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Összeállította Eckhardt Sándor. Akadémiai 

Balassi Bálint, a mester után Eckhardt 
Sándor most a hűséges tanítvány, Rimay 
János műveinek kritikai kiadását adta az 
olvasók és az irodalomtudomány munkásai 
kezébe. Rimay, ama kevés régi írónk közé 
tartozik, kiknek művei a XVI.-XVIII. szá
zadban ismételt kiadásokban jelentek meg 
és az újabbkori tudományos kutatás is sajtó 
alá rendezte műveit. Ipolyi Arnold és Rad
vánszky Béla kiadásai, Dézsi Lajos bibliográ
fiája, valamint Ferenczy Zoltán monográfiá
ja után úgy véltük, Rimayról sok újat már 
nem hozhat az irodalomtörténeti kutatás. 
S most Eckhardt Sándor kiadásának már 
futó átlapozása után is éreztük, az eddig is
mert és megmerevedett Rimay kép módosí
tásra szorul, szükségszerűen elérkeztünk 
Rimay újraértékeléséhez. Ehhez ez a kiadás 
megnyitotta az utat. Ipolyi Arnold közel 
hetven, Radvánszky Béla több mint ötven 
éves kiadásai után Eckhardt Sándor magasabb 
kritikai igényekkel fogott munkájához, s 
annak eredménye ez a 30 íves kötet, iroda
lomtudományunk nagy értékgyarapodása. 

Eckhardt Sándor szükségesnek tartotta, 
hogy az új Rimay-kiadást megindokolja. 
A Balassi-kritikai kiadás elkészítésének 
útján érkezett Rimayhoz, hiszen a mester és 
tanítvány neve nem csupán egymáshoz kap
csolódó életükkel, hanem műveik sorsával is 
egymáshoz fűződik. A Balassi-kiadásokkal 
tisztázódott a Rimay-kiadások története is 
és természetesen felébredt a régi és új kiadá
sok szöveghitelességével szemben is a kétely. 
Eckhardt munkájának alapelvét talán szabad 
a bizalmatlanságban megjelölni. Elődeinek 
szövegközlő munkáját szinte betűről betűre 
ellenőrizte, s eközben kiderültek azok pontat
lanságai. Ezek ismeretében természetes az, 
hogy az ősforrásokig, a legrégibb kéziratokig 
és kiadásokig ment vissza. Hatalmas munkát 
végzett, hiszen" Ipolyi és Radvánszky, kiadá
suk óta lappangó kéziratos forrásait a leg
több esetben újra fel kellett kutatnia. S ami
kor a kéziratokat végig vizsgálta, derült ki, 
hogy Rimay addig ismert verseinek egy ré
szét • el kell különíteni, mert azok Madách 
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Gáspár versei. Ipolyi Arnold hagyatékát 
megkereste az esztergomi levéltárban és 
azzal tisztázta az Ipolyi közölte levelek szö
vegének hibáit és azok hiteles, pontos szöve
gét. Egységbe foglalta Rimaynak azokat a 
műveit,- melyekben Balassi emlékét örökí
tette^ meg és műveinek kiadását készítette 
elő. Úgy, hogy most már világosan áll előttünk 
a Balassi hagyomány Rimay fogalmazta 
tudós alapja. Már e három eredmény is elég
séges volna Rimay művei új kiadása indoko
lásához. És Eckhardt szaporítja az indokokat, 
melyekben szempontokat ad Rimay újra
értékeléséhez. 

Rimay irodalmi műveit két csoportba osz
totta, s azokból az első a hálás tanítványt 
mutatja be. »Balassi Bálintnak Esztergom 
alá való készületi« című gyászkölteménye 
után következnek a tervezett Balassi-kiadás
ra vonatkozó Írásai. Rimay valósággal élet
programnak választotta a . Balassi-kultusz 
ápolását. Darholcz Kristófnak írja a Balassi 
testvérekről »Én pedig szerettem őket éle
tükben, szeretem és szeretni fogom holtukban 
és azok hírnevének védelmezője leszek, akik 
iránti szeretetben fogamzott fájdalmamat 
sem elvetni nem tudtam, sem, ha tudnám, 
nem akarnám« (37. L). Életprogram van e 
sorokban, s amint az előszavakat egymás 
sorában olvassuk, érezzük egy nagy ember 
döntő befolyását tanítványára: »én"annyira 
bámultam ezt az embert, mint mindenki, 
de különösen szerettem is,« (38.1.) De é szere
tetet igyekszik tárgyi okokkal is indokolni, 
mikor a tanítványok csoportján méri hatását 
és a világirodalom nagy lírikusai között ke
resi meg a Balassit megillető helyet. Terve
zett kiadását a magyar nemzetnek ajánlja. 
Milyen keserűek előszavának utolsó' szavai: 
»Neked ugy ajánlom újobban ez könyvet, 
hogy ítélettel olvasván minden részét, holta 
után is megbecsüld azt, aki életében való kis 
becsületi ily virágzó éles és tudós elmét viselt 
előtted s ki nagy hasznodra is tudott volna 
lenni, ha elméjével te tudhattál volna élni.« 
(43.1.) Minden sorában jelen van a céltudatos 
törekvés a Balassi-hagyomány megteremté-
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sere. (Fényképét is közli és a jegyzetekben 
is beszél Eckhardt a Balassi—Rimay istenes 
énekei első kiadásának Dávid király képé
ről. A győri papnevelő intézet könyvtárá
ban őrzik Nyéki Vörös Mátyás Mária-énekei
nek kéziratát. Ez,Granadái Lajos spanyol 
domonkosrendi szerzetes egyik művéhez 
kötött üres lapokon maradt meg. A könyv 
már 1601-ben Nyéki Vörös Mátyás tulajdo
nában volt. A kötet jellegzetesen XVI. 
századi kötésének hátsó tábláján Dávid ki
rályt látjuk térdelve és ugyancsak kitárt 
kezekkel imádkozva. Kézenfekvő a gondolat, 
hogy Nyéki Vörös Mátyás, ha ugyan a Fe-
renczffy által vásárolt dúcok között nem kapta 
készen, mivel ő Balassi zászlaját nem látta, 
a magáéról rajzoltatta meg az első kiadás 
Dávid-képét.) 

A Balassi emlékét őrző anyag után öt 
csoportba osztva egyéb költeményei követ
keznek. Ez az öt csoport Rimay élettörténe
téhez simulva foglalja egységbe a költemé
nyeket. Az »Ifjúság« húsz. verse a Balassi 
mellől induló fiatal költőt mutatja be. Ba
lassi felé mutat már lelőhelyük is, mert a 
szerelmes verseket a Balassi-kódex őrizte 
meg. Ezek a versek a legközvetlenebbül 
mutatják a Balassi hatást a fiatal Rimayra, 
de ezt mutatják a csoport vallásos énekei is. 
Van a csoportban azonban két költemény, 
melyekben új hang üti meg fülünket. A fiatal 
Rimayban már megvolt a későbbi politikus
nak a napi eseményeket megfigyelő és azok 
jelentőségét számontartó érdeklődése. És 
ennek nyoma van költészetében is. Ilyen a 
Fülek, Széchen megszabadítására és Báthori 
Zsigmond havasalföldi hadjáratára írott két 
verse. Ezek vezetnek át a következő csoport
hoz, melynek Eckhardt »Bocskai mellett« 
címet adta. 

Az idesorolt tizenegy vers a Bocskai-sza
badságharc emléke. Már Balassi Bálintnak is 
állandóan éreznie kellett az udvar nehezte-
lését, bizalmatlanságát erdélyi kapcsolatai 
miatt. Úgy látszik, a kapcsolatnak volt hatá
rozott politikai tartalma. Balassi és környe
zete is Erdélyt tekintette a magyarság Habs
burg-ellenes mentsvárának. Rimay, Báthori 
Zsigmond győzelmére írott verse aligha nem 
ebből az Erdély szemléletből fakadt. Rimay 
1599 közepén több hónapot töltött Kolozs
várt, éppen a legkritikusabb időkben, ami
kor Erdély politikai élete a legzavarosabb 
volt és bonyolult diplomáciai tárgyalások 
középpontjában ott állott Bocskai István és 
Naprághi Demeter erdélyi püspök is. Már 
ottlétének emlékei is ébrentartják érdeklő
dését az erdélyi változások iránt, s így ter
mészetesnek érezzük, hogy amikor Bocskai 
fellép, akit talán éppen a Balassi-rokonság 
kapcsolatában ismert meg, hozzá csatlako
zik. Azok a versek, amelyek ez időben ké
szültek, az általános elkeseredésből, az ide

