
a bőbeszédűség ebben a vonatkozásban 
gyakori hibájába esnék. Szépséghibája csak 
az, hogy két esetben (Montesquieu, Tocque-
ville) szükségtelenül magyarra keresztel tör-
ténelmi személyiségeket. A képek Ferenczy 
Béni művészetét dicsérik ; sajnos a ki tűnő 
mester nem egészen a Jókai-szöveg szellemé-

ben fogta fel a tárgyat . Technikája túlsá-
gosan sommás, szinte klasszicizáló, Jókai 
zsánerképszerű, a kuriózumra és komikumra 
hajló előadásmódja hiányzik belőle. Tömeg-
jeleneteiben is elkelne a nagyobb mozgal-
masság. 

Nagy Miklós 

R I M A Y J Á N O S Ö S S Z E S M Ü V E I 

Összeállította Eckhardt Sándor, Bp. 1955. 

Ha egészen pontosak akarnánk lenni, 
amin t illenék e páratlanul pontos szöveg-
kiadáshoz, azt kellene írnunk címül : Rimay 
János új költői arcképe. Bátran ál l í that juk, 
hogy Szilády Áron Balassi-kiadása óta 
(1879), amely először közölte a vallásos és 
vitézi versek szomszédságában a zólyomrad-
ványi levéltár újonnan felfedezett kincseit, 
Balassi szerelmi költészetét, nem volt egyet-
len gyűj temény sem, amely oly gyökeresen 
megváltoztatta" volna egy jelentékeny költő-

dről való tudásunkat , mint Eckhardt Sándor 
Rimay-kötete. A kritikai kiadás összeállítója 
inaga volna hivatot t arra, hogy ezt a költői 
arcképet nagyobb tanulmányban megrajzolja, 
ő azonban — túlzott szerénységgel — egy 
rövid bevezetésben s a jegyzet-apparátusban 
szórja szét gazdag ismereteinek kincseit, így 
az új Rimay-kötet ismertetőire hárul a fel-
ada t , hogy a szélesebb irodalmi nyilvánosság 
számára e megtisztított költői portré legalább 
egyik-másik lényeges vonására fölhívják a 
figyelmet. 

1 
Eckhardt Sándor legnagyobb jelentőségű 

filológiai felfedezése Madách Gáspár és 
Rimay János költői munkásságának elkülöní-
tése. Radvánszky Béla 1904-ben megjelent 
Rimay-kiadása ugyanis végzetes módon össze-
keverte a jeles költő és unokaöccse, Madách 
Gáspár költői hagyatékát , mivel ez utóbbi-
nak kézírását nem ismerve fel, az ún. Sajó-
kazai kódex valamennyi szerzeményét Rimay-
nak tula jdoní tot ta . Madách Gáspár a költé-
szet és nagybátyja iránt érzett minden 
rajongása ellenére is gyenge harmadrendű 
verselő volt csupán, s bőbeszédű, gyakorta 
a lan t já ró , vaskosan érzéki vagy szétfolyóan 
moralizáló költői termése mindmáig bántóan 
terhelte Rimay oeuvre-jét. Madách Gáspár 
költői gyakorlata technikailag is fogyatékos, 
s így Rimay gazdag, sőt virtuóz forma-
kezelésű versei között minduntalan meg-
ütöt ték a »vájt fülű« olvasót olyan lapos, 
gyatra rímelésű, szótagszámhibákkal terhelt 
szerzemények, amelyeket nem tudot t mikép-
pen magyarázni. Eckhardt Sándor meg-

Lkadémiai Kiadó, 471 lap. 

fellebbezhetetlen bizonyítékai nyomán most 
már tud juk , hogy ezek Madách Gáspár 
erőtlen pennájából folytak. 

Rimay költői életművének forrásai tehát 
a nyomta to t t Balassi—Rimay kiadványokon, 
elsősorban természetesen'a II. váradi kiadás 
származékain, s a Balassi-epicedionon kívül 
a Balassa-kódex, valamint a Sajókazai 
kódexnek az a néhány (mindössze hét) 
darabja, amelyet részben Rimay nyilatkoza-
tai (levelezés, versfők), részben verstechnikai 
sajátosságok alapján lehet neki tulajdonítani . 
Tudunk Rimay elveszett verséről is, ilyen pl. 
fiacskája halálára írt költeménye, vagy egy 
Ráday András által emlegetett, 37 darabból 
álló gyűjtemény, sőt a Balassa-kódex másoló-
jának tudósításából az is ismeretes, hogy 
Rimay verseinek egy teljes kéziratát á 
Tiszába ej te t ték. 

Ezekből a forrásokból származó, tehá t 
kétségtelenül hiteles Rimay-költeményeket 
Eckhardt Sándor hat csoportban fogja össze. 
Pontos kronológiai sorrend kialakítására nem 
törekszik, ez a Rimay-kuta tás mai állása 
szerint még nem lehetséges, a hat csoport 
azonban nagyjából-egészében mégis Rimay 
költői kibontakozásának ú t j á t mu ta t j a be. 

