alakjai nem feltétlenül helyesek. Ha 
megegyeznek, akkor a választás fakultatív a Csereyné-kódex és a Batthyány-példány 
rekonstruált alakja között. Vagyis a kiadások szótagszámhibákat és metszetrontáso
kat kiküszöbölő választásai véahetőek. Továbbá, sem Eckhardt kritikai szövege, sem 
Stoll Béla javításai nem tekinthetőek automatikusan helyesnek. Ez utóbbi észrevétel 
minden olyan szövegre is érvényes, amelyet a Batthyány-gyűjteményből ismerünk. 

Második következménye megállapításunknak, hogy kiderült: a Balassa-kódex a 
Batthyány-példány leszármazottja!26 Ha elfogadjuk Eckhardt Sándor elgondolását27 

- márpedig eddig a szakirodalom nem támasztott kételyt ez ügyben - , a Batthyány-
példány^ azonosnak gondolhatjuk a csáktornyai könyvtárjegyzékben szereplő 
Giarmati Balassa Bálint Faitalan énekivei. Batthyány példánya felesége, Lobkowitz 
Poppel Éva révén kerülhetett Zrínyi Miklós könyvtárába, akinek Batthyányné a 
nevelőanyja volt. Következésképp a Balassa-kódex nem más, mint az elveszett 
Fajtalan énekek másolata! 

Ez az elképesztő állítás ráadásul még több ponton meg is támogatható. Tudjuk, 
hogy a Balassa-kódexbe az üresen hagyott oldalakra elkezdték bemásolni az Adriai 
Tengernek Syrenája szövegét. Csáktornyán nyilván rendelkezésre állt a forrás. 
A kódex végére egy Zrínyi Miklós halálán kesergő éneket jegyeztek le.28 Az 
összefüggés megintcsak nyilvánvalónak tetszik. Azt is tudjuk, hogy a csáktornyai 
könyvtárjegyzékben megtalálható Balassi-Rimay Istenes énekinek rendezett példá
nya,29 vagyis a Balassa-kódex másolásakor használt nyomtatott példány is azonnal 
kínálkozik a hipotézishez. 

25 BÖM L, 4-5. 
26 Elméletileg két megoldás van: A Balassa-kódex vagy a Batthyány-példány leszármazottja vagy 

mindkettőjüknek közös ősük van, ahonnan a közös hibákat öröklik. E második megoldás is elképzel
hető, a közös ős az 1589-es ősmásolat lehet. De ekkor azt kell feltételeznünk, hogy Balassi nem saját 
kezű gyűjteményt juttat el barátjához, hanem íródeák által másolt hibásat, a hibák javítása nélkül! 
Ráadásul tudjuk, hogy Balassi valóban küldött sajátkezű verseket Batthyánynak, mégha csupán öt 
strófányi terjedelemben is. Ezért az előbbi megoldást választjuk, és megpróbáljuk a későbbiekben 
valószínűsíteni. 

27 BÖM l, 4-5. 
2!f PETKÓ Zsigmond, Cantio Militaris. Panaszolkodással, keserves jajszóval Pannónia siratja... RMKTXVll. 

század, 10. k. 72. sz. 
29 A Csáktornyán 1662. október 10-én készült könyvtárjegyzékben szerepel a VII. Poetae Latini 

csoport 64. tételeként: Az néhai Tekintetes es Nagyságos Vitéz Vrnak Giarmati Balasi Bálintnak, és nemzetes 
Rimái Jánosnak Istenes énéki. Paruus libellus in 12. L. A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Szerk. 
KLANICZAY Tibor, Bp., Argumentum K.-Zrínyi K., 1991. 323. sz. (Zrínyi Könyvtár 4.). 
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De haladjunk óvatosabban! A felsorolt érvek csak látszólag támogatják a 
hipotézist. A Balassa-kódex Zólyom-Radványból került elő, már a XVII. század 
vége felé ott volt II. Radvánszky János birtokában. Hogyan került volna Csáktor
nyáról a felvidékre, éppen Balassi szülőhelye közelébe? A Zrínyi halálán kesergő 
ének szerzője, Petkó Zsigmond is felvidéki. Az Adriai Tengernek Syrénáját ugyan 
valóban elkezdték bemásolni a kódexbe, de bizonyíthatóan nem az 1651-es 
nyomtatványból, hanem egy kéziratos másolatból.30 Csáktornyán nyilván nem 
kéziratból dolgoztak volna. Zrínyi Miklós Balassi-ismerete jól adatolható,31 ezzel 
szemben Rimay-ismerete redukálható az Istenes énekek Rimay-darabjaira,32 A Ba
lassa-kódex Rimay verseit tartalmazó része számára is ismeretlen volt. 

