
A D A T O K ÉS A D A L É K O K 

AZ ELSŐ BALASSI-KIADÁS TÖRTÉNETÉHEZ 

A régi magyar költészet történetéből közismert, hogy Balassi Bálint 
hatása a XVII. századon át, a kuruckorig világosan kimutatható. E hatásról 
Rimay János tesz először vallomást. „Mint az sas az több apró madarak előtt, 
úgy ő minden magyar elméjek előtt az magyari nyelvnek dicsősége funda-
mentomába való állásával felette előhaladott s célt tőtt az pálya futásra, ezben 
a pályafutásban való serénkedőknek fel.''1 Rimay előszavának e sokszor idé-
zett helye tanúságtétel a már korán kialakult Balassi-hagyományról és annak 
a kortársakra gyakorolt irányító hatásáról. Ennek nyomai már a költő életé-
ben jelentkeznek. Költészetének újsága, költői egyénisége, párosulva azzal a 
hatással, melyet az ember is gyakorolt, maradandó nyomokat szántott a kor-
társak lelkébe. Versei kézről kézre jártak. Egyes verseit, vagy azok kisebb-
nagyobb gyűjteményét sorra másolták, és e másolatok az ország bármely vidé-
kén ismeretesek voltak. Nyomában hamarosan jelentkeznek a tanítványok is. 
Nemcsak azok, kiket a költői elhivatottság szólított Balassi mellé, hanem a 
hívatlan versfaragók is. Őket emlegeti, mint verseinek ízetlenítőit a Rimay-
idézte levélben, és kiadási szándékát indokolva Rimay is reájuk hivatkozik, 
mint akik Balassi verseit a maguk elméje tompaságához tompítják „az egész 
magyar nemzetség, magyar nyelv ékessége tükörinek ferteztetésével és pazar-
lásával".2 Rimay előszava a Balassi körül csoportosuló és vele személyes kap-
csolatban álló tanítványok véleményét fejezi ki. Ök azok, akik tudatosítják 
és Rimay tollával először megfogalmazzák, kiterjesztik a Balassi-hagyományt. 
Kétségtelen, hogy állásfoglalásukban a maguk költői gyakorlatát igazolni 
akaró szándék is benne van. Erre utal előszavában Rimay, mikor Balassi 
majdani olvasóihoz fordul: „nézzük elméjének képét és szépségét írásiba, 
melyet sokan egyebek is tudós bölcs emberek álmélkodással néztenek benne,"3  

S hogy Rimay óhaja meghallgatásra talált, kéziratos énekeskönyveink tanús-
kodnak róla. Ezekben együtt olvashatjuk Balassi verseit, a neves vagy név-
telen tanítványok egy évszázad során írott verseivel. Az a költő, aki együtt 
élt a néppel, aki annyit kapott a nép költészetéből, a továbbélő és egyre széle-
sebb körben ható hagyományban juttatta еГ költészetének értékeit a magyar 
nép legszélesebb rétegei felé. 

Balassi halála után az ember vonásai lassan elenyésztek, de maradandó 
vonásokkal öröklődött a költőé. Életében ugyan egyetlen sora sem került 
nyomdába — Воск Mihály művének fordításáról nem beszélve —, de írásai úgy 
látszik nyomdakészen várták a kiadót.4 Balassi készült művei sajtó alá rendezé-
sére. Halála után a feladatot Rimay János és Dobokay Sánüor vállalták 
magukra. 

Dobokay és Rimay: két név és két világnézet. Rimay a protestáns nemesúr 
а XVI. századi, Balassival csúcsra ért magyar renaissance neveltje, a jezsuita 
Dobokay az e renaissancera következő egyházi reakció nagyhatású képviselője. 
Rimay a kiadás tervét, gondolatát Balassitól örökölte. Miután a két Balassi 
emlékezetét megörökítette, hozzáfogott a Balassi-kiadás előkészítéséhez. Meg-