gen hódítók ellen érzett gyűlöletből fakadtak. 
A csoportot bevezető vers első sora már 
ezt a hangot üti meg : »Ez világ mint egy kert« 
kit kőeső elvert, napról napra veszten vész, 
(51.1.) S ez a hang a vallásos költészet, a 
zsoltárok hangján egyre erősödik, mígnem 
színvallást nem tesz a nyílt lázadásról, a 
felkelésről: 

Ez eltörhetetlen 
Súlyos nyavalyáért, 
Mely minden hívőnek 
Szivére hevén ért, 
S lélekben sok szegént 
Mérgével bágyaszt sért, 
Én, Isten,-felkelek, 
S rontom az álnok vért. (82.1.) 

Voltaképpen e verseket együtt kellene ol
vasni azokkal a levelekkel, melyeket Rimay 
a maga vagy Bocskai nevében a szabadság
harc érdekében írt. A költő írásművészete 
formálja e leveleket is, de azok nemcsupán 
stílusremekek, bennük a politikai agitációt 
meggyőzően őszintének érezzük. Rimay tel
jes odaadással szolgálta Bocskait és szabad
ságharcát. Ez az -őszinte, mélyen átérzett 
hazaszeretet az, ami ihletője a versnek 
»Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlás-
sán, s fogyássán«. Ez summája Rimay haza
fiságának, egyben az első hang, amiben már 
tisztán csendül meg a kuruc költészet haza
szeretete. E kiadás igen nagy érdeme, hogy 
a szabadságharc idején fogant verseket egy
ségbefoglalja, így e vers nem marad magában, 
a csoport többi darabjával megmutatja 
első szabadságharcos költőnket. 

Rimay a szabadságharc idején Bocskainak 
nemcsak secretarius intimusa, hanem való
ban bizalmas munkatársa is. Ott áll a fejede
lem mellett, mikor a legbizalmasabb ügyeket 
intézik, a titkos, határozatokat nem egyszer ő 
foglalja írásba. Mégis, mikor a fejedelem ha
lála után a bécsi békét követő időben Bocs
kai főrangú hívei sorra megtalálják a király 
hűségére vezető utat, ami biztosította szá
mukra a tovább emelkedést, ő megmarad 
nógrádi középbirtokosnak. Hiába szerepel 
az országgyűléseken, és végzi nem kevés 
faradsággal követi megbízatásait Konstanti
nápolyban, nem kap rangemelést, sem birtok
adományt.. Mellőzik. Élete végéig megmarad 
nagybirtokos nagyurak főember szolgájának. 
Hitvalló protestáns és vallásához ragaszko
dó mivolta volt-e ennek oka, vagy a régi bi
zalmatlanság Bocskaihoz, Bethlenhez való 
kapcsolatai miatt, vagy az országgyűléseken 
megnyilatkozó ellenzékisége, ma már nehéz 
volna eldönteni, mindenesetre Rimay bölcs 
belenyugvással vette ezt tudomásul. Emberi 
magatartását sokatmondóan jellemzi az a 
két csoportcím, ami alá Eckhardt az életé
nek e szakaszában írott verseit sorolta. 
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A »Protestáns« cím alá válogatott versek 
Rimay vallásos érzéseinek kifejezői. A sors 
változásain megnyugvással elmélkedő ember 
megnyilatkozásait a »Sztregovai bölcs« cím 
alá foglalta. Sajátosan csendül össze e két 
csoport költeményeinek hangja. A bűnök
kel fertőzött világ veszélyein a zsoltárok 
hangján elmélkedik és hittel hirdeti egyik 
versének argumentumával »Hogy nyavalyá
járól és fájdalmáról senkinek bízvásban és 
hasznosban nem panaszkodhatik, mint ma
gának az Istennek, mert ő tőle kérhet ember 
orvosságot életének.« Rimay elmélkedő, filo
zofáló lélek, kinek vallásos versei is arra 
adnak alkalmat, hogy azok elé hosszú el
mélkedéseket illesszen. Ezek nem egyszer 
túl hosszúra nyúlnak, utánuk a vers nem 
más, mint az elmélkedés summája, amit arra 
szán, hogy a vers -segítségével gondolatai 
»elménkben fészket verhessenek«. A »Sztrego
vai bölcs« versei az élet fonákságain elmélkedő 
sztoikus bölcset mutatják. Azt, aki megtalálta 
a maga lelki egyensúlyát Istenhez kapcsolódó 
lelkével és a világ hiúságairól a humanista, 
a sztoikus bölcs nyugalmával tanít a bölcs 
ember életére, zengi a laus mediocritast. 
»Azt mutatja meg, hogy mindeneket Isten 
az emberekért teremtett és hogy semmi állan
dó ne legyen.« E verseket egészíti ki az 
»Emblémák és epigrammák« csoportja és 
sokatmondó tanulsággal csatlakozik hozzá
juk prózai írása, az »Elmélkedés az életről«. 