Mi hát a megoldás? Az öröklődő hibák tanúsága szerint a Balassa-kódexet a 
Batthyány-példány leszármazottjának gondoljuk. A Fajtalan énekekkel mégsem azo
nosítható ellentmondások nélkül. A legegyszerűbben úgy oldhatjuk fel az ellent
mondást, ha a szakirodalom korábbi vélekedéséből egyetlen mondatot érvényte
lenítünk. Eckhardt Sándornak azt a mondatát, hogy „Batthyány Ferenc kézirata 
felesége, Lobkowitz Poppel Éva révén kerülhetett Zrínyi Miklós könyvtárába".33 

Miért lenne ez bizonyos? Eckhardt Sándort nyilván az az egyszerűsítő szándék 
vezette, hogy két kézirat helyett csak egyet kelljen elképzelni, és elveszettnek 
tekinteni. Ugyanígy jár el a Wesselényi Ferenc nádor idézetei alapján elképzelt 
példánnyal és a Barakonyi-Ráday-példánnyal,34 sőt ugyanezt a példányt tekinti 
Gyöngyösi forrásának is. Ezt a helytelen eljárást, a nemlétező példányok egy
másból származtatását folytatja Klaniczay Tibor is, amikor megrajzolja a Balassi-
Rimay kéziratok és kiadások leszármazási ábráját.36 

Ha érvénytelennek tekintjük Eckhardt mondatát, akkor a következő leszárma
zási rend képzelhető el: 1589 őszén lezárul Balassi Bálint szerelmes verseinek 
gyűjteménye, a Maga kezével írott könyve, ö pedig elbújdosik hazájából. 1590-ben 
ajánlólevéllel fordul Batthyány Ferenchez.37 Ezután kerül sor barátságukra, ami
nek során Balassi verseket küld Batthyánynak, 1593-ból maradt fenn két levele, 
amiben Fulviáról és a „stalmaszter leányáról" is szó esik, és ami több, a költő 
verseket küld a főúrnak.3" Vélhetően ez után Balassi maga kezével írott könyve is 

311 Erre már VARJAS Béla felhívja a figyelmet a kódex átiratának jegyzeteiben (i. m. 81. 5. sz. jegyzet). 
31 KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós. Bp., 1964.; ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint utóélete. ItK 1955. 

407-427. In Uö\, Balassi-tanulmányok. Bp., Akadémiai K., 1972. 387-423.; KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus 
Zrínyi. Bp., Szépirodalmi K., 1985. 77-78. 

32 Erre az eshetőségre történt már utalás a Zrínyi-szakirodalomban, az Istenes énekek Zrínyi-könyv
tárbeli megléte okán: A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp., 
Argumentum K.-Zrínyi K, 1991. 318. sz. (Zrínyi Könyvtár 4.). PIRNÁT Antal véleménye szerint sem 
kerülhettek Rimay-kéziratok Zrínyi birtokába: Rimay János: Az úr engem sanyaríta. In Klaniczay-emlék-
könyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. JANKOVICS József. Bp., Balassi Kiadó, 1994. 268. 

3* BÖM L, 5. A mondatot már KOVÁCS Sándor Iván módosítja (i. m. 78.), szerinte a közvetítő inkább 
Batthyány Ádám lehetett. 