1 Radvánszky Béla: Rimay János munkái. Bp. 1904. 251. 1. 
1 Eckhardt Sándor: Balassi Bálint összes művei. I. Bp. 1951. 381. 1. 
3 Radvánszky id. mű 252. 1. 
4 Eckhardt id. mű 9. 1. 
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írta előszavát, amelyben a teljes Balassi kiadása mellett foglal állást és véde-
kezik azok ellen, akik „az ezerelem argumentomában való énekének munkájá t 
nem javalják."5 De terve évtizedek múltán sem valósult meg, s amikor végre 
megjelentek az Istenes énekek, noha ebben része volt Rimaynak is, fiatalkorá-
nak szép tervét egészen megmásították. Ezt megmagyarázza az a környezet, 
ahol Balassit először saj tó alá rendezték. 

Az 50. zsoltár és a Campianus-fordítás vezet ide bennünket Az előbbit 
Pázmány Péter Imádságos Könyvébe foglalta, a másodikat pedig Dobokay 
Sándor a maga fordításával kiegészítette és sajtó alá bocsátotta. Ahol ez tör-
ténik: a vágeellyei jezsuita kollégium. Ennek rektora Dobokay, és itt tanít 
Pázmány Péter is. Dobokay volt az, aki Balassi szemeit lezárta, mikor „ez 
árnyékvilági pályafutását vitézi módra végezné". Űgy látszik azonnal törődött 
azzal is, hogy a költő kéziratai megmaradjanak. Campianus-fordítását magá-
hoz vette. Évtized múltán a fordítástöredéket befejezte és kiadta.6 — Éppen 
abban az időben, mikor Pázmány Vágsellyén Imádságos könyvét írta. Kézen-
fekvő, hogy Dobokay hívta fel Pázmány figyelmét Balassi utolsó óráinak 
költői termékére, az 50. zsoltárra. Ehhez Pázmány lefordíttatta még a többi 
bűnbánó zsoltárt, beillesztette őket Imádságos Könyvébe, ahonnan Pázmány-
közölte szövegében belekerült a hét zsoltár az Istenes Énekek első kiadásába 
és a Canthus Catholiciba is. Ettől kezdve a Balassi-hagyománynak ez az ága 
á jezsuiták kezén öröklődött tovább. Rimay teljes kiadásának gondolatából 
csak az istenes énekek sa j tó alá rendezése valósult meg. A „fajtalan énekek" 
— a. Zrínyi-könyvtár címszavával élve —, kéziratban maradtak. Hatásuk a 
ХУП. század múltán egészen szűk körre korlátozódott, a ezerelmes versek 
költőjét el is feledtek. Nem úgy a félszáz kiadást megért Istenes Énekeket 

Rimay János, a nógrádi lakos a nyugat i Magyarország szélein élt, s ha 
бок diplomáciai utazása engedte, szívesen megfordult Nagyszombatban, 
Pozsonyban is. Ha nem mehetett levélben kereste fel barátait, kik közül nem 
egynek szoros kapcsolata volt a kor irodalmi életével is. Náprághy Demeter, 
a száműzött erdélyi kancellár, ekkor már győri püspök, régi bizalmas bará t ja 
volt. Náprághy Balassi Bál in t kortársa volt, mint egri nagyprépost bizonyo-
san személyesen ismerte a költőt Ket te jük bizalmasabb kapcsolatáról beszél 
Náprághynak az a szándéka, mellyel Balassi Jánoska neveltetésében segíteni 
akarta nagynénjét: Balassi Máriát.7 Ugynígy régi barátság fűzte a neves győri 
kanonok íróhoz, Balásfy Tamás boszniai püspökhöz. A sokféle peres ügyek, 
köztük Balassi Imréé is, összehozták és bizalmasabb viszonyba hangolták 
Ferenczffy Lőrinc királyi t i tkárral , Ferenczffy Pál nagyszombati jezsuita 
rektor fivérével. A királyi titkárt már régen ismerte, és vele bizalmasabb kap-
csolatba is került. 1623. november 25-én Nagyszombatból ír neki: „ne kételje 
kgd, hogy igen ne kívánnám kgddel való szembelételemet, egy vagy két óráig 
való beszélgetésemet és tekingetésemet is azokban a dolgokban s eszközökben, 
akikben a kgd elméje gyönyörködik, szorgalmatoskodik, mivel az én elmém 
sem idegen aféle dolgoknak gömbölygetésétől".8 Bizonyosan sok szó esett talál-
kozásikon Balassi Bálintról, hiszen Ferenczffyt az irodalom ügye melegen 
érdekelte, és beszélgethettek a tervben maradt kiadásról is. 

Rimay ekkor ú j ra elővette a régi tervét és ú j r a hozzáfogott Balassi 
verseinek saj tó alá rendezéséhez, azzal a gondolattal, hogy mestere verseihez 
csatolja a magáét is. Abban, hogy Rimay a kiadás gondolatát felelevenítette, 
bizonyosan része volt Ferenczffy nyomdavásárlásának is. Ez 1628-ban történt, 
mikor Ferenczffy kiadói tervekkel foglalkozott hogy nyomdáját munkával 

5 Radvánszky id. mű 254—255. I. 
6 Ipolyi Arnold: Veresmar ty Mihály élete és munkái. Bp. 1875. I. köt. 114—116. 11. — 

Erdélyi Pá l : Balassa Bálint. Bp. 1899. 221. 1. — Eckhardt Sándor: Balassi Bálint az 
Oceanum mellett. M. Ksz. 1943. 

7 Bunyitay Vince: A Kiszsennyei Sennyei-család levéltára. Száz. 1873. 
8 Ipolyi Arnold: Rimay János államiratai és levelezése. Bp. 1887. 284. I. 
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Iás9a el. Rimayval beszélgetve, fe lmerül t a régi gondolat megvalósítása. Rimay 
ekkor már betegeskedő, öreg ember, de környezete: Madách Gáspár és Ráday 
András segítségére siettek. Ök szedegették össze R imay verseit és ju t ta t ják el 
Ferenczffyhez. R á d a y — magát Rimayt sürge t i : „küldje fel kegyelmed az 
virtusról componált éneket Ferenczffy uramnak. Ezeket az énekeket, kik 
Madách Gáspár u ramná l voltak, minden argumentomival, úgy mint harminc-
hétnek kel lenni, jó corrigáláseal ha kegyelmednek tetszenék egy csomóban 
ki kellene nyomtatnunk az Kegyelmed emlékezetire"." Rimay versei eljutottak 
Balassi verseivel együ t t Ferenczffyhez, de a költő már nem érte meg a 
Balassi—Rimay-kötet megjelenését és azt sem, hogyan változtatták meg az 
ő tervei t a kötet kiadói. 

Lósy Imre vá rad i püspök 1628. április 8-án í r j a Prágából Pázmány Péter-
nek: „Ferenczffy u r a m megvette az Typographiát ; én nem tudom mit fog vele 
mívelni, minthogy innét ki kell indulni ; azon félek, hogy minden dolga vesztébe 
marad, mert számtalan sok dib-dáb vagyon a Typographiához."10 Ez a nyomda 
Pavel Sese (Sessius) tulajdona volt. 1605-ben kezdte meg működését és 1610-től 
fej tet t ki, mint a prágai egyetem könyvkiadója, jelentős tevékenységet-
A fehérhegyi csata u tán a nyomda jezsuita ellenőrzés alá került , katolikus és 
főleg jezsuita szerzők műveit a d j a ki, de már nem az egyetem nyomdásza-
A jezsuita kézre került ősi egyetem ú j nyomdát állít és vezetését szintén 
jezsuitákra bízza. Sese nem b í r j a a versenyt. Meglehetősen nagy nyomda-
üzeme munka nélkül marad. Könnyí t magán, egy részét e l ad ja 1628-ban 
Ferenczffynek. De nem bír ja így sem üzemét fenntar tani , működésének utolsó 
nyomai 1631 tá járól valók.11 

Ferenczffy a nyomdát Bécsbe szállíttatta és a jó nevű nyomdászra, Rick-
hez Mihá lyra bízta. 1629-ben ez a nyomda ad ja ki H a j n a l Mátyás egy kötetét 
Ferenczffy Lőrinc előszavával, és 1632—35 között i t t lát napvilágot az Istenes 
Énekek első kiadása is. Var jas Béla kifejezetten katolikus jellegű kiadvány-
nak mond ja ezt a kötetet.12 Teljes joggal . Az első Balassi-kiadás R imay kiadói 
szándékainak megváltoztatásával, a Balassi-hagyomány jezsuita változatának 
szellemében készült el. Ferenczffyt ebben a kötetet valószínűleg összeállító 
Nyéki Vörös Mátyás győri kanonok segítette. 

Nyéki Vörös Mátyás régi i rodalmunk egyik igen olvasott írójia-13 Művei 
1623—1809 között 29 kiadásban jelentek meg. Népszerűségének t i tka , a korhoz 
szóló mondanivalóján kívül, dallamos, — őt korának költői közül kiemelő — 
verselése. Ebben Balassi- tanítványnak látszik. Pázmány Balassi zsoltárfordí-
tását a többi bűnbánó zsoltárral kiegészítendő, azokat vele fo rd í t t a t j a le. 1623-
ban jelent meg Sessius nyomdájában a lélek és test v i tá já t feldolgozó Dialó-
gusa. H a ennek első kiadását a Rickhez-nyomda Balassi-kötetével egybevet-
jük, lá t juk, hogy képeiket azonos dúcokról nyomták, és betűanyaguk is azonos. 
(A Balassi-kötet 69., 26., 158., 128. és 144. lapjain lévő kép szerepel a Dialógus-
ban is.) Nyomós bizonyíték ez arról , hogy Ferenczf fy t ipográf iá ja Sessius 
tu la jdona volt. Nyéki Vörös Mátyás, egykor kancelláriai beosztottja Ferenczffy-
nek, 1623 óta kapcsolatban volt a Sessius-nyomdával. Ismerte nehézségeit is, 
és bizonyosan ő hívta fel a királyi t i tkár figyelmét az eladási tervekkel fog-
lalkozó Sessiusra. E r r e különleges alkalom kínálkozott 1626-ban, amikor sze-
mélyesen tárgyalt Ferenczffyvel a bécsi kancellárián, akivel különben állandó 
kapcsolatban volt és vele haláláig levelezett is.14 De azonkívül, hogy a Sessius-

a U. ott: 321. 1. 
- , 0 Miller: Epistolae Petri Pázmány 1822. I. köt. 219. 1. 

11 Milkau: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Leipzig. 1931. I. köt. 485. 1. és 
és Josef Wolf: Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar 1931. 
86 - 88. 1. 

12 Var jas Béla: Fererczfi Lőrinc és az első Balassa-kiadás. It. 1941. 
13 Nyéki Vörös M á t j á s r a vonatkozó adatainkat készülő Nyéki Vörös Mátyás-tanul-

mányunkból merítettük. 
14 Nagyfalvi Gergely naplója. Széchenyi-könyvtár. 1123 Quart. Hung. 117. 1. 
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nyomdát Ferenczffy figyelmébe ajánlotta, komoly része volt Nyéki Vörös 
Mátyásnak a Balassi-kötet anyaga egybeállításában is, mert azt a maga költe-
ményeivel tetemesen gazdagította. A kötet szerkesztője Balassi zsoltárfordítása 
után, a kötetbe illesztette „jó és heles alkalmatosságért" Nyéki Vörös Mátyás-
nak már Pázmánytól is közölt zsoltárfordításait, ezenkívül a kötet 127—175. 
lapjain Nyéki Vörös Mátyásnak még tizenhárom költeményét.16 Feltűnő az, 
hogy ezek a versek a kötetben külön egységként szerepelnek. Az első felett 
lévő V. M. monogramm véleményünk szerint semmiesetre sem vonatkozik csu-
pán a Hozzám régen békélt kezdetű versre, hanem inkább az egész ciklusra-
A versek utolsója után következő Mennyekben lakozó imádandó fölség kezdetű 
énekről külön kiemeli a szerkesztő Author Joannes Rimay, mintegy így jelezve 
a Nyéki Vörös Mátyás-ciklus végét. 

És most végül fel kel! vetnünk a kérdést, lehetett-e köze Nyéki Vör5s 
Mátyásnak a kötet szerkesztéséhez? Bizonyítottuk azt, hogy a XVII . sz. eleje 
Balassi-kultuszának egyik nagyon aktív fészkét a magyar jezsuiták körében 
kell keresnünk. Köztük és Rimay között Ferenczffy az összekötő. Amikor a 
Balassi-kiadás terve újra fölmerült, abban az időben rektor Nagyszombatban 
Ferenczffy Pál, a királyi titkár öccse. A tervet a testvérek bizonyosan meg-
beszélték, s az bizonyosan találkozott a jezsuiták tetszésével is. Különben nem 
valósult volna meg. A végrehajtásban pedig éppen jezsuita befolyást kell 
keresnünk. Rimay a teljes, csorbítatlan Balassit akarta kiadni, és a teljes 
Rimay kiadására gondolt Rimay környezete is. Bizonyosan megvitatták 
Ferenczffyvel a fiatalkori teljes kiadásra irányuló tervet és a jezsuita szem-
pontokat is. Az öregedő Rimay már nem ragaszkodhatott mereven „az szere-
lem argumentomában való énekek" közléséhez, noha a Ferenczffy-féle kiadási 
terv nem mindenben nyerhette meg az ő és környezete tetszését. Ráday András 
már idézett levele bizonyság erre. 1629 márciusában, mikor pedig már 
Ferenczffynél vannak Rimay versei, még nem döntöttek a nyomda felől.16 

De mindez Rimay halálával megváltozott. Az ő tekintélye többé nem volt 
akadály. A két költő verseiből kiszűrték mindazt, ami nem felelt meg 
Ferenezffyék céljainak. Mert, aki a kötetet összeállította, nem gondolt a költői 
szépségekkel. Célja vallásos olvasmány egybeállítása volt. Tervszerűen végezte 
ezért a munkájá t Hangulati egységbe foglalta Balassi és Rimay verseit, nem 
volt tekintettel a két költő egymástól eltérő és értékben is különböző egyéni-
ségére, mikor a versek sorrendjét megállapította. Az istenhez vágyódás, előtte 
hódolás és a memento móri hangulata után Nyéki Vörös Mátyás verseivel 
é-ч a Mária-antifonákkal adta meg egyénien vallásos, felekezeteken felül álló 
ihlető után*- a kötet katolikus jellegét. 

Ezt a muukát ilyen eredménnyel csak pap, vagy egyházi szellem irányí-
tása alatt álló világi végezhette el- Ha megfontoljuk, hogy a maga műveit 
a maga költségén kiadó Nyéki Vörös Mátyás, azok sajtó alá bocsátásakor a 
tudós költő milyen magas öntudatáról tesz tanúbizonyságot, mikor azokat újra 
meg újra átdolgozza, a nyomdai hibákat gondosan javítja, csak reá lehet gon-
dolnunk. A Balassi-kötetben való, aránylag terjedelmes szereplése és a versei 
élén álló szerénykedő V. M. monogramm fokozzák gyanúnkat. Ezt erősíti még 
az a gyakorlata, hogy nagyobb műveit, a Dialógust ós a Jóra intő csengetyű-t 
nem adja magukban, hanem vallásos költeményekkel és imádságokkal „lelki 
épülésre" szolgáló könyvekké egészíti ki. Mindezek azonban csak gyanítások. 
Nyéki Vörös Mátyás szerkesztői munkáját a rendelkezésünkre álló adatokkal 
hitelesen bizonyítani még nem tudjuk. — Végül megemlítjük, hogy Nyéki 
Vörös Mátyás bizalmas kapcsolatban állott Ferenczffy Pállal is. Egyik müvét 
— a Jóra intő csengetyűt akkor ajánlotta a nagyszombati jezsuitáknak, mikor 
ő volt ott a rektor (1629). Jenei Ferenc 

is £ versek szerzőségének elemzése említett tanulmányunkban. 
16 Ipolyi id. mű 321. 1. 
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