
Kovács ERZSÉBET

Balassi és Rimay: az elsö' magyar költöpáres

„Az iredalemtörténet szeret párekban gendelkezni. Geethe mellé mindig edagen-
deljuk Schillert és Dickens mellé Thackeray-t" - írja Szerb Antal A ailrigiredalam
történetében. Felytassuk a sert: Shakespeare és Ben Jensen, Sepheklés és Euripidés,
Theekrites és Mesches, Heméres és Vergilius, Desztejevszkij és Telsztej, Rimbaud
és Verlaine, Balzac és Flaubert. Vagy a magyar iredalemból: Zrínyi és Gyöngyösi,
Berzsenyi és Kazinczy, Arany és Petöfi, Jósika Miklós és Kemény Zsigmend, Jókai
és lvlikszáth, Ady és Babits. Balassi Bálint és Rimay Jánes méltó kezdetnek bize-
nyult az imént felsereltakhez.

Ha vázelni akarjuk milyen kapcselat rendezi párekba ezeket az alketókat, talán a
legértékesebb támpentet éppen Schiller nyújtja nekünk, aki A naiv és szentimentális
lcóltészetról írett tanulmányában veltaképp Geethével veti össze önmagát. Naiv alketó
az, aki mintegy a természet szócsöve, ahegy az ószövetségi próféták veltak az lstenéi.
Éppen ezért erófeszités nélkül öntudatlan örömmel és kömıyedséggel ir. Serruni sem
sü rgös, a művek nyugedtan érnek meg bemte, mint a gyümölcs az ágen. Amit ir: saját
tennészetének kisugá rzása, s így az írói munka nem annyira életenergiájának és idejé-
nek elvesztése, mint inkább gazdagftása. Az alketás magasabbrendú életfunkció, az élet
szerves része. „Én vel tam Ür, a Vers csak cifra szelga” - mend ta Ady.

Ezzel szemben szentimentális alketó az, akinek semmi sem közvetlen és magá-
tól értetödó. Csak tudatesan és nehéz munka árán éri el célját - mert neki célja is
van -, precizitásig feszűlö mügenddal ír, s így örökké a retlezió tükrében figyeli
magát elégedetlenül. Számára az alketás valóban munka, amely idõt és energiát,
tehát életet emészt. Amiért ilyen drága árat fizet, éppen az alketás nyújt neki kár-
pótlást, az lesz élete értelmes helyettesitöje. Az alketó alárendelödik alketásának s
örökké versenyt fut az idövel, hegy halála elött még gyersan Iearassa agya teljes
termését, ahegyan Keats mendja.

l-lezzáteheljük ehhez, hegy e költöpárek a legtöbbször mester-tanítvány párek
is. Nemcsak Schiller figyelte Geethét, a géniu.szt csedálva és féltékenyen, mint tö-
kéletesedni vágyó a tökéletesnek látettat, hanem Ben Jensen is Shakespeare-t,
Thackeray Dickenst, Vergilius Hemérest, Verlaine Rembaud-t, Gyöngyösi Zrínyit,
Arany Petöfit, Mikszáth Jókait, Babits Adyt, és legelóször Rimay Balassit.

Am az aranyszájú mester nem tanítja meg fegásait, hisz maga sem tudná kép-
letté fermálni az öntudatlan felfedezéseket: ezért a tanítvány éber és szergalmas
figyelemmel próbálja megtanulni és utánezni a ,,receptet". Amiker ír, ugyanez a
reflezió vezeti, csak mest önmaga iránt. De éppen mivel állandó tudatessággal,
filelógus mügenddal kempenál, azért lesz sekkal kimunkáltabb, művibb, mint
szabaden mezgó s ezért egyszerű szépségű mestere. Az ókerban így mendták: a
görög iredalem a physis, a természet műve, a görögön iskelázett római literatűra
pedig a thesisé, vagyis a müveltségé.