Rimay legnagyobb ifjúkori élménye Balassi 
Bálint emberi és költői egyéniségének hatása 
volt. Eckhardt Sándor kritikai kiadásának 
első fejezetében csoportosítja Rimay Balassi-
kultuszának valamennyi emlékét : a nagy-
terjedelmű Balassi-epicediont, a tervezett 
Balassi-kiadvány különböző előszavait, s a 
hajdani barát és költőtárs emlékének szentelt 
egyéb dicsérő verseket. Már ez a rész kitűnően 
bemuta t j a Rimay költészetének, sőt egész 
irodalmi munkásságának korszakos jelentő-
ségét. Rimay tudatos erőfeszítéseket tesz 
magasrendű és szervezett irodalmi élet ki-
alakítására, a köznyelv fölé emelkedő ékes 
magyar stílus megteremtésére, s Balassi 
oeuvre-jét ragyogó példának szánja. Csak 
helyeselhetjük azt a finom tapinta to t , amely 
a Rimay-életmű bemutatását éppen ezzel 
kezdi, hiszen - a Balassi-kultusz Sztregova 
költőjét egész életén keresztül elkísérte. 
Feltétlenül megkapja a modern olvasót az a 
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művészi igényesség, amely a Balassi emléké-
nek szentelt írásműveket jellemzi : nem 
csupán a csiszolt, sőt olykor bravúros for-
mákra gondolunk, hanem arra, hogy Rimay-
nak jórészt sikerül a kor legjobb humanista 
költészetének színvonalán mozognia, s a 
XVI . századi protestáns költészet túlnyomó 
részére jellemző provincializmust elkerülnie. 
Rimay művészetében a magyar reneszánsz 
végső eredményei érnek, s irodalmunk törté-
netének nagy vesztesége, hogy ez a kiteljese-
dés történelmi-politikai okok miat t nem 
lehetett egészen eredményes. 

Az Ifjúság cím alat t összefoglalt 21 költe-
mény jelentékeny része még mindig Balassi 
bűvöletében keletkezett. A Júlia-ciklus huma-
nista közhelyei, a Coelia-versek virtuóz forma-
kezelése, a vitézi énekek gondolat- és kép-
kincse minduntalan felbukkannak bennük. 
Van azonban már ebben a csoportban is 
sok új szín és eredetiség. Rimay egyik nagy 
belső viaskodása — úgy látszik —- a fiatalság 
érzéki lángjának megfékezése volt. Balassi 
páratlan őszinteséggel és korlátokat nem tűrő 
életvággyal adot t hangot költészetében az 
érzéki szerelem csábításainak, Rimay a késő-
humanizmus sztoikus-keresztény önfegyelmé-
vel küzd ellenük. Már i t t , az if júkor költé-
szetében mesternek mutatkozik bizonyos 
nyersebb, szinte azt mondanánk, naturaliz-
musba hajló nyelvi kifejezésmód alkalmazá-
sában. „Bünbocsánatér t esedezik" c. hosszú, 
de mindvégig stílusos és magasszínvonalú 
versében (19. sz.) olvasunk ilyen fordulato-
kat ; „Anyám is sérelmét, sürü büdös szeny-
nyét buritá rám méhében", „If júságom vére, 
gonoszságom teje én bennem sok bünt 
nemzet t ." I t t talál juk e méltán fe l tűnő 
szakaszt : 

„Rútságtól melegszik, bűnöktől hivtözik 
if júság forró heve, 

Ezek ékes alak, mint vizekben halak, usz 
ő gyönyörűsége, 

Kedve mulandókra, szemei játékra vadnak 
néki függesztve, 

Puha , lágy ruhákra, fertelmes ágyékra 
n a g y gyakran vonsza szive." 

Ez a vers először Eckhardt kiadásában 
szerepel Rimay neve a la t t , de éppen nyelvi-
formai ereje bizonyítja, hogy nem is lehet 
másé, mint az övé. Úgy látszik, tőle szárma-
zik a Balassi-strófa négysorossá (ha akar juk 
12 sorossá!) kiegészítésének formai bra-
vúr ja is. 

Ebben a verscsoportban figyelhetjük meg 
először a ' humanista és protestáns hang 
összefonódását is. Sokat, de meglehetősen 
nagy általánosságban szoktunk beszélni a 
protestantizmus és humanizmus viszonyáról : 
Rimay számára ez úgy látszik nem volt 
probléma, s protestáns életelvektől á tha to t t 

humanista magatar tása a királyi Magyar-
ország szellemi köreiben alighanem példa-
muta tó volt. Eckhardt Sándornak a versek-
hez fűzöt t jegyzetei, az ott közölt kortársi 
megnyilatkozások igazolják azt a párat lan 
megbecsülést amely R imay t körülvette. 