34 BÖM L, 5. A feltevést gyengíti, hogy egy másik hipotézisen alapszik, azon, hogy Celia azonos 
Wesselényiné Szárkándi Annával. Erről: SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassi kötetkompozűciójának rejtel
mei, az esztergomi Balassi-konferencián elhangzott dolgozat. 

35 ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint utóélete. ItK 1955. 407-427. In Uő., Balassi-tanulmányok, Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1972. 387-423. 

36 KLANICZAY Tibor, Hozzászólások Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1957. 265-338. A nagy hagyo
mányt teremtő ábra a 325. lapon. 

37 BÖM L, 378-379. 
38 BÖM l, 397-398., 399-400. 
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eljut Batthyány Ferenchez, és ő 1604-1605 táján ebből vett idézetekkel udvarol 
menyasszonyának.39 Házasságuk után nem adja oda Lobkowitz Poppel Évának, 
miért is tenné? Vélhetően inkább fia, Batthyány Ádám örökli a könyvtárral együtt. 
Ádámról tudjuk, hogy maga is verselt,40 későbbi feleségének, Formentini Aurórá
nak pedig barátjának verseivel udvarolt.41 A Batthyány-könyvtár anyaga szétszó
ródott, részben a németújvári ferences kolostorba került, a kéziratnak itt azonban 
semmi nyoma. Végül is elképzelhető, hogy Csáktornyára került. A Rimay-részről 
mondottak alapján a Zrínyi-példány vagy még 1610 előtti másolata lehet a 
Batthyány-példánynak, vagy nem a Batthyány-példányhoz másolták hozzá a folyta
tást, hanem új gyűjtemény keletkezett. Az 1610 körüli szerkesztő egységes 
előszavai ez utóbbit teszik valószínűvé. 

Batthyány Ferenc szerelmes leveleinek idézeteiről esett már szó. Hogy a 
birtokában lévő Balassi-kéziratot nem rejtette el, arra számos adatunk van. Talán 
Széchy Tamás az, aki Balassi-strófás Echós-verset szerez kedvesének, Batthyány 
Katának, Ferenc húgának.42 Enyingi Török István 1595. december 23-án kelt 
levelében idéz Balassi két szerelmes verséből; a levél címzettje Batthyány Ferenc.43 

Nádasdy Tamás, vasi alispán 1605. decemberében ír Balassi-idézetet tartalmazó 
levelet; a levél címzettje Batthyány Ferenc.44 Wathay Ferenc Balassi Most adá 
virágom nekem bokrétáját... kezdetű versének első sorát használja nótajelzésül, 
1605-ben pedig levélben fordul kiszabadítása ügyében Batthyány Ferenchez.45 

A meglévő adatok határozottan egyetlen irányba mutatnak.4 Könnyen lehet, 
hogy a dolgozat elején bemutatott gyűjtemények közül némelyik (esetleg mind) 
erre a példányra megy vissza, nem pedig az 1589-esre, ha ugyan e kettő nem 
ugyanaz. Arra nincsenek adataink, hogy a többi példány, Rimayé, Wesselényié, 
Szenei Kertészé ismert lett volna. Lehet, hogy a körmendi levéltár gazdag 

39 ECKHARDT Sándor, A körmendi Balassi-emlékek. EPhK 1943. 26-48. Eckhardt az idézetek alapján 15 
Balassi-vers meglétét mutatja ki, és ez alapján a teljes gyűjteményt Batthyánynál levőnek gondolja. Az 
Eckhardt által közölt idézeteket egy továbbival egészíti ki STOLL Béla-PAis Dezső, Balassi Bálint 
ismeretlen versrészletei. MNy 1952. 170. Batthyány Ferenc idézetei közül egy az Euriahts és Lncretiából 
való, erről: STOLL Béla, Adatok... Balassi Bálint műveihez. ItK 1955. 463. 