Balassit már felfedezói, a XIX. század végi filelógusek a népdalekhez hasenlítet-
ták. Dicsérték öszínteségét, melegségét, egyszerüségét, tiszta báját és megállapítetták
róla, hegy igazi népköltö. Szekás lett ösztönös alketónak tartani öt. Hisz még Szerb
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Antal is azen verseit tartja a legjebbnak. amelyeken átüt aa érzelem és a kézvetlen
élmény. Tehát az istenes verseit. szerelmes versei kézül pedig elyaneka t. mint a két
bécsi virágszálrél szólé. Szekás hangsülyezni hányatett életét is; hegy milyen sze-
relmes természetű velt és hegy milyen vitéz katena - egyszóval. verseit úgy elvassá k.
mint egy izgalmas és szenvedélyes élet hé kréniktiját.

Nes. ami Rimayt illeti... ldézzük talál Weöres Sander véleményét eziigyben:
..nyelvi hajlékenységban feliilmúlta mesterét. viszent szuggesztivitásban messze
mégétte marad. Rimay lfrája nem mutatós. pedig képei váltezatesak. fantáziája
mezgékeny; s a szavaknak a mendaten belüli pezicienális szerepét. éles vagy tem-
pa elhelyezését. tevábbá a nyugedt és nyugtalan szórendet ügy ismeri. mint késébb
Arany Jánes. Rímei élesek és kemények. gendesak. gyakran békésen furcsák. pl.
vétmphien. én. szén. héne. Csak mesterének eleven tüze hiányzik beléle. s ezt tán
maga is érezte. Tudates. müves peéta.: de mégsem annyira. hegy szakített velna a
kerában általánes hesszadalmassággal. terjengésséggel. a meralizáló és történelmi
témák agyenbeszélésével. Kivéve. mil-:er a mesterre emlékezés vagy a bünbánat
benséségessé teszi: ilyenker a sek beszéd meggyersul és szárnyra lendül.”

..Azaz: jé. jé.. de nem az igazi.” - ahegy Orbán Ütté is ugyanezzel az itélettel
szembesült. Rimay végzete mindig is az velt. hegy csak Balassi tanitványát látták
beruıe. Pedig. ha jól meggendeljuk. a tanítvány szerepe a legnehezebb. Ha kéveti
mesterét. epigeruıak cimkézik; ha nem. akker számenl-:érik rajta. miért nem viszi
tevébb az érékséget.

Tekintsünk végig még egyszer a kéltépáresek listáján. Vajen valóban jeges-e
csak a tananyag megtanulását ellenórizni? Ha a buddhista filezéfiának igaza van.
senki sem tanulhatja meg mástól a megvilágesedást; azt mindenkiek egyedül. saját
erejébél kell kiküzdenie. llyképpen talán inkább saját eléitéleteink Ieképezódését
kell látntmk abban. hegy egy szentimentális alketé hajlandé tanitványi szerepbe
ereszkedni. Az elébb azt mendtam. a naiv kélté által maga a természet nyilatkez-
tatja ki magát. ahegy a próféták szájával szólt az Isten. Mi valéban szeretünk a
kéltében váteszt látni. és ügy hisszük. hegy aki iredalmi példaképeket is kévet. az
már megtagadta ezt a felsébb hatalmaktól eredó ihletettséget.

Éppen .Ady elyan végletekig menó tudatessággal alakitetta ki iredalmi image-át.
amilyenre a hellyweedi színészek kézt is kevés a példa. Az alakja kéré dicsfényt feste-
getó legendák csak annak az elgendelásnak a termékei. hegy művészetét Verl-siné
mintájára életével kívánta hitelessé termi. A vers valéban szelga velt. de hegy az lehes-
sen. ahhez elébb mégis az életét kellett alárendelnie. Csak az énmagából ferrnált idel irt
verset részegen.: a valódi ember. akárcsak Petófi is. józan. tehát laıdates alketó velt.