A kiadó ennek a csoportnak verseit sem 
a feltehető kronológiai sorrendben közli, 
pedig, mint jegyzetei muta t j ák , talán egyedül 
i t t lehetett volna kísérletet ' tenni rá. A 14-es 
számú echós vers bizonyára a legkorábbi, 
tökéletesen Balassi-modorú próbálkozás, s 
alighanem a Colloquium oclo viatorum-ban 
említett költői verseny terméke (1589). A 16. 
számút Velence említése datál ja 1590 u tánra , 
hiszen e t á jban készült odautazni (1. 1. sz. 
levél). A Júlia-ciklus közvetlen hatása érzik 
a 9. sz. költeményen („Szólitván nevemen, 
Vénus Asszony engem . . . " ) , de — mint 
Eckhardt Sándor helyesen jegyzi meg —-
a 17—18. sz. humanista jellegű retorikai 
gyakorlatokon is. E két utóbbi vers tárgya 
Venus és Diana, az érzéki és a szűzi szerelem 
szembeállítása, igen kedvelt késő-reneszánsz 
és manierista képzőművészeti téma is egyben, 
az emblématikus ábrázolásokat költői esz-
közökkel interpretáló érdeklődés első jelent-
kezése Rimaynál . (Az erőteljesen nyers 
fordulatosság e szokvány-témában is fel-
tűnik ; az pedig, hogy keresetten csillogó 
formai mesterkedéssel párosul, egy kissé 
különös ízt ad neki : „Valljons de mi haszon, 
ha mely ékes Asszony szépségét ugy kéméili? 
Hogy minden ő hasznát, kit szép termete á d , 
csak egy dög férje éli? . . . " . )A 26. sz. verset 
a címében jelzett esemény (Fülek és Szécsény 
visszavívása) kétségtelenül 1593-ra da tá l ja , 
a 11.-et 1596 előttre a benne rejlő személyi 
vonatkozás (Enyingi Török István s 
Bat thyány Dorottya szerelme, majd házas-
sága). A 27. sz. költeményt ismét történeti 
esemény, Báthory Zsigmond gyurgyevór 
győzelme rögzíti, s alighanem ugyanennek 
lelkesítő hatására keletkezett Rimay ismert 
szép verse : Egy katonaének („Katonák had -
nagya, Istennek jobb kar ja . . . " ) . 

A Bocskai mellett-ciklus a hazafit m u t a t j a . 
Elöl áll mindjár t a legismertebb Rimay-vers, 
Ez világ mint egy kert. Magyarázata lényege-
sen könnyebb és biztosabb, ha valóban a 
Bocskai-szabadságharchoz köt jük , s nemcsak 
ál talában a végvári élet hanyatlása által 
kivál tot t pesszimizmus és a múltba sóvárgó, 
visszaemlékezés termékének t a r juk . Meg kell 
azonban vallanom, hogy a költemény még 
így is, Eckhardt Sándor megvilágításában 
(Rimaynak egy Bocskai nevében Thurzó 
Györgyhöz 1605. jún. 12-én írt levelét idézi 
párhuzamul) probléma marad számomra : a 
vitézi élet lelkes magasztalását nem tudom 
hangulati egységbe hozni a bevezetés pesszi-
mista („romlandó ház, elveszendő szállás") , 
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s a befejezés Iustus Lipsius módjára óvatos-
kodó megállapításaival. A ciklus darabjai 
egyébként pompásan tükrözik a kuruc maga-
ta r tás kialakulását , a hitében és nemzeti 
létében egyaránt fenyegetett _ becsületes 
középnemesség állásfoglalását. Ogy tud tuk 
eddig, hogy Rimay lényegében egyetlen 
versében, az Oh szegény megromlott s elfogyott 
magyar nép-ben ütöt te meg a kuruc hangot . 
Nem így van, mint arról Eckhardt Sándor 
biztos kézzel végrehaj tot t csoportosítása u tán 
bárki meggyőződhet. Az Anyaszentegyház 
tagjainak háborgatói ellen c. zsoltár-parafrázisa 
(„psalmusból kimagyarázott ének" , 36. sz.) 
éppúgy szól Isten szavával a magyarságon 
kegyetlenkedő császári tábornokok, mint az 
ellenreformáció csatlósai ellen : 

Ez eltürhetetlen 
Súlyos nyavalyáért , 
Mely minden hivőnek 
Szivére heven ért , 
S lélekben sok szegént 
Mérgével bágyaszt, sért, 
Én, Isten, felkelek 
S rontom az álnok vért . 