A Madách Gáspár verseinek leválasztása 
után határozottabb, élesebb vonásokkal elénk 
rajzolódó Rimay-arckép alapszínét versei
nek helyes kritikával összeválogatott öt cso
portja adja meg. Ha a versek kronológiája az 
egyes csoportokon belül pontosan csak rit
kán határozható is meg, a csoportot mégis 
híven követik Rimay emberi és költői fejlő
désének állomásai. Természetesen, hogy ezt 
a fejlődést valaki pontosan felvázolja, szük
séges ahhoz e kiadás másik nagy értékének, 
Rimay levelezésének, egyéb iratainak fel
használása is. 

Ipolyi Arnold Rimay állam iratainak és 
levelezésének kiadásakor nemcsak hogy nem 
válogatta szét a költő iratait, hanem azok 
közé még olyanokat is kevert, melyeknek 
semmi közük sem volt Rimayhoz. Eckhardt 
most az idegen anyagot leválasztotta és az 
egyéb helyeken megjelent írásokat is beso
rolta gyűjteményébe, sőt nyolc jelentős da
rabbal, melyek itt jelennék meg először, még 
ki is egészít ette azt. Rimay életének megismeré
séhez nélkülözhetetlen ez a gyűjtemény, 
de a költő megismeréséhez is ez. vezet el. 
A Justus Lipsiushoz és Náprághi Demeter
hez írott levelek Rimay műveltségéhez ad
nak kulcsot, a humanistához, a magyar szel
lemi élet munkásához. Ha a Balassi elősza
vakban a költőtársakat vonultatja fel, a 
Justus Lipsiushoz írott levél, a kor filozofáló, 

magyar humanistáira hívja fel a figyelmet. 
Azokra a szálakra, melyek Rimayt kora mű
velt embereihez kapcsolják. Nagy eredménye 
Eckhardt munkájának, hogy az Ipolyi által 
kiadott levelek hiányos címzéseit kiegészí
tette, így derült ki az, hogy Rimay korának 
hány jelentős politikusával, közéleti személyi
ségével állott kapcsolatban, s hogy azok előtt 
személye milyen becsült volt, s azok benne 
az írót is nagyraértékelték. Ezt bizonyítja 
I. Rákóczi Györggyel való kapcsolata. Rá
kóczi elkérte Rimay verseit, s mikor kiadta 
Prágay András fordítását, a »Fejedelmek ser
kentő óráját«, megküldötte azt Rimaynak is. 
Az hosszú levélben köszöni meg az ajándékot' 
Ez a levél régi irodalmunkban szinte egyedül
álló ars poetica, Rimay vallomása a próza
írás művészetéről. 

Szükségesnek tartottuk, hogy részlete
sebben beszéljünk az újra fogalmazandó 
Rimay-arcképnek Eckhardt kritikai kiadásá
ból kibontakozó körvonalairól. Ez az arc
kép most régi irodalmunk egyik rokonszen
ves költői egyéniségét mutatja be a rárako
dott, oda nem tartozó vonásoktól megtisz
títva. A nagyműveltségű, sokat olvasó és 
kora európai irodalmának aktuális eseménye
it is ismerő humanista a magyar irodalom
nak nagy műgonddal dolgozó munkása volt. 
öntudattal vállalta mesterének Balassit, de 
nem vált szürke epigonná, megtalálta a ma
ga hangját is. Az élet változásait a vallásos 
ember hitével és a sztoikus bölcselő nyugal
mával szemlélte és ebből a bölcs megnyug
vásból fakadó költeményeiben szólaltatja 
meg legegyénibb hangjait. Költészete 
Balassit követő irodalmunknak nagy értéke, 
melynek Eckhardt kiadása alapján való 
mihamarabbi értékelése irodalomtudomá
nyunknak elsőrendű feladata. 

Rámutattunk arra, hogy Eckhardt bátor 
és biztos kézzel választotta el Rimay művei
től azt, ami nem oda való. Példátmutató 
gondossággal végezte el ezt a munkát. 
A magyar klasszikusok kiadására vonatkozó 
akadémiai szabályzat a Balassi- és Rimay-
kiadásokban valósult meg először minta
szerűen és példamutatóan. Munkájának min
den mozzanatát bőséges jegyzetapparátus
sal igazolta. Akár a költői művekről beszél, 
akár pedig egyéb iratairól, mindig pontos 
bibliográfiai leírást ad és gondosan meg
állapítja a szöveghagyomány forrásait. Ri
may után nem maradt sajátkezű verskézirat. 
Költeményeit a régi és mindig torzító nyom
tatványokból és Madách Gáspár másolatai
ból ismerjük. Eckhardt, Rimay sajátkezével 
írt leveleiből rekonstruálta nyelvét és helyes
írását és ennek alapján állapította meg előbb 
az eredeti szöveget, majd ezután a kritikai 
kiadás szövegét. Ezt a munkát a jegyzetek
ben nyomon követhetjük, melyekben meg
találjuk nemcsak a Rimay-kiadások és -kéz-
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iratok e kritikai ! kiadásához szükséges 
bibliográfiáját, (a teljeset a Balassi-kiadás 
adja) hanem az egyes versek, vagy prózai 
iratok történetére, vagy értelmezésére vonat
kozó minden tárgyi adatot is. 

Több évtized kutató munkája érett be 
Eckhardt Sándor Rimay-kiadásában. Hiszen 
ő Balassival foglalkozva nem kerülhette el a 
tanítványt, kinek élete és műveinek utó
élete is szorosan hozzákapcsolódik a mesteré
hez, attól el nem választható. E munkája 
során maga érlelte meg munkamódszerét és 
kutatásainak eredményeit írásba formálva 
nem volt nehéz azokat az akadémiai szabály

zathoz igazítania. Ezt példamutatóan végez
te el, akár a szövegek történetéről, akár azok 
értelmezéséről volt szó. A Balassi-kiadáshoz 
két nagyobb monográfia kutatómunkájával 
érkezett el. A Rimay-kötet előzménye a 
Balassi-kiadás volt. Ezzel teljessé váltak 
Eckhardt Balassira vonatkozó kutatásai: 
a mester után pontosan megjelölte a tanít
vány helyét is irodalmunk történetében 
és kritikai kiadásokban nem nagyon bővel
kedő irodalomtörténetírásunknak pedig e 
kiadásban is a legmagasabb színvonalon 
megvalósított követendő példát állított. 

Jenéi Ferenc 

GARAS KLÁRA : MAGYARORSZÁGI FESTÉSZET A XVII. SZÁZADBAN. 

(Magyarországi barokk festészet I.) 

Akadémiai Kiadó 1953. 206 I.; LH. tábla: 

A barokk kérdése, helyes értelmezése és 
értékelése marxista—leninista irodalomtörté
netírásunk egyik még megoldatlan problé
mája. A burzsoá tudomány e téren különösen 
nagy zűrzavart hagyott maga után s a 
meginduló marxista kutatás a szellemtörté
nészek barokk-elméleteit joggal tolta félre 
útjából. Ezzel azonban a kérdést nem tekint
hetjük elintézettnek: a magyar burzsoá 
barokk-kutatás módszeres elvi bírálatával 
még éppenúgy adósak vagyunk, mint a 
pozitív lépések megtételével. Végre tisztázni 
kell, hogy a »barokk« fogalmával új irodalom
történetírásunk mit tud kezdeni, hol és ho
gyan helyes és jogosult ennek bevezetése, 
alkalmazása. 

A barokk eredetileg csak stílusirány
zatot jelentett s ebből vált — az utóbbi 
évtizedek polgári kutatói kezén —• az európai 
művelődés, sőt az egész európai társadalmi— 
ideológiai fejlődés egy nagy korszakának 
meghatározójává. A barokkot tehát a renais
sance analógiájára megtették egy nagy tör
ténelmi korszak legfőbb jellemzőjévé, és a 
barokk stílus mellé létrehozták a barokk 
világnézet, barokk filozófia, barokk állam, 
barokk társadalom, barokk ember zavaros 
fogalmait. A barokk közös nevezőjére kerül
tek a legkülönbözőbb és a legellentétesebb 
jelenségek ; Bruno és Suarez, Descartes és 
Spinoza, Rubens és Rembrandt, Marino és 
Milton ugyanannak az egyetemes barokk 
szellemnek a megnyilvánulásaiként könyvei
tettek el. Ennek az ismertetésnek a keretei 
nem teszik lehetővé a burzsoá-szellemtörté-
neti álláspont bírálatának kifejtését és 
osztálygyökereinek elemzését. Mindössze azt 
kell hangsúlyoznom, hogy a marxista tudo

mány a barokkban csak egy, a renaissancetól 
elvileg különböző kategóriát láthat: míg az 
utóbbi a kultúra és az ideológia minden 
vonatkozására kiterjedő jelenség, s ennek 
során művészeti stílus is, addig a barokk kis 
zárólag stílusirányzat. Csak a polgári kutatá-
torzításaiként alakulhatott ki a barokknak 
a renai.ssance-éval egytípusú és egyenrangú 
történeti kategóriaként való értelmezése. 
A barokk helyes meghatározásában, a re
naissancetól való alapvető különbözőségének 
felismerésében útmutató lehet számunkra a 
Nagy Szovjet Enciklopédia világos és félre
érthetetlen állásfoglalása is. Az Enciklopédia 
szerint »a renaissance egy sor nyugat- és 
közép-európai ország kulturális és ideológiai 
fejlődésének egyik korszaka«, a barokk viszont 
»azt a főstüusirányzatot jelöli az európai mű
vészetben, amely a XVI. század végén előre
tör és a XVIII. század közepéig terjed«. 
A Nagy Szovjet Enciklopédia »Barokk« cím
szava azért is figyelemreméltó, mert a barokk
ról csak mint képzőművészeti stíluskategóriá
ról szól. Ez persze nem akadálya annak, hogy 
a barokk stílusfogalmat más művészetek, 
köztük az irodalom tárgyalásánál is alkal
mazzuk, de nyomatékosan figyelmeztet arra, 
hogy nem szabad megfeledkeznünk e stílus
fogalom képzőművészeti eredetéről. Éppen 
ezért a magyar irodalmi barokk vizsgálatá
hoz is csak akkor foghatunk hozzá eredménye
sen, ha előbb tisztáztuk, hogy a barokk mint 
képzőművészeti stílus Magyarországon mikor, 
hol, milyen társadalmi—politikai környezet
ben jelenik meg és fejlődik. 

A hazai barokk képzőművészet történeté
nek feldolgozása ezért a magyar irodalom
történetírás szempontjából is igen fontos és 
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