Ha egy elméletben rendellenességek keletkeznek. arra vall. hegy baj lehet az
alapvetõ elgendelással. Revideáljuk hát. vagyis nézzük meg újra a kiinduló naiv-
szentimentális ellentétpárt. Valójában nemcsak az iredalemtérténet szeret párek-
ban gendelkezni. Maga az emberi legika elyan. hegy szereti. ha egyszerre csak egy
fekete és egy fehér sakl-:bábu áll elótte az asztalen. Azt ugyanis kénnyebb összeha-
senlitani. Egész gendelkedásmódunkat. világlátásunkat átszévi a manicheizmus.
amely a teljes. végtelenül benyelult világet bináris eppeziciékra akarja leegyszerű-
síteni. Talán nem csélátó bielógiai redukcienizmus megemlíteni. hegy maga az
emberi agy is két részból áll: a bal agyfélteke felelós az érzelmekért. a jebb pedig a
tudates gendelkedásért.
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Hegy mi maradt mestanra tetszetés elgendelásunkból? Azt hiszem. leghelye-
sebb ezzel az elmélettel is ügy bármi. ahegy A nizsa neee Baskerville-i Vilmesa a
legikával: elébb beléje becsátkezik. utána meg kilép beléle. ..t`tz elménk képzelgése
szerint valé rend elyasvalami. mint egy háló. mint egy létra. amit azért eszkábá-
lunk. hegy valamit elérjünk. De utána el kell debni azt a létrát. mert kiderült. hegy
ha hasznunkra velt is. értelem híján való... A használható igazságek egytél egyig
eldebni valé eszkézék cstıpán."

lvlest hát megállapíthatjuk. hegy Balassi és Rimay ugyanegy cél felé térekedtek:
az akkeri Európa kéltészetének fésedrát. a neeplatenista-petrarkista szerelmi kél-
tészetet kívánták magyarra és lvlagyarerszágra átültetni és vele a klasszikus mü-
veltséget. a kulttirát magát. Rímay jé tanítvány velt. tehát kiterjesztette és kötelezé-
vé tette mestere rejtett elveit. Ha Balassi divates reneszánsz verskempezíciét. fiktív
énéletrajzet állített éssze. amelyben. akárcsak Petrarca Dttleslfiínyeében. a titl-:es
szabályszerüséget az elvasénak kell felfedeznie. Rimay a maga Balassi-kiadásában
már egyértelmű és szigerűan világes háremszer hármas rendszerré keményítette a
szándékeltan téredékes kempezíciót.

Ha Balassi a szerelem ambivalens kínjait nemcsak a maga és Jülia civédásával.
hanem Vénus és Cupidé metaferikus vitáival érzékeltette. Rimay a mestere halálá-
ra írt Epicéditttttban a fél Ülympest az esztergemi esatatérre citálja. hegy déntsenek
a két féhés sersárél.

Ha Balassi tudatesan fermálta fiktív énéletrajzát elyan nagyhatásűvá. hegy a
késõbbi kerek a valós életére is ezt vetítették vissza - és innen a fékezhetetlenül
szenvedélyes Balassi legendája -. Rimay még nyilvánvalébbá teszi. hegy ó is az
akkeri Európa szellemi fésedrát fegja ké-vetni. Persze egy nemzedék alatt sekat
váltezett a világ: a neeplatenista-petrarkista szerelmi kéltészet divates velt ugyan.
de mest még divatesabb lett a Justus Lipsius-féle üjszteicizmus. amelynek az élet-
vitelig hűséges hivéiil szegédétt Rimay lánes. És igazán nem rajta műlt. hegy ily-
képpen mégis el kellett szakadnia Balassi kévetésétól. Mert justus Lipsius választá-
sa nemcsak amıak a világnak hirtelen elkemeredását mutatja. hanem azt is. hegy
mester és tanítvány teljesen ellentétes vérmérsékletü velt. Balassi vérmesebb. kéz-
vetlenebb alkat. Rimay csendesebb. elgendelkedébb. Az egyiknek velt veleszüle-
tett természetes érzéke a szerelmi líráhez. a másiknak nem. Figyeliik csak:

Fejér titztrázatet mutat ez teljes held. fénlik tnint tiszta ezttst.
,lntitt is fejér. kieel szép tej sent ér. sem gyelcs. kit nem fegett fiist.
Ékes száttel ittdás. nn`nt ez lvlerltıirfes. ltltíil szfeent fél nrint íist.

(Hétfá csillag vegyen ez égiferg-áset1...)

Az Ürnalc á szette ttizben rrtegjétt eztlst.
Hétszer tisztítttttett. lfln rezsda' ki nem ítt.
Prébétésbett penig nteg nenrfegte azfitst.
Tiszta. szép és fejér. nem illette rézítst.

fTnrts rneg. Llrrnn. engetn . . .J

De ugyan ki mendhatná. hegy akár az egyik is kevésbé értékes. mint a másik?
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