Azt a 16 verset, amelyet Eckhard A pro-
testáns cím a la t t gyűjt össze, nehezen lehetne 
kronológiai sorrendbe illeszteni ; annyi bi-
zonyos, hogy Rimay érett művészeté-
nek termékei. Feltűnik bennük a bűnös 
ember nagyerejű önmaga vádolása, ennek 
stil isztikáját, mint már céloztunk rá, R i m a y 
mesterien kezeli. Egyáltalán nem dogmatikus, 
de öntudatosan protestáns l írájába a bűnös 
elesettségnek e sötét tónusú rajza va lami 
barokkos vonást lop : 

Lelki fekély ellen 
Csak te vagy jó orvos, 
Ki tüze füst i t ül 
Én lelkem is kormos. (41. sz.) 

Nincs bennem épség 
Erő s egésség, » 
Tetémtül talpiglan 
Biin mélységibe 
És tengerébe 
Merültem torkiglan. (49. sz.) 

Im éltem Istentiil eltávozott s hó ldu l t , 
Bolygó rühes juh-kint nagy pusztára 

szorul t , 
Mint havi vérruha igazságom oily r u t , 
S érdememnek rólam az gyapja is lehull t . 

, (144. sz.) 

Mily megkapó és mennyire tükrözi az állam-
férfi-diplomata Rimay gondolatvilágát, ami-
kor bűnét a hóldulás magatar tásával jel-
lemzi : a magyar állameszme elárulásának 
tekintet ték, ha egy-egy határszéli falu „meg-

holdul t" a töröknek, s a nemzet vezetői 
mind azon igyekeztek, hogy „az fa lvakat 
az holdulástól megfogják" (Zrínyi : Áfium). 
— Legyen szabad még felhívnunk a figyel-
met az Oh kegyelmes Isten, nézz szépen reám 
nyavalyásra c. remek siciliana-ritmusú versre 
(45. sz.). Ha élményszerűségben nem is, de 
ritmus- és r ímtechnikában felér Balassi Szit 
tüzet Zsuzsánnájához. E verscsoportban ki-
váló ér téke Eckhardt Sándor szerkesztő 
munká jának , hogy a versek Madách Gáspár 
másolatában reánk maradt terjedelmes prózai 
argumentumai végre mind a helyükre, a 
megfelelő költemények elé kerültek. R imay 
műveinek vizsgálója nagy hasznát fogja 
venni ennek a párosításnak. 

Rendkívül érdekes és a humanista Rimay 
költői arcképének fontos színeit ad ja A sztre-
govai bölcs, valamint az Emblémák és epigram-
mák c. két utolsó verscsoport. Lényegében 
csaknem valamennyi darabja a magyar 
udvariság légkörében mozog. A nagyurak és 
fejedelmek (Bocskai, Bethlen Gábor, Thurzó-
György, Thurzó Imre, Illésházy Is tván, 
Révay Ferenc, Forgách Zsigmond) udvará-
ban forgó, nekik lekötelezett, de általuk 
nagyrabecsült Rimay számára komoly erköl-
csi probléma a magyar udvariság kérdése, 
a nyers szabadosságok elleni küzdelem, a 
nagyúr körül forgolódó közép- és kisnemesség 
műveltségének emelése. Sok csalódásban van 
része e tekintetben, innen heves kifakadásai 
az udvar erkölcsi romlottsága ellen (Sibí 
can it et musis, 61. sz.) ; szívesen bástyázza 
el magát a nemesi udvarház függetlenségébe 
— csábító a jánla tokat utasí t vissza, hogy 
ezt megőrizhesse —, de a sztregovai magány-
ban írt költeményeinek nagy részével mégis 
csak az udvar felé fordul. Helytelen és a 
Radvánszky-kiadás Madách Gáspár gyár-
to t ta ízetlen moraíreáló versein alapuló szem-
lélet volt az, amelyet Rimayról eddig vallot-
tunk, hogy ti. kitér a társadalom kérdéseivel 
való szembenézés elől, s magányában a 
magyar élettől idegen erkölcsi elmélkedések 
megverselésével, catoi distichonok magyarí-
tásával bíbelődik. Ellenkezőleg : Rimay vagy 
ostoroz, vagy nevelni akar , de többnyire 
határozot tan állást foglal. Van persze olyan 
verse is, mint az egyébként szép Laus 
mediocritatis, de ki vetheti ezt szemére a 
horatiusi otiumot kedvelő humanistának. 
Úgy érzem, hogy ennek ellenére Rimay 
újra meg újra a társadalom, a nemesi élet 
kérdéseit tűzi napirendre, amint ezt levelezé-
sének nem egy késői darabja bizonyít ja . 
Igaz, a nagy politikától elszigetelődik, Bethlen 
Gábor terveit már nem tud ja követni, de a 
humanista sürgető műveltség-igénye mind-
jobban úrrá lesz r a j t a . Emberséges, kul turál t 
életformát látni maga körül, ez volt a vágya 
és törekvése. Célkitűzése nem is maradt 
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egészen sikertelen : az Eckhardt-kiadás jegy-
zeteiből egész sor művelt közép- és kisnemes 
neve bukkan elénk, mint a Rimay teremtet te 
irodalmi életnek hordozói, résztvevői : Dar-
holcz Kristóf, Ferenczfi Lőrinc, Nyéki Vörös 
Mátyás, Ráday András, Madách "Gáspár, a 
zólyomi ágat alapító Eszterházy Pál, Bory 
Is tván és mások. Nagyúri mecénásokkal, 
irodalombarátokkal, egy Pázmánnyal , Náp-
rágyi Demeterrel, Rákóczi Györggyel vannak 
összeköttetései. Nekik, az emblémákat, képző-
művészeti allegóriákat, heroikus szimbólumo-
ka t kedvelő korának és nem önmagának 
írja az Encomia et ejjecta virtutum-ot (64. 
sz.) vagy Az keresztyén religio ábrázat/á-t 
(66. sz.). 

Az a hatvan egynéhány lírai költemény, 
amelyet Eckhardt Sándor a rárakódó iro-
dalmi hordaléktól megtisztítva a további 
ku ta t á s számára á tnyú j t , most már igazolja 
Balassi Bálintnak Rimayról alkotot t jó 
véleményét, amelyet bizony idáig több-
kevesebb fejcsóválással olvastunk. 

2 

Nem csekély meglepetéseket ta r togat az 
olvasó számára a kötet második fele, Rimay 
levelezésének és iratainak ezúttal először 
rendezett gyűj teménye sem. Ez az anyag 
eddig oly szétszórva vagy gondatlanul 
közölve lappangott különböző kiadványok-
ban (főleg Ipolyi Arnold—Szilágyi Sándo r : 
Rimay János államiratai és• levelezése c. 
publikációjában), hogy a szaktudomány is 
csak a legnagyobb nehézségek árán tud ta 
hasznosítani. Eckhardt Sándor kiadói munká-
jának bizonyára nagyobbik fele ment rá 
ennek az anyagnak felkutatására és rendbe-
vételére, hiszen a régebbi publikációkkal 
szemben teljes joggal volt bizalmatlan, 
mindent az eredeti forrásokból kellett ellen-
őriznie. Növeli e prózai iratok használható-
ságát a latin nyelvűek pontos fordítása és 
jegyzetelése. Egy viszonylag szűkre szabott 
ismertetés keretei nem engedik, hogy Rimay 
kancelláriai, államférfiúi, követi tevékenysé-
gére akárcsak rövid pillantást vessünk, elég, 
ha a szoros értelemben vet t irodalmi levelek-
ről szólhatunk néhány szót. 

Már fu tó lapozgatás során is könnyű meg-
állapítani, hogy Rimay János magyar prózá-
jában nagy a változatosság, szinte azt 
mondhatnók, tervszerűen kialakított stílus-
változatok figyelhetők meg benne. Bocskai 
kancelláriájában, de egyéb alkalmakkor, 
amikor célratörő, egyszerű tárgyalásmóddal 
ügyeket akar elintézni, Rimay kora nemesi 
középosztályának világos és" erővel teljes 
köznyelvét használja. A Thurzó Györgyhöz 

* 1605. jún. 12-én Bocskai nevében írt levélben 

ezt olvassuk : ,,Az Ur Isten a mi bizonysá 
gunk, hogy mi ennek az mi ezelőtt is eléggé 
megromlott szegény hazánknak veszedelmé-
vel és pusztulásával nem kívántuk soha 
az mi szerencsénknek előmenetelét, de nem 
hozta ezt az romlást egyéb az emberek 
szive viszáltatásánál." (8. sz.) Nehogy azt 
gondoljuk azonban, itt csak Bocskai paran-
csára egyszerű, aki megírja magáról Illés-
házynak : ,,Mi u ram, az rhetorikához nem 
értünk, az dolgot csak magát nézzük." 
Nem, Rimay így ír mindenkor, ha írásának 
külön retorikai-stilisztikai nyomatékot nem 
akar adni. Egy 1622. júl. 13-á"n kelt és öccsé-
hez, Madách Gáspárhoz intézett leveléből 
valók ezek a sorok : „Istennek hála, az 
földnek termési alkalmas állapotba vadnak, 
kaszálnak az emberek, gyűjtenek, ez jövendő 
héten az aratáshoz is kezdhetnek már. 
Tegnap nagy zápor esőnk lőn délután három 
és négy óra között, kinek sebes szele is volt, 
megtekergeté néhol az búzákat , de minthogy 
megteljesedtek és meg is zsengésedtek az 
kalászok, nem leszen ár talmas az buza szemé-
nek. Mindenféle tavaszi vetemények is 
jelesek és szaporák is lesznek." (101. sz.) 
E szép idillikus sorokból szinte árad a 
lekaszált rétek illata s a termésével elégedett 
gazda öröme, a retorika teljesen hiányzik 
belőlük : Rimay élőszóval is így mondta 
volna. 

Egy másik stílusváltozat az, amit 
régi elnevezéssel kuriálisnak mondhatnánk : 
a hivatalból beszélő nemes tisztviselő latinos 
stílusa. Rimay prózájában ez hat a legkevés-
bé, nagyon távol áll Zrínyi erejétől, aki 
latinizmusaival is megragad, olykor lenyűgöz 
bennünket . Bethlen Gábornak pl. így jelent 
Rimay Konstantinápolyból: „Vöttük kegyel-
mes urunk az Felséged Nagyszombatból 
oetava az elmúlt Januar iusnak 13. napján 
késső estve Decembris exarált levelét, mely-
ből az prágai tert inettel comprehendált 
egyéb dolgok kévánságok felől való irását 
is megértet tük Felségednek, abbeli busulá-
sából oriált panaszolkodásával egyetemben, 
hogy semmi írásunkkal Tolnárul való eljö-
vetelünk után nem ér te t tük, és semmi 
dolgokrul való informálást nem adha t tunk 
Felségednek." (91. sz.) Jellemző, hogy ehhez 
a négy nyomta to t t lapnyi jelentéshez a 
kiadó 76 magyarázó jegyzetet kénytelen 
csatolni. 

Legérdekesebb számunkra Rimay „fen-
tebb stí lusa", ékes, retorikus prózája, amely-
nek jelentőségét először ebből a kiadásból 
tud juk felmérni. Ezt használja Rimay mind-
azon esetekben, amikor irodalmi levelet 
ír (105. sz. Ferenczfi Lőrinchez), olyan 
személyekhez szól, akiket egy magasabb 
irodalmiság képviselőinek tekint (107. sz. 
Pázmány Péterhez), vagy éppen irodalmi 
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tárgyról értekezik, mint tervezett Balassi-
kiadványa előszavában. Ezt a retorikus 
prózát találjuk meg vallásos-moralizáló köl-
teményeinek olykor egész lapot betöltő 
argumentumaiban is. Rimay szemében ez 
az ú j magyar volgare illustre, amelyet termé-
szetesen a késői humanizmus latin stílusa 
nyomán alakít ki, de lényegét — ha jól 
f igyeltük meg — a meglepő díszítésben 
l á t ja . Helyesen utal rá Kianiczay Tibor 
Garas Klára barokk-könyvének bírálatában 
( I tK. 1955, 384. 1.), hogy a magyar irodalmi 
manierizmus stílusával van itt dolgunk. 
Megjegyezhetjük, hogy nem Rimay az 
egyedüli, aki ezt a stílust használja és élvezi, 
legfeljebb ő írja legkülöncebb vál tozatát . 
Ot t van egyébként Szenczi Molnár Albert 
késői prózájában (De summo bono), az 
Exequiae Principales magyar beszédeiben 
<Keserüi Dayka János!), de a protestáns egy-
házi szónoklat, a politikai irodalom és a 
tör ténet í rás számos más termékeiben is. 
Igen figyelemreméltó, hogy Rimay (dtörő 
lelkesedéssel üdvözli e stílustörekvés európai 
monumentumának, a Fejedelmek serkentő 
órájá-nak magyar fordítását (114. sz. levél 
Rákóczi Györgyhöz), s legfeljebb azon saj-
nálkozik, hogy nem tudot t szót érteni 
Prágay Andrással a fordítás még ékesebbé 
tétele végett . Pompásan illusztrálja ezt a 
Rimay használta ékes magyar stílust az a 
mondat •— bár ez még a legegyszerűbbek 
közül való! —, amelyben sajnálkozását 
kifejezi : „Mindazonáltal ha ő Kglméhez 
közellétemmel némely némely részeiben két 
vagy három igebéli suggerálásommal foveál-
ha t t am volna elméjét tulajdon maga ítéletivel 
is, nem lehetett volna megvethető abbéli 
jelenlételem ő Kglme előtt ." Cicerónak ezt a 
monda tá t : Probanda ea oratio, in qua nihil 
inane, nihil inconditum, nihil curtum, nihil 
claudicans, nihil redundáns insit, Rimay így 
fordí t ja : „Az a javallandó és magasztalandó, 
ép és egész irásfolyás, akiben semmi hiálló, 
hézagos üresség, semmi Ízetlen dísztelenség, 
semmi farka vágott kur taság, semmi sugo-
rodott lábu sántaság, semmi szükségtelen, 
par t ja i kivől folyamodott csacsogó csalcsap-
ság sincsen, úgymond." Nem itt van a helye 
a n n a k , hogy ezt a különlegesen érdekes 
st í lus-változatot részletes elemzés alá vegyük, 
csak annyit még róla, hogy Rimay a magyar 
udvar iság — ez a szó is az övé! — kifejezési 
formájának szánja. 

Alszeghy Zsolt a XVII . századról írt 
monográf iá jában beszél a poesis artificialisról, 
úgy lá t juk, a prosa artificial is lényegesebb 
szerepet játszik, persze nem az egész század 
fo lyamán, hanem társadalmilag meghatáro-
zot t körülmények között, a magyar udvarok 
légkörében. Érdemes lesz ezzel a kérdéssel 
a laposan foglalkozni. Az i lyenfajta vizsgáló-

dások során ki tűnő segédeszköznek bizonyul 
ma jd Eckhardt Sándor Rimay-kiadványa is. 

3 

Legyen szabad még néhány meg-
jegyzést tennünk a k iadvány filológiai érté-
keivel kapcsolatban. Már a" Balassi-kötetek 
nyilvánvalóvá te t ték, hogy a szövegek 
felkutatásában, a variánsok összeállításában 
és értékelésében, korismeretben alig veteked-
het valaki Eckhardt Sándorral. Ezút ta l 
számos és igen nehéz latin szöveg fordí tá-
sának munká ja is hárult reá. 

A közölt versek szövegváltozataihoz 
egyetlen pótlást csupán. A Baiassi-epicedion 
III. részének 3. versszaka felbukkan Zrínyi-
írásai között is, egy 1663 májusában ismeret-
len erdélyi barát jához írt levelének végén. 
Érdekes, hogy a Zrínyi-Jcutatás sem figyelt 
fel rá : a Szigeti Veszedelem költője itt Rimayt 
idézi. A levelet először Koncz József közölte 
a marosvásárhelyi Teleki-levéltárból (Erd. 
Figyelő, 1879, 14. 1.), innen vette át Széchy 
Károly Zrínyi-monográfiájába (IV. köt . 278. 
1.), ma jd nyomában mindenki, jómagam is a 
Magyar Klasszikusok Zrinyi-kötetébe (385. 
1.). Koncz közlésében a versszak így hangzik : 

Oh vezértől fosztott 
Rosz tanácsra oszlott 

Szegény árva hajlékom 
Reménségével csalt 

Boldogságul tilt s falt 
Test nyugotó árnyékom 
Ha tér meg nyavalyád? 

Hol gondodhoz az lát, 
Ki nőt t fel csak játékon. 

Az eredeti.kéziratot nem lát tam, a boldogság-
tul „bolondságtul" helyett lehet a kiadó 
helytelen olvasata, de a tilt s falt megerősíteni 
látszik a bártfai (Bá) és lőcsei (Lő) kiadvá-
nyok szövegeit. Zrínyi könyvtárában megvolt 
egy Balassi—Rimay-kötet, nyilván a bárt-
fai redakció. 

Akik gyakorlatban foglalkoznak XVI— 
XVII . századi pongyola kéziratokban vagy 
hibás interpunctiójú, fogyatékos „modern" 
kiadványokban megtalálható latin szövegek 
interpretációjával, azok tudha t j ák , mekkora 
fejtörést okoz néha egy-egy részlet fordítá-
sa, s mily könnyen követhetünk el kisebb-
nagyobb félreértéseket. Ilyenek i t t -ot t a 
Rimay-kötetbe is becsúsznak. A Iustus 
Lipsiushoz intézett híres levél (2. sz.) vége 
felé, ahol a franciák és belgák meg a magya-
rok sorsának összehasonlításáról van szó, a 
szerző maga is megkérdőjelezi saját for-
dítását : „aki (ti: a török) testünkre és 
vagyonúnkra is áhítozik az Isten tiszta 
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igéje nálunk még megmaradt hatalmából ." 
Latinul : „ . . . qui corporibus t an tum atque 
opibus nostris inhiat . . . interea audiendi 
puri verbi dei apud nos relicta potestate ." 
A szöveg értelme az, hogy a török csak 
(tantum!) testünkre és vagyonúnkra áhítozik, 
de meghagyja Isten tiszta igéje hallgatásának 
lehetőségét! (A potestas itt^ nem hata lmat , 
hanem lehetőséget jelent.) Éppen ezt állít ja 
szembe az író az elnyomott és az ellenrefor-
máció igáját is nyögő belgák és franciák sor-
sával, ahol a protestánsok csak t i tokban 
sóhaj tozhatnak. (A Liga, a Guisek és a 
németalföldi spanyol terror korszaka ez!) 
A következő mondat : „Ilii nec anima 
пес corpore tuti . . . " tehát nem a magyarok-
ra vonatkozik, mint a fordítás mondja , 
hanem a nyugati protestánsokra. Ugyan-
ennek a levélnek az elején, Rimay családi 
viszonyainak felsorolásakor a fordításból 
kimarad az, hogy a török háromszor (ter) 
üldözte ki lakóhelyéről. A „nem egyedül 
Isten az, aki igy határoz felőlünk, hanem 
egyúttal a tyánk is" mondat szabatosabban így 
hangozhatnék : „nemcsak Istenünk, hanem 
egyben a tyánk is, aki igy határoz felőlünk." 
À levél szövegében több sajtóhiba akad, a 
jegyzetekben is egy fel tűnőbb, Lipsius egyik 
munkájának címében (Politicorum sive civilis 

doctrinae 1. sexti, libri sex helyett) . •— A r 
Esterházy Pálhoz intézett levélben (116. sz.)-
az „omnem diem credas tibi dilexisse supre-
m u m " fordításaként helyesebb lenne : „ m i n -
den napról hidd, hogy úgy szeretted, mint 
életed utolsó n a p j á t " , n e m pedig az, amelyet 
a szövegben olvasunk. Az ilyen apróságoknak 
különösebb jelentőséget persze nem kell 
tu la jdoní tanunk, hiszen egy kritikai kiadás-
szövegeinek fordítása csak ráadás és a ján-
dék az olvasó számára. — Macrobius nem 
szerzője a Somnium Scipionisnak (183. 1.),. 
csupán ő ta r to t ta fenn Cicero Respublica 
c. műve VI. könyvének e fontos részét. — 
A 417. lapon említett Nagyzellőt a modern 
(1910) helységnévtárban Nagyszőllő néven 
ta lá l tam meg. 

Rimay János műveinek kritikai kiadása 
komoly nyeresége i rodalomtudományunk-
nak. Ha meggondoljuk, hogy Eckhard t 
Sándor e 471 lapos kötetet Balassi Bálint 
Összes müvei-пек II. kötetével és az Ördögi 
Kisértetek betűhív kiadásával csaknem egy 
időben (mindhármat az 1955. év folyamán!) 
te t te oda a magyar olvasók asztalára, csak 
elismeréssel és tisztelettel gondolhatunk régi 
magyar irodalmunk érdekében végzett m u n -
ká já ra . 

Bán Imrg 

K O L O Z S V Á R I - G R A N D P I E R R E E M I L : 

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955.) 

A két háború közötti irodalmunk bővelkedik 
önéletrajzszerű visszaemlékezésekben. A visz-
szaemlékezések javát a kor viszonyaival való 
elégedetlenség, a fölébredő társadalmi felelős-
ség szülte : az írók életükre visszatekintve 
azokról a viszonyokról is ítéletet mondtak, 
amelyek között gyermek- és i f júkoruk le-
játszódott , emberré növekedésük végbement. 
Jelentős írók önéletrajza mindig társadalom-
rajz is; az írói egyéniség elszigetelt vizsgálata, 
pszichoanalitikus búvárlata a polgári deka-
dencia egyik jelensége. A felszabadulás előtti 
évek naggyá magasztalt , polgári körökben 
divatos írójának, Márai Sándornak önélet-
rajza tanúskodik erről a torzulásról. Az „Egy 
polgár vallomásai"-nak csak az a része 
értéke», ahol az író a gyermekkor eseményei 
köré odafesti a felvidéki „magas urbani tású" 
városok patrícius polgárságának békebeli 
zavartalan életét. Amint az egyéniség fejlő-
désének ábrázolásában a világnézeti-társa-
dalmi tudatosí tás szintjéhez ér : érdekte-
lenné, üressé válik, csillogó pózokbgji tetsze-
legve rajzolja végletesen szubjektív élmé-
nyeit . „Sürgős dolgom volt. Húszéves voltam 
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s le akar tam leplezni valamilyen szenzációs 
riportban a t i tkot , nem többet és nem keve-
sebbet, csak éppen az ,élet t i t k á t ' . . . Ma sem 
írok mást , ma sem óhajtok egyebet." Hasz ta -
lanul burkolja ezt a semmitmondó banali tást 
iróniába, hogy rangossá, „modernné" tegyem 
nem más ez" a „ t i tok" , mint a dekadencia 
álmélysége. 

Az önéletrajzok nagyobb része nem ezt a 
„ t i t k o t " vadászta. Hosszú ideje érő t á r sa -
dalmi válság szociális és erkölcsi következ-
ményeit tá r ták fel a 30-as években megszapo-
rodó visszaemlékezések. Elsősorban a paraszt-
ság nyomorúságos állapota, kisemmizettsége 
és a „középosztály' ' bomlása, szellemi lesüllye-
dése, régi eszményeinek szétfoszlása kapot t 
kifejezést. Az ilyen jellegű művek legfőbb 
sugallmazója a kritikai leleplezés szándéka ;. 
ezért szorul hát térbe az író személye, csak 
mert az író egyéni sorsa részlete — az élmény 
forróságával igazolható részlete — az országos-
bajoknak. A társadalmi tudatosság, az írók 
közéleti felelősségérzete vál tozta t ja meg az. 
életrajzi elemek és társadalmi környezet 
ábrázolásának arányait : mindenekfölött k o -
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