
A reneszánsz verskompozíció és felbomlásának néhány példája Rimaynál 

Rimaynak már költői fejlődése kezdeti szakaszában is kevés olyan verse van, amelyek 
kompozíciós jegyei még a tiszta reneszánsz formaeszményéhez köthetők, s az efféTe versek 
később még inkább megfogyatkoznak, majdhogynem hírmondójuk is alig akad. Csak a ciklu
sokon Mvül eső termésre vetve vigyázó szemünket, azt látjuk, hogy mindössze a Katonák 
hadnagya, Istennek jobb karja (Eckhardt Sándor kritikai kiadásában a 28. számú, Klaniczay 
Tibor kronológiai rendje szerint az 1593 és 1595 közötti évekből), az Oh szegény megromlott s 
elfogyott Magyar nép (37. sz., 1601-1606 között), a Légyen jó idő csak, fecske száll házamra 
(3r4. sz.,,1606 —1610 közö*tt)es két kései darab, Az idő ósága nevel magos Jákot(Q8>. sz., 1628 —1629 
között),' valamint Az Ur engem sanyarita (67. sz., 1629 — 1631 között) kezdetű darabokat 
tekinthetjük ilyennek. Közülük is az első három az igazán jellegzetes (s most bennünket is 
csak ezek érdekelnek), hisz zárt és harmonikus szerkesztésmódjuk mintája a mester: Balassi 
remek tavasz-himnusza, áz Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje lehetett. 

Kiindulásul Balassi versét célszerű Szemügyre venni. Annál is inkább, mert Klaniczay 
Tibor és Szuromi Lajos tollából kétféle elemző értelmezése is rendelkezésünkre áll, s e meg
közelítések látszólagos ellentmondásait kiküszöbölhetjük. Klaniczay nagy Balassi-tanulmá
nyának idevágó részéből arra a megfigyelésre kell utalnunk, mely szerint Balassi „úgy sora
koztatja egymás mellé a tavaszi idő dicséretének bizonyosságait, hogy közben az általános 
természeti jelenségek ábrázolásától eljusson az emberig, hogy a természet megújulásának raj
zától »a jó hamar lovak« bemutatásán át a harcra készülő, fegyvert tisztító »végbeli jó vitéz 
katonákéhoz érkezzen e l . . . " Szuromi szerint — aki helyesen szögezi le, hogy „e költemény 
a jelen idő, az »itt és most«, a pillanat egyik legnagyobb verse költészetünkben" — „nem telje
sen konzekvens az a magyarázat, amely szerint a természet képeitől a harcra készülődő ember 
ábrázolásáig halad a költemény", s ennek azt veti ellene: „Minden elem egymást erősítő har
mónia része, különösebb kitüntetettség nélkül." Fölöttébb igaza van, de hát Klaniczay egyáltalán 
nem konstruál alárendelő viszonyt a vers törzsét alkotó felsorolás elemeiből: csupán a párhuza
mos mozzanatok kifejtésének logikai menetét követve jut el a harcra készülő vitézekig! E 
kölcsönösen kiemelt párhuzamosság még erőteljesebb hangsúlyozásával a vers kompozíció
jának egyik legfontosabb reneszánsz jellegzetességére utalhatunk. Pontosan arról a vonásról 
van itt szó, ami Heinrich Wölfflin klasszikus reneszánsz—barokk-ellentétpárjainak egyike: 
a sok egyenértékű részlet egymás mellé rendeléséről, amelyek bizonyos központozás ellenére is 
(a két strófában felléptetett „végbeli jó vitéz katonák") egyenrangúak. S milyen pontossággal 
alkalmazhatjuk a versre a linearitás és festőiség, a sík és mélység, a zárt forma és nyitott forma, 
s a világosság és homály ellentéteinek reneszánsz összetevőit is. A jól kirajzolt körvonalakkal 
való látásmód és technika olyannyira rászabható Balassi versére, hogy talán klasszikus fest
mény-illusztrációját sem lenne nehéz feltalálni a reneszánsz mestereinek művei között. A vers 
világát első olvasásra szinte epikus mozgásban képzeljük magunk elé: határozott, világos kon-
túrú alakokkal, háttérrel, környezettel. S ha már a vers ily könnyen képbe képzelhető, kompo
zíciójának síkszerű kibontakoztatását sem nehéz feltételeznünk; a mélység trükkjeinek, a 
motívumok egymásba vágásának több síkot sejtető hiánya különben olvasva is egyértelműen 
kitetszhet. A kompozíció térbeli és időbeli zártságának jegyei még egyértelműbben felmutat
hatok. A nyolc feszes strófába fogott verset azonos funkciójú versszakok zárják keretbe: a 
kezdő strófa éppúgy felkiáltás („Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje . . . ! " ) , mint a lezáró 
(„ . . . Igyunk, lakjunk egymással vígan szeretetbül."), s közibük fogottan bomlik ki párhuza
mos felsorolás formájában, egymással egyenértékű elemek sorozataként a tavaszi megújulás 
megannyi jele. A tér közben mindvégig ugyanaz: Balassi legkifejezőbb jelképe, „Az szépszagú 
mező", s az idő, az „Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje" sem fut túl a megragadott pilla
naton, a vers határozottan egy színtérre s egy időszeletre hangolt. Ahogy Szuromi is mondja: 
„a mindent magába olvasztó egyetlen pillanat, homogén hangulati állapot klasszikus remeke." 
A „véres fegyver" s az „Új erővel építvén üzéshez inokot" azonban nem fogható fel a múlt és 
jövő idősíkjának, ezek ugyanis a versnek nem „történés-síkjai", s ha már mindenáron idő
jelentésüket kutatjuk, akkor is csak egy fölöttébb közeli múlt s egy közeli jövő mellékes jel
zései, amelyek értelemszerűen összehangzanak a vers jelen-szituációjával. Végezetül a Bor
ivóknak való áttekinthetőségét, minden részletének világos megjelenését fejtegethetnénk, de 
az ötödik wölfflini szempont könnyed alkalmazhatósága nem is igényel magyarázatot. 

A Borivóknak való harmonikus kompozíciós eszményét Rimay híven követi Egy katona
énekében, a nótajelzés („Áldott szép pünkösdnek") megszabta határokon is túl. Nemcsak 
szótagszámbéli, rímelési, strófaszerkezeti azonosságot konstatálhatunk, a versszakok száma 
is egyező, sőt a nyitó és berekesztő strófa azonos funkcióját itt is értelmezhetjük fohászkodó 
felkiáltásokként („Katonák hadnagya, Istennek jobb karja . . . " — „Vig tavaszt és telet 
nekünk értünk adjon."). A főleg A végek dicséretéből merítő belső hat versszak így itt is pár
huzamos, időben, térben egységes előszámlálás. A forrásaiba „ragadó" és megrendelésre készült 
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katonaénekben hiába keresnénk különösebb ihletettségét, Klaniczay Tibor megfigyelése szerint 
mondanivalója is Balassi bátor elszántságával perel — harci kedv helyett a félelem szorongásai
nak ad hangot, „hangsúlyozva, hogy az Istenben bízó katonának nincs mitől félnie" —, a 
kompozíció azonban még reneszánsz jellegzetességeket mutat. Ellenpéldaként a legszemélye
sebb átéléssel felforrósított Oh szegény megromlott s elfogyott Magyar nép . .. említhető. Rimay-
nak e kivételesen nagyhatású, Illyés Gyula Magyarok\ä\g mutató verse az irodalomtörténeti 
kézikönyvvel szólva épp „a nyíltan világi, tisztán politikai" mondanivaló céltudatossága miatt 
nem rendeződhet térben, időben csapongó, alárendelésekkel átindázott manierista kompozí
cióba. Ez is az „itt és most" verse, valóban „a Bocskay fellépését megelőző évek szorongattatá-
sának rendkívüli intenzitása kellett ahhoz", hogy ez a hét tömör strófába foglalt kesergés-
sorozat ily hatásosan kiszakadjon. Egyértelmű manierista jelleget csupán csak évszázadokon át 
életrevalónak bizonyult bravúros rímeiben találunk (tartalmi funkciójuk a mondanivaló még 
hatásosabb kiemelése), a szerkezeti séma megszólalásig ugyanaz, mint a Borivóknak való vagy 
az Egy katonaének esetében. A verset keretező kezdő és záró versszak ismétlődő indulatszavak
kal is nyomatékosított felkiáltás („Oh szegény megromlott s elfogyott Magyar nép . . . " — „Ó 
kedves nemzetem, hazám, édes felem . . ."), s közibük foglalva a párhuzamosan élőnkbe adott 
romlások jelen idejű helyzetképe, záradékul a költő hazafiúi érzelmeinek nyílt kivallásával 
(„Nálad, hogy szeretlek, legyen ez vers jelen."). Még inkább személyes érdekű líraiság munkál 
az egy strófával rövidebb Légyen jó idő csak, fecske száll házamra soraiban. Indítás és zárás 
keret-funkciója itt még nyilvánvalóbb, hisz a népdaltiszta, kedves és gyöngéd lírai intonálás 
óhaja („Légyen jó idő csak, fecske száll házamra") a végső sorral egyenesen megismétlődik 
(„Küldd el kis fecskédet, hadd lássak jó időt"), s harmonikusan fogja egybe e magabíztató 
lírai fohász egymás mellé rendelt kérdéseit, példáit és hasonlatait. 

Ez a tiszta reneszánsz verskompozíció Rimaynál jóformán csak a mondott esetekben jelent
kezik, és már 1610 előtti pályaszakaszára is sokkal jellemzőbb a vers reneszánsz formájának 
megbomlása, illetve felbomlasztása. Ebből a szempontból érdemes lenne módszeresen meg
vizsgálni teljes lírai termését, mi most csak két jellemző darabot veszünk célba, mintegy illusz
trálva Klaniczay Tibor tíz évvel ezelőtt megjelent A magyar későreneszánsz problémái c. tanul
mányának ama tételét, mely szerint „ . . . mindenekelőtt a művészi kompozíció eltűnésére lehe
tünk figyelmesek. A Balassi verseiben érvényesülő, a mellérendeltség és a szimmetria elvén 
felépülő harmonikus művészi szerkezet helyett csak egy retorikai keret marad, ebben helyez
kedik el a manierista költő mondanivalója." 

A felbomlás első renden többnyire a harmonikusan zárt és rövidre fogott kompozíció terjen
gősre való átváltásával jár. Az Oh szép drága zállag . . . kezdetű Bünbocsánatért esedezik (19. sz. 
1596—1600 között) — amiből „többször kihaljuk az L. zsoltár és a »Bocsásd meg úristen«, 
muzsikáját" (Eckhardt) — húsz megbővített Balassi-strófából áll, szemben a mester híres 
könyörgésének tizenöt szellős versszakával. De bévül is rendkívül, szinte már barokkosán 
zsúfoló és naturalisztikus: Balassi egyívű érzelemrajzát és nyílt alkudozásait Rimay Ádámig — 
Éváig visszavezetett epikus elmélyítéssel pótolja, s kedvvel vájkál a „sűrű büdös szenny", a 
„zsíros, kövér bűn"-ök, a „fertelmes ágyék", a „nyavalyák" és „fekélyek" „hínáros"-ában, 
ügyesen kihasználva a megannyi bizarr metafora, a biblikus és természeti vonatkozású hason
lítások lehetőségét/Legszembetűnőbb újdonsága azonban az, hogy Balassi szubjektív vallo-

-másainak már nem követi egységben lefuttató technikáját. Némi megszólító fohász előrevetése 
után Rimay is szubjektív hangon indít („. . . rútul ifjúságom ideje. / Én még akkor veszek, 
Ádám hogy elesek . . . " ) , s ha ez a szubjektivitás nem is Balassi nyílt, mindjárt az első sorban 
megzendített kitárulkozása, tart az első nyolc strófán át, végződvén ezzel a sorral: „Azért 
ennél nékem, szívemben jól érzem, nincsen nagyobb nyavalyám." S ettől a ponttól az előadás 
személyt vált, következik egy hatstrófás, személytelen elmélkedő betét, az eddig előadottak 
bölcselkedő általánosítása. Ez a vers centrumába rendezett tanító intelem-tömb megakasztja 
a vallomás futását. Láthatóan a mondanivaló lényege koncentrálódik itt, a szubjektív előz
mények csak az ifjúság bűnösségéről vallott tételnek alárendelt személyes bizonyítékok, ahogy 
a tizenötödik strófával kezdődően megint szubjektív hangvétel következik („Ennek nyomán 
indult, jó útból kifordult az én ifjúságom i s . . . " ) , s most már a verszárást is ez teszi ki. A 
Balassi-féle lírai confessziót összefogó kompozíció zártsága imígyen fellazul, az elmélkedő betét 
megbontja az elemek párhuzamosságát, s centrális helyzetének tartalmi funkciója nyilván
valóan a mondanivaló nyomatékosítása, szerkezeti szerepe pedig az alárendelés. 

Éppen fordított a helyzet Rimay sztoikus életszemléletének legismertebb foglalata, az 
Ez világ mint egy kert... esetében (30. sz., 1601—1606 között). Itt is megvan a hármas tagolás: 
külön egység az első három, a középső öt, illetve az utolsó három strófa, csakhogy az elmélkedés, 
a bölcseleti mondanivaló most már nem betétként helyezkedik el, hanem éppen ez tartja keret
ben az egész verset. Funkciója ettől függetlenül centrális és alárendelő. A Rimay költészetének 
oly igen kifejező jelképével induló vers („Ez világ mint egy kert . . . " ) argumentuma szerint is 
„az időnek igen viszálkodó felháborodott állapatjá"-ról elmélkedik, s nyilvánvalóan a jelen 
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idó'ről, amint a kézikönyv mondja, a „15 éves háború második szakaszára jellemző általános 
pusztulás" állapotáról („Felbomlott békesség. . . / Nagy roppant seregek egymással ütköz
nek . . ."). Hogy a három első strófa időbelileg mily szorosan a jelenre hangolt, azt a betét 
utáni első versszak — a nyolcadik — első sorainak kiemelt részei is jelzik: „Eloszlott sok 
rendek, mindenféle népek most más karban állanak, / Elváltozott idők, háborgó esztendők 
különbséget hoznak . . . " E sorok egyszersmind a betét időszemléletét is leírják: ott tehát nyil
vánvalóan a múlt~ró\ van szó. S valóban, a Vitézek mi lehet.. . motívumait szinte a plágiumig 
átmentő (egyszersmind sztoikusan átértelmező) betét emlékkép, az elmúlott idő, a XVI. századi 
vitézség illusztrációja. Ez a vitézi betét természetesén' nemcsak átértelmeződik („Vérrel fel
költ nap", „halálos zsold"), reneszánsz eszményei a záró strófákban még hangsúlyosabban 
kifejeződő, megint csak képben testet öltött sztoikus mondanivalónak rendelődnek alá. Az 
időhelyzet váltásai (jelen — múlt — jelen) s az alárendeltség mellett még a motívumok nagy 
térbeli távolságait említhetjük a reneszánsz kompozíció felbomlásának barokk felé mutató 
jeleként. Az első és utolsó sorokat akár elsődleges jelentésükre vagy e jelentés genezisére vissza
vezetve is értelmezhetjük: a szélzúgásban csendes szívvel meditáló költő talán épp esőverte, 
pusztuló kertjére tekintve lel rá a teljes világ látomására, s képzelete egymással ütköző roppant 
mostani seregek, régi végváriak csatamezőinek széles terein csapong, és a habzó tengeren evező 
hajós-kép elnyűtt közhelyét is majdhogynem valószerűnek tetszőén vetíti elénk. 

Hogy igazán kitessék, mi is történt e versben, mondanivalónk berekesztéséül ismét Balassi
hoz kell visszakanyarodnunk, hogy a Rimay kezén emlékkép-betétté vált Vitézek mi lehet. . . 
tiszta reneszánsz kompozícióját szembesíthessük a fenti képpel. Balassi híres vitézi énekében 
ugyanazon kompozíciós elvek érvényesülését látjuk, mint amelyeket a pünkösd-köszöntőnél 
számba vettünk. Klaniczayval szólva itt valóban „bámulatos a szerkeszteni tudás." Akárcsak 
az In laudem verni temporis, BZ In laudem confiniorum is felkiáltásokkal dúsított strófák zárt 
keretében bomlik ki („Vitézek, mi l e h e t . . . " — „ ó végbelieknek . . . dicséretes seregei . . . 
Áldjon Isten mezőkbei"), s a keretező strófákon belül még a mellékmondat kezdő „Holott" 
és „Kiknek" egymásnak megfelelése is konstatálható. A verset kitevő egymás mellé rendelt 
párhuzamos közlések legfontosabb motívuma, az etikai tanítás a mértani középre, az ötödik 
strófába kerül, de még a mező — az egységes színtér — említései is szimmetrikusak: minden 
második strófa, így az 1., a 3., az 5., a 7. és a 9. hozza elő. A harmónia s a térbeli zárt
ság természetesen egyidejűséggel párosul (alig valamivel lehetünk túl „Áldott szép Pünkösd
nek gyönyörű idejé"-n), hogy az ugyancsak egyértelműen alkalmazható többi wölfflini ismer
tető jegyet — mert megtettük már a Borivóknak való esetében — ne is számláljuk elő. 

Kovács Sándor Iván 

• 

Sándor Iván Kovács 

LA COMPOSITION POÉTIQUE DE STYLE RENAISSANCE ET QUELQUES EXEMPLES 
DE SA DECOMPOSITION CHEZ RIMAY 

Pour point de depart, Pauteur examine la composition de deux poémes de Bálint Balassi 
(1554 — 1594), le plus grand poéte de la Renaissance hongroise, et il constate que la salutation 
de la Pentecöte et le Chant militaire montrent des formes de composition caractéristiques ä 
la Renaissance. (Une exclamation ä fonction de cadre dans la premiere et la derniére strophe, 
communication dans les strophes intermediates ä la base du principe du parallélisme; symétrie, 
unité d'espace et unité de temps etc.) Ces principes exposes dans les antitheses classiques de 
Heinrich Wölfflin peuvent étre appliques á quelques poémes de János Rimay (1570 environ — 
1631), maniériste et disciple excellent de Balassi, poémes dans lesquels il imite la composition 
du chant de Pentecöte de son maítre. Mais ce qui caractérise le mieux Rimay, c'est que dans 
ses poémes la composition de Renaissance se decompose. P. ex. sa priére pour l'absolution des 
peches et son fameux poéme philosophique „Ce monde comme un jardin . . .", analyses dans 
l'étude, se caractérisent par un ton méditatif, une étendue gonflée, des subordinations au lieu 
des paralleles, une divagation dans l'espace et dans le temps et une technique d'images et de 
rimes maniérée. 
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