
Irodalomtörténeti 
Költemények 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE 
ÉS A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 

E:::; 
A K A D É M I A I K I A D Ó , B U D A P E S T 

1967 

[ SZEGED! TUDOMÁNYEGYETEM 
Mapar ifitósitírííuü Mtítöi& Kölntől , 



I R O D A L O M T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K 
1967. LXXI. évfolyam 1. szám 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 

Barta János 
Király István 
Klaniczay Tibor 
Ne'meth G. Berla 
Somogyi Sándor 
Sőtér István 
Szauder József 
Tolnai Gábor 
Varga József 

SZERKESZTIK 
Klaniczay Tibor 
Németh G. Béla 
felelős szerkesztő 

SZERKESZTŐSÉG 

Komlovszki Tibor 
t i tkár 
V. Kovács Sándor 
Rigó László 
Tarnai Andor 

Budapest XI,, Ménesi út 11 — 13. 

Bóta László: A Madách— Rimay-kódexek szerelmes 
versei 1 

Kókay György: Bessenyei György ismeretlen folyóirata 25 
Juhász Ferencné: A szecesszió egy Bródy-regényben 35 

Kisebb közlemények 
Sólyom Jenő: Az Orthographia Ungarica helye az iro
dalomtörténetben. 46— Varga Imre: Barakonyi Ferenc 
az újabb adatok tükrében. 50 — Scheiber Sándor: Vers
indítékok és verses üzenetek Arany János szerkesztői 
irataiban. 55 — Csaplár Ferenc: Havas Gyula. 57 — Pór 
Péter: Adalék egy korszakváltáshoz: két verselemzés. 
61 — Komlós Aladár: József Attila és Carlyle. 65 

Adattár 
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint Tokaj-vidéki évei
ből. 66 — Gyenis Vilmos: Adalék a francia forradalom 
irodalmának magyarországi terjedéséhez. 67 — Nizsa-
lovszky Endre: Eötvös József két levele Haynald Lajos 
érsekhez. 72 — Turányi Kornél: A „Szépirodalmi 
Koszorú" programja. 78 — Szabó Ferenc: Ady Endre 
diákkori verse 1893-ból, egy emlékkönyvben. 78 — 
Bustya Endre: Babits Mihály levélváltása Sényi Lász
lóval, 79 

Szemle 
Barta János: Élmény és forma (Csetri Lajos) 
Péczely László: Tartalom és versforma (Kecskés 

András) 
Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Francia

ország (Bán Imre) 
A forradalom és szabadságharc levelestára (Oltványi 

Ambrus) 
Kardos László: Tóth Árpád (Kardos Pál) 
Tanulmányok a csehszlovák—magyar irodalmi kapcso

latok köréből (Bojtár Endre) 
Johann Andritsch: Studenten und Lehrer aus Ungarn 

und Siebenbürgen an der Universitat Graz (1586— 
1782) (Jenéi Ferenc) 

A magyar irodalom bibliográfiája. 1958. (V. Kovács 
Sándor) 

E. Abaffy Erzsébet: Sopron megye nyelve a XVI. 
században. — Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. — 
M. Császár Edit: Molnár György, a rendező. — Csathó 
Kálmán: írótársak között. — Kovalovszky Miklós: 
Egy Ady-vers világa. — Balogh Edgár: Hét próba. — 
Markovits Györgyi: Üldözött költészet. — Shakespeare-
tanulmánvok. — Csanda Sándor: Hidak sorsa. — 
Szemlér Ferenc: A költészet értelme. — Diószegi 
András: Gábor Andor. — Osváth Béla: Türelmetlen 
dramaturgia. — A Newyorktól a Hungáriáig. (Szath-
mári István, Csapodi Csaba, Németh G. Béla, Tálasi 
István, Láng József, Varga Rózsa, Lőrinczy Huba, Rigó 
László, Alexa Károly, Suhai Pál Tóth János, Kálmán 
László, Dévényi Iván) 

82 
85 

90 
93 
96 

98 
100 

106 



BŐTA LASZLO ' — • f 

A MADÁCH-RIMAY KÓDEXEK SZERELMES VERSEI* QPJ 

A Madách-Rimay kódexekre, helyesebben Madách Gáspár kézirataira Radvánszky 
Béla hívta fel először a figyelmet. Sajókazai levéltárának rendezgetése közben akadt rá erre az 
értékes kéziratcsomóra, amelyben Rimay János különböző verses és prózai műveit, valamint 
Madách Gáspár néhány versének eredeti fogalmazványát és másolatát vélte felismerni. Közölte 
is ebből Madách Gáspár műveit, majd rövidre rá elkészítette Rimay munkáinak teljes kiadását 
is.1 A tudomány napirendre tért a gazdag hozamú felfedezés eredménye fölött, s a Rimay-kutatás 
a szövegvizsgálatokat illetően elintézettnek látván feladatát, békét hagyott a kéziratok további 
tanulmányozásának, amelyek különben is jó ideig hozzáférhetetlenek voltak. Kerek ötven 
esztendőnek kellett eltelnie, míg aztán Eckhardt Sándor a Rimay-életmű kritikai kiadásának 
munkálatai kapcsán újólag vallatóra fogta a szövegeket, s vizsgálatai érdekes eredményekkel 
lepték meg az irodalomtudományt.2 Megállapította, hogy azok a Rimay és Madách Gáspár 
verseit tartalmazó bőrbe kötött kéziratok, amelyeket Madách —Rimay kódexek néven újab
ban az Országos Széchényi Könyvtárban őriznek3 (összesen három, kötet, egy kötet elveszett) 
tulajdonképpen nem is kódexek, hanem különálló kis füzetkék gyűjteményei, kolligátumok. 
E füzetkéket korábbi tulajdonosuk, Radvánszky Béla különítette el egymástól és foglalta 
kötetekbe „Rimay János hátrahagyott munkái I —III", illetve „Sztregovai Madách Gárspár 
versei" címen. Az íráskép, valamint a szövegek ortográfiájának vizsgálata alapján úgy találta, 
hogy a füzetkék elejétől a végéig Madách Gáspár kezeírásai, eredeti Rimay fogalmazvány egy 
sincs közöttük. Ennél fogva a Madách-Rimay kódexek tartalmát, ha külön nyomós ok 
nincs rá, nem lehet egytől egyig Rimaynak tulajdonítani, mint ezt kiadásában Radvánszky 
Béla tette, hanem azokban Madách Gáspárnak vagy más ismeretlen szerzőnek a műveit kell 
látnunk.4 Mindezek alapján Eckhardt a Rimay kritikai kiadásból kihagyta azokat a korábban 
Rimaynak tulajdonított műveket, amelyeknek szerzőségét más oldalról bizonyítani nem tudta, 
így az I. kötet 2. füzetének szerelmes verseit (31 —42. l.)s az 5 —6. füzet énekeit, közöttük Cato 

* Felolvastatott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Magyar Szakosztályának közös felolvasó ülésén 1966. már'c. 1-én. 

Sztregovai Madách Gáspár versei. 1590—1647. ItK 1901. 129—152.; Rimay János 
munkái. A Radvánszky- és a Sajókazai-kódexek szövege szerint kiadja b. RADVÁNSZKY BÉLA, 
Bp. 1904. 
' . 2 Rimay János összes művei. Összeállította ECKHABDSC SÁNDOB. Bp. 1955. 

;i Quart. Hung. 3245 1-2., 3246. 
4 Más szerzőre azonban Eckhardt is csak a Balassa János énekét illetően gondol, amiről 

viszont legutóbb GEBÉZDI RÁBÁN éppen azt próbálta valószínűsíteni, hogy az is Madách Gás
pár szerzeménye. (ItK 1965. 692.) A „Pöngését koboznak" kezdetű énekről azt mondja, 
hogy ,,Madách legsikerültebb verse, — ha ugyan tőle való". A kódexek többi, nem Rjmaynak 
tartott darabjáról pedig egyenesen bizonygatja, hogy azok csak Madách Gáspár szerzeményei 
lehetnek, (i. m. 163—166.) 

5 Ez a füzet is, mint a kódexbe kötött még néhány alakilag és tartalmilag is elkülönít
hető levélcsomó, csonkán maradt ránk. Eredetileg legkevesebb nyolc levélből állott, amiből 
ma már csak öt van meg, az 1., 2. és az utolsó előtti 7. levél hiányzik. A füzet fedő, vagy elő-

1 Irodalomtörténeti Közlemények 1 



distichonáinak fordításait (79 — 126. 1.), a II. kötet 1. füzetének vegyes tartalmú énekeit 
(3 — 18. 1.), a 4. és 6. füzet értekezéseit: az ,,Orvosságh avagi Praeservativum az dögös Pestis 
halálban" címűt (89 —110. 1.) és a paráznaságról szóló hosszabb töredékes munkát (141 — 
170. 1.), valamint a még lappangó III. kötet moralizáló verseit.6 

A Rimay életmű revíziója, amelyet annakidején nagy érdeklődés kisért, nem keltett 
különösebb visszhangot. Eckhardt Sándornak a kódexbeli versek szerzőségére vonatkozó 
eredményeit mind ez ideig nem vonta kétségbe senki, hanem elfogadta és magáévá tette azt az 
irodalomtörténetírás is.7 Pedig a dolog nagyon úgy néz ki, hogy Rimay és Madách Gáspár versei 
körül nincs minden rendjén. Eclthardt Sándor módszere, amellyel a két költő verseit egymástól 
elkülönítette, direkt módon, kívülről közelíti meg a kérdést, a szövegekben csak a durvább, 
szembeötlőbb stílusbeli és formai sajátosságokat veszi észre, aprólékosabb részletvizsgálatokra 
már nem tér ki. Ez a nagyvonalú szigorúság, ha itt-ott buktatókat is rejt magában, mindeneset
re megóvta őt attól, hogy idegen, nem hiteles verseket is felvegyen Rimay énekei közé. Ez már 
önmagában is minden kisebb hiányossága ellenére komoly érdeme a kritikai kiadásnak. De bár
mennyire megnyugtató legyen is ez számunkra, azt már a legszigorúbb óvatosság mellett sem 
helyeselhetjük, hogy olyan műveket utaljunk át Madách Gáspár számlájára, amelyek kimu
tathatóan nem az ő szerzeményei. Ha ugyanis Eckhardt szelekciós módszerének ellenpróbáját 
megcsináljuk, kiderül, hogy az inkriminált darabok egy része nem lehet Madách Gáspár szer
zeménye, hanem azok gazdáját vagy Rimayban, vagy még eddig ismeretlen személyben kell 
keresnünk. Rimay szerzőségét nem lehet kizártnak tekinteni, mert köztudomású, hogy a kódex
ben több olyan hiteles Rimay ének is található, amelyet más forrásból nem ismerünk; így 
az I. kötet 4. füzetében a következő darabok: Mit jegyez ez kép . . ., Boldog az ki gonoszt 
kerül. , ., Illik énnekem édes Istenem . . ., Reménységem vagyon nekem . . ., Az Ur engem 
sanyaríta . ., és az Ez asztalhoz mostan . . . kezdetűek. Ez énekek közül csak kettőről tudjuk 
határozottan, hogy Rimayié,8 a többit azon az alapon tulajdonítjuk Rimaynak, hogy a hiteles 
darabokkal együtt egy füzetben fordulnak elő, másrészt, tartalmi és formai tekintetben is 
igazodnak a költő többi énekeihez. Ez utóbbi szempont fontosságát nem lehet eléggé hang
súlyozni, mert ez nemcsak jogalapot, de szövegfilológiai tanulságaival kiindulópontot is nyújt 
több kétségbevont hitelű ének ismételt revíziójához. Eckhardt Sándor fő érve, amellyel az 
eddig Rimayénak tartott énekeket megvádolta, az volt, hogy egyrészt az énekek formailag 
gyengébbek, tökéletlenebbek Rimay hitelesnek ismert műveinél, másrészt, hogy e versek már 
csak azért sem lehetnek Rimay alkotásai, mert leírójuk, Madách Gáspár e szövegeken annyi 
módosító javítást, toldást eszközölt, hogy ezeket Madách eredeti fogalmazványainak kell 
tartanunk. ,,Ilyen változásokat Rimay szövegén nem mert volna tenni bátyját nagyon tisz
telő unokaöccse" — mondja Eckhardt.8 Az alábbiakban ez érvek helytállóságát fogjuk meg-

zéklapjaként odakötött,'mindkét oldalán beíratlan tiszta levél (14. sz.) eredetileg nem tarto
zott a füzethez; csak a kötésnél ragasztották hozzá a hiányt jelölő, s közvetlenül utána követ
kező ugyancsak tiszta levélhez (15. sz.). A füzetben 15 szerelmes vers található, egy kéztől, 
egyféle tintával folyamatosan leírt másolatban. Az első „Ne gondold szerelmem" kezdetű 
vers az elején, a tizennegyedik ,,Örülj immár lelkem" kezdetű pedig a végén csonka. Ezen kívül 
a hiányzó 7. levéllel bteonyosan kettő, az 1. és 2.^1evéllel pedig feltételezhetően még további 
három vers pusztult el. Eredetileg tehát kb. 20 verset tartalmazott ez a füzet. 

6 A kódex részletes leírását lásd ECKHABDT i. m. 162—165. 
7 KLANICZAY TIBOR: Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. 

MTA I. OK XI. 1—4. sz.; Magyar költők XVII. század. Összeállította JENEY FERENC. Bp. 
1956. 187—200.; A magyar irodalom története. II. köt. Bp. 1965. 17. 

8 A ,,Reménségem vagyon nékem" kezdetű ének versfejei Rimay nevét adják (RIMAIE)V 
az „Egy asztalhoz mostan" kezdetűnél pedig az ének élén a költő monogramja szerepel: 
Leges mensales J. R. Rimay János összes művei. 66. és 121. 

»I. m. 164. 
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vizsgálni és a bennük megbúvó ellentmondások felfedésével kétségbe vonjuk azok kizárólagos 
bizonyító erejét. Az így nyert eredmények alapján azután a versek tartalmi, de főleg formai 
elemeinek; stílusbeli sajátosságainak elemzésével megpróbáljuk kimutatni, hogy az Eckhardt 
által Madáchnak tulajdonított művek egy része nem lehet az ő szerzeménye. 

Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy a másoló Madách Gáspár milyen magatartást 
tanúsít a hitelesnek tartott kódexbeli Rimay művekkel szemben. Igaz-e az, hogy ő annyira 
respektálta volna a nagy költő rokon művészetét, hogy szövegein másolás közben vagy később 
nem igazított tudatosan. Hogy rossz másoló volt, s elementáris értelmi összefüggéseket sem 
ismert föl, minek folytán szövegei hemzsegnek a leglehetetlenebb elírásoktól és ortográfiai 
lapsusoktól, azt a kritikai kiadás szövegkorrekciói világosan bizonyítják. Azt azonban, hogy 
tudatosan is alakított volna Rimay szövegein, maga Eckhardt sem vette észre, ami mond
juk a prózai szövegek esetében elég nehéz is, mert itt a forma kevésbé kötött, és a szöveg értel
mileg sincs annyira alárendelve a forma követelményeinek, mint a versben. Az utóbbinál 
könnyebb az idegen kéz garázdálkodását lelepleznünk, különösen, ha olyan korrektor keze
munkájáról van szó, akinek jóformán nincs formaérzéke a vers iránt. A Madách —Rimay 
kódexek I. kötetének 4. füzetében fekvő, már említett hiteles Rimay versek között kettőben 
figyelhetünk meg olyan szövegkorrekciókat, amelyek nem rossz olvasatból származtak, értel
mileg is suták, nem helyénvalók és minden esetben rontják a szótagszámot. így az „Illik énne
kem édes Istenem" kezdetű énekben, amely 10, 6, 10, 6, 11, 7, 6 szótagszámú sorokban van 
írva, a másoló három esetben is az utolsó sor szótagszámát kettővel megtoldja és kilencre 
egészíti ki: 

Érdemem felett szent ismeretedet 
Üdvösségem örök útjára 
Belém szerkesztetted. (Rimay J. összes művei 65. 1. 5—7. s.) 

Kiragadtál körmös kezéből 
S mentté tetted fejem (im. 66. 1. 27 -28 . s.) 

Ha ezt tágítom, kedvedet vadítom 
S kárhozatra való bűnömmel 
Magamot nagyítom (uo. 33—35. s.) 

Hasonlóképpen az ezután következő „Reménségem vagyon nekem" kezdetű énekben is két 
helyen indokolatlanul megnő a szótagszám: 

Igazítlak csak az ő érdemére (im. 67. 1. 30. s.) 

Mustra nélkül csak hátam megé vetem (uo. 36. s.) 

Hogy itt nem a szerző gondatlanságával, hanem a másoló tudatos interpolációjával állunk 
szemben, azt véleményem szerint nemcsak az bizonyítja, hogy a kitűnő formaérzékkel rendel
kező Rimay ilyen fölösleges és teljesen elkerülhető szótagszaporítást sehol sem alkalmaz, 
de az is, hogy a szótagpótlás két helyen értelmileg is homályosítja a mondanivalót. Az örök 
jelző az útjára szó előtt nem fejez ki semmit, sőt egyenesen zavaró. Hasonlóképpen a 34. sor 
való szócskája is, amely teljesen megbontja a mondat értelmét. Nem kétséges, hogy Rimay 
szövegezésében eredetileg így állhatott ez a modat: 

Ha ezt tágítom, kedvedet vadítom, 
S kárhozatra bűnömmel 
Magamot /lágyítom." 
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A másolót a hagyitom ige rossz olvasata zavarta meg,9a s hogy értelmet adjon a mondatnak, köz
beszúrta a való szócskát, amellyel tovább rontotta a szintaxist és a szótagszám ellen is vétett. 
E néhány példából is, azt hiszem, világosan kivehető, hogy a másoló ösztönösen vagy tudatosan, 
de módosította Rimay szövegeit. Az a tény, hogy szövegmódosításai nem mindig rossz olvasat
ból adódnak, arra enged következtetni, hogy bár igen hibásan, de ez esetben nem szolgai 
módon másolt. Ahogy Balassi megengedte Rimaynak, hogy verseit megigazítsa, Madách Gáspár 
sem látott abban kegyeletsértést Rimayval szemben. Mi következik ebből? Mindenekelőtt az, 
hogy a Madách —Rimay kódexeknek azok a darabjai, amelyekben a fenti példákhoz hasonló 
tudatos tartalmi és formai módosítást figyelhetünk meg, amelyek nem javára, de hátrányára 
váltak a szövegnek, vagy ahol pusztán csak olvasatból adódó bosszantó elírásokat is találunk, 
— nem lehetnek a lejegyző saját szerzeményei. Nem azért, mert feltételezhető, hogy ha mégoly 
rossz másoló volt is az illető, a saját írását azért el tudta olvasni. És ha saját műveit írja vagy 
másolja, az értelem logikája vezeti tollát még akkor is, ha öntudatlanul vét is a stílus világos
sága vagy a versforma szabályai ellen. Erről nem nehéz meggyőződnünk, ha a kódexek tartal
mát ebből a szempontból tekintjük végig és rendszerezzük. Kiderül ugyanis, hogy a kéziratok
nak csak egyes, tematika, hangvétel, stílus, versforma szempontjából is jól elkülöníthető részei 
mutatnak ilyen másolásból és kis számban korrigálásból eredő elírásokat, míg a kéziratok másik 
csoportjánál ilyen természetű szövegtorzulás nem figyelhető meg. A kódexek versanyagának 
átnézésénél úgy találtam, hogy az I. kötet 4. füzetének hiteles Rimay-versei mellett ugyané 
kötet. 2. füzetének szerelmes énekei mutatnak olyan szövegtorzulásokat, amelyek teljesen ki
zárják azt, hogy a másoló saját szerzeményeinek tekintsük. Az énekek másik csoportja, amely 
tartalmilag és formailag is elkülönül az imént említettektől, bár darabjai szintén nem eredeti 
fogalmazványok — ilyen csak néhány található közöttük —, hanem menet közben vagy később 
javított, tisztázatnak készült másolatok. (Még a két kidolgozásban meglevő énekek is mind 
ilyenek.) Az itt alkalmazott korrekciók olyan természetűek, hogy a szerző igazításainak, simít-
gatásainak is felfoghatók. Külön vizsgálatot érdemelne ebből a szempontból a cím nélkül fenn
maradt, paráznaságról szóló terjedelmesebb prózai munka és az ,,Orvosság, avagy praeserva-
tívum az dögös pestis halálban" c. ugyancsak prózai elmélkedés, amelyek közül különösen az 
előbbi aligha tekinthető Madách Gáspár szerzeményének, hanem alkalmasint egy latin kézirat
ból való fordítás tisztázatnak készült másolata. 

A Rimay-versek hibás módosításai és aláírásai már önmagukban is elégségesek lennének 
ahhoz, ha más oldalról nem is tudnánk Rimay szerzőségét bizonyítani, hogy ezeket a verseket 
ne tekintsük a másoló szerzeményeinek. Még inkább áll ez a 2. füzet 15 szerelmes versére, ahol 
nagyobb számban fordulnak elő egészen kirívó, másolásból eredő lapsusok. A következőkben 
ezeket a szövegtorzulásokat fogjuk közelebbről szemügyre venni. A kérdéses szöveget a kézirat 
alapján eredeti helyesírásban idézzük, mivel a Radvánszky-féle kiadás szöveginterpretációja 
pontatlan és sok tekintetben félreértésre adhat okot. A nyomonkövethetőség kedvéért azonban 
ennek a kiadásnak sor- illetve lapszámait adjuk meg, természetesen zárójelben feltüntetve a 
Madách —Rimay kódex (a továbbiakban M—R) jelzeteit is. 

9£Z Vö.: SZARVAS—SIMONYI: MNYSZ. I. 1253. h. — Érdekes, hogy Szegedi Lénárd 
Cantus Catolici-jában (RMK. 1. 1159. sz.), amelyben több erősen átdolgozott Rimay vers 
is található a kérdéses szövegben szintén nagyítom áll hagyitom helyett: 

Ha ezt tágítom, 
Kedved vadítom; 
Drága üdvözítőm 
Ujjabb bűnömmel magamat nagyítom. (180. 1. -Stoll 

3 Béla szíves közlése) 
Ez a változat azonban állításunk ellen jóformán semmit sem bizonyít. Csak azt mu

tatja, hogy a Cantus Catolici szövegének is a Madách féle másolat valamelyik kézirata szol
gált alapul. A strófa két utolsó sorának átírása szemmel láthatóan a tévesen másolt nagyítom 
ige érdekében történt. 
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Radvánszky kiadásában a 11. számú (M—R I. 16a) „Ne gondold szerelmem" kezdetű 
énekben ilyen sorokat olvashatunk: 

Es swkos orviwel sirafsalis áznak (23. 1. 3. s.) 
Magad es szemeid okos (a) fzerelmednek (uo. 21. s.) 
Tarchiad megh lelkemet meli légien keblenben (uo. 28. s.) 

A három sorban öt olyan hiba van, amit a szerző, ha saját verseit írja vagy másolja, semmi 
esetre sem követhetett volna el. Az első sor értelmetlensége a legszembetűnőbb: az eredeti
ben az értelemből következtethetőleg szü keservivei állt, melyet azonban a másoló nem tud
ván elolvasni ennyire képtelen torzítással adott vissza. A következő sorban az oka szó helyett 
először okos-t írt, de később a második szótagot átírta a-ra. Az utolsó sor keblenben alakja 
nyilván keblemben akar lenni, de így is rossz, mert a strófa értelme akárcsak a 21. sor szerelmed
nek szava esetében éppen fordított birtokos vonzatot követel: 

Magad és szemeid oka szerelmemnek, 
Tartsad meg lelkemet, mely legyen kebledben, 

A 13. sorban az óv ige ható alakjának alanyi ragozása, a hiányos szótagszám és a rím figyel
meztet a másoló felületességére: 

Ez vetkemtwl ugian nem ohat magadat (uo. 13. s.) 
Azért ez vétkemet szabadfzagaban hadt 
En édes fzep Solimom te íze legi hozam vadd 
Kezemnek ket fzarniad simiogatnia (sic) hadd 

A különben kínosan pedáns rímek és a fegyelmezett metrum egyenesen megkövetelik a kér
déses sor rekonstrukcióját, amely eredetileg így állhatott: 

Ez vétkemtül ugyan nem óhadd te magad.10 

A 12. számú (M — R 1. I6b) ,,Nagy példát adhatok" kezdetű ének utolsó strófája értel
metlenséggel zárul: 

Hailok mert az rofsak minden hífság sóóra 
Mint afsu fa levél szeel fu (l)allafsara 
Bechwlik es tartiak magok közt nagiobra 
Ky közülünk köztök többet haitott raita (24. 1.) 

Nem kétséges, hogy az utolsó sor az eredetiben így állhatott: 

Ki közülünk köztük többet hajtott arra, v. bura. 

Az utóbbi változatot a rímen kívül különben Balassinak majdnem szó szerint azonos strófája 
is javasolja: 

Indulnak oly könnyen mert ők idestova, 
Mint szintén asszu ág szél fuallására, 
Becsülik magok közt s tartják legnagyobbra, 
Azt, aki közülünk többet ejtett bura. (117. I.)11 

10 Eckhardt nem utolsósorban erre a másoló sutaságából eredő rímbotlásra alapítja azt a 
véleményét, hogy ezek az énekek nem lehetnek Rimay alkotásai/mert ő — mint mondja — az 
-at tárgyragú végződést az -ad végű más szavakkal sohasem rímelteti, i. m. 164. 

11 Balassi Bálint összes művei I. Bp. 1951. 
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Itt kell megjegyeznem, hogy az 5. sor mondatának: „Meltoo személi magad ne kőzd-méltat
lanhoz", kőzd azaz kösd igeszavát Radvánszky tévesen kezdj-nék olvasta, amivel eltorzította 
a mondatot. 

A 13. számú (M —R I. 16b) „Kiki terhét vállán" kezdetű ének két sora homályos; 
ezt olvassuk: ^ 

Engem haát szerelmem kL twzeben nevelt 
Nem chudalhatome hogi langóm el nem nielt (25. 1. 5—6. s.) 

A másoló elírása következtében itt is értelmileg bomlik meg a mondat. Az inverziót helyesen 
így lehetne feloldani: Nem csudálhatom-e hát, hogy szerelmem lángja, ki tüzében nevelt, en
gem el nem nyelt? Különben a következő' versszak birtokos vonzata is: „Hogy tüzének habja12 

erőm fölött nem hat" világosan mutatja, hogy a lángom helyett lángja állt az eredetiben.'3 

Rimay is hasonló értelemben fogalmaz: 

Éjjel nappal égek szerelmének lángjával. (Ím. 53, 1.) 

A 14. számú (M—R I. 17a) „Bírja bár akárki" kezdetű énekben a másoló 9. sort rosz-
szul olvasta ami által teljesen megfordította a mondanivaló értelmét: 

Ellien de ugi hogi chiak verjen kinozon (25. 1. 9. s.) 

Később, amikor átolvasta az egészet, észrevette a hibát, és egy ne szócska, valamint 
az s kötőhang betoldásával és a chiak kihúzásával helyreállította ugyan a mondat értelmét, 

.de egyben elrontotta a metrumot. A sor így tökéletes: . 

Éljen, de ne úgy, hogy csak verjen s kínozzon. 

Radvánszky szövegkiadásában csak részben fogadta el a másoló utólagos korrigálását 
és a sort így hozza: 

Éljen, de ne úgy, hogy verjen, kínozzon. 

A 15. számú (M — R I. 17a) „Szerelemtől csak kár" kezdetű ének két sorában találunk 
olyan természetű botlást, ami a mechanikus másolásból eredő figyelmetlenségre utal: 

S nuigodgiekis (sic) ki ki (sze) kegießenek mellin 
S kittől lehet kestis chef (l)rejlien hwwellin (26.}. 11-12. s.) . 

Az első sorban nyílván szeretöjé-\ akart írni, a másik botlás indítékát nem ismerjük. 

A 16. számú (M — R I. 17b) „Semmi alatt nincsen . . ." kezdetű ének 2. sorában Rad-
vánszkynál tőviben-t olvasunk, holott a kéziratban helyesen toriben, azaz tőrben áll. A sor elején 
a mint szócska át van húzva, amit a másoló különben helyes nyelvi ösztönnel írt le, de azonnal 
észrevette a botlást és mint ritmusrontót kihúzta. A 10. és a 13. sorban a szótagszám eggyel 

12 Vö.: Enyedi Gy.: Gisquardus és Gismunda. RMKT VIII. 235.: Szerelemnek olthatat
lan tüz lángja, Ez vitt engem sebes tüze habjába. (411—'412. s.); Verseghy Ferenc: Rikóti 
Mátyás. II. dal. Szöveggyűjt. a felv. és ref. kor irodalmából. 1. r. Bp. 1952. 327.: habzó tüze 
pedig gyengén pirosodni. 

13 Vö.: Vásárhelyi Daloskönyv. RMKtár 15. Bp. 1899. 37. XIV. é. 16. s.: Mert gyötör 
engem(et) szerelmednek lángja. 
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kevesebb, ami azért feltűnő, mert az egész 15 énekből álló verscsoportban ilyen csorbulás 
vagy szótagnövelés mindössze csak nyolc esetben fordul elő,14 s ennek kivétel nélkül mindig 
a másoló figyelmetlensége az oka. A 10. sorban a ninch helyett ninchen állt az eredetiben, 
mert csak így jó a ritmus: 

Elég az hogy nincsen te kivöled erőm (27. 1.) 

A 13. sorban levő szótaghiány Radvánszkynak is feltűnt, amit egy es kötőszó suta be
toldásával próbált korrigálni, ennek olvasva a kódexben más kéztől származó későbbi olvas
hatatlan bejegyzést. Ezzel viszont a cezúra szenvedett csorbát, amely pedig másutt sehol sem 
vágja ketté a szót: 

Ebreft (és) eleft engem az te keet szemed (27. 1.) 

Valószínűleg a szép szócska maradhatott ki a másolatból, amely szinte kívánkozik 
is a szemed szó elé. így jó a cezúra és helyreáll a szótagszám is: 

Ébreszt, éleszt engem az te két szép szemed.15 

Í 

A 17. sorban a niered igeszót csak Radvánszky olvasta méred-mk, amivel teljesen értel
metlenné tette a mondatot. Az utolsó sorban a sok szó más kéztől származó későbbi betoldás: 

Ha fgep számnak saddal sok szép chiokokat atsz (27. 1.) 

Itt látszólag a másoló a sok szó kihagyásán kívül nem követett el egyéb felületességet, mégis 
szinte bizonyosra vehetjük, hogy a szép jelző eredetileg a kedves szájára vonatkoztatva 
a száddal szó előtt állt. Rimay is így használja: 

Szép szád teljes mézzel, nyelved bölcs beszéddel (im. 56. 1.) 
A 17. számú (M —R I. 17b) „Egy szép rózsaszálat" kezdetű versnek az utolsó strófája 

problematikus. A másoló nem tudván jól elolvasni a szöveget, nem foghatta fel annak értel
mét sem: 

Ez kultem rozaert nem kivanok nagiot 
Chiak hogi haich en hozam fzerelmes orchadot 
Kire ragaztotad Ize,p piros rozadat 
Hogi (annath) annak siwhafsa illeteö zagodoth (27. 1.) 

Látható, hogy az utolsó sor értelmetlensége teljesen megzavarja a különben költőileg igen 
szép gondolatot. Hogy eredetileg ez a sor nem így állt, azt bizonyítja, hogy a másoló először 
annath-ot írt,16 de mivel a következő szívhassa ige végéről az m személyrag hiányzott, vagy 
azt nem tudta kivenni, áthúzta az annath-ot és annak-ra javította, amivel azután végkép elron
totta a sor értelmét, amely helyesen így lehetett az eredetiben: 

Hogy onnat szívhassam illető szagodot. 

11 14. sz. ének 9. sor; 16. sz. 10, 13, 20. s.; 18. sz. IL, 12., 14. s.; 21. sz. 2. és 15. sor. 
(R. J . munkái Bp. 1904. 25-31.) 

15 Vö.: Rimay: szeme szép világa, szép képét, (52.); szép vékony alakja, orcája szép 
teljes (53.). 

16 Vö.:.Annath adok én feldemben RMKT I. Bp. 1877. 5. 1. 79. s. 
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A következő 18. számú (M —R I. 18a) „Látod ez gyöngy szemet" kezdetű énekben há
rom pontatlan szótagszámú sor hívja magára a figyelmet. Nehéz feltételezni, hogy az a rutinos 
költő, aki ezeket a Balassihoz sem méltatlan szép szerelmes verseket írta, s aki kiváló formaér
zékről tesz végig tanúságot, ilyen elementáris metrikai hibákat vétett volna. Itt is, mint 
a korábbi esetekben, minden bizonnyal a másoló felületességével állunk szemben. A kérdéses' 
sorok a következők: 

Ne vond megh haat twlem tejs kedvedet (28. 1. 11. s.) 
Had foglialiam belem egeslen szerelmedet (uo. 12. s.) 
Tóres nelkul adgia kezeidnek haioltat (uo. 14. s.) 

A 11. sorban a kedvedet előtt a víg szócska állhatott, ugyanúgy, mint a 11. számú ének utolsó 
előtti sorában: Víg kedvedet penig . . . (24.1.) A 12. sor szerelmedet szava ritmusrontó; a fogal
mazványban e helyett telkedet, vagy szívedet állott (?). Az utóbbit a másoló talán rövidítés
nek foghatta fel s ezt feloldva szerelmedet írt helyette. A 14. sor kevésbé problematikus. Itt 
több mint valószínű elírásról van szó, még pedig két helyen is. Az előző sor értelméből követ
kezik, hogy az adja helyett adjad állott a kéziratban, a kezeidnek pedig egyes számban lehe
tett: kezednek. 

A 19. számú (M—R I. 18a) ének első sorában a látom ige helyett ragozott főnévi ige
neves alakot követel a mondat értelme: 

Oly nehéz nem lat(n)om elótem járnia (28. I.)17 . 

A t8. sorban a javítás mutatja, hogy a másoló előbb vigadozna-t írt, amit azután zárójelbe 
tett és almodozna-ra. javított: 

Ha hunne kis (sic) elmem vele álmodozna (uo.) 

Ennek a változatnak eredetiségét Balassi párhuzamos sora is bizonyítja: 

Ha szinte aluszom is álmodozom vele (im. 53. 1.)v 

A 7. sör hunná szavát Radvánszky a rím kedvéért ügyetlenül hunyja-ra javította, ahelyett, 
hogy inkább az első sor sorvégi igeszójának (kívánja) helytelen ragozását korrigálta volna. 
Nem kétséges ugyanis — és ezt az un(n)a, hunná, álmodozna rímszavak feltételes módja bizo
nyítja —, hogy az első sor mondatának állítmányát is feltételes módban fogalmazta a költő. 
De ha más nem, a kívánja alak tárgyas ragozása is elárulja a másoló Madách Gáspár keze
nyomát, aki másutt is gyakran használ alanyi ragozás helyett tárgyas ragozást. 

A 20. számú (M —R I. 18b) énekben egy helyen a rím követel igazítást. A 30. sorban "az 
egiezet szó helyett egyesség állott, mert csak ez rímel a heledhég, idegeníséég sorvégekkel. 
A 27. sor megh epeth szavát csak.Radvánszky olvasta megépét-mk, amivel elrontotta a rímet. 

A 21, számú (M—R I. 18b — 19a) ének argumentumában a választétele szó végéről az m 
személyrag lemaradt, ami értelmetlenné teszi a különben is dagályos mondatot. A másoló szem
mel láthatólag most sem ügyelt a mondat értelmére, mert a kérdéses szót eredetileg valas 
vetele-nék akarta írni s csak később javította át a v-t /-re: Az en fziwem gioniorkodtető szerelmef-
sem ekés (Sz) szemelienek kedves iraísara való válás (v) fetelem. A 2. sorban a szótagszám eggyel 
több, a 15.-berij eggyel kevesebb. A3, sorban betűt helyett betwk-tt, a 12.-ben kedved helyett 
kedvet, a 14.-ben tőled helyett tolem-ei (Adod is értenem Tőlem eljotelem,), a 15.-ben mint 

17 A sor értelmetlensége különben Eckhardtnak is feltűnt: i. m. 163. 
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helyett mmtf-et, a 18.-ban ez helyett '.s-t, a 20. sorban pedig bukását helyett bochiafsat olva
sunk. E pontatlanságok közül különc sen az utóbbi szembeszökő, mely képtelenségével fényt 
vet a másoló módszerére is. Ez és a legelsőnek kipécézett sMos orviwel alak kétséget kizáróan 
amellett bizonyít, hogy Madách nem diktálás vagy értelemszerű előreolvasás után rótta 
a sorokat, hanem a legprimitívebb módon szótagolva csak betűket másolt. 

A 23. számú (M —R I. 19b) énekben hasonló elírásokkal találkozunk. Jellegzetes máso-
•lási hiba, hogy t helyett d-t ír a másoló. így pl. a 10 — 11. sorban ez áll: 

Légien jokal áldod 
Hogi hoza fogadod (32. 1.) 

holott helyesen így kellene: 

Legyen jókkal áldó«, 
Hogy hozzá fogadó«, . 

De ennél sokkal tanulságosabb a 21. sorban olvasható értelmetlenség: 

Varion vigh örömmel 
Mert enis jo kedvel 
légiek sep szemelíihez. 

Nem kétséges, hogy az eredetiben megyek állott a legyek szó helyett, aminek kezdőbetűjét a ' 
scriptor úgy látszik nem tudta kivenni s ezért torzította el a szókezdő Aí-et úgy, hogy azt 
másnak mint l-nek nem lehet olvasni. 

Azt hiszem, az itt felsorolt esetek nagy száma minden ellenvetéssel szemben meg
győzően bizonyítja, hogy e versek nem lehetnek'a másoló Madách Gáspár alkotásai. A szöveg
ben észlelt torzulások, rím és szótagbotlás egytől-egyig mind olyan természetűek, hogy azokat 
csak a másoló felületességével, ügyetlenségével lehet magyarázni.,Ha pedig ez így van, akkor 
nem lehet igaza Eckhardtnak, aki a verseket csupán az írásforma és egy-két szembeötlő javítás 
alapján Madách Gáspárnak tulajdonítja.18 A javításokkal a másoló egy esetben'sem a szerzőt, 
hanem saját botlásait, tévedéseit igyekezett korrigálni. Ez utóbbi még akkor sem mondana 
ellent állításunknak, ha mondjuk a szerzőt korrigálná, mert éppen az Eckhardt által is Rimay-
nák tulajdonított versek esetében láttuk, hogy a másoló, ha szükségét látta, nem idegenkedett 
Rimay szövegének módosításától sem. De Madách szerzőségét más szempontból is kizártnak 
kell tekinteni. Egy olyan költő, akinek alig van egy strófája is, amely nyelvileg és metrikailag 
hibátlan lenne, ilyen énekeket nem írhatott. Nyelve nemcsak hogy nem költői, de annyi régi 
onalizmussal és pongyolasággal terhes, hogy azt nem lehet a szóbanforgó szerelmes versek szín
vonalával mérni, de még ahhoz hasonlítani sem. Szembeötlő továbbá, hogy az alanyi és tár
gyas igeragozás különböztetésében Madách sokkal következetlenebb és bizonytalanabb, mint 
Rimay vagy a nyelvileg igényesebb kortárs költők, mint Nyéki Vörös Mátyás, Pécseli Király 
Imre és a többiek. Noha a „tárgyas igeragozás szabályai — ebben a korban — nem voltak 
teljesen azonosak a maiakkal, illetőleg a nyelvhasználatban több ingadozást engedtek meg 
ott, ahol ma egyöntetű a szerkesztés"19 mindazonáltal ilyen kirívó helytelenségeket, mint pl. 
dicsérhessem tégedet, dicsérjem végig téged, tégedet imádom, téged letapsolja, marja alattom
ban téged mondással, szárnyaidot fedeztél'én reám, szárnyad alá minket vegyen, oltalmazod 

18 Uo. 
19BÁRCZI GÉZA: A tárgyas igeragozás használata Zrínyi műveiben. Pais-Emlékkönyv. 

Bp. 1956. 214. 
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bennünket stb.20 — Rimaynál nem olvashatunk. 0 ha nem is tudja még, de legalább érzi, 
hogy nyelvünk törvényei nehezen szenvedhetik az olyan tárgyas ragozást, amely a második 
személyre mutat, legfeljebb csak azt engedik meg, hogy a tárgyas igék egyes szám első sze
mélyét ragozhatjuk úgy is, hogy az megjelölje a második személyű tárgyat pl. dicsérlek, imád
lak, oltalmazlak stb. 

Más kérdés az, hogy ha nem lehetnek Madáchéi ezek a versek, akkor valójában kit is 
kell hát szerzőjükként tisztelnünk. Ha Eckhardt szelektív rendszerezéséből indulunk ki, akkor' 
nem lehet másra, csak Rimayra gondolni. Szerinte ugyanis a kódexek csak Rimay- és Madách-
műveket tartalmaznak, az egy ,,Balassa János éneke „kivételével, amelyről azt mondja, hogy 
sem nem Rimayé, sem nem Madáché.21 Rimay szerzőségét ezen az alapon valóban nem lehet 
kizártnak tekinteni. 

De nem lehet más megfontolásból sem. Nehéz, feltételezni ugyanis, hogy ő, aki Balassi 
versein nőtt .költővé és aki mesterének poétái nagyságát éppen a szerelmes versekben látta 
világirodalmi jelentőségűvé kiteljesedni, maga — közel félévszázados költői pályafutása és 
47 éves koráig húzott, hosszú legényélete alatt — mindössze cs£k tíz ilyen verset írt volna. 
Tudjuk, nem volt olyan háborgó lelkű és szenvedélyes trubadúr, mint Balassi, ám a ,,nagy 
csatatéren nem is volt furcsa utolsó". Ä verseiből előbukkanó Ilona és Lídia nevek minden 
bizonnyal személyes kapcsolatokra utalnak és nem rendelésre készült versek megadott nőnevei 
csupán. Joggal tételezhetjük fel — és ez alól kevés költő kivétel —, hogy költői ténykedését 
ő is szerelmes versek írásával kezdte, és ebben a témakörben sokkal gazdagabb volt fájának 
termése, mint amennyit három évszázad viharai után ma még rajta összeszámlálhatunk. A Rad-

,vánszky-kódex ismeretlen redaktora 1610 körül úgy tudta, hogy verseinek gyűjteménye 
— ..ame^vkönvvben mind épen meg voltának, s melyeket ?/ ulta is pgyftvp' nep} sypdhe**^ 
csak ennyire is az mint itt vannak" — a Tiszába esett és^elpusztult. Mi mindent tartalmazha
tott 'eTTTíöteTT^iemTu^julíTde ,,feltehetőleg nagyobb számú szerelmes vers lehetett" benne. 
Már mások is észrevették,22 hogy az ,,Én édes Ilonám" kezdetű ének mint cikluskezdő vagy 
cikluszáró vers ,,egy könyv"-re utal, amellyel mintegy magát ajánlja a költő kedvesének: 

Ajánlom ez könyvvel magam mindenemmel tekélletességedben, 
Gyámolj jó kedveddel, éltess szerelmeddel, viselj főttig kedvedben, (56. 1.) 

A könyv fogalmán ,,az antik és humanista szóhasználat szerint legalább 10—20 darabból álló 
gyújlejDJnyt kell értenünk", ám az említett könyv tartalmát mind ez ideig nem ismerjük. 
Az szinte bizonyosra vehető, hogy ez a ,,könyv" nem lehetett azonos sem a Tiszába esett gyűj
teménnyel, sem pedig a Radvánszky-kódex szerelmes vers anyagával. Az előbbi feltehe
tően a költő addig írt műveinek teljes anyagát tartalmazta, vagy legalábbis mindazokat, 
amelyeket művészi értéküknél, vagy más vonatkozásaiknál fogva kiemelt és elkülönített többi 
írásaitól, hasonlóan mesterének „maga kezével írt könyvé"-hez, amibe legfeljebb, de nem 
feltétlenül benne foglaltathatott az Ilona-ciklus is. A Radvánszky-kódex Rimay-versei pedig 
ennek az elpusztult gyűjteménynek más redakciókból összeírt töredéke csupán. Itt az Iloná
hoz írt éneken kívül még egy Lídiának címzett is szerepel, ami már önmagában véve kizárja 
azt a lehetőséget, hogy e verscsoportot az Ilonának ajánlott könyvvel azonosítsuk. Különben 
is ezek a szerelmes versek annyira heterogén jellegűek és úgy össze vannak vegyítve a költő 
más típusú énekeivel, hogy lehetetlen azokat egy hölgyhöz írt versciklus összefüggő darabjai
ként felfognunk. De hát akkor hol kell, illetve lehet egyáltalán még Rimay lappangó szerelmes 
verseit keresnünk? Meggyőződésünk szerint mindenekelőtt a M — R kódexeknek vizsgálódásunk 

20 Rimay János munkái: Bp. 1904. 223. ItK 1901. 132-152. 
21 R. J. összes müv. 165. 
22 A magyar irodalom története II. köt. Bp. 1965. 22. (PIRSÁT ANTAL) 
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tárgyát képező énekeiben. Ezek a darabok ugyanis, mint majd látni fogjuk, Rimay életművé
nek annyira szerves tartozékai, hogy ebből kiemelve azokat sem megérteni, sem megmagya
rázni nem lehet. 

Rimay szerzősége mellett szól az a már többek által megfigyelt és az egész énekanyag
ból szinte kérkedően magát mutogató jelenség, hogy ezeken a verseken erősen érződik Balassi 
-énekeinek a hatása,23 továbbá, hogy két szerelmes versének gondolati párhuzamát is fellelhetjük 
az inkriminált versekben. így a „Valjons de mi haszon" kezdetű Rimay-vers alapgondolata 
megtalálható a „Szerelemtől csak kár, hogy tiltunk szép személyt" kezdetű énekben is. Nem 
valószínű, bár végső soron nem is lehetetlen, hogy ha itt két szerzőről volna szó, mindkettőnek 
Ovidius adta volna az ötletet ugyanannak a gondolatnak költői kidolgozásához. Igaz, Rimay-
nak kevés közvetlen és őszinte Hraiságú szerelmes versét ismerjük — a Madách — Rimay kódex 
énekei pedig nagyrészt ilyenek —, ez még önmagában nem zárja ki Rimay szerzőségét. Sőt 
éppen a Radvánszky-kódexből ismert egyik jólsikerült énekének (,,Ne csudáld szívemet.. .") 
reflexióit érezzük ezeken a szerelmes verseken is. Érdekes, hogy Rimaynak ez a többi, jelleg
zetesen retorikus ízű szerelmes versétől hangvételben, formában egyaránt elütő, könnyed, 
intenzív Hraiságú verse a későreneszánsz szerelmi lírájának egyik jelenségével sem mutat annyi 
tartalmi, hangulati és formai rokonságot, mint éppen a M —R kódex szerelmi énekeivel. 
Ez a hasonlóság megítélésünk szerint nem kis súllyal vethető latba a vitatott szerelmes ver
sek szerzőségének megállapításánál. — A ,,Ne csudáld szívemet" kezdetű énekben Rimay 
arról beszél, hogy távol vált kedvesétől, akinél már_ szerelme jutalmát is érzi, és ez annál 
fájóbb számára. Ily távollétében csak azt kívánja, hogy kedveséről jó hírt halljon és vele 
mielőbb vigadhasson. Végül isten áldását kéri szerelmükre. A M — R kódex szerelmes énekei 
is egy ilyen kedvesétől távol élő boldog szerelmes érzéseiből fakadnak. A távolság, a különlét 
emlegetése visszatérő motívum ezekben a versekben, ami nem egy alkalomszerű, de huzamo
sabb szétszakítotíságra enged következtetni. Ezt mutatja a két verses levél is, amiben a költő 
válaszol kedvesének hozzá írt soraira. Az említett Rimay-vershez legközelebb áll a „Szerelme
sétől vált" kezdetű ének, amelyben pontosan ugyanez a gondolat fogalmazódik meg megítélé
sünk szerint talán még költőiebben, mint amabban. A költő fohászkodása istenhez, hogy ne^ 
vélje szerelmüket, s tartsa meg egészségüket, itt gazdagabb érzelmi motiválással van meg
rajzolva: 

Rimay: Te kegyelmes isten minkettönk szerelmét 
Neveljed s tartsad meg testünk egészségét, 
Foghassunk örömmel hamar egymás kezét. (52. 1.) 

-R: Adja az jó isten, szerencsém lehessen, egészségbe lássalak; 
/ S te hű szerelmedben, kit irsz leveledben, hamar találhassalak. (32.1.)24 

"rai alaphelyzetből fakad az „Oly nehéz nem látnom" kezdetű ének harmadik 

\v ^ N ^ , Nem késem, meglátom, magam neki adom, 
^***--^^3*C3 isten békével hordozza ez úton, 

•-• víg szívvel járjon; 

C hogy hamar szép kezét foghatom. (29. 1.) 
• 
művei. 164.; b. RADVÁNSZKY B.: Rimay János, szerelmes 

versei Bp. Sz 1904. ^ -382 . ; VÁCZY JÁNOS: Rimay János. EPhK 1905. 740—743.; 
BAKOS GYULA: Rima> « szerelmi lyrája. Bp. 1906. 26—28. 

24 Ez a doxológia. .erű záradék, amelyben a mielőbbi boldog viszontlátás öröméről 
vall a költő kedvesének, úgy látszik általánosabban használt rekvizituma volt a korabeli 
verses szerelmi leveleknek. Az idézett sorhoz egészen közelállót citálhatunk a Balassa-kódex 
egyik ismeretlen költőjének verséből is: „Agyais szemelied látnom io egesegberr, Rövid nap 
kezedet fogvan-kezemben." RMKT XVII. század. 3. köt. Bp. 1961. 38. 
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A. kódex másik, „Beborult fölhözet" kezdetű énekében a költő isten helyett a borongós ter
mészetet, a kedvezőtlen időjárást engeszteli, hogy viduljon, derüljön ki, hogy ő mielőbb ked
veséhez utazhasson: 

M — R: Add látnom derülten kívántam személyét, 
És ne epeszd bennem szívem reménségét, 
Hadd foghassam kezét: 
Ne zárd be utamot s neki ne szegd kedvét. 

Fényes világoddal vidíts meg bennünket, 
Láthatod egymáshoz megindult kedvünket, 
Neveld örömünket, 
Záportól meg is óvd virágzó kertünket. (34. 1.) 

Megfigyelhető, hogy a gondolati párhuzam mellett még az egyes kifejezések is mennyire 
azonosak a két szövegben. Űgyszintén a zápor és a virágzó kertet festő ilyen szavak, mint 
szag, mag (Illetünk téged is belőle jó szaggal,. . Te bírsz minden maggal,) félreismerhetetle
nül Rimay nyelvi arzenáljára mutatnak. Ezek a korabeli poézisben éppen nem közhasználatú-
szavak a kódex szerelmes verseiben és Rimaynál másutt is felbukkannak, ami gyanakvásun
kat csak erősíti vele szemben: 

M — R: Szerelmünknek köztünk kedves legyen szaga, 
Hogy onnat szívhassam illető szagodat. (27. 1.) 

Rimay: S bölcsesség viráginak szaga viselői (28. 1.) 
Mert illattal büves, szaggal sokakot táplál (51. 1.) 
De oszlatja, mossa irgalmad zápora (60. 1.) 
S hasznos magot onnan lelked kertjébe hints (64. 1.) 
Zápor nagy hegyeket, szél nagy tőkéket ont (67. 1.) 
Onnan való magbul bűnre is ágaztam. (94. 1.) 
Sok virág asztalon szagjok gyönyörűség (135. 1.) 
Hü szeretetinek hintegeti magvát. (136. 1.) 
Ója igen magát, ne terjedjen magva (137. 1.) 
Zápor s kö esö nem járja (148. 1.) 
így koporsó terjeszt hírnek névnek magot (148. 1.) 

Az egyes versek gondolati párhuzamosságán túlmenően nagyobb számban tudunk olyan képi 
és nyelvi paralelizmusokat citálni, a kódex és Rimay versanyagából, amelyek a két szöveg
nek egy tőből való eredezését még kézzelfoghatóbban dokumentálják: 

M — R: Lelkemnek hát magad adjad orvosságul, 
S fajdalma azonnal mindenestül tágul (24. 1.) 

Rimay: Áldott szolgalatom ha valóban látom, hogy csók leszen ö soldja, 
Benne meggazdagul, butul szivem tágul (55. I.) 

M—R: Vig kedvedet penig kézivel az kapja, (24„ 1.) 

Rimay Ritkán vált, ki ötét kezével jól kapta. (124. 1.) 

M — R Mert ha rozsda nem is penisz fér aranyhoz. (24 1.) 
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Rimay: 

M - R : 

Rimay: 

Mint fényes acélhoz sokszor rut rozsda fér. (68. 1.) 
vö.: Az Urnák ő szava tűzben, megfőtt ezüst, 
Hétszer tisztíttatott, kin rozsda ki nem üt. (82. 1.) 

Kiki terhét vállán közülünk viseli, 
Az az mester ember, ki buját jól éli, 
S liirit ö titkának maga nem neveli, 
Boldogsága részét csendes kedvvel éli. (24. 1.) 

Az a dicsiretes, dolgaiban nyertes, mint sok bölcs tanítja, 
Gyönyörüségire s kívánt' örömire szivét ki fel sem nyitja, 
Minden kedvelt javát, ki neki bántást ád, tüle messze hajítja. (57. 1.) 
Az a jó kormányos, ki ha az viz habos, nem tudja tengert félni (74. 1.) 

Ha a tartalmi párhuzam a két strófa között lehet is véletlen, illetve nem is bizonyít perdöntőén 
állításunk mellett, az egyes versmondatok kurzívval kiemelt intonálása viszont tagadhatatla
nul Rimay stílusára mutat. 

M —R: Ki magának most is marasztott bennem helt (25. 1.) 

Rimay: Rut kárhozatnak is maradott bennem hely. (100. 1.) 

M —R: S nyeltem mérge után mézit is nyelhessem. (25. 1.) 

Rimay: 

vö.: Balassi: 

M - R : 

Rimay: 
vö. még: 

Ki kevés öröm közt nyelt sok keserves kint. (45. 1.) 
Hamis szin mézeddel mérgedet kelletni. (146. 1.) 

Édest keserűvel, sok mérget kis mézzel halálnál jobb 
hogy nyeljek. (92. 1.) 
S más megette mérget nekem is megennem. (81. 1.) 
Nyeljek sok but s mérget (138. 1.) 
Édest keserűvel elegyítő gyermek 

Méz közt mérget miért nem adsz nekem veszettnek. 
(101. 1.) 
Mint mérget sok mezben, édes beszédedben gonoszt ele
gyítve adsz. (106. 1.) 

Ugy visel bennünket mint lovat zablás jék. (26. 1.) 

Ha ez vezet minket mint lovat zablás jék. (139. 1.) 
Mert én elmémnek is ezek birták jékét. (27. 1.) 
Zabolázd elmémet s tartóztasd nyelvemet. (60. 
Zabolázd meg őket, kötözd meg nyelveket. (77. 
Viselje zabiáján nyelvét és beszédét. (121. 1.) 
Zabla nélkül hagyod tartani a féked. (141. 1.) 
Tekintsed fékemet, láncos zabotámot, 
Zabolázom azzal rossz kivánságomot. (145. 1.) 

1.) 
1.) 

A fék (kötőfék, vezetőgyeplő) mint lószerszám Madách Gáspár verseiben is előfordul nem 
ugyan hasonlat, hanem metafora alakjában, de a zablás fék összetétel Rimay nyelvi specifiku-
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ma. Ezt a kifejezést Madách nem ismeri; ő a zablds fék helyett következetesen fékemlőt használ, 
amely kétségtelenül archaikusabb, hagyományosabb nyelvi kifejezés:25 

Fékemlőit eresztik paráznaságok (Radv.: R. J. munkái. 128. 1.) 
Ha látod zabtdfán hig az fékemlői. (uo. 223. 1.) 
Nyelve fékemlőin nem igen/hánkódik. (230. I. vö. Itk 1901. 150.1.) 
Ha fékemlőit nyelvének ereszti. (231. 1.) 
Zabolázdssal ötét felékesítsed. (235. 1.) 

M — R: Ébreszt, éleszt engem a te két (szép) szemed. (27. 1.) 

Rimay: Mindeneket vidit, ébreszt, éleszt, indit szépségének termeti. (53. 1.) 

Ezeket az igéket, melyeknek így együtt a fokozásban bizonyos stílusélénkítő funkciójuk van, 
Rimay másutt is előszeretettel használja: 

Ha több gyertyát gerjeszt s mindenekben ébreszt szép fent ő égő lángja, (57. 1.) 
De azzal gerjeszt 
Bűnünkből ébreszt 
S mint kegyes Atya térésre indit, (111. 1.) 

A két szövegben az értelmi és alaki hasonlóságon túlmenően az igehalmozás stílusdetermináló 
jellegére is fel kell figyelnünk. 
Madách bice-bóca verseiben ilyen stiláris minőségeknek nyomát sem találjuk, ellenben Rimay, 
akárcsak mestere, a Magyar Amphion, nagy rutinnal csillogtatja ezeket a nyelvi szépségeket.36 

M —R: Adod is értenem, tőled eljöttelem (31. 1.) 

Rimay: Jó szerencsés legyen 
Hozzám jöveteled, 

Ki lehessek? adom 
1 Örömest értened. (143. 1.) 

M —R: Asszonyodnak kedvit s hozzám hü szerelmit (32. 1.) 
S drágább mind azoknál hozzád való kedve. (33. 1.) 

Rimay: Mert áldott szerelme s hozzád való kedve. (52. 1.) 

M —R: Csókokkal békéilem jó hirt iró kezéhez. (33. 1.) 

Rimay: , Csókokkal s áldásokkal szent kezéhez békélvén. (15. 1.) 
Bátran hát székedhez, frigyszerző kezedhez im én is most békéilem (132.1.) 

vö. Balassi: Tértj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez, 
Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez. (79. 1.) 

25SZAMOTA—ZOLNAY: Magyar Oki. Szótár. 230, 1109—1110. h. 
26 M—R: Építs és újíts meg elbágyadt kedvemben, (23.); Éljen de ne ugy, hogy verjen s 

kínozzon, (25); Ront, változtat, szelédgyit. . . gyakran szerez, épít. (29.); Butul bágyad, epedr 
álmot is nem enged vehetni két szemének, .(31.); Vidulj meg; derülj fel, ne hervaszd orcáját, 
(34.); igeneves jelzőhalmozás: Mint ez nöti, nyílt, nyugodt szép harmatos bokron. (27.) — Rimay: 
Ki zászlód alatt élt, becsült^ tisztelt, félt, (16); Téged magasztalt, félt, kért, (20.); Áldj, vidámíts, 
el ne taszíts, Építs, kedved szerint taníts, (63.); Mindent kedved szerint rendelsz, igazgatsz, írsz 
(68.); Hittel erősíts, tarts, őrizz, épits; Veszti, tompítja, töri és rontja kópiáját, kardját, (85.); 
Nem azért-é? kedved, hogy csusz, fogy, inog, száll, (141.) stb. , 
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Mivel Madách Gáspár saját szerezményű verseiben elvétve sem találunk hasonló Balassi
reminiszcenciákat, a Rimay szerzősége mellett felhozott érveket erősíthetik a kérdéses versek
nek csak Balassival vonható párhuzamai is. Már az eddigiekből is láthattuk, hogy a Rimaynak 
más verseiből vett analógiák mellett mennyi alaki és stílusbeli rokonvonása van ezeknek 
a szerelmes verseknek Balassi egyes énekeivel és verssoraival. Ha külső érvek nem támogatná
nak is bennünket abban a gyanakvásunkban, hogy a szerzőt Rimayban keressük, ezek az át
fedések önmagukban is csak mellette bizonyíthatnak, mivel rajta kívül nem ismerünk ebben 
az időben, de később sem olyan poétát, aki annyira tapadt volna Balassi költői emlőihez, 
mint ő. De nézzük ezeket a még szinkronba hozható sorokat közelebbről: 

M —R: Szerelme elmémben oly forgó mint malom: 
Őrlésének kínját mert elmémben vallom, (25. 1.) 

Balassi: Mely csuda gyötrelem ez, hogy az szerelem búmra most malommá lett, 
Hol mint gabonáját engemet szolgáját szép Coeliával őrlet, (126. 1.) 

M — R:- ' Lelke, szive nincsen az maga testiben, 
Azok tüle mentek mert szeretőiben, (26. 1.) 

Balassi: vö. a 32. sz. énekkel: Kiben annak adja okát, hogy él noha a léle^ 
a szerelmeséhez elszökött tüle. (71. 1.) 

M —R: Kövesd az aranynak engedő lágy voltát, 
Törés nélkül adjad kezednek hajoltát; (28. 1.) 

Balassi: De te ne kövessed ez bokréta dolgát, 

Légy állandó hozzám végig, mint én te hozzád. (45. 1.) 

(Meg kell jegyeznünk, hogy mind a két vers, melyekből az idézett sorok valók, ún. ajándékvers. 
Nem lehet kétséges, hogy Balassi bokréta verse közvetlenül munkált közre a Rimay ének meg
születésében.) 

M —R: Oly nehéz nent látnom előttem járnia, 

De viszont vigadok ha magát mutatja (28. 1.) 

Balassi: Siralmas nagy bánat különben nem bánthat, csak mikor öt nem látom, 

Viszont mikor látom, vagy szavát hallhatom, nincsen semmi bánatom. 
(77. 1.) 

De viszont megújít, sok búmban vidámít, ha szerelmesen fogad (92. 1.) 
Bár magát ne lássam, de csak szavát halljam, szivem ő hozzá készül (89.1.) 

M — R: Lenni nála nélkül szivem nem kívánna, 
Nézni is reá fa két szemem nem unna,27 

Álomra nem hunná, 
Ha hunnék is, elmém vele álmodozna. (28. 1.) 

Balassi: Előttem szüntelen képe, jó termete, 
Ha szinte aluszom is álmodom vele, (53. \f) 

27Vö. Rimay: Én édes Ilonám, tizedik bölcs Múzsám, kinek szavát nem unnám (56.) 
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M —R: Szerelmesétől vált, valóban nagy kint lát, nincs vége keservének (31. 1.) 

Balassi: • Szerelmesétül vált, nem csuda az halált hogyha fejére kéri, 

De az szörnyű vallás végtelen kinvallás szívét örökké sérti. (127 1.) 

M —R: Veszed nem kis hasznát, ha vele két karját nyakam kernyül rakatod. 
(32. 1.) 

Balassi: Az hónál fejérb kezed, kit Istentül kérek, 
Hogy rövidnap szorosan ölelvén rám kérőijének. (42. 1.) 

M —R: Mert hogy őt szerettem 
S' miatta epedtem, 
Láthatja szemeimből (32. 1.) 

Balassi: Mert hogy igy szeretem, s jutalmát nem érzem oka talán nem is ő (103. 1.) 

Hogy nem csalárd szívvel személyét szeretem 
Tatám megszán engem, (50. 1.) 

Azért mert csak ötét, senki nem egyebet vallok én asszonyomnak (81.1.) 

M —R: Add látnom derülten kívántam személyét (34. 1.) 

Balassi: Emlékezzél rólam, fényes fejér rózsám, add már látni magadot (105. 1.) 

Még folytathatnák a tágabb értelemben vett gondolati és képi reflexiók felsorolását, de felesle
ges. Azt hisszük, a citált példák is meggyőzően tanúsítják, hogy a vitatott szerelmes versek 

.szerzője jól ismerte Balassi énekeit, annyira jól, hogy költői gyakorlatában akarva sem tu-
fdott szuggeráló hatásuk alól szabadulni. 

Az alaki, gondolati és képi analógiák tanúvallomásain túlmenően Rimay szerzőségét 
más oldalról is bizonyíthatjuk. Ha pl. egy költő nyelvében gyakran fordul elő egy nem köz
használatú szó vagy kifejezés (pl. zablás fék), de akár egy általánosan ismert szó vagy szócsalád 
is, azt ránézve nyelvileg jellemzőnek kell tartanunk. És ha ugyanezeket a szavakat, kifejezése
ket egy kétes hitelű szövegben is felleljük, gyanakvásunk az illetővel szemben mindenesetre 
indokolt. A vizsgált versanyagban több olyan szó van, amelyek részint egyedi, részint túlságo-
gosan is gyakori előfordulásukkal, vagy éppen sajátos hangulati, stílusfestő jellegükkel hívják 
magukra a figyelmet. Most ezeket fogjuk egyenként megvizsgálni és a Rimay szerzősége mellett 
eddig felvonultatott érveket ezeknek az összevetéseknek a tanulságaival is alátámasztani. 

Az első ilyen Rimayra mutató szó, a már fentebb idézett sorban olvasható tágul ige. 
A vitatott szerelmes versekben csak itt (24.1.), ezen egyszeri előfordulásban szerepel, Madách 
is csak egyszer használja (Tágulása nincsen az sok lopásnak. (128. 1.), s úgyszintén Balassinál 
is csak egyszer jön elő: Emberek dologtul, állatok munkátul meg akkoron tágulnak. (92. 1.)' 
Ezzel szemben Rimay úgy látszik különösen kedvelhette ezt az igét, mert műveltető alakját 
(tágít) és deverbális nomenjét (tágulás) is többször használja: 

Benne meggazdagul, butul szivem tágul. (55. 1.) 
Büntül szabadulást, bánattul tágulást, jó orvostul te nem kérsz (99.1.) 
Bűnömtől tágulván, a búmtól szabadulván könnyű szerrel járhatok 

(111. 1.) 
Terjed nyereségem, tágul ellenségem. (69. 1.) 
Ha ezt tágítom, kedvedet vadítom (66. 1) 
Két felé tágítva viseli kebelét (136. 1.) 
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A ,,Szerelemtől csak kár hogy tiltunk szép személt" kezdetű szerelmes versnek a „zablás 
fék" mellett másik nagyon Rimay ízű rímszava a „kenyeret": 

De az ki fogával rághat még kenyeret, 
Személitöl kapott jobb kedvet el nem vet. (26. 1.) 

Ez a szó is, mint az előbbi, mind Balassi, mind Madách Gáspár verseiben csak egyszer fordul 
elő, de sehol sem rímben és nem is szóképi funkcióban: 

Balassi: Eledelemet is kérdé, ha kenyér-él (95. 1.) 
Madách: Hogy keserű bánattal kenyeret ne egyél. (223. 1.) 

A mi szempontunkból ennek a szónak azért van különös jelentősége, mert a korabeli költői 
nyelvben sehol másutt, csak Rimaynál merül fel többször, részben mint sajátos rímszó, részben 
megszemélyesítés vagy metafora alakjában: 

Élö kenyerünknek csak magát hihetjük (65. 1.) 
Táplálj untalan > 
Lelki kenyereddel, (85. 1.) 
Kö s vessző helyett 
Ád zsíros kenyeret. (103. 1.) 
Honn él száraz kenyerével 
Nem nyalka nyalánk levével. "(123. 1.) 
Kimiletlen adja gyermekének tejét, 
Foglyok szarándokok eszik ö kenyerét. (136. 1.) 
Lelki gazdagsággal 
Jobb kenyeret egyél. (127. 1.) 
Kenyeremnek tartom az bosszúságot. (145. 1.) 

Rimay szerzősége mellett még ezeknél is nyomósabb egy másik szónak, a jel főnévnek a tanú-
vallomása.,Ezt a költői nyelvben aránylag ritkán használt szót sem Madáchnál sem Balassi
nál nem találjuk meg, ezzel szemben a tárgyalt szövegben kétszer, Rimaynál pedig hatszor for
dul elő: 

M - R : 

Rimay: 

ÉrezÖ gyötrelmim adhatnak nektek jelt (25. 1.) 
Jó akaratjárul bizonyos jelt vettél (13. 1.) 

Tartsa jelül magán (16. 1.) 
Ez az jele hogy szán (18. 1.) 
Jelt arról éltében gyakran is mutatott (27. 1.) 
Sok jelekből rajtam szemekkel is lássák (63. 1.) 
Ez feltetszett jelünk, hogy Isten vezérünk (68. 1.) 
Nálad, hogy szeretlek, legyen ez vers jelem (84. 1.) 

A szerelmes verseknek ezen ritka, eseti előfordulásban olvasható jellemző szavai mellett 
túlságosan is gyakori használatával tűnik ki a kedv szó, illetve szócsaládja: kedves, kedveli, 
kedvez. A vizsgált versanyag 244 sorában összesen 27-szer fordul elő, 24-szer főnévi, kétszer 
melléknévi és egyszer igei alakban: Épits és ujits meg elbágyadt kedvemben (23.1.); Vig kedvedet 
penig kézivel az kapja, Boldogsága részit csendes kedvvel éli (24. 1.); És szolgálatommal kedvit 
nevelhessem (25. 1.); Söt kedvezni nekik tiszti szerint is vélt, Kedvének vénekben nem találtatik 
vég, Személitöl kapott jobb kedvet el nem vet, Kételen ugy élni kell annak kedviben (26. 1.'); 
Söt kedvedet hozzám mind addiglan neveld, Azt akkor nyered meg, ha kedvedben fogadsz, 
Szerelmünknek köztünk kedves legyen szaga' (27. 1.); így vagyon én kedvem te hozzád, Csak az 
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te jó kedved ad néha szint neki, Ne vond meg hát tülem te is (vig) kedvedet (28.1.); Vidám kedvvel 
lássátok, Kit nekem ajánl kedved (30.1.); Kit elhagy kedves társ, Nincs ép kedve mégis (31.1.); 
Tőled kedvem veszem, Asszonyodnak kedvit (32.1.); Mert én is jó kedvvel megyek szép személyé
hez, Hogy én minden módon szabom magam kedvihez, S drágább mindazoknál hozzád valá 
kedve, És szolgálj örömmel mindenben kedvinek'(33.1.); Szomorított kedvem, Ne zárd be utamot 
s neki ne szegd kedvét, Láthatod egymáshoz megindult kedvünket (34. 1.) Ugyanakkor Madách 
Gáspárnak mintegy 1816 verssorában28 ez a szócsalád mindössze tizenötször szerepel, ezen 
belül a kedv főnév pedig csak ötször: kedves jó barátját (113.1.), kedves atyafiát (113.1.), meg-
iván jó kedvvel (114. 1.), volt kedve ferdöhöz (130.1.), istennel nem kedves (133.1.), az asszony 
állat azt nem kedveli (209.1.); kedves jó vendégit (210.1.), asszonyállat magát kedvessé teszi 
(124. 1.); azon asszonyállat nem mutatja kedvét (217.1.), kedves barátod ne szűnjél ösztökölni 
(237.1.), jó kedvvel igiretedet meg is adjad (238.1.), vedd kedvesen tőle becsülvén azokat, dicsér
vén mutass kedves akaratodat (240. 1.), nagy kedvesen élj keresményeddel (242. L), legyen hát 
jó kedvem (ITK. 1901. 151. 1.). A szónak a szövegkörnyezetébe való illeszkedése, a mondattani 

„vonzatok, valamint a jelzős és határozós összetételek jellege a nem stiliszta szemében is világos
sá teszik, hogy itt két különböző szerzőtől származó szöveggel van dolgunk. Ezzel szemben ha 
Rimay énekeiben vizsgáljuk ugyanennek a szócsaládnak az előfordulásait, meglepő eredményt 
kapunk. Csak a kritikai kiadás tíz szerelmes versének szóanyagát véve figyelembe,29 azt tapasz
taljuk, hogy ennek a vers csoportnak 239 sorában a kérdéses szócsalád 20 esetben fordul elő; 
16-szor főnévi, háromszor melléknévi és egyszer múltidejű melléknévi igeneves alakban: Hogy 
szintén el ne fogyj, de neki kedvet hordj, Mert áldott szerelme s hozzád való kedve (51.1.); Titkos 
tekinteti rám kedvvel mosolyog, S ki mint képében szép, kedvem is vele ép lenne jelenlété
vel (52:1.); Hogy nincs azért kedvem, az holö nincs jelen, Kihez szivem gyújtván kedvem neki. 
vete, Orcája szép teljes, kedvére mindent int (53.1.); Ki kedviben éltem áll, Ennek jó kedvét kell 
várnom s lesnem (54.1.); Kedvem meg nem veti, nála is keresem kedves lakóhelyemet (55.1.); 
Engedek azért én ez kegyes kedvének, Boldogíts kedveddel, éltess szerelmeddel, éltem kedvedben 
lehet, gyámolj jó kedveddel éltess szerelmeddél, viselj főttig kedvedben (56.1.); minden az a kedves^. 
rózsa miért kedves, neki kedvére szolgál, minden kedvelt javát (57 1.). A mondattani struktúra, 
a szavak stilisztikai funkciója annyira a M —R kódexbeli szerelmes versekéhez hasonló rende
zettséget mutat, hogy a két szöveg azonos szerzőjűségét ennek alapján sem lehet kétségbe von
ni. Statisztikailag kivetítve a vizsgált szócsalád verssorokhoz viszonyított előfordulási százalék
aránya a három szövegben a következőképpen alakul: M—R: 11%, Rimay 8,36%, Madách: 
0,82%. Annak bizonyítására, hogy a korabeli poezisben mennyire csak Rimay nyelvi és stílusbé
li karakterisztikumára jellemző ennek a szócsaládnak s ezen belül is különösen a kedv főnévnek 
ilyen gyakori használata, hadd említsük meg, hogy Balassinál ugyanennek a szócsaládnak a vers
sorok viszonylatában mért előforulási aránya 2,34%-ot tesz ki: 2905 sorban 47 főnévi, 12 mel
léknévi és 9 igei alakváltozat. Feltűnő, hogy ez az arány éppen abban a verscsoportban (Anna
versek) a legkisebb [260 sorban 3 főnévi és 2 igei alak: mint kedvét keresni, (59.1.), nemdenem 
kedvedért hagyék el egyebet? (60. 1.) mutasson vig kedvet (63. 1.), egyebet kedvellek (59. 1.), 
tudod kedveltelek (60. 1.)], amely a legtöbb hangulati és formai rokonvonást mutatja a M —R 
kódexek szerelmes verseivel. Még meggyőzőbbé válik állításunk, ha a vizsgált szócsaládnak 
Rimay egész verses oeuvre-jében található szóanyagát mérjük össze Balassiéval: 98 fő
névi, 20 melléknévi, 7 igei és 5 igenévi alak. A számok, mint látható, majdnem százszázalékos, 
eltolódást mutatnak Rimay javára, jóllehet a mester költői életműve mind a versek számát,, 
mint a szövegterjedelmet tekintve nagyobb a tanítványénál. 

2 8ItK 1901. 132—152.; Rimay János munkái. Bp. 1904. 35-36, 88—89, 109-114, 
127-130, 133-135, 139-140, 209-245, 326-369. 

" 29R. J. Ossz. Művei. Bp. 1955. 51-58 . 
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Rimay költői stílusának legjellemzőbb vonása a szemléletesség, a tömörség és a rím
lehetőségeknek már-már a modorosságig erőltetett játékos túlhajtása. A szép stílusnak, de 
tágabb értelemben a manierista költői stílusnak is, ezeket a követelményeit Rimay egyrészt 
a képes kifejezések (szóképek) gyakori alkalmazása mellett naturalisztikusan érzékletes képi 
hatású igéivel, másrészt a különböző igeneves szóalakok halmozásával, valamint az alliteráciö és 
a belső rímek változatos alkalmazásával éri el. Ha a szóbanforgó szerelmes verseket stilisztikai
lag vizsgáljuk, ugyanezeket a stílussajátosságokat figyelhetjük meg ezekben is, mint Rimay 
hiteles költői műveiben. Elég, ha egyetlen sort helyezünk csak a stilisztika mikorszkópja alá, 
mert ebben az egy sorban, is, mint cseppben a tenger, a vizsgált énekanyagnak annyi minőségi 
jellemzője tükröződik, hogy ezekből a szimptómákból az énekanyag egészére is pontos diagnó
zist adhatunk. Ezt a sort már fentebb idéztük, de még egyszer leírjuk: 

M —R: S nyeltem mérge után mézit is nyelhessem. (25. 1.) 

Ez a sor már önmagában is elegendő lenne annak a különben több oldalról bizonyított állítá
sunknak a kimondásához, hogy Madách Gáspárnak ezekhez a versekhez a másolás műveletén 
kívül az égadta világon semmi köze nem lehet. Nem lehet először is azért, mert Madách nyelvére 
a nyel igeszó használata nem jellemző; terjedelmes verses oeuvre-jében mindössze kétszer 
fordul csak elő, akárcsak Balassinál is, akitől a vonatkozó két sort fentebb idéztük: 

Madách: Rajta tött bosszukot békességgel nyeli (109. 1.) 
Iszonyú habzással sok vizet is nyelni (225. 1.) 

Ezzel szemben Rimay különösen kedveli az ilyen érzékletes képi hatású igéket (nyel, nyal, 
szop, okád stb.), amelyeket névszói értelemben is sűrűn használ: 

Rimay: Nyeli kinja mérgét (35. 1.) 
Ki kevés öröm közt nyelt sok keserves kint (45. 1.) 
Sok nyeltem büm miatt nem lesz immár gondom. (56. 1.) 
Okádta moslékát se nyalja se nyelje. (57. 1.) 
Ne nyeld s nyald hát bátor kóstoló izit is (58. 1.) 
Nyirik szegént, fosztják: csak nyeli fájdalmát (64. 1.) 
Söt ugyan jutalmát, mint nyelje fő sóldját, (77. 1.) 
Kit hittel nyeljenek, (79. 1.) 
Haragját nyeljünk el (81. 1.) 
Jó tölgyből jó tejet szopik, (123. 1.) 
Szolgáld istenedet s nem nyel el mély örvény (125. 1.) 
Mit .tegyek nyelnem kell (145. 1.) 

Másodszor: nem lehetnek e versek Madáchéi azért sem, mert az ő verseiben a múlt idejű mel
léknévi igenévnek az idézett sorban olvasható első személyű ragozott alakváltozata sehol 
sem fordul elő, harmadik személyű ragozott alakja is — a volta, voltától, voltával stb. eseteitől 
eltekintve 4 csak egyszer: Távoztasd az mondta mondó híreket. (238,1.). Az ilyen nyelvi szép
ségekre az ő füle kevésbé érzékeny, költői hangja pedig egyenesen képzetlen, hogy azt ne mond
juk, fals. Az infinitivuszos -ni sorvégeken kívül ilyen igeneves alakokat találhatunk még ver
seiben stílusára nem meghatározóan jellemző esetleges előfordulásban: ítélnie, jönnie, innia, 
szívnia, állnia (rímben); eltévelyedned, csökkenned ; csácsogó, lángozó; nyert préda jókat, feslett 
erkölcs, búsult állapot, remélendő, dicsérvén, költvén stb. Ezzel szemben a vizsgált énekanyag
ban akárcsak Rimaynál vagy Balassinál is a ragozott igeneves alakok kiütközően gyakoriak: 
M-R— Tőled is kell kérnem enyhítést terhemnek (23. 1.), És kiesnem abbul életemben nem 
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hagysz: (27.1.), Ez küldtem rózsáért nem kívánok nagyot (27.1.), Törés nélkül adjad kezednek 
hajoltál (28.1.), Életednek hozzám te is nyújts lágy joltát. (28.1.) Oly nehéz nem látnom előttem 
járnia (28.1.), Adod is értenem tőled eljöttelem, (31. 1.) Venusnak tüzivel nem hagysz meleged
nem (34.1.), Add látnom derülten kívántam személyét (34.1.) Szerelmedben ne hagyj üresült
nek lennem. (35. 1.). 

Ezeken kívül a szerelmes versekben még ilyen ragozatlan igeneves alakok találhatók: • 
S lássad nem vagyok-e sebhült szerelemmben, elvadult lelkem, elbágyadt kedvemben (23. 1.); 
látó bizonyságul, megkettetett rabja, dühedt szerelemnek (24. 1.); érező gyötrelmem, dühedt 
természetit, oly jorgó mint malom, kötözött voltomból (25.1.); személitől kapott jobb kedvet el 
nem vet (26. 1.); tudván, hogy te lehetsz kínomban enyhítőm, mint ez nőtt, nyilt, nyugodt szép 
harmatos bokron (27. 1.); áldott lesz az óra, erdők közt bujdosva, járván ide s tova, terjedvén 
messzire (29. 1.); az nála megszokott fénye vad állatok, értetek megepeth bus szerelmes szivet, 
és minden irt betűt (30.1.); nem látván szerelmemet (31.1.); szivemben zárt képedet, te veled 
beszélvén és neked örülvén, legyen jókkal áldott (32. 1.); jó hirt iró kezéhez, óhajtván vártál, 
legyen eltemetve, készen vagyon vetve (33.1.); jelentvén, hogy ő is, beborult fölhözet, bánat hozó 
egem, szomorított kedvem, várt boldogulását, megindult kedvünket, virágzó kertünket (34.1.), 
kiméivé bánj velem, örvendő szerelmem (35.1.). A nyelvi abbreviaturáknak ez a változatos és 
halmozott alkalmazása a költői nyelvnek olyan hajlékonyságát és kifejezésgazdagságát mutatja, 
amit csak egy rutinos nyelvművész, egy reneszánsz Kosztolányi tudott már akkortájt is pro
dukálni, s amilyenekkel — kivéve talán a határozói igeneveket — a Szenczi Molnár Albert által 
találóan „parasztvers"-eknek bélyegzett XVI. századi protestáns költészetben nem, vagy csak 
nagyon elvétve találkozunk. Különben nyelvemlékeinkben, a HB.-töl kezdődően elég gyakori 
a különböző igeneves szerkezetek előfordulása, a főnévi igenév ragozott alakjait is beleértve. 
A múlt idejű melléknévi igenév ragozott formái viszont már sokkal ritkábban tűnnek fel, sőt 
a ,,kódexirodalom kora után a személyragos igenevek használata kezd visszaszorulni."30 Annál 
feltűnőbb, hogy a Balassival kezdődő lírai megújhodás ismét felszínre dobja ezt a jelenséget. 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a magyar reneszánszpoézis egyik legnagyobb stilisztikai vívmá
nya éppen a különböző igeneves szóalakok és szerkezetek merész, változatos alkalmazása 
volt. Korábbi, jelzőszegény költői nyelvünkben és terjengősen zaklatott verselésünkbe a nyelv 
eme gazdag formai lehetőségeinek tudatos felismerése érezhető minőségi változást hozott. 
Az igeneves szerekezetek legfontosabb funkciójuk, a tömörítés mellett képszerüséget, szem-
léletességet és bizonyos mozgalmasságot hoznak a költői stílusba, amit pl. a melléknévi ige
névből képzett jelzős szerkezetek főleg az által érnek el, hogy a tulajdonságot cselekvéssel 
jelölik.31 Rimay, aki ha költőnek nem is, de nyelvművésznek határozottan ötletesebb és meré
szebb volt, mint mestere, valósággal tobzódik az igeneves jelzők és határozók gyártásában. 
Érdekes figyelni igeneves szóalkotásainak és jelzős szerkezeteinek a vitatott szerelmes verseké
hez hasonló eseteire: Sok nyeltem bum miatt nem lesz immár gondom, Vigan állva, járva éneke
met mondom. (56.1.), reménlettem szép rész (114.1.), ily megékesültet (52. L), holtom hozó sebem
mel (16. 1.), mindez főbb életemben (20. 1.), bűnösnek megtértét (24. i.) titkos bennünk volta 
(75.1.), kitől való váltom (20.1.), halld kegyesen kértemet (11. L), Áldd éltem folytát (85.1.-), igy 
kezdéndek szólnom (76. 1.), nékem is látnom, s add tapasztalnom (104. 1.), szent isten add lát
nom (53.1.), add szívből bánhatnom (105.1.), kívánt örömire (57.1.), kévánt lelki jómban (19.1.), 
köszönt pohár mellett (74. 1.), vitézül nyert szépség s karddal lelt nyereség (uo.), tudós szólló 
nyelvét (46. 1,), csudáló termetét (52. 1.)' stb., stb. 

Végül és harmadszor Rimaynak kell ezeket a verseket Ítélnünk azért is, mert pl. az alli-
terációt, aminek az itt vizsgált verssor valóságos iskolapéldája, Madách Gáspár moralizáló 

v 30 KAROLY SÁUTDOK: Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában. Nyelvtud. 
Ért. 10. sz. Bp. 1956. 70.; u. a.: Az istenadta-féle szerkezetek személyragos tagjának műfaji 
jellegéről. NyK 1957. 142-143. 

31 A magyar stilisztika útja. Szerk.: SZATHMÁM ISTVÁX. Bp. 1961. 454. 
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paraszti múzsája nem ismeri; egyetlen egyet nem találunk nála. Ez olyan argumentum Madách 
Gáspár szerzősége ellen, amely akár egymagában is eldönthetné a M - R kódexek szerelmes 
verseinek hovatartozandóságát. A betűrím lehetőségeivel Balassi Is gyakran él énekeiben,33 

de egy-két kirívó példától eltekintve (Mint párduc prédának, finomnak is /cegyetlen örvendez, \ 
(67. 1.) e téren nem tapasztalunk nála különösebb keresettséget és modorosságot. Nem úgy 
a vizsgált szerelmes versekben és Rimaynál, ahol a költő valóságos kultuszt űz ebből a játékból. 
Helyenként már annyira megy, hogy nemcsak a sorokon belül rímelteti az egyes szavakat, 
hanem sorok között is, amivel sajátos zenei hullámzást ad a strófán belül a szavaknak 

M—R: De viszont vigadok, ha magát mutatja. 

Lenni nála nélkül szivem nem kívánna, 
nézni is reája két szemem nem unna, 
Álomra nem hunná, 
Ha hunnék is elmém vele álmodozna. (28. I.)33 

Rimay: szive szerint hiszem, hogy ö is hi engem titkos szava hangjával, 
Tudván, hogy még élek, éjjel-nappal égek szerelminek lángjával, 
Szent Isten, adj látnom, orvosoljon bátron szája édes csókjával. (53.1.) 

Ezek a fugaszerűén ölelkező játékos zenei sorok könnyed dalszerűséget kölcsönöznek ezeknek 
a verseknek, amit különben az egyes énekek struktúrája is szándékol. Mint már fentebb is 
utaltunk rá, a M—R kódexek szerelmes versei (különösen a Radvánszkynál a 11 és 16—25 szám 
alatt közölt énekek) építettségük tekintetében elütnek Rimaynak a Balassa-kódexből ismert 
erősen retorikus ízű szerelmes verseitől, kivéve a „Né csudáld szivemet" kezdetű, mindössze 
18 soros kis éneket, no meg az „Örülhetne szivem" kezdetűt, amelyekhez viszont igen erős ha
sonlóságot mutatnak. E l i szerelmes vers közül 9-nek a strófaszáma 3—5 között mozog, s csak 
a két töredékben fennmaradt ének (11, 24. sz.) lehetett ezeknél nagyobb, mert az egyiknek 9,t 
a másiknak 8 strófája maradt fenn a kéziratban. A szerkesztés és a hangvétel közvetlensége 
arra mutat, hogy ezek a versek afféle szerelmes leveleknek, üdvözleteknek készültek; ebből, 
a funkciójukból magyarázható tömörségük, meghitt, bensőséges líraiságuk. A magyar manieristal 

szerelmi lírának keresve se lehetne szebb példáit találni, mint Rimaynak ezek a versei. Köny- ) 
nyedség, játékosság, dalszerűség s főleg a fölényes biztonsággal csillogtatott nyelvi, formai \ 
virtuozitás olyan sajátjai ezeknek a reneszánsz rokokójában fogant verseknek, amire rajta \ 
kívül más aligha volt képes ebben a korban. 

Rimay szerzőségét bizonyító érvelésünknek nem mondanak ellent a versforma és a rím
technika vizsgálatából levonható tanulságok sem. A szóbanforgó 15 szerelmes vers közül 9 
(a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. és a 24. számú) négy soros két ütemű 6/6 osztású 12-esben, 
2 (a 19. és a 25. számú) a Balassitól ismert ún. Palkó versben (6/6, 6/6, 6,6/6), 4 pedig (a 20., 
21., 22. és a 23. számú) Balassi-strófában van írva. Jóllehet ezek a strófatípusok Madáchnál 
is megtalálhatók, feltűnően nagy számban a négy soros 12-es, mindazonáltal a Palkó-vers és 
a Balassi-strófa használata kettejük közül csak Rimayra jellemző. A Radvánszky és Eckhardt 
által Madáchnak tulajdonított, vagy legalább is a vele gyanúsított művek között a Palkó
verset egyedül „Az hit remélendő dolgoknak állatja" kezdetű ének, a Balassi-strófát pedig 

32 KOMLOVSZKI TIBOR: Balassi alliterációiról. ItK 1965. 334—336. 
33 A szebben alliteráló sorok közül lássunk még ehhez néhányat: Kezemnek két szárnyad 

simogatnia hadd, (23.); Ha szép számnak száddal sok szép csókokat adsz, (27.). Asszonyodnak 
kedvit s /zozzám hü szerelmit (32.); Mindeneket benne ftüséggel felleltél, Jó akaratjáról ftizonyos 
jelt vettél, (33.); Beborult fölhözet, f>ánat hozó egem, (34.); Fényes világoddal vidíts meg , 
bennünket (uo.); Te birsz minden maggal, (35.); Melyet szám izihez terem szép piros meggy, 
(uo.); Ne zárd be utamot s neki ne szegd kedvét (34.). 
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a Wesselényi Ferenc névére szerzett „Hadakot viselő" kezdetű ének képviseli. Az utóbbinak 
Madách többi verséhez viszonyított feltűnően jó formai kidolgozottsága, Kerek szerkesztettsége 
és lendületes lírai sodrása azt gyaníttatja, hogy ez az ének nem is tőle való. Aki ezt az éneket 
írta — mégha öreg korában is, mint Radváhszky véli — ,u az fiatalon sem tudhatott annyira 
rossz verseket írni, mint amilyeneket a bizonyíthatóan tőle származók között szemlélhetünk. 
Olyan csoda volna ez, mintha mondjuk egy teljesen botfülű, a dallamra és a ritmusra még46 éves 
korában is érzéketlen ember néhány év alatt énekessé vagy szólótáncossá iskolázná magát. 
Ilyen csodára az irodalomból sem tudunk egyetlen analóg példát sem állítani. 

Ha a versforma kizárólagosan, nem is bizonyít ugyan Rimay mellett, a sorvégek sajáto
san rimays képzése, a rímtechnika viszont figyelmünket egyenesen feléje terelik. Madáchnak 
közel kétezer soros verses oeuvre-jében csak elvétve találunk tiszta rímben vagy szép asszo-
náncban csengő rövid egyszótagos sorvégeket. Verselésén döntően a rag és képzőrím uralkodik. 
A szerelmes versek strófáiban felbukkanó ilyen sorvégek, mint: hadd, vad, hadd, (23. 1.); nyelt, 
helt, jelt (25.1.); élt, félt, vélt; ég, fék, vég; szeret, eret, kenyeret; rab, nap, kap (26.1.); napja, apfa, 
kapja, rabja (24. 1.); hagysz, adsz, ága, szaga ragya (27. 1.); útra, bura (27. 1.); szaggal, maggal, 
rabbal; egy, hegy, meggy (35.1.) egyáltalán nem madáchi, hanem nagyon is rimays ízeket sej
tetnek. Az ilyen rövid egy-két szótagos szavakból összehozott rímjátéknak a korabeli költészet
ben ő volt az igazi nagymestere. Verseiben valósággal hemzsegnek a hasonló, már-már a modo
rosságig cizellált rövid rímszavak, amelyek között a szerelmes versek idézett rímeinek párjait 
is fellelhetjük: élt, jelt (16.1.); vél, fél, él (70.1.), éltem, féltem (20.1.); ég, vég (60., 126., 129.1.); 
ég, jég (131.1.); vég, fék (139. í.); helyett, kenyeret (103. 1.); lapta, kapta, rakta, lakta, (124.1.); 
ragya, járja,(148.1.); útra, kútra (142.1.); jakot, virágot, magot (148.1.); hegy, törvényed (108.1.). 

I Érdekes, hogy a szerelmes versek hivalkodó egy-hegy-meggy-rímhokvámk teljesen azonos 
| megfelelőjét nem Rimaynál, hanem Balassinál tudjuk kimutatni: egy-meggy-hegy (124. 1.). 
I Ezt a rím-invenciót a tanítvány ugyanúgy a mestertől leste el, mint az ezüst-üt-füst-üst rímjá-
| tékot, melyet képi anyagával együtt a Julia-ciklus egyik verséből kopirozott át a „Tarts meg 

Uram engem" kezdetű istenes énekébe: 

Balassi: Fejér ábrázatot mutat a teljes hold, fénlik mint tiszta ezüst 
Julia is fejér, kivel szép tej sem ér, sem gyolcs, kit nem fogott füst, 
Édes szóval tudós, mint a Merkurios, kitül szivem fél mint üst (102.1.) 

Rimay: Az Urnák ő szava tűzben megfőtt ezüst, 
Hétszer tisztíttatott kin rozsda ki nem üt, 
Próbálásban penig meg nem fogta az füst, 
Tiszta, szép és fejér, nem illette réz üst. (82—83. 1.) 

Sajátos stilisztikai probléma, hogy Rimay verselésében ennek a láthatóan öncélúságig 
. fokozott rímtobzódásnak egyrészt milyen visszaható szerepe van bizarr, érzékletes képalkotá
sára — amely stílusának annyira csak rá jellemző fanyar, nyers ízeket kölcsönöz —, másrészt 

• a stílus felfokozott festőisége mennyire kényszerítően játszik közre a modoros rímek kialakítá
sában.33 Mindkét jelenségre bőven lehetne példákat idézni verseiből. Mindez a mi számunkra 
azért érdekes, mert nemcsak a parasztosan verselő Madách Gáspárnál, de a korabeli ún. tudós 
költészetben sem találunk arra példát, hogy egy költő ilyen fölényes biztonsággal, ennyire 
játszi könnyedséggel és találékonysággal bánjék a nyelvvel, mint ő. Számára a nyelv olyan, 
mint a szobrásznak az agyag: úgy gyúrja, hajlítja, alakítja, ahogyan akarja. Merész képeihez 

3Í ItK 1901. 131. 
35 VÁC25Y JÁNOS a „rímhajszá"-nak tulajdonítja a stílus modorosságát, mely „egy-egy 

oda nem illő sor vagy kép" által triviálissá, nevetségessé, dagályossá teszi az egész gondolatot." 
EPhK 1905. 743. 
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könnyen talál ötletes rímeket és fordítva, a bizarr rímek meghökkentő kép invenciókat tudnak 
csiholni agyában. Rimay ezt a mozgalmas képi és zenei kacskaringókban örvénylő játékossá
got nem utolsó sorban rövid, egy-két szótagos rímszavaival éri el; ezeknek mind a sermondat 
képi megformálására, mind a következő sorvég rímszavának kialakítására nézve funkcionális 
szerepük van a Rimay-versben. Nem annyira az érdekesség kedvéért, hanem inkább érvelésünk 
melletti bizonyító szerepe miatt hadd jegyezzük meg, hogy míg Rimaynak megközelítő pontos
sággal számolt 35,120 versszótagára — az is-is, az-az, meg-meg, el-el, le-le s az egyedülálló 
egyszótagos rímeket nem számítva — 257 sorvégen 58 egyszótagos rímpár és 42 három-négy 
egyszótagos rímből összeálló rímbokor esik, addig Balassinál 40,830 versszótagban 65 sorvégen 
csak 10 ilyen rímpárt és 15 rímbokrot találunk. De ha akárkivel vetjük is össze a korabeli 
verselők közül Rimay verstechnikájának ezt a sajátosságát, a mérleg mindenütt Rimay javára 
billen. így pl. a kor egyik legtermékenyebb és legiskolázottabb költőjének, Nyéki Vörös Mátyás
nak a mintegy 57 000 versszótagot kitevő oeuvre-jében36 173 sorvégen nem több mint 52 egy
szótagos rímpárt és 18 rímbokrot tudunk összeszámolni. Szembeötlő, hogy legterjedelmesebb 
munkájában, a kereken 1600 soros ( = 19 200 szótag) Tintinnabulum-ban csak 4 ilyen rímpár 
és egy rímbokor van, és terjedelmes verselésén szinte kizárólagosan a hagyományos rag- és 
képzőrím uralkodik. Ugyanakkor a viszonylag rövid, 855 szótag terjedelmű „Viseld békesség
gel" kezdetű énekében 17 sorvégen találunk egyszótagos kadenciákat, vagyis egyetlen vers
ben többet, mint mondjuk Pécseli Király Imre egész költői életművében, aholis a kb. 8880 
versszótagban mindössze 6 ilyen rímpár fordul elő.37 Ennek a szembeötlő aránytalanságnak 
az okát elsősorban a strófaszerkezetek különbözőségében kereshetjük. Magától értetődik, hbgy 
a négysoros felező tizenkettes kevésbé kényszeríti a költőt bravúros rímleleményekre, mint 
a 6—7 szótagosztású 9 soros Balassi-vers; feltéve, hogy a verselő mindig a könnyebb ellen
állás irányában halad és nem keresi tudatosan a technikai tudását csillogtató nyelvi arabeszke
ket. Ebben a magatartásban rejlik ugyanis a jelenség okának másik magyarázata, — és a mi 
számunkra ez a lényeges. Az olyan, igényesebb formai megoldásokra törekvő költő, mint pl. 
Rimay még az egyszerű strófaszerkezetet is igyekszik különféle stilisztikai minőségekkel meg
terhelni, szemben a kommersz verselővel, aki legfeljebb a művészi hagyomány ellesett fogásai
val él, ha ugyan él, önálló eredeti leleménnyel azonban nem tudja gazdagítani a formát. 
A M —R kódexek szerelmes verseinek idézett rövid rímszavai kivétel nélkül a 4 soros 12-es és 
az ehhez közelálló un. Palkó-versben jönnek elő, vagyis olyan strófatípusokban, ahol a vers
forma nem feltétlenül indokolná ezt a játékosságot, és ahol pl. az e tekintetben Rimayhoz 
legközelebb álló Balassi egyáltalán nem használ egyszótagos rímpárokat, — a rokon strófák
ban is (3 X 12,3 X 12 + 13, 4 X 8, 2 X 16,3 X 12 + 6) mindössze csak hét esetben, - de 
ugyanakkor gyakran éi vele a 9 soros Balassi-versben és az eléggé komplikált (ab, ab, cc, d, eed, d) 
rímképletű ,,Kit egy citerás lengyel lányról szerzett' 'c. énekében. A rímjáték persze csak egyik, 
bár nem utolsó minőségi tényezője a művészi igényű versnek. AM —R kódex néhány szerelmi 
éneke a példa rá, hogy ezen kívül még mi minden stílusékítményt lehet belekölteni olyan 
egyszerű strófakeretbe is, mint pl. a Palkó-vers, vagy a négysoros 12-es. Ebből a szempont
ból különösen figyelemreméltók a Radvánszkynál a 19. sz. „Oly nehéz nem látnom" és a 25. sz. 
„Beborult fölhözet" kezdetű énekek, amelyek művészi megformáltságukkal Rimay ismert 
szerelmes verseit is túlszárnyalják. A Rimay-verset éppen ezeknek a formai specifikumoknak 
az alapján egyszerűen nem lehet nemcsak Balassiéval, de más költő alkotásaival sem összeté
veszteni. Persze egyes szavaknak és bizonyos sztereotip kifejezéseknek a szövegkörnyezetből 
kiragadott és a költői életmű egészétől elvonatkoztatott módszertelen párhuzamosítgatása 
könnyen vakvágányra viheti a kutatót. Ilyen Ötletszerű spekulatív eljárással pl. a Vásárhelyi 
Daloskönyv énekanyagának jó részét be lehetne sorolni akár Balassi, akár Rimay életművébe, 

36 RMKT XVII. század, 2. köt. Bp. 1962. 91-244. 3 7 1 . m. 9-35. 
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mint ahogyan erre korábban történti s kísérlet.38 Jelen esetben azonban nem erről van szó. 
A M —R kódexeknek itt tárgyalt szerelmes verseit már idestova hetven esztendeje ismeri és 
mindig is Rimayiéinak tartotta az irodalomtörténet, de — sajátos iróniája a tudománynak — 
anélkül, hogy ezek származási illetőségét bárkinek is eszébe jutott volna firtatni vagy bizo
nyítani. Radvánszky Béla, aki a kéziratokat megtalálta és azokat tévesen Rimay autográfiái-
nak nyilvánította, ugyanúgy nem vizsgálta meg e versek szövetanyagát, mint ahogyan Eckhardt 
Sándor sem, aki Radvánszkynak a kéziratok származására vonatkozó téves ítéletét felülvizs
gálta és korrigálta. Eckhardt csak azt cáfolta meg, amit Radvánszky állított. Mivel kiderült, 
hogy a kéz nem Rimayé, hanem Madáché, úgy ítélte, hogy a hang is csak az övé lehet, ha külön 
nyomós ok nincs rá, hogy mégis Rimayénak tekintsük. Az okokat azonban Eckhardt nem iro
dalomtörténeti módszerekkel kutatta, hanem paleográfiai és történeti vizsgálatokkal próbált 
a dolog végére járni. Módszere megbosszulta magát; a Rimay életmű kritikai kiadása úgy jelent 
meg, hogy a költő szerelmes verseinek több mint a fele kimaradt belőle. 

Ласло Бота 

ЛЮБОВНЫЕ СТИХИ КОДЕКСОВ МАДАЧА-РИМАИ 

Рукописи, известные под названием кодексов Мадача—Римаи, которые позднее 
были объединены в один том, были открыты Белой Радванским в 1901 году, при упоря
дочении своего архива в Шайоказе. Специалисты долгое время считали, что рукописи 
содержат автограф стихов видного венгерского поэта позднего Ренессанса Яноша Римаи. 
В начале 1950-х годов тексты снова исследовались Шандором Экхардтом, который пред
полагал, что они представляют из себя не автографы Яноша Римаи, а его племянника 
Гашпара Мадача и, что за исключением некоторых ранее известных или считающихся 
достоверными произведений Римаи они содержат собственные произведения Гашпара 
Мадача. В связи с этим, около двух третей текстов кодекса Экхардт не включил в крити
ческое издание произведений Яноша Римаи. Автор статьи подвергал рукописи анализу 
с новых аспектов и с помощью многостороннего анализа главным образом стиля произ
ведений доказал, что пятнадцать любовных стихотворений, содержащихся в первом томе, 
принадлежат перу Яноша Римаи, а не Гашпара Мадача. 

38 Vásárhelyi Daloskönyv. RMKTár 15. sz. Bp. 1899. Kiadta FERENCZI ZOLTÁN. 7—10.' 
és az egyes énekekhez írt jegyzetek; BABOS GYULA. i. m. 1 — 14.; Balassa Bálint minden mun
kái h. é. n. II. kötet. Kiadta DÉZSI LAJOS; IMRE ILMA: Balassa Bálint hatása a XVII. század 
névtelen költőire, Bp. 1930. 
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