
A manlerista stíluseszmény Rimay levelében 

Rimay János I. Rákóczi Györgyhöz írott levele Eckhardt Sándor kritikai kiadásának 
tanúsága szerint a költő levelezéséből fennmaradt utolsó darabok egyike.1 Már a levél első mon
datából kiderül, hogy mi késztette a megírására: „Az Ngod levelével együtt a Ngod énnékem 
küldötte, láthatnom régen kívánta Fejedelmi óra nevezendő böcsületes könyve ajándékát 
minemő szívbéli Örvendezéssem indulatjával vettem és fogadtam legyen Ngodtól, rövid írá
sommal be nem foglalhatom."2 A régóta látni kívánt könyv Prágay András Bártfán 1628-ban 
megjelent Guevara-fordítása, a Fejedelmeknek serkentő órája. Megjelenéséről Rimay — egy 
másik levelének tanúsága szerint — már hetekkel előbb értesült, s nagy izgalommal várta, hogy 
elolvashassa.3 Guevara művének magyarra ültetésével Rákóczi bízta meg szerencsi prédiká
torát, s Rimay nem is késik, s még kevésbé nem fukarkodik Rákóczi dicséretével, amiért „e 
szép könyvnek kifordétatássát s kinyomtatássát" szorgalmazta. Nem fukarkodik a dicsérettel a 
fordító munkáját illetően sem,4 dicsérete azonban mintha az elégedetlenség némi felhangjával 
színeződne: „Mindazonáltal ha ő Kglméhez közellétemmel némely részeiben két vagy 
három igebéli suggerálásommal foveálhattam volna elméjét tulajdon maga ítéletivel is, nem 
lehetett volna megvethető abbéli jelenlétem Ő Kglnie előtt." Szerény vagy méginkább sze
rénykedő megjegyzés ez, de azt a véleményünket, hogy érződik benne Rimay elégedetlensége, a 
levél további gondolatmenete igazolni látszik. Terjedelmes fejtegetésbe kezd ugyanis fordítás
eszményéről. Cicerót idézi, majd fordítja is az idézetet: „Én, úgymond, a tolmácsolásba vagy 
magyarázatba, akit a Görögök egy igível, szóval írnak vagy mondanak, nem lehetvén egyéb 
mód benne, s nem mondhatván is én egy Deák szóval azt, több igével szoktam ugyanazont 
kimondanom és tolmácsolnom."5 Cicero intenciójának megfelelően a csonkaságot elmesértőnek, 
fülcsalatkoztatónak bélyegzi, majd hozzáteszi: „noha nem sokan lehetnek afféle írás Tudomány
ban elől haladott emberek közöttünk, akik csak gondolkodni tudhassanak is efféle mesterséges 
írásoknak keletiről és természetiről.. ."6 Szavai mögött megbújhat egyfajta „captatio bene-
volentiae" Rákóczi iránt, másfelől a céhbeli író magabiztos meggyőződése mesterségének ne
héz, felemelő és nagy tudást kívánó voltáról. 

Feltűnő, hogy Rimay milyen nagy nyomatékkal hangsúlyozza az írás mesterség-jellegét. 
„ . . . ha valamit e világi egy fődolog kivan bizonyai mesterséget bizonyítani magában, bizony 
az írásbéli munka kívánja. Akitől a mesterséget valaki el akarja vonni s távoztatni, nem Ítélvén, 
hogy mesterség kivántassék hozzá, vékonyon bizonyíthatja elméjebéli okosságát.. ,"7 Ismét 
ókori tekintélyt szólaltat meg, Isocratest: „Orationis praeclarae et artificiosae facultas stupi-
dis negata prudentis animi peculiare signum est atque munus." Az állítmányi rész birtokos 
szerkezetét találóan fordítja: az ékes írás „bizonyító főjele ajándékja is az okos elmének".8 

Fejtegetéseit szemléletes összegezéssel zárja: „így hát bizonyai mestersége vagyon az irás 
épületének falai, ablakai, és szegeletei, oldalai, ajtai, grádicsai, héjazati felállatásának és 
minden egyéb részeinek, s abban való ékességi megadassanak i s . . ,"9 Ha előzőleg nem szólt 
volna már — igaz, csak egy-két mondat erejéig — elismerően10 Prágay fordítói teljesítményéről, 
gondolatmenetének olyan látszata is kerekedhetnék, hogy a fordítás nyelvi megoldásai nem 
mindenben elégítették ki kényes mesterségbeli ízlését. Vélekedésünket megerősíti az, hogy a 
levélnek mintegy harmadát teszi ki a stíluseszményéről vallott nézetek kifejtése, s még idézett 
példáink után is szívós konoksággal visszatér a stílus kérdéseihez: ne legyen az írásban üresség, 
dísztelenség, kurtaság, sántaság, „csalcsapság". Ismét Cicerót emlegeti, aki szemében „az 
ékesírásnak Főmestere, s valóságos Apja . . . " " Ciceró-idézetét fordítva leszögezi: elengedhe
tetlen, hogy az írás „néműnemű nedvességgel, s leve legyen . . . épséges egésségő legyen."12 

Ezek az imperativus jellegű megállapítások, amelyek ráadásul nem is Prágay fordításáról 
szögeznek le tényeket, hanem az elvi követelmény szigorával lépnek fel, úgy véljük, mindenkép
pen az elégedetlenség megnyilvánulásai. Láthatjuk azonban, hogy kritikáját nagyon áttétele
sen, az elvi követelmény személytelenségébe burkoltan fejtette ki, jóllehet az, aki olvasni tud 
a sorok között — s ilyen lehetett patrónusa is — kiérezhette leveléből az elégedetlenséget. 

1 Rimay János Összes Művei, összeállította ECKHARDT SÁNDOR. Bp. 1955. 434. 114. sz. levél. I. Rákóczi 
Györgyhöz. 1629. május 25. 

a Id. kiad. uo. 
5 Lásd a 113. sz., Reöthy Orbánhoz írt levelet. Id. kiad. 4 3 2 - 4 3 3 . 
* A könyv fogadtatásáról vö. BÁN IMRE cikkét, Fejedelmeknek serkentő órája (Adalék a XVII . századi 

magyar stilus történetéhez) I t 1958. 3 5 0 - 3 7 3 . Különösen 371, 
6 Id. kiad. 436. 
•Uo . 
J U o . 
»Uo. 
»Uo. 

10 Id, kiad. 435.: ,, . . . kit minden részében úgy vitt véghez illendő és kívánandó circumspectioval Prágay 
András uram, amint kívántam, . . . " 

» Id. kiad. 437. 
12 Uo. 

503 



Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy a könyv megjelenése kiváló alkalom volt Rimay 
számára, hogy kifejtse a stíluseszményről vallott nézeteit. Ez a stíluseszmény azonban meg
valósultan ott lüktet magában a levélben, a levél szövegében. Vizsgálódásunk nem lép fel a 
teljesség igényével, inkább adalék Rimay prózastílusához. De mint az időben utolsó írásos 
dokumentumok egyike, kétségkívül ez Rimay legérettebb stílusjegyeket magán viselő írása. 

Rimay prózastílusának legszembetűnőbb vonása a halmozások hallatlanul nagy 
arányú kedvelése. Elsősorban az igehalmozást szereti: „Tudfrík', hiszem, s emlékezhetünk jól 
reá, sokan sokféle vitézlő dolgokat minf forgattak igazgattak, minemő merészség bizonyításával 
való harcollásokat próbáltok, s minémő gondokban munkákban fogyatták elméjeket, erejeket, 
ontották véreket, pazorlották értékjeket, tékozlotíák sok kéneseket, s emésztették életjeket halá
lokkal is."13 Az idézetben arra is példát látunk — ami nemcsak Rimay stílusára jellemző —, 
hogy a mejléknévi igenév bővítményt vesz maga mellé," a gondolatpárhuzam pedig, amely oly 
erőteljesen lendíti tovább mondanivalóját, elaprózódik, halmozássá hűlTszét.15 Az utolsó tag
mondat ellentétes fogalmak szembeállításával („életjeket' — hatótokkal"') a concetí&^a meglepe
tés, a csodálkozás kiváltásának retorikai eszköze".16 Hasonló stíluseszközöket használ az alábbi 
mondatban: „ . . . nem alítom, hogy ebben a munkájában érdemével keresett neve dicsőségét 
Ngodnak sem az időnek ósága sem az embereknek feledkező háladatlansága elnyomhassa, s 
megfojthassa, fenn kelletik tündöklésének maradni, . . . a még a Magyari Nemzetnek maradéki 
fenn maradnak, s ágazati fiúról fiúra terjedhetnek, szármozhatnak."1'' „Nemde nem azok-é, 
a k i k . . . tanácskozó kamarájukat is nyitogatják nékik, akik nevelik, hizlalják, csókolgatják, 
nyallak, kenik, fenik, skárlátozzák, gránátozzák, ajándékozzák, . . . sőt formálják, igazgatják, 
mérik, szabják, egyengetik . . . magok viselések s természetjek görcsösségét."18 

Kedveli a főnevek halmozásai, is: „mind Császárok, Királyok, Zászlós urak, Papi Rendek, 
Hadakozó állapalbéli 'Vezérek, Hadnagyok, Kereskedő Emberek, Nagy Asszonyok, Nemes és 
Közrendbéli Asszonyállatok, Özvegyek, Attyák, Anyák, Fiak, Leányok, Szolgák és Szolgálók, 
Dajkák, Orvosok, Tanító Mesterek, Vének, Ifjak, Serdülő Inasok és egyebek érthetik s vehetik 
eszekben,. . .">» — Igen szélsőséges, Rimaynál is szokatlan bőségű halmozás! A bonyolult jelző
használat stílusának ugyancsak egyik meghatározó eleme,20 de szinte mindig szemünkbe tűnik 
jelzős szerkezeteinek az a már említett sajátsága, hogy a szerkezetbe beépült melléknévi 
igenév is bővítménnyel gazdagodik: „Illette bizonyára Ngos uram ennek a szép hasznú s 
gyümölcsöző örökség elfoglalásának hátra semmiképpen nem hagyható szorgalmatossága s 
gondja Ngodat. . ."21 

A jelzőhalmozás olykor metaforikus színezetet kap, megtartva bonyolult jellegét: „Ahol a 
csacsogó szajkó, terecselő szarka, szökdöcsölő cinege, ugrácoló buja veréb természetű viegapardi 
( = könnyelmű) Asszonnyok szájába zabolát vetegető s életek dorgáló feddő íráshelyek fordulhat
nak ez könyvnek rendiben e l ő , . . . " stb.22 

„Kívántatnék bizony, hogy Marcus Aurelius császár. . . relegáltatná, számkivettetné, 
oszlatná a Tengeri Szigetekre onnan való soha meg nem térésekkel efféle csintalan, keresztyénség 
undokétó, emberi emberséget zavaritó, tisztesség s böcsület ocsmányitó, Isten parancsolatjait rontó s 
6 Sz. Felségének tűrő szenvedő szent természetit bosszontó, minden virtusokat, s jámbor erkölcsöket 
talpokkal tapodó, disznolkodásban merült heveredett embereket,.. ,"23 

Vég nélkül idézhetnénk e^ynemjJL„bővítményeiből: tárgyat („kifordétatássát s kinyomtatás
sal", „állapatját, rendét és formáját, s miköraságát,r)', eredethatározót („munkájából, jó gondja 
viselésébőt, s költségének nem kémélléséből") és eszközhatározót („az én elmémnek való kedveskedé
sével s magát szivemmel s elmémmel való kedveltetésséveTls örvendezésemmel" ) 2 i zsúfol össze 
hatásos tartalmi erősítésként. 

„A concetto nem egyéb, mint szellemes, váratlan hatást előidéző rnetafora" — írja Bán 
Imre.25 Rimay olykor rendkívül szellemesen él levelében ezzel a stíluseszközzel: „Amely gyö
nyörűséges órának Magyarsággal szivárkozó patakja folytatásával forgó kerekeinek megindítá
sára való munkájában, hogy ösztönzője . .. volt Prágay András uramnak is,. . ."26 — mondja, 

l í Id. kiad. 434) » o ^ 
11 Bis IMRE i. m. 368. 
16 Vö. VARGA I M R E : Thordai János zsoltárainak forrásáról, manierizmusáról, I t K 1968. 5 4 1 - 5 5 4 . Kül . 

548. 
16 BÁN Imre: A velencei barokk-kongresszus eredményei és tanulságai. FK 1956. 4 9 8 - 5 0 8 . Kül. 502. 
" Id. kiad. 434.. 
18 Id. kiad. 439. 
" I d . kiad. 438. 
3 0 Vö. BAN IMRE It 1958. 369. 
a» Id. kiad. 435. 
" I. m. 438. 
23 Uo. 
" Valamennyi: id. kiad. 435. 
'* It 1958. 368. 
*• Id. kiad. 434. 
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s az olvasóban az óra kerekeinek forgásához a patakvíztől hajtott vízimalom kerekének forgása 
asszociálódik. Vagy: „kívánta is igen Ngodtul elméje éli bizonyító próbája köve is.. .",27 s a 
meghökkentő kép elemeit csak az élet köszörülő kő kézenfekvő gondolattársítása kapcsolhatja 
egybe. De nemcsak intellektuális elmejátékokra telik invenciojaWlrMetaToTaiTs", concettói is 
csillogók, virtuózak: „a Marginális Sententiák is mint annyi arany boglárokkal teljesek, az 
írásnak derekas Textusához lévén ragasztattak,"28 „avagy annak a szép illatú Balsamumnak 
kenetével sem kenyegethetik testeket, akit ezen könyvnek szivárkoztatássából kenyegethetnének 
illatoztatásokkal magokra."™ 

Az idézett példák bizonyítják: Rimay manierista prózastílusának legjellemzőbb vonásait 
szemlélhetjük a levélben. Barokkos lendületű, bonyolult mondatépítményeket használ.30 

Nemcsak megépítésük nagy arányaiban fedezhetünk fél "'tudatosságai, hanem részleteikben is 
megjelenik az intellektuális szándék. Idézett körmondatának két tagmondatában hangsúlyos 
helyzetben utalószót állít („ne engedje s hagyja elragadni azt a hírnévbéli hervadhatatlansággal 
ékeskedő dicsősségét, aki. . . tetézvén ebbéli költségével azt az uri értékéhez illendő dicséretes 
és felette magasztalandó költséget is, amellyel. . ."), amelyek kijelölő funkciójuk megtartásá
val egymással ok-okozati viszonyban álló fogalmakra mutatnak rá (dicsőség — költség). 
Másik — talán még az előbbinél is jóval bonyolultabb és zsúfoltabb — körmondatát31 közbg^ 
vetés (parenthesis) töri meg, amely lefékezi lendületét, szétfeszíti a mondat összefüggéseit, s a 
mondatkompozíció teljes széthullását idézi elő.32 A levél tartalmi vonatkozásai megerősítik azt a 
gyarránkat, hogy ez az intellektuális exkluzivitás azon keveseknek szólt, akikről feltételezhető, 
hogy „csak gondolkodni tudhassanak is efféle mesterséges írásoknak keletiről és természeti
ről", hogy éppen a költőt idézzük. Szűk körnek szánt, vájt fülekre appelláló, dekadens elzár
kózásról valló törekvés prózai stílusbizonysága ez a mondatszerkesztés. 

Bonyolult mondatkompözícióinak mintegy az ellenpólusát képviselik tömör, szentenciózus 
megállapításai, szólásszerű nyelvi fordulatai. „ . . . aki szerecsen, ugyan szerecsen az, annyi 
szappant nem vesztegethetnek mosogathatnak reája, hogy feketesége fejérségé változzék 
bőrinek . . ,"33 „Nem gyöngy hanem árpaszem köll a Kakasnak. Bikk és töllymak (hogy 
valami dögösbet ne mondjak) a disznónak."34 Ezek eredetét nehéz megállapítani: lehet, hogy 
Baranyai Decsi Jánostól vette őket, de köznyelvi eredetük is feltételezhető. Tény, hogy hasz
nálatukkal stílusa frappáns vonásokkal bővül, s ez a szentenciózus stílus-jegy a concetto-ra 
törekvés egyik megnyilvánulása írásművészetében. 

Bonyolultságra törekvő kifejezésmódja éppen ott érvényesül, ahol — fordítás-eszményéhez 
híven — a latin idézeteket fordítja. „A manierista stiláris eszközök esztétikai hatása függet
lenné válik a mondat tartalmától, sőt kifejezetten eltereli attól a figyelmünket, mely szívesen 
megragad egy-egy ötletes képnél, szókapcsolatnál, és csak másodsorban érzékeli a szöveg 
logikai összefüggéseit."35 Ugyanarról a jelenségről lehet szó, amelyet Bán Imre említ, Prágay 
fordítói teljesítményéről írva: „a fordítót ez a stílus további »fioriturák«-ra csábítja."36 Rimay 
olykor messze túltesz az eredetin: „Ez könyvbeli olvasáshoz oly haszonhozó munkálkodás kíván
tatnék, hogy ez innen gyűjtögethető ámbra pézsma balsamum kenetnek gyönyörűséges illatját s 
mindennémő fűszerszámoknak velős gyomorerőséiő használatját szagát a közöttük sétikátó s jár-

" Id. kiad. 435. 
" U o . 26 Id . kiad. 437. 
*• „Illette bizonyára Ngos uram ennek a szép hasznú s gyümölcsöző örökség elfoglalássának hátra semmi

képpen nem hagyható szorgalmatossága s gondja Ngodat, kívánta is igen Ngodtul elméje éli bizonyító pró
bája köve is, hogy magára váialván Ngod e szép könyvnek kifordétatássát s kinyomtatássát is, másnak ne 
engedje s hagyja elragadni azt a hírnévbéli hervadhatatlansággal ékeskedő dicsősségét, aki ebből a munkájá
ból, jó gondja viseléséből, s költségének nem kéméilésébői terjedett s ágazott csak immár is Ngodra, koro
názván és tetézvén ebbéli költségével azt az úri értékéhez illendő dicséretes és felette magasztalandó költsé
get is, amellyel a Krisztus böcsűleti s méltósága gyarapétö Anyaszentegyházabéli tudománnyal ékeskedő 
Keresztyén Tanítóknak száma seregét is toldozgatja s toldozgatja, szaprétja mostan is szüksége szerint Ngod 
Országunkban." — Id. kiad. 435. 

11 „Érthet i Ngod emellett azt is, hogy kívántam érhetnem életemben nyelvünkre fordétását s kinyom
tatását is (azt a szinyezett, hímezett részét magam mértékében hagyván, amely színezésnek ragadó gyantá
jára e világi vélekedeteknek löleményeiből szívárkoztatja csak iszaposkodó mételyes folyását) kívántam 
peniglen módos állapatját,[szírcíf] rendét és formáját, s mikoraságát is úgy láthatnom, hogy quantitássa, 
qualitássa, mivolta, mineműsége is ne ütköztesse, se ne idegenítse magától elmémet, kiváltképpen hogy a 
Marginális Sententiák is mint annyi arany boglárokkal teljesek, az írásnak derekas Textusához lévén ragasz
tat tak, elegendő spátíumába tágasságába hagyhassák az írásnak derekát is, s a külső margókat se obruálják 
borétsák s fojtsák el, semmi fejéren maradó szélei nem mutatásokkal, kit minden részében úgy vit t véghez 
illendő és kívánandó circumspectioval Prágay András uram, amint kívántam, és kívánhattam követvén ő 
Kglme Vanceliusnak utolsó editioját, aki szintén illyen egész árkosó quantitásban prodeált Drezdában." — 
Id. kiad. 435. 

« V ö . A magyar stilisztika útja. Szerk. SZATMHMÁRI ISTVÁN. Bp. 1961. 472. 
" Id. kiad. 438. 
»«Id. kiad. 439. 
»s A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY TIBOR. Bp. 1964. 28. (P IRNÁT ANTAL) . 
" I t 1958. 367. 
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dogáló személy, maga is szagolhatná.. ,"37 Képi invenciója másutt is jelentkezik: bizonyára 
akadnak, írja, „akik én nálamnál huzalkodottabban rázokathatják (!) kebelekben a belőle rázogat
ható igaz élet rengető szépszinü s jó üzü gyümölcsét."™ Ennek a bonyolult, nehezen követhető 
„fentebb stílű" prózának az írója tobzódik az érzéki hatásokban, a képet tudatosan alárendeli 
az elmejátéknak, s a virtuozitás érdekében habozás nélkül feláldozza az érthetőséget. Spekula
tív elrendezés, a beavatottaknak szánt, raífinált nyelvi és képi szerkesztés: ez jellemzi nem
csak fordítói „fiorííÜra^t, hanem Önálló nyelvi-képi megoldásainak nagy részét is. 

Van azonban ennek a manierista prózának olyan vonatkozása is, amellyel szejyjgsőji,kütőjtlik 
a reneszánszhoz^jrnielvjiiegleli majd folytatását a barokkban is. Ez az a jelenség, ábrázolás-
tecRniKäTeljaras, amikor az író elvont fogalmat konkréttal érzékeltet. „ . . . mestersége vagyon 
az írás épületének falai, ablakai, és szegeletéi, oldalai, ajtai, grádicsai, héjazati felállatásá-
nak . . . " — írja. Ami itt Rimayra jellemző, nem az ábrázolási mód, az eljárás, hanem az öko
nómia hiánya, a kép túlbonyolítása, a halmozás. Tipikusan manierista stílusjegy a XVÍI. 
század eleji magyar prózában. Végezetül nem lenne teljes ez a szerény igényű bemutatás, ha 
nem szólnánk Rimay túlbonyolított periódusainak zenei eszközeiről, virtuóz alliterációiról. 
„Kívántam bizony érhetnem életemben magunk Nemzete között is olly TríéTész "Uáíörsággal és 
tudós elmével ékesedett, s olly költséget nem kéméWő hasznos kereskedésre szorgalmatoskodó 
embereket, akik ennek az ékes Órának Magyar nyelven zengedező ftarangja /zangjával is 
gyönyörködtethetnék életek ékeskedésére való igyekeztetésekkel is minden Magyari Rendeknek 
Magyarsággal töltekezhető fülöknek hallomásit."39 Természetesen — a lírai mű alliterációi-
tól eltérően — nem a hangulatteremtés, hanem a stílus ékítése a célja ezeknek az alliterációk-
nak mértékletes, de szépen kihallható használatával. 

Ügy véljük, mondanivalónk alátámasztja Bán Imre véleményét, aki bizonyos stílusvonásai 
alapján, Prágay stílusával párhuzamosan vizsgálódva manierista írót lát Rimayban.40 De tér
jünk vissza a levél gondolatmenetéhez. Stíluseszményéről szőtt gondolatsorát lezárva, vissza
kanyarodik a fordító személyére: „. . . alétom, Ngod minémő állapattal való készülettel kel
lessék az irássoknak forgattásában s gyarapításában való munkának mesterségét viseldegelni 
s bizonyítani azoknak, akik az írásoknak veteményi földeit irtogatják s egyengetik, szánto
gatják, ugaroljak, kevergetik s vetegetik, hintegetik is gyümölcsöző magjaival. Jól cselekedte 
Ngod, hogy oly irtogato, szántogató, ugaroló, kevergető értelmes szemes személyt keresett s 
választott ennek a szép könyvnek tolmácsolássához s kifordétásához is Ngod, aki dicséretessen 
vihette s vitte ebbéli hivatalában való terhes fáradságát véghez."*1 Mint kiemelésünkből kitet
szik, hiányzik az „értelmes szemes" fordító epitethonjai közül a gondolatpárhuzam megköve
telte „vetegető" és „hintegető". Márpedig — hogy a képnél maradjunk — új csak a vetés és a 
gyümölcsöző magvak elhintése nyomán sarjadl Nem tulajdonítunk túlzott fontosságot, ele
mentáris bizonyító erővel ható jelentőséget ennek a stiláris hiánynak, csupán megjegyezzük. 
S ismét visszautalunk a levél első részében megcsendülő kritikai felhangra. Bonyolult kör
mondatba ágyazva jelenik meg, de értelme — remélhetőleg — kivehető lesz: „Betegeskedő 
ügyében, lankadt erejében, szegetett kedvében, siető lévén munkája is, ő Kmének sokat pro-
cedált, effectuált, s az közönséges ebbeli haszonnak dicséretesen szolgált bizony ő Kglme 
Magyarsága felöl való vékonyabb szerbéit vélekedésemet s intésemet is, annyira vévén ő Kglme ez 
munkájabéli szép érdemét, hogy . . . " — s egy latin idézet, közhely következik a fordító érde
meiről.42 A mondat sok mindenről árulkodik. Jelesen arról, hogy Prágay nem a legeszményibb 
állapotok közepette dolgozott: betegeskedett, kedveszegett és fáradt volt, de sietnie kellett, 
nyilván Rákóczi sürgetésére. A kiemelés értelme csak egyetlen módon közelíthető meg: Rimay 
nagyon szkeptikus volt Prágay stílusát illetően, s nem túlzottan hízelgő véleményét el is árulta 
a fordítónak, még a munka megkezdésekor. Ebben a viszonylatban most már nem láthatunk 
véletlen stiláris botlást a „vetegető" és gyümölcsöző magvakat „hintegető", teremtő aktust jelölő 
jelzők kihagyásában, hanem ellenkezőleg: Rimay — ha rendkívül tapintatos formában is — 
tudomására hozta patrónusának a fordítás minősége ellen emelt kifogásait. S tette ezt olyan 
levélben, amelyet — talán a pályatárs iránti féltékenységtől is inspirálva — ragyogó mani
erista stílusművészettel fogalmazott meg, bizonyítva Rákóczi előtt stíluskérdésekben járatos 
voltát. 

A továbbiakban a mű hasznáról értekezik; az „avas erkölcsökről", megemlítvén, hogy 
maga is „egy Satyrás dorgáló feddő" íráson dolgozik „a nem udvari udvariság ellen". Be
építi levelébe az „Az rósz jeslett erkölcs. . ." kezdetű költeményét is.43 Levelét sűrű pana-

37 Id. kiad. 437-438. 
38 Id. kiad. 435. 
39 Id. kiad. 434. Vö. mág ugyanott: „ harangja hangját . . . , Ziarangszóknak is h a r a n g j a i . . . " 
10 I t 1958. 370. Vö. még ANGYAL E N D R E : Európai manierizmus és magyar irodalom. I t K 1959. 98. 
" Id. kiad. 437. 
42 Id. kiad. 435. 
<a Id. kiad. 439. Vö. még BÁN IMRE I t 1958. 372. 
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szolkodással zárja. Említi háza felprédálását, kesereg nagy gonddal gyűjtögetett könyvei pusz
tulásán,44 részletesen elősorolja gyötrő testi nyavalyáit.45 Keserűségében — azt kell hinnünk — 
sorsa ellen fordul egy olyan teljesítmény láttán, amellyel a patrónusa iránt érzett tisztelettől 
vezettetve megelégedettnek mutatkozik, de amelyet — kedvezőbb körülmények között — 
maga is elvégezhetőnek vélt. Felkészültségét ismerve, stiláris eszményeit olvasva és stílus
teljesítményét látva, erről győződhettünk meg, joga is volt ebben való hitére. 

Eckhardt Sándor megjegyzi, hogy a Rimay említette „Satyrás dorgáló feddő irás", „melyet 
Esterházi Pál halála után keres Rimay özvegyénél. . . elveszettnek tekinthető."46 A levélből 
még egy fájó veszteségre derül fény. 

Levelének a vége felé Rimay mentegetőzik egy neki régen parancsolt szolgálata elmulasztá
sáról. „Nem magamon múlt, bizonyos legyen Ngod benne, de múlt hozzája akadott szeren
csétlenségen el. Nem vala immár ollyan ürességgel a Ngod könyve mint nekem adta vala Ngod, 
de azon veszedelembe keveredek, kiben keveredtenek vele együtt a több könyveim is házam
nak felprédálásában."47 Hogy mi lehetett a könyv, nem tudhatjuk. Valamin dolgozott Rákóczi 
megbízásából, amely munkát Rákóczi sürgetett is rajta, ez az, amit biztonsággal állíthatunk. 
Feltételezhetően olyan könyvről esik szó, amelynek elvesztése esetleg hozzájárult kiábrándult
ságához, elkeseredettségéhez. 

Mondandónkat sommázva megállapíthatjuk: a stílusbravúr, a gondos elméleti alapvetés és 
az ügyesen álcázott kritikai felhang ellenére is a sorok mögül egy megtört, zaklatott lelkiálla
potú és csalódott ember arca tekint ránk. Az öregedő, sokat betegeskedő költőé, akinek villódzó 
sorai sem leplezhetik kudarcérzetét és elégedetlenségét, sőt éppen kiérlelt írásművészete segít 
hozzá, hogy titkának nyomára bukkanjunk.48 

Merényi Varga László 

László Merényi Varga 

L'IDÉAL DE STYLE MANIÉRISTE DANS LA LETTRE DE RIMAY 

L'étude analyse la lettre de János Rimay, l'illustre poéte maniériste du XVII6 siécle et 
disciple de Balassi, écrite en 1629 ä György I Rákóczi. A la base desrésultats d'une analyse 
stylistique détaillée, eile démontre que la lettre est l'exemple le plus parfait du style prosaique 
maniériste múr de Rimay. Dans cetté lettre, le poéte expose ses idées sur la traduction artis-
tique, á l'occasion de la traduction de Guevara faite par András Prágay (Fejedelmeknek ser
kentő órája [Horloge des princes], Bártfa, 1628) et il cite des modéles antiques (Cicerón, 
Isocrate) ainsi que Juste-Lipse. Cetté lettre nous persunde que János Rimay était mécontent 
de la traduction de son contemporain, mais il exprimait son mécontentement sous une forme 
soigneusement dissimulée. 

• 

" Id. kiad. 439. 
" Id. kiad. 440. 
" Id. kiad. 441. 
" Id. kiad. 439. 
48 Szándékosan nem érintettük cikkünkben azt a kérdést, hogy a manierista Rimay milyen európai stílus

eszményhez kötődik. Ennek tisztázása bonyolultabb feladat, hogysem felvetésére e dolgozat keretében 
vállalkozhattunk volna. Eddigi vizsgálódásaink elsősorban a Jus tus Lipsiushoz való viszonyra irányultak. 
Lipsius De constantia c. művének fakszimile kiadásában L. FÖRSTER közli Lipsiusnak egy Mourentorfhoz írott 
levelét. (Lásd: Justus Lipsius: Von der Bestendigkeit. Herausg. von L. FORSTER Stuttgart , MCMLXV. 29.*) 
Mivel itt Lipsius a latinról anyanyelvre történő fordításról közöl alapvető megállapításokat, az ő hatására 
gyanakodtunk. A kérdés a modern szakirodalom tükrében jóval bonyolultabbnak látszik. M. W. CROLL a „stílus 
Lipstanus"-t egyszerűen 'attikainak', az ő nyomán dolgozó O. WILLIAMSON 'senecainak', más kutatók *azi-
ánusnak' bélyegzik. (Lásd: M. W. CROLL: Muret and the History of 'Attic' Prose, Publ. Mod. Lang. Ass., vol. 
39, 1924. G. WILLIAMSON: The Senecan Amble. London 1950.) Bonyolítja a kérdést, hogy Lipsius stí lusának 
egyes fázisai sincsenek megnyugtatóan tisztázva, aminthogy Rimay is bizonyára fokozatosan ju to t t el az e 
levelében megnyilvánuló „éret t" manierista stílusig. — Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a 
Rimay stílusára elsősorban ható Lipsius más stiláris eszményeknek hódol levelezésében, mint t raktátusaiban, 
hiszen 1575-ös Tacitus-kiadásakor már a bonyolultság és homályosság írásművészetének jellemzője, későbbi 
stílusa pedig gazdag Seneca-recepciókat sejtet. Kérdőjelek sorával állunk itt szemben, amelyekre — s legyen 
ez szerény anticipáció is egyben — a további stiláris vizsgálódásoknak kell választ adniuk. 
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