
állapotban sok rendbéli bajos és káros költözködésim miatt estének, azokat vagy magadtól jobbítsad, 
vagy az holott magadtul el nem igazodhatol, vadnak Isten által tudós Lelki-Tanítók, tudósb Commen-
tariusok, élly azokkal, és el-igazítnak."16 A Balassi-Rimay istenes énekeinek eló'szavát záró 
epigramma tartalmát így bocsátja eló're prózában: „ . . . változás alá vettetett lévén minden, csak a' 
szép tudomány által való jó munka, és dicsíretessen viselt jóságos cselekedet marad meg fogy tig . . . " 

Láthatjuk az idézetekből: a tudós tipográfus korának nemcsak divatos eszméit, hanem stílus
eszközeit is magáévá tette. Ha ezenkívül figyelembe vesszük, amit bizonyítani igyekeztem, hogy az 
epigrammák egy szerkesztői koncepció ideológiai megalapozásában és a kötet tudós megformálásában 
játszanak fontos szerepet - nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy az Owenus-epigrammákat 
Szenei Kertész Ábrahám fordította, 

összefoglalva: a közép-kelet-európai Owenus-recepció történetében mindenképpen helye van az 
első rendezett Balassi-Rimay-kiadásnak; Rimay János összegyűjtött műveinek legközelebbi kiadásá
ban pedig célszerű volna az Owenus-fordításokat kihagyni a bizonyosan Rimaynak tulajdonítható ver
sek közül. 

Kovács József László 

RIMAY ÉS A XVII. SZÁZAD EMBLEMATIKÁJÁRÓL 

Az emblematika európai divatja látszólag kevés nyomot hagyott a XVI-XVII. század magyar 
költészetében, önállónak mondható magyar emblémagyűjteményünk nincs -Zsámboky János Emble-
matója e szempontból az európai áramlatból ki nem szakítható - nem kimondottan magyar; nyomok
ban azonban költészetünkben is előforduló műfaj. 

Rimay költői arcképének érdekes jellegzetes színeit adják a kritikai kiadásban A sztregovai bölcs és 
az Emblémák és epigrammák versei. A két utolsó verscsoport darabjai azok, amelyek a magyar 
udvariság köréhez kötődnek. E versek részben képekhez kötött, a műfaj jegyeit viselő emblematikus 
versek, részben pedig, például a fortuna-occasio szerencseverse a magyar költészet élő része két 
évszázadon át. önállósult képként a XVII. századtól szinte napjainkig élő. 

A Sibi canit et «lusw-ban Rimay hátat fordít „Az udvari nyalakodó rossz életnek és prédával töltött 
kapitányságó tiszteknek", nem a „Méltó zabálódás"-t, „Tisztiben tébolygó Éktelen cigánság"-ot 
választja, ahol „Vagyon nagy feslettség, Ételre italra", sőt óv a „széles szerencsétől", helyette 
„Könyvek olvasásából vött jókban örvendjél" - tanácsolja. Már itt is óv a széles szerencse mellett a 
nagy szerencsé-to\, miből „soknak kis jó sem jut" a Laus mediocritatisban is a „Józanon futván udvari 
irigységet" - magatartást ajánlja, mert a bölcs a fó szerencséjében alázatos, a fortuna mala idején 
„Rossz szerencséjében ez jobbot vár s reménl. . ." 

Alacsonra esvén hamarban is felkél „Ha még a magas tornyokat rakó veszély-te is figyelünk, a 
„Könyves szemmel ételt sok fő király is ött" képre, az öreg levegőt forgató szélre, úgy feltétlenül 
igazat adunk Klaniczay Tibornak, aki A magyar késő reneszánsz problémái c. tanulmányában meg
állapította, hogy „a korabeli emblémagyűjtemények egy-egy képének a hatását fedezhetjük fel leg
különbözőbb verseinek egyes strófáiban is".1 Pedig nem is ezek az igazi emblematikus versei, hanem az 
Economia et effecta virtutum, ahol a „Virtusok egy asztalnál körül ülve vadnak delineáltatva," a 
versben megmagyarázott Religio jelképes alakja, és „Az szerencsének természetiről és állapotjáról" írt 
hosszabb költemény. 

Bán Imre szerint Rimay a nagyúri mecénásoknak, a levelezőtárs irodalombarátoknak írja emblema
tikus verseit: „Nekik, az emblémákat, képzőművészeti allegóriákat, heroikus szimbólumokat kedvelő 

16Szent Biblia... Várad-Kolozsvár, 1660 (RMKI. 970). 
'KLANICZAY Tibor, A magyar késő reneszánsz problémái, in Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 
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korának és nem önmagának írja az Encomia et effecta virtutum-ot vagy Az keresztény religio 
ábrázolatjá-t," így szinte mentegeti effajta alkotásait, bár azt hiszem, az emblematikus képek alkal
mazásának hajlama aligha állt távol a költőtől.2 

Klaniczay Tibor megfigyelése szerint a képekre írt versekben „végképp nem lehet már szó művészi 
kompozícióról, hiszen a vers alapja egy szintén nem művészi elvek szerint szerkesztett kép. A 
reneszánsz művészet kiüresedését, az igazi költészet halálát jelenti az emblematikus kép és vers". A 
kézikönyv Pirnát Antal megfogalmazta meghatározása szerint is: „Ezek a nagyobb embléma-versek a 
mai olvasó számára már teljesen élvezhetetlenek, esztétikai alaktalanságuk azonban csak a divatos 
műfaj csődjét, nem pedig szerzőjük költői képességeinek kimerülését bizonyítja".3 

Jelezni szeretném, hogy az említett Rimay-versek nem felelnek meg az európai emblematika ekkor 
használatos kritériumainak, hanem valójában túlméretezettek, nem azonosak az embléma subscriptio 
versformájával, így pl. a Hitető szerencse is 48 sor, az asztal körül ülő virtusoknál pedig előbb volt a 
kép, aztán a vers. Az utóbbi, bár képillusztráció, emblematikus jellege mégis kétségtelen. 

Az asztal mellett ülő Virtus-ok eredetük szerint részben Platón sarkalatos erényei, de így beszél 
róluk Szent Ambrus egyházatya is, aki szerint az ember erkölcsi élete négy erkölcsi erényen; az 
okosságon, igazságon, lelki erőn és mérsékletességen alapul - azaz a prudentia, iustitia, fortitudo -
másképpen animae vis és a temperantia erényén. Aquinoi Szent Tamás szerint az erények részben 
belénk oltott erények (virtutes infusae) - mint hit, remény, szeretet, de lehet erényeket kellő 
gyakorlással is elsajátítani, pl. a mérsékletet.4 

A különböző erények ábrázolása az 1531-től meginduló európai emblematikus áramlatnak is 
részévé válik. Andrea Alciati Hans Steynernél megjelent művében az erények is szerepelnek az 
emblematikus ábrázolásokban. A „valamilyen szöveg nélküli barokk kép"-et - melyre Rimay a verset 
szerezte - nekem sem sikerült megtalálnom. Eckhardt Sándor Turóczi-Trostler József közlésére 
hivatkozott a vers jegyzetében, aki „ezzel a képpel vagy egy hozzá közelálló ábrázolással csakugyan 
találkozott a német irodalomban".5 

A Rímaynál szereplő erények jól ismertek a kor emblematikus megjelenítéseiben. 

„Fides. Hit az első tartja keresztfáját, 
Keresztit szemlélvén issza is poharát,. . ." 

Ezzel az ábrázolással találkozunk Rollenhagen Nucleus Emblematum-ábzn (1611); fiducia alakja 
bal kezében tartja a keresztet, jobban a kelyhet, a háttérben balról városkép jobbról a golgotai hármas 
kereszt. 

A Charitas „Kétfelé tágítva viseli kebelét, Kimiletlen adja gyermekének tejét." Montanea Georgia 
Monumenta Emblematum-ában (Francfurt, MDCXIX.) található ilyen ábrázolás: Charitast gyermek
sereg veszi körül, nyitott kebellel táplálja őket, körülötte jellemzői szalagokon - így pl. non invidet, 
benigna est, patiens est stb. 

„Okosság kígyóval tekerte ált karját, 
Markában fejestül de fogja fulákját" 

Az okosság és a kígyó együtt szerepel az emblematikában, a határozott megragadás jelképeként 
Utcunque - azaz minden módon felirattal ugyancsak Rollenhagennél is megtalálható ez az embléma. 

J BÁN Imre ismertetése, It 1956. 235-240. 
3 KLANICZAY, i. m. 337. és 4 magyar irodalom története II. Bp. 1964. 25. 
4 Platón erényei: A sarkalatos erények Szent Ambrus-féle megfogalmazásáról. Karl RAHNER, 

Theológiai Kisszótár, Bp. 1980. 614. Aquinoi Szent Tamás megfogalmazását SCHÜTZ Antal válogatása 
nyomán idézem a szemelvényekben. Bp. 1943. 196. 

'HENKEL - SCHÖNE, Emblemata, München, 1967. 1570. hasáb. Charitas (Montanea) 
HENKEL-SCHÖNE 1566. hasáb. Rollenhagen H. Ultrajectum 1613 kígyó 642. és 649. hasáb. 
HENKEL-SCHÖNE - Prudentia Guülanme La Perriére emblematikája (LIX. - bibliográfia) 
HENKEL-SCHÖNE 1346. hasáb. 

638 



Prudente simplicitate inscriptióval az egymással szembenéző kígyófejek változat is szerepel a Selecto-
rum Emblematum Centuria c. kötetben. 

„Elöl hatol szemes, nyújtja vigyázatját, 
Kötöztetvén fején duplult ábrázatját." 

Az okosság Rimay versében tükörbe is tekint, „Ója igen magát, ne terjedjen magva / S fertelmének 
hire nem folyjon áradva." La Perriére emblematikájában tükörbe néző hölgyet látunk, értelmezése: az 
erény meghaladja, felülmúlja a szépséget. Ezek a jegyek felismerhetők a Virtus-versezet erényein is, 
feltehető, hogy hasonló megjelenítést találhatott Rimay a jelenleg még nem ismert ábrázoláson. A 
Religio-vers és Kálvinnak a Szenei Molnár fordításában megjelent Az keresztyén religióra és az igaz 
hitre való tanítás (Hanau, 1624.) c. művének címlapján a baloldalt található alak közötti összefüggés 
közismert. 

„Jobb kezemben látod 
Nyilt könyvet viselek, 
Kiben Istenemnek 
Törvényére nézek." stb.6 

Az idő ósága nevel magas fákot kezdetű Rimay-vers közelíti meg leginkább az embléma-jelleget. Olyan 
embléma állhatott mintaként a költő előtt, ahol az idő óságát a koporsó jelképezi, a halhatatlanságot 
pedig a koporsó mögül felmagasodó fák. Igazi subseriptio hatását csak az első négy sor kelti. 
Henkel-Schöne gyűjteménye ezt a képet nem ismeri, hasonlót igen, amelyen az élet körforgását a négy 
évszak jelképezi. Az életkör tetején trónol Isten szakállas alakja, alsó részén a sír rajza.7 A második-
harmadik versszak a „Híredet nevedet tapodja sok irégy" gondolat részletezése. 

Az európai emblematika szabályainak leginkább a szerencsevers felel meg. Rimay ebben a képírók 
szerencseábrázolását idézi: ,fiiért írják az szerencsét az képírók gollyóbison fél lábbal állani, szár
nyokot miért írnak vállaiba s mit jegyezhet, hogy homloka hajas, hátul penig kopasz az feje, miért áll 
egyik keze hátra és az másik elő, mi okért halvány ábrázató, az karjai miért gyengék, csüggök s az 
szemei vakok, itt megtanulhatod." 

A terjengős vers tulajdonképpen a fortuna-szerencse és occasio-alkalom kettősségét illusztrálja: 

Hihető szerencse, nem kell ajánlásod, 
Globisos az lábod nincs helyben állásod 
Szárnyas vagy, nem csuda ha múló áldásod. 

Hajatlan kopaszság, benned nagy csalