
Kovács Sándor Iván 

ZRÍNYI ÉS RIMAY* 

Konferenciánkon minduntalan szó esett Zrínyiről. A Rimay és a Balassi-hagyomány (Komlóvszki 
Tibor) vagy A Rimay-vershagyomány a XVII. században (Szigeti Csaba) kérdései valóban nem 
tárgyalhatók Zrínyi nélkül, miként az első rendezett váradi Istenes énekek-kötet keletkezésének 
vizsgálói sem kerülhetik meg Zrínyi nevét. 

Zrínyi Rimay-élmény ének irodalomtörténeti fejtegetésére ezúttal nem vállalkozom, csupán azokat 
az adatokat állítom rendbe, amelyek Zrínyinek Rimay iránti erős érdeklődését mutatják. 

1. A Balassi-epicédium és a Szigeti veszedelem közötti összefüggésekre már Ferenczi Zoltán felhívta 
a figyelmet,1 majd Klaniczay Tibor fejtette ki, hogy „Rimay epicedionjat Zrínyi az Istenes énekek 
nyomtatott kiadásából ismerhette, amely megvolt könyvtárában".2 Az Istenes énekek kiadásának is
meretére vall az is, hogy Zrínyi abból olvashatta Szepsi Csombor Márton Egekben lakozó szentséges 
háromság. . . kezdetű énekét, amelynek egyik strófája így szól: 

Áldást az kemény föld egyedül tőled vár, 
Reád veti szemét fülemile madár, 
Felségedben bízik megszálláskor végvár, 
Nálad nélkül mindent követ siralmas kár. 

Zrínyi ezt így visszhangozza a szigetvári hős imájában (II. 77): 

Vedd hozzád lelkemet, mely téged alig vár, 
Miként segítséget hadtol megszállott vár; 
Vedd ki én testemből, mellyen vagyon nagy zár, 
Ne sülessze bünöktül megnevelt viz-ár,3 

2. Heroikus siratóverset maga Zrínyi is írt. A nagyvezekényi csatában 1652. augusztus 26-án elesett 
ifjúkori jó barátja, Eszterházy László, s Vitnyédy Istvánnak 1657. április 21-én kelt leveléből tudjuk, 
hogy „Esterhas László véletlen halálárul" - valószínűleg még 1652-ben vagy 1653-ban - Zrínyi 
versben emlékezett meg. Vitnyédy saját nőtestvéréhez, Gersei Pethő László kiskomári (később 
keszthelyi) várkapitány feleségéhez címezte ezt a levelet, akinek 1657-ben - amikor újra aktuálissá 
vált a török fenyegetés - másolásra adta kölcsön Zrínyi költeményét. A verset nem ismerjük, de 
előkerülhet még a Pethő család hagyatékából vagy máshonnan. Az Eszterházy-epicédium írásakor Zrínyi 
éppúgy mintaként követhette Rimay Balassi-epicédiumát, mint amikor a szigetvári hős II. énekbeli 
fohászát fogalmazta.4 

3. Hogy megrendítő helyzetekben Zrínyi szívesen nyúlt értelmező vigaszért Rimay gyászverséhez, 
arról 1663. május 2-án kelt irodalmi levele is tanúskodik. Ismeretlen barátjához címzett fatalista vízióit 
a Balassi-epicédiumból vett Rimay-idézettel zárja: 

*A program gazdagságára való tekintettel e hozzászólásból a keszthelyi Rimay-ülésszakon csak 
részleteket említhettem. Megjegyzem még, hogy Zrínyi Rimay-ismeretére vonatkozóan új összefüggé
seket érint azóta elkészült monográfiám (A lírikus Zrínyi), s eddig nem említett Rimay-versek isme
retét valószínűsíti Kazinczy Andrea egyetemi hallgató értékes dolgozata (Zrínyi rímeléséről). 

'FERENCZI Zoltán, Rimay János. Bp., 1911. 22. 
'KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, 2. átdolg. kiad. Bp., 1964. 94. Továbbá: 95-96. 
3Vö. Szepsi Csombor Márton összes művei. Kiad. KOVÁCS S. I. és KULCSÁR Péter. Bp., 1968. 

100., KOVÁCS S. I., Pannóniából Európába. Bp., 1975. 241. 
4Vö. KOVÁCS S. I., ,ßszterhazy László véletlen halálárúi írt Zrínyi uram versei". Sajtó alatt. 
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Oh vezértől fosztott, rossz tanácsra oszlott, szegény árva hajlékom, 
Reménségével csalt, bolondságtul tilt s falt test nyugotó árnyékom. 
Ha tér meg nyavalyád? hol gondodhoz az lát, ki nőtt fel csak játékon.5 

Az idézet több szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt szövegkritikai értéke van,6 másrészt a 
Zrínyi-levélhez illesztve éppen olyan szerkezetet mutat, mint az Áfium legkorábbi, még Zrínyi életében 
készült másolata, a Zichy György tulajdonában volt másolat. Ez ugyanis egy latin epigrammaval és a 
Fegyvert s bátor szívet.. . kezdetű énekkel fejeződik be.7 ARimay-idézettelkombinált levél felveti 
Zrínyi erdélyi kapcsolatainak kérdését is. Akihez Zrínyi ezt a levelet írta, annak tudnia kellett, hogy 
Rimayt idézi. Ki lehetett ez a levelezőpartner? Ferenczi Zoltán az 1918. évi budapesti Zrínyi-kiállítás 
katalógusában azt írja, hogy az akkori „nehéz idők miat t . . . nem érkezhettek be [ti. a kiállítás 
megnyitására] a Teleki család marosvásárhelyi családi levéltárának nagybecsű Zrínyi-iratai... Ez 
utóbbiak pl. máig is Budapesten vannak elcsomagolva"8. A gróf Teleki család marosvásárhelyi levél
tára ma az Országos Levéltárban található; Zrínyi levelének másolati példányát is ott őrzik.9 Át
kutatták-e ezt az anyagot Zrínyi szempontjából alaposan? Milyen további másolatok maradtak fenn 
Zrínyi Rimay-idézetes leveléből? 

4. Amikor 1659-ben Izsák fiát siratta el az Elégiával, Zrínyi ugyancsak Rimay-verset tartott 
mintaként szeme előtt. Az Úr engem sanyaríta.,. második strófáját - Klaniczay Tibor jelzése 

*Zrínyi Miklós összes művel II. köt. Kiad. CSAPODI Csaba és KLANICZAY Tibor. Bp., 1958. 
329, 556. Markó Árpád közlése nyomán; a lelőhely megjelölése: „OL Gróf Teleki család marosvásár
helyi lt. Missilisek 253. (Marko 50.)" 

6 A homályos értelmű sorok Eckhardtnál (Rimay János összes művei. Bp., 1955. 19, 178) így 
szerepelnek: „Reménségével csalt / S bolondságtól ált falat / Test nyugotó árnyékom." Eckhardt az 
általa helyesnek vélt altot 'át' értelemben magyarázza. Király Erzsébet helyes megfigyelése szerint a 
tilt a telt ('satiatus', 'eltelt') régies vagy nyelvjárási változata. A tilt - telt tehát múlt idejű melléknévi 
igenév: ugyanúgy, mint a falt (telefalt'). A sor értelme ennélfogva:'boldogsággal eltelt és telefalt'. így 
vélheti Bán Imre is, aki Zrínyinek erre a Rimay-idézetére felhívta a figyelmet Eckhardt kiadásáról írott 
kritikájában (It 1956. 239): „A levelet először Koncz József közölte a marosvásárhelyi Teleki-levéltár
ból (Erd. Figyelői879. 14. 1.), innen vette át Széchy Károly Zrínyi-monográfiájába (IV. köt. 278.1.), 
majd nyomában mindenki, jómagam is a Magyar Klasszikusok Zrínyi-kötetébe (385. 1.). Koncz 
közlésében a versszak így hangzik:... Az eredeti kéziratot nem láttam, a boldogságtul »bolondságtul« 
helyett lehet a kiadó helytelen olvasata, de a tilt sfalt megerősíteni látszik a bártfai és lőcsei kiadások 
szövegeit." Vö. még KLANICZAY Tibor, Bán Imre köszöntése. Studia Litteraria, 1975. 10. (Hogy az 
idézet Rimayé, máig sem ment át igazán az irodalomtörténeti köztudatba. Vö. Régi magyar levelestár. 
Szerk. HARGITTAY Emil. II. köt. Bp., 1981. 185-186.) 

7 Az Áfium Zichy-példányáról NÉGYESY László, Zrínyi prózai munkáinak új kiadása. Budapesti 
Szemle, 1920. 182. köt. 19. Az Áfium címe itt: Fátum. Ugyanilyen címváltozat olvasható egyéb 
másolatokban is. Nem a Fátum volt vajon az Áfium eredeti címe? - kérdezem R. Várkonyi Ágnessel 
együtt, aki a kérdést részletesen kifejteni készül. Vö. még RMKT XVII. 10. 695. 

81618-1918. Zrínyi-kiállítás. Bevezette FERENCZI Zoltán. Bp., 1919. VI. 
'Országos Levéltár, P.639. Gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltára, 9. csomó. 253. sz. A levél 

xerox-másolatát R. Várkonyi Ágnes volt szíves rendelkezésemre bocsátani; tőle tudom, hogy egyéb 
másolatai is vannak. A levelet tehát másolatokban terjesztették. A Teleki-levéltár példányán a Rimay-
idézet is a másoló jól olvasható írása. A hosszúsoros Balassi-strófa írásképe csak annyiban tér el a levél 
szövegétől, hogy kissé nagyobb betűkkel, frissen tintába mártott tollal írták: 

Oh vezertül fosztot rósz tanatsra oszlót Szegheny Árva haylekom, 
Remenseghevel csalt, bolondságtul tilt s-f alt test nyugotó árnyékom 
Ha ter meg nyavalyád? hol gondodhoz az lát ki nőtt fel tsak játékonn. 
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nyomán1 ° - Komlovszki Tibor idézett előadása állította meggyőző párhuzamba az Elégia harmadik 
szakaszával. Rimay szerzőségét a vers előtt álló latin sorok nyelvi hibái miatt Pirnát Antal keszthelyi 
hozzászólása kétségbe vonta, Ritoókné Szalay Ágnes felfedezései azonban éppen ilyen latin argu-
mentumos versekkel gazdagították a Rimay-életmíívet. A szerzőség kérdéséhez nemcsak Eckhardt 
véleményét ajánlom megfontolásra - mely szerint Az Ur engem sanyarita . .. „csak a Madách-Rimay-
kódexből ismeretes (I. 69) . . ., a kódexnek ez a füzete" pedig „bizonyíthatóan Rimay-verseket 
tartalmaz"11 - hanem azt is, hogy Zrínyi szintén Rimay műveként ismerhette ezt a verset. Ebből 
következően lehettek Rimay-versmásolatai is. 

5. Zrínyi könyveinek 1662. évi csáktornyai jegyzékében a VII. könyvcsoport 64. kötete ez a tétel: 
A néhai Tekintetes es Nágos Vitéz Urnák Giarmati Balasi Bálintnak és nemzetes Rimái Jánosnak 
Istenes éneki. Parvus libellus.12 Szabó Géza véleménye szerint ez a kötet - a címformából ítélve - az 
Istenes énekek váradi kiadása lehet. Klaniczay Tibor valószínűsítette, hogy Szenei Kertész Ábrahám 
rendezett kiadása 1652 után és 1660 előtt jelent meg.1 3 A váradi rendezett kiadás közölte először 
Rimay Laus mediocritatis című Horatius-átdolgozását (Carm. II. 10.),'4 amelynek egyik strófája ez: 

Szél öreg levegőt inkáblan hat forgat, 
Magas tornyokat is nagyobb veszély rokkant, 
Mint hegyeket mennykő, hol magasbak, ott hat.1 s 

Zrínyi Miklósnak a S^renc-kötet horvát fordításában (Velence, 1660,) fennmaradt epigrammája 
ugyanezt a Horatius-helyet imitálja: 

Najgusce zestoke jelve vitri viju, 
visni túrni gorke vec mahe podjimlu, 

i gore visoke najvec strili biju, 
v doline nizoke triski ne dospiju. 

* 

Szál fenyvek az vihartul inkább rázatnak, 
Nagyobb tornyok erősebben ingattatnak, 
Hegyekbe gyakorta villámások vágnak, 
Mély völgyek viszontag bántatlan maradnak. 

(Weöres Sándor fordítása) 

Elképzelhetőnek tartom, hogy Zrínyi heroikus Horatius-értelmezése Rimay sztoikus átdolgozására 
is felel, és hogy a Laus mediocritatis magyar szövegét a váradi rendezett kiadásból ismerhette.1 * (Ha 
ugyan nem ismerte már egy Rimay-verseket tartalmazó kéziratos gyűjteményből.) 

1 °KLANICZAY T., i. m. 625. 
1 ' Rimay J. összes művei Id. kiad. 216. Vö. még a 168. lappal, ahol Eckhardt maga említi Madách 

Gáspár levele nyomán „Rimaynak egyik ma már elveszett(!) versét" Rimay „fiacskájának, Jancsiká
nak" haláláról. 

12Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Irinyi. Wien, 1893. Verlag von 
S[igmund] Kende. 76. 

13 KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. MTA I OK 
1957. 314. 

14 Vö. Rimay J. összes művei. Id. kiad .171. 
15Uo. 130. A Laus mediocritatis idézett strófáját Kovács József emblémákkal hozza kapcsolatba. E 

Horatius-helynek semmi köze az emblémákhoz! 
16Vö. KOVÁCS S. l.,Négy lappangó horvát-magyar Zrínyi-verssor. Kortárs, 1982. 1115-1121. 
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A váradi rendezett kiadás keletkezését Klaniczay Tibor úgy rekonstruálja, hogy „A váradi kiadó 
Balassi maga kezével írt könyve másolatának, valamint Rimay versei sajtókész kézirata egy másolatá
nak jutott a birtokába, s e kéziratok alapján választotta szét Balassi és Rimay verseit."17 Bartók István 
Owenus-előadása Szenei Kertész Ábrahámnak ebben a rendező munkában vitt szerepét világítja meg 
értékes feltételezésekkel, s arra a kérdésre, hogy „Kik és milyen részt vállaltak a kötet összeállításá
ban"? - úgy válaszol: „Az ismeretlen irodalombarátok fó'úri udvarok lakói, nagy könyvtárak bir
tokosai éppúgy lehettek, mint a kor művelődésével lépést tartani igyekvő, külföldet járt váradi papok 
vagy tanárok."1 8 

A legkézenfekvőbbnek az erdélyi Balassi-Rimay-szöveghagyomány felhasználása látszik. Jenéi 
Ferenc adatai szerint I. Rákóczi György kezében például járt „egy olyan gyűjteménye Balassi Bálint 
költeményeinek, amelynek leírója Rimay János volt", Szenei Kertész Ábrahám kézirata azonban „nem 
lehetett azonos a Rimay által Rákóczi György számára másolt és megküldött kézirattal"1 9 . 

Vajon nem volt-e kapcsolata az erdélyi nyomdának Zrínyi udvarával is, ahol a könyvtárban 
nemcsak Balassi-kódexet és Rimay-versmásolatokat őriztek, de megvolt Owenus epigrammáinak egyik 
kötete is? 2 0 Owenust azért említem, mert Bartók István feltevése szerint Rimay Owenus-fordításai 
Szenei Kertésztől származnak és a rendezett kiadás kíséró'-epigrammái. A Csáktornya-Várad
összefüggés természetesen nem több feltételezésnél. Több valószínűséggel csak annyit állíthatunk, 
hogy a Rimay költészetét jól ismerő Zrínyi könyvtárában jórészt az érdeklődő rendelkezésére állhattak 
azok a források, amelyek segítségével elvégezhették Balassi és Rimay verseinek szétválasztását. 

A váradi rendezett kiadásról végezetül még annyit: ha Zrínyi abból ismerhette Rimay Balassi-
epicédiumát, az már 1647-ben megjelenhetett, mert az eposzt nem 1645—46, hanem 1647-1648 
telén fejezte be,1 ' Ez is csak bizonytalan hozzávetés, hiszen az 1663-as levél Rimay-idézete hosszú
soros formában íródott, a nyomtatott kiadások pedig rövid sorokba tördelik a Balassi-strófát. 

1 'KLANICZAY T.,Hozzászólás... Id. kiad. 312-313. 
18 BARTÓK István, A Rimaynak tulajdonított Owenus-fordítások. Az előadás nyomdakész 

változatának kéziratát a szerző szívességéből használhattam. 
19 JENÉI Ferenc, A Balassi-hagyaték történetéhez. ItK 1966. 196. 
1 * Bibliotheca Zrinyiana. Id. kiad. 74. A kötet ma már nincs meg. Régi könyvjegyzékeink Owenus-

köteteiről Bartók István úgy tájékoztat, hogy Berg Pál (Angol hatások tizenhetedik századi iro
dalmunkban. Bp., 1946. 190.) Reviczky János 1742-es könyvkatalógusának Owenus-példányát említi; 
Hévízy Natáliától és Szelestei N. Lászlótól pedig egy 1686 körüli, illetve későbbi adatról értesült. 

2 ' Vö. KOVÁCS S. L, Mikor írta Zrínyi a Szigeti veszedelmet? Sajtó alatt. 
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