40 TARNÓC Márton, Batthyány Ádám levele Lobkovitz Poppel Évához. ItK 1957. 402-403. 
41 Aranyasy István és Kálay Kopasz Pál versei (RMKT XVH. század, 3. k. 38., 39. sz.). STOLL Béla 

véleményével, hogy Ádám mindkét verset udvarlás céljára kapta volna, SZILASI László vitába száll: 
„Vitéz-e avagy ájtatos?" I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s „némely fontos kicsiség". A József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kiadása, Szeged, 1989. 7. (Peregrinatio Hungarorum 
3.) Megjegyezzük, hogy Lobkowitz Poppel Éva is német nyelvű levélbe szőtt Balassi-idézeteket kapott 
vőlegényétől. 

42 RMKT XVII. század, 3. kötet 5. sz. A szerzőség kérdésének bizonytalanságára utal már STOLL Béla 
is, de ez csupán a szerzőre vonatkozik, Batthyány Kata, mint címzett bizonyos. 

43 STOLL Béla-PAis Dezső, Balassi Bálint ismeretlen versrészletei. MNy 1952. 170. 
44 STOLL Béla, Adatok... Balassi Bálint műveihez. ItK 1955. 463. Nádasdy Tamás leveleinek idézeteivel 

foglalkozik BENCZE Balázs, Tinóditól Balassáig c , az esztergomi Balassi-konferencián elhangzott dolgozata. 
45 RMKT XVII. század, 1. kötet 554. Nem soroltuk fel Kvahó Márton német nyelvű levelének 

magyar nyelvű zárómondatát, amely a Szép magyar komédia előszavából való. Az 1603/1604. fordulóján 
írott levél címzettje éppen Lobkowitz Poppel Éva! Az adatot KŐSZEGHY Péter közli a darab kiadásához 
írott utószavában. In Gyarmati Balassi Bálint: Szép magyar Komédia. S. a. r. KŐSZEGHY Péter és SZABÓ Géza. 
Bp., Szépirodalmi K., 1990. 108. 

46 Az áttekintésből kihagytuk Thurzó György két levelét (Kiadása: Bethlenfalvi Gróf Thnrzó György 
tevelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor ErzsMiethez. S. a. r. id. gr. ZICHY Edmund. Bp., Atheneum Rt., 
1876.). Eckhardt Sándor szerint ezek Balassi-versek ismeretére utalnak (BÖM L, 186.), de elképzelhető, 
hogy az idézetek nem a Bizonnyal esmérem rajtam most erejét... kezdetű versre mennek vissza; az Eurialus 
és Lucretia históriája 1405-1423. sorai is szolgálhattak forrásul. 
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forrásanyaga torzítja a képet, lehet, hogy másfajta adatok hiánya sugallja a túl 
könnyű megoldást. Ezért csak kérdőmódba fogalmazom át Klaniczay Tibor egy 
ismert mondatát:47 

Vajon ki lehetett az a művelt, irodalmi érzékkel rendelkező, tájékozott, világias 
literátor, aki a leghitelesebb források alapján igyekezett dolgozni, meg tudta 
szerezni Balassi eredeti verskéziratát, a „maga kezével írott könyvet"? 

A csábító választ persze elhamarkodott dolog lenne kimondani, és valószínűleg 
hibás választ eredményezne. Batthyány Ferencről tudjuk, hogy megszerezte 
Balassi verseit. De hogy ő lehessen a Balassa-kódex művelt szerkesztője, ahhoz még 
a Rimay-versgyűjteményt is el kellene a németújvári főúrhoz juttatni. Ez nem 
teljesen lehetetlen, de inkább azt tartjuk valószínűnek, hogy esküvője után a 
„maga kezével írott könyv" másolata gazdát cserélt.48 

Ezt megelőzően talán még Batthyány Ferenc toldott hozzá néhány kétes hitelű 
darabot. A Balassa-kódex Balassi-részének végén lévő vegyes énekanyagban talál
ható egy korábban már említett Balassi-vers is, ezt talán külön kapta Balassitól, 
és a többi ének után ezért kerülhetett. Ugyanitt található egy a IV. illetve V. 
Celia-énekből összeállított egyveleg is. A Balassi-szakirodalomban nemigen szok
ták emlegetni, szövegállapota elég romlott, és magától értetődőnek tűnik, hogy 
utólagos szerkesztmény, Balassi szerzői szándékához semmi köze. 

Ha Batthyány Ferenc versidézeteire gondolunk, képzelhetjük akár őt is a 
Balassi-cento szerzőjének.49 A korábban bemutatott versmásolatai és emlegetett 
levelei mellett találhatunk is ehhez hasonló egyveleget. Ez a kódex IV. versének, 
a Celia-darabok VI. versének és a XL. éneknek két-két strófájából van komponál
va. Nem összetákolva, hanem komponálva! A búcsúzó szerelmes helyzetéhez illő 
szakaszok önálló, új költeménnyé állnak össze. A Balassa-kódex Celia-összeállítása 
is védhető. Az amúgy is strófányi apró képekre bomló eredeti versekből kellemes 
összhatású hasonlatgyűjtemény készül. Nem csupán cento-jellegük miatt hason
líthatók össze, és mert a Celia-ciklus strófáit használják építőanyagul. A Bat-
thyány-egyveleg ezen kívül éppen azt a Balassi-verset centózza, ami Balassi 
sajátkezű versfüzérében is forrásul szolgál. Az egyvelegek szerintem rokonítha-
tóak egymással is, Balassi sajátkezű versfüzérének keletkezési módjával is.50 

Esetleg maga Balassi állította össze barátjának a két egyveleget is. „Jutottak vala 
valami uj versek elmémre" - írja Balassi Batthyánynak. A versek Balassi szóhasz
nálatában strófákat jelent, nem pedig énekeket. Eddig a sajátkezű versfüzérre 
gondoltunk csupán. Nem lehetetlen, hogy több küldemény is ránk maradt. 

47 KLANICZAY Tibor, i. m. 282. 
48 KLANICZAY szerint a Balassa-kódex Balassi részének végén lévő vegyes énekek arra utalnak, hogy 

a kézirat 1605 tájékán gazdát cserélt, s egy avatatlan kéz munkája után ismét máshoz került, a 
szerkesztőhöz, aki a Rimay résszel folytatta a kötetet. Szerintünk felesleges a kétszeres áttétel, hiszen 
nem mindvégig ugyanarról a kéziratról van szó. A maga kezével írott könyv (vagy másolata) végére 
jegyezték be a vegyes énekcsoportot, majd ezt lemásolva jött létre a háromrészes kompozíció. Ha a 
kijelölt másolói feladat ez volt: „másold le ezt a kéziratot, majd ezt és ezt!", akkor a kétes verscsoport 
helye mechanikusan magyarázható. 

VARJAS Béla a kódex kiadásához írt bevezetőjében említi a Batthyány-egyveleget, mint hasonló 
módon, más által készített darabot, de nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy éppen Batthyány Ferenc 
ír ilyet. 

5 A Nádasdy Tamás idézte sor hordozó-strófája is megáll a maga lábán. A többi levélidézetet ebből 
a szempontból még nem vizsgálták. 

51 BOM l, 397. 

680 



Ha a kézirat a vegyes énekanyag lejegyzése után gazdát cserélt, akkor a 
Balassa-kódex 1610 körüli Ősének szerkesztője nem Batthyány Ferenc, de feltétlenül 
az ő környezetében érdemes keresnünk. Talán nem véletlen csupán, hogy ugyan
az az Enyingi Török István, akit mint Balassi-idéző levélírót már említettünk, az 
egyetlen létező Rimay-szerelmes vers lejegyzője is.52 Batthyány Dorottya férje a 
németújvári főúr környezetében él, és ő az egyetlen olyan személy, aki a Balassa-
kódex második egységében szereplő verset birtokol. Ugy vélem, nem járhatunk 
messze a valóságtól, ha ezen a szálon folytarjuk a kutatást. 

52 Az örülhetne szívem... kezdetű, a Balassa-kódex számozása szerinti III. Rimay-vers kéziratát Stoll 
Béla fedezte fel a Batthyány-levéltárban. ECKHARDT kritikai kiadásában (RÖM) a fotómásolatát is 
bemutatja. 
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