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PaP Balázs

Az Istenes Énekek margóira*

Az elsősorban Balassi Bálint és Rimay János nevéhez kapcsolódó Balassi Bálintnak 
istenes éneki, később Balassi Bálintnak és Rimai Jánosnak Istenes éneki című gyűjtemény (a 
továbbiakban: Istenes énekek) (ki)alakulásának története különösen fontos és koránt-
sem problémamentes epizód a szövevényes Balassi- és Rimay-filológiában. Noha 
hozzászólástól1 hozzászólásig2 s azon is túl számos alapvető dolgozat született a 
gyűjtemény különböző kiadásairól s azok egymáshoz való viszonyáról, létéről, nem 
létéről, melyek nagyon fontos kérdéseket tisztáztak, még mindig nem rajzolódott 
elénk kellőképpen tiszta és egységes kép. A kötet összeállítójának személyét időn-
ként felismerni véli a szakirodalom, ám megnyugtatóan nem sikerült azonosítani. 
A kiadástörténet korábbi darabjainak verssorrendjét egy pillanatban rejtélyes for-
rás(ok) alapján részben megigazítja Szenci Kertész Ábrahám, de a munkája nyomán 
megváltozó kötetstruktúra még mindig nem tisztázza maradéktalanul és kétséget 
nem ébresztően a szöveghagyományt. A kötetek számos problémát vetettek fel, ez-
úttal két, eddig még nemigen tárgyalttal szaporítanám az eddigieket. A két szóba 
kerülő vers a középiskolai tananyag integráns része, vagyis a Balassi-kánon legsű-
rűbb esszenciája. Ezek kapcsán szokás megtanítani olyan (talán inkább felejtésre 
érett) közhelyeket, mely szerint Balassi valamiféle Ady-előkép lenne, legalábbis Ba-
lassi után legkorábban Adynál találkozhatunk azzal a perlekedő hanggal, mellyel 
Istent megszólítani bátor. A Bocsásd meg, Úristen… és az Adj már csendességet… egy-
aránt nagyon fontos szövegek, de sem interpretációs, sem filológiai szempontból 
nem problémamentesek. E helyütt a velük kapcsolatos kérdéseket ugyan nincs mó-
dom részletesen tárgyalni, de talán gyors áttekintésük sem teljesen haszontalan.

a Bocsásd meg, Úristen…

a Bocsásd meg, Úristen… kezdetű Balassi-vers különös és sokat emlegetett költemény. 
Ciklusbéli helyével tisztában vagyunk, ciklusbéli szövegét azonban nem ismerjük.

* A tanulmányhoz vezető munkát az OTKA (K 81563) támogatásával végeztem. 
1 Klaniczay Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, A Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 11(1957), 265–338.
2 Vadai István, Hozzászólás a Hozzászóláshoz = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születé-

sének ötödfélszázadik, Gyöng yösi István halálának háromszázadik évfordulóján (Sárospatak, 2004. május 
26–29.), szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Universitas, 2007, 141–175, itt: 173.
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E tekintetben korántsem magányos darab, hasonlóan hiányzik például a kó-
dexből a 61. számú Vitézek, mi lehet… kezdetű, ahogy a 63. számú Az én jó Istenem, 
ha g yertyám nekem... is. Azt régóta tudjuk, hogy a Balassa-kódex keletkezésekor a 
másolás eredetijéül szolgáló példány mellett már a készítő rendelkezésére állt né-
mely (tipikusan vallásos) vers nyomtatott változata is, s mivel az eredetihez vélhe-
tően csak rövid ideig fért hozzá a másoló, a más forrásból (egy Istenes énekek-kötet-
ből) is ismert szövegek helyét kihagyta, csak helyüket jelölte meg kéziratában, 
gondolván: a nyomtatott forrásból alkalomadtán kiegészíti. Erre később azonban 
nem adódott alkalom. Itt jegyezem meg, noha fájó hiányokat eredményezett ez az 
eljárás, még belegondolni is ijesztő, miket gondolnánk, ha sikerült volna nyomtat-
ványokból bepótolnia a hiányokat és a kötet az egységesség látszatát keltené kon-
tamináltsága dacára.

a Bocsásd meg, Úristen… ilyen kihagyott vers. Kódexbéli helyét, ciklusbéli szá-
mát ismerjük, így beteljesít(het)jük azt, amire a kódexmásoló készült: a fennmaradt 
nyomtatott forrásokból a jelzett helyre illeszt(het)jük a szöveg ismert változatát.

De vajon jól tesszük-e? És vajon jól járt volna-e el a másoló, ha már ő maga 
megtette volna?

Egy korabeli másoló, aki valamilyen oknál fogva fontosnak gondolja egy szö-
veganyag többszörözését, nem feltétlenül gondolkodik el azon, hogy több forrás 
esetén melyik változat a legjobb minőségű, sőt igencsak ritka az az eset, ha egy 
másolónak több forrás is rendelkezésére áll. A kódex másolója sem gondolkodott el 
filológiai kérdéseken. Ha megtette volna, nem törődött volna bele abba, hogy más 
minőségű szövegekkel keveredjenek a Balassa-kódex eredetijének szövegei. Ahol tu-
domása volt egyéb hozzáférhető forrásról, azt egyenértékűnek (sőt alighanem egye-
zőnek) gondolta a kódex forrásával, vagyis a Balassa-kódex eredetijének értéke szá-
mára elsősorban hozzáférhetetlenségében állt. Még abban sem vagyok biztos, hogy 
a másolás idején rendelkezett alternatív forrással. Annyi látszik biztosnak, hogy a 
másolónak tudomása volt könnyebben hozzáférhető szövegekről.

A kihagyott terület nagyságának meghatározása tehát a kódex kéziratos forrá-
sa alapján történt. Vadai István kiváló dolgozata után3 azt is tudjuk, hogy a forrás 
ugyanúgy negyedrét alakú volt, ahogy a ma ismert Balassa-kódex, vagyis a másoló 
– számolgatás nélkül – mechanikusan annyi helyet hagyott ki, amennyit a szöveg 
ott, a forrásában elfoglalt.

Ha ezt tudva pillantunk rá a Balassa-kódex azon lapjaira, ahol a Bocsásd meg, 
Úristen… helye tátong, azt kell észrevennünk, hogy a vers ekkora helyen nem 
férhet el. Az 55. lap közepén kezdődik címével és első strófájával, majd e lap és a 
következő marad a hátralévő 14 strófának.

Az idemásolt első strófa már önmagában érdekes. A Balassa-kódex másolója 
ugyanakkora helyre akarta beszorítani a verset, mint forrása, így követnie kellett 

3 Vadai István, A Balassa-kódex szerkezete – Mézeskenyér és papírrepülő, Hungarológiai Közlemé-
nyek (Újvidék), 2005/1, 13–23.
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az ott látott strófastruktúrát: ugyanott kellett sort törnie, de legalábbis egy-egy 
strófát ugyanannyi sorba kellett szorítania, mint eredetijének. Ez az első strófá-
nál szemlátomást nem sikerült. A terhét szó teljesen hiányzik, sőt ahogy a kóde-
xet sajtó alá rendező Vadai megjegyzi az utolsó e strófába másolt lölkem szónál: 
„a megszakított e utáni részt nehéz m-nek olvasni. Hanyag írású szózárás lehet.”4 
Hanyag vagy meglepett, mert másolónk észreveszi, hogy sűrűbben kellett volna 
írnia, mint eddig (talán mert a forrás is az átlagosnál sűrűbben írt e helyütt). Még 
érdekesebbé teszi a képet, ha tovább olvasunk: &c. A satöbbi rövidítésére tipiku-
san akkor kerül sor, ha olyasmit hagynak el, ami mindenki számára egyértelmű. 
Ez esetben legalábbis a másoló számára egyértelmű a folytatás, így ösztönösen 
rövidít – alighanem nyomtatott forrásból kívülről tudja a verset. A másik két ha-
sonló eljárással mellőzött költemény esetében ugyanis jelöletlenül hagy ki helyet a 
tervezett későbbi befejezés számára. Az, hogy nem fér el a strófa teljes tartalma, 
illetve az, hogy a szöveg jól ismert a leírója számára, véleményem szerint elég ok 
arra, hogy másolónk (ezen az oldalon már egyébként is egy kis kruxnyit hibázván 
zavarában) kihagyást jelöljön, és helyet is hagyjon pótlására.

De térjünk vissza az alapproblémához: kevésnek tűnik a kihagyott hely a Bo-
csásd meg, Úristen… számára. Azt látjuk, hogy másolónk forrása sűrűbb írással 
íródik, így meg kell engednünk, hogy a kódex átlagos 20-24 soros oldaltükre itt 
nagyobb szövegmennyiséget hordozhatott, s talán az sem kizárt, hogy egy-két 
sorral több szerepelt egy oldalon a forrásban. A szóban forgó vers egy strófáját a 
Balassa-kódex három sorra töri, vagyis a 15 strófányi versnek 45 sornyi helyre len-
ne szüksége. Az eredeti oldaltükör szerint a hiányzó 14 strófa számára 34 átlago-
san írt sornyi hely marad. Akárhogy is: a Bocsásd meg, Úristen… kódexbeli változa-
ta rövidebb lehetett, mint az általunk ismert változatok.

És ha jobban belegondolunk: kézenfekvő, hogy rövidebb legyen.
A vers több Balassi-vershez hasonlóan akrosztichonos, a versfők a szerző ne-

vét adják ki: BALASSJBALINTHÉ. A Balassi-akrosztichonok – ahogy az ak-
rosztichonok általában – egyértelműen kezdődnek, de korántsem egyértelműen 
érnek véget. Nincsen elvonható szabály arra nézvést, hogy egy akrosztichonos 
vers akrosztichonját meddig kell olvasni; addig amíg valamilyen módon értelmes-
nek gondolható szöveget látunk benne, vagy ezeket egy pont után vakbetűnek 
kell minősítenünk. Jelen esetben az akrosztichon értelme Balassi Bálint (ahogy a 
cím is mondja: Balassi Bálint nevére), vagy az akrosztichon jelezni szeretné, hogy a 
vers Balassi Bálint tulajdona.5 Nézetem szerint az akrosztichon csak ennyi: 
BALASSJBALINT. Az É és főképp a H nem része az akrosztichonnak. 

4 Balassa-kódex, a fakszimile szövegét közzét. Kőszeghy Péter, átírás, jegyz., utószó Vadai Ist-
ván, Bp., Balassi, 1994 (Bibliotheca Antiqua Hungarica), 55.

5 Az akrosztichonok terjedelméről e helyütt hosszan nem áll módomban írni. Balassi akroszti-
chonos verseiről azonban korábban már írtam: PaP Balázs, Az akrosztichonok és az első harminc-
három, Tiszatáj, 2004/10, 44–52.
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Lássuk az utolsó három strófát:

Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,
Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez,
Mert lám, hozzáfogad, csak reá hadd magad, irgalmas úr ez.

Higgyünk mindörökké igazán csak őbenne,
Bűntűl őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle,
Áldott az ő neve örökké mennyekbe, ki már megkegyelmeze.

Éneklém ezeket megkeseredett szívvel,
Várván Úr kegyelmét fejemre szent lelkével,
Té-tova bujdosván, bűnömön bánkódván, tusakodván ördöggel.6

A H-val kezdődő strófa beszélője nem egyes szám első személyű, hanem többes 
szám első személyű. Ha meggondoljuk, hogy milyen nyomtatott források7 ha-
gyományozták ránk a verset, ezen nem is kell meglepődnünk. Sőt könnyen el-
képzelhető, hogy a nyomtatványok képviselte és továbbörökítette szöveghagyo-
mány első ismert (esetleg még azt is megelőző) darabja kollektivizálta ezt a 
Balassi-verset, a végét a gyülekezeti ének műfajához közelítő strófával látta el, 
mindazonáltal óvatosan: anélkül, hogy megsértette volna a versfők integritását. 
A ciklusbéli helyen és a ciklus meghatározta kontextusban Bebek Judit, Morgai 
Kata, a saját szerelmek, a saját házasság mind kézzel-lábbal tiltakoznak az ellen, 
hogy univerzalizálódjék a gyónás maga. S legkevésbé úgy, hogy az egy T/1-es 
strófa után visszatérjen a személyes hang. Mellesleg a Balassa-kódexben rendel-
kezésre álló hely szempontjából már ez az egy strófányi különbség is fontos le-
het. Még mindig szűkösen, de könnyebben lehet beerőltetni az üres helyre há-
rom sorral rövidebb szöveget.

Az akrosztichon, a szöveg beszélője és a Balassa-kódex szabadon hagyott helyé-
nek szűkössége együtt valószerűsítik, hogy a Bocsásd meg, Úristen… eredetileg (a 
kódex eredetijében mindenesetre) egy strófával rövidebb lehetett és ebből követ-
kezően a H-val kezdődő strófát talán nem is Balassi Bálint írta, hanem a legko-
rábbi nyomtatott kiadások egyik szerkesztője toldotta oda.

6 balaSSi Bálint Versei, s. a. r., jegyz. Kőszeghy Péter, Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Balassi, 
1993, 67.

7 Az Istenes énekek rendezett és rendezetlen kiadásait megelőzően: Isteni dicséretek, imádságos és vi-
gasztaló énekek, Kolozsvár, 1602–1615, RMNY II. 983; Szenci molnár Albert, Szent Dávidnak 
zsoltári…, Oppenheim, 1612, RMNY II. 1037; Imádságos és énekes kézbe hordozó könyvecske, Ko-
lozsvár, 1623, RMNY II. 1290; hajnal Mátyás, A Jézus szívét szerető szíveknek ájtatosságára… 
szíves képekkel kiformáltatott könyvecske, Bécs, 1629, RMNY II. 1422.
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Adj már csendességet…

az Adj már csendességet… incipitű vers az Istenes énekek rendezetlen és rendezett ki-
adásaiban egyaránt ránk maradt, de a Balassa-kódexben nem szerepel. A két kiadás-
típusban elfoglalt helyét és közvetlen kontextusát láthatjuk az alábbiakban. 

Rendezetlen kiadások Rendezett kiadások

Világon, ég alatt… (Rimay)
   Bocsásd meg, Úristen… (Balassi)
   Bizonnyal ismérem rajtam… (Balassi)
   Ó, én Istenem… (Balassi)
   Ó, Szent Isten, kit kedvedben… (Balassi)
   Keg yelmes Isten… (Balassi)
Legyen jó idő… (Rimay)
Oh, ki későn futok… (Rimay)
Az Úr az Égben… (Rimay)
   Adj már csendességet… (Balassi)
Oh, kegyelmes Isten… (Rimay)
Jöjj mellém, Szent Isten… (Rimay)
Egyedül tebenned… (Rimay)
   Lelkemnek hozzád… (Balassi)

   Adj már csendességet… (Balassi)
Ó, szegény megromlott… (Rimay)
   Lelkemnek hozzád való… (Balassi)
   Ó, én keg yelmes Istenem… (Balassi)
   Bizonnyal ismerem rajtam… (Balassi)
   Ó, én Istenem… (Balassi)
   Ó, szent Isten, kit nevedben… (Balassi)
   Keg yelmes Isten… (Balassi)

A rendezetlen kiadásokban láthatóan hat Rimay vers közé ékelődött; ezt Szenci 
Kertész Ábrahám a rendezett kiadásokban úgy változtatta meg, hogy a Balassi-
blokk élére állította, de úgy, hogy rögtön egy Rimay-verset közölt utána, majd 
valódi Balassi-versekkel folytatta. Nem kizárt, hogy Szenci Kertész a két élen álló 
vers esetében nem alternatív forrás alapján tulajdonított Balassinak verset, hanem 
egyéb, korántsem egzakt érvek alapján, esetleg jobb híján; és – mint az Ó, szegény 
megromlott… mutatja – enyhén szólva nem tévedhetetlenül.

Lássuk a verset magát:

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet, ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr!

Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére!

Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg!
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Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.

Jóvoltod változást, gazdagságod fogyást ereszthet-é?
Éngem, te szolgádat, mint régen sokakat, ébreszthet-é?

Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem igéd szerint,
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen hitem szerint,

Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát;

Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván, bú s kín nélkül!8

A szöveg szerzőjének felekezeti hovatartozását jó eséllyel meghatározhatjuk. Szá-
mos jel abba az irányba mutat, hogy a költő protestáns, valószínűleg lutheránus 
vallású. Balassi, akinek nevelője Bornemisza Péter volt, messzemenően tisztában 
lehetett az evangélikus hitelvekkel, még akkor is, ha a szakirodalom versdatálása 
szerint már túl volt katolizálásán. Ezt a látszólagos ellentmondást Balassi felekezet-
felettiségével, szupra kon fesszi onalizmusával szokás magyarázni. A 

Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem igéd szerint, 
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen hitem szerint 

sorok valóban a hit által való üdvözülésre utalnak: nem szabad kételkedni, ezzel 
szemben remélni kell, amint az írva van (vagy: amint az ige, tehát Krisztus maga 
sugallja), és e hit miatt teljesül majd be az ígéret. Az ige kifejezés ennyire erős teo-
ló giai jelentéssel Balassi verseiben egyszer sem fordul elő.

Hasonlóképpen gyanús az érdem kifejezés. Balassinál az érdem főnév (és nem az 
érdemel ige) vallásos versben (az Adj már csendességet… kezdetűn kívül) csak három-
szor fordul elő: a Mégis bővebb szóval kérleli istennek harag ját címűben,9 valamint két-
szer a Végtelen irgalmú...10 kezdetűben. Az utóbbiról mondani sem kell, hogy Rimay 

8 balaSSi, i. m., 193.
9 8. str.: Ezen is kérlek, ne tarts sokáig rajtam haragodot, 
   Fordítsad immár kegyelmességre bosszúállásidot, 
   Érdemem szerint ne büntess éngem, te szegény szolgádot!
10 4. str.: Ha érdemem szerint reám eresztesz kínt, vészek, s jaj, hová légyek, 
   Ha teljes éltemben bűnt tettem mindenben, bizony Pokolra mégyek, 
   Mert még létem előtt testem megfertözött, óh, Istenem, már medgyek?
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János legalább annyira valószerű (ha ugyan nem valószerűbb) szerzője e versnek, 
mint Balassi. Az Adj már csendességet szövegében az érdem ráadásul nem a beszélőé, 
hanem a Megváltóé. A kifejezésnek különös jelentősége lesz: az egyéni érdemekkel 
szemben Krisztus megváltó halálába vetett hit által való üdvözülés hangsúlyozása 
az érdem szó használatával polemikus élt köszörül a strófára. Talán élesebbet annál, 
mint amit a felekezetfelettiség elviselne. Ráadásul a Rimay-korpusz az érdem szót 
gyakran használja az ingyen való megváltással kapcsolatban.11

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a „fej letört szárnya” enyhén szólva meglepő 
kép, sokkal inkább vall Rimayra, mint Balassira,12 vagy azt, hogy az Úr–fúr rím 
keresett egyszótagúsága megint inkább Rimayra vall, akkor számos érvünk szól 
amellett, hogy másképp vélekedjünk e versről.

 8. str.:  Teremts ismét bennem teremtő Istenem, tiszta szívet kegyesen, 
    Fúdd belém ismegént, hogy nagy szívem szerént lelkem igazt szeressen, 
    Éngem, romlott szegént, rossz érdemem szerént haragod el ne vessen!
11 Például az Oh, ki későn futok… kezdetű versben (mely a rendezetlen kiadásokban kettővel elő-

zi meg az Adj már csendességet… kezdetűt): 

 Életem Istentől eltávozott s hódult, 
 Bolygó, rühes juhkínt, ki pusztára szorult, 
 Mint havi vér ruha, igazságom olly rút, 
 Érdememnek rólam az gyapja is elhullt. 

 
 Az e világban bujdosó élet múlandó érdemeit (gyapját) bontja le a testről a költészeti rühatka, 

hogy aztán ne magától, hanem Krisztus pásztorlásával találjon vissza a nyájba.
12 Szentmártoni Szabó Géza e kép, sőt a két utolsó strófa kapcsán igencsak érdekes javítást 

javasol. 

Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, 
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szarvát; 

Épülvén áldjalak, élvén imádjalak, vétek nélkül, 
Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván, bú s kín nélkül. 

 Javításai elgondolkodtatóak sőt további érvekkel támaszthatóak alá (2Sám. 22,3: Az Isten az én 
erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltal-
mam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól. ill. Zsolt 18,3: Az Úr az én kőszik-
lám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, 
idvességem szarva, menedékem), sőt a fenti gondolatmenet szempontjából sem következmény 
nélküliek. Ha Szentmártoni Szabó Géza javításai helytállóak, az a helyzet áll elő, hogy a szöveg-
hagyományozódás egy korai pontján következett be szövegromlás, mely a későbbi kiadásokba 
mechanikusan továbböröklődött (az ugyanis elképzelhetetlen, hogy horizontális variánsokkal 
álljunk szemben, ilyen [a szárny–szarv esetében] a lectio difficilior elvének ellentmondó változások-
nál). Ez esetben tehát bizonyosak lehetünk abban, hogy Szenci Kertész Ábrahám nem rendelke-
zett alternatív forrással, mechanikusan vette át a korábbi alakokat, így a rendezetlen kiadások 
kontextusa tűnik autentikusabbnak, vagyis az, hogy a vers Rimay versek társaságában érzi in-
kább otthon magát. Vö. Szentmártoni Szabó Géza, „Mint szép ereklyével…”, Iskolakultúra 
2004/2, 36–49, http://epa.oszk.hu/00000/00011/00079/pdf/tan2004-2.pdf, különösen: 39.
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A rendezetlen kiadások struktúrája Rimayhoz kapcsolja a költeményt, a rende-
zett kiadások szerkesztője egy bizonyosan Rimay-verssel együtt – vagyis koránt-
sem mérvadó módon – gondolja Balassi-versnek. A szöveg teológiailag és talán 
verstechnikailag is közelebb áll Rimayhoz.  Mindezek után talán megkockáztat-
ható, hogy az Adj már csendességet… Rimay János verse, s noha ezt még bátortala-
nok lennénk egyértelműen kijelenteni, azt hangosan megjegyezhetjük, hogy bizo-
nyosan nem par excellence Balassi-költeményről van szó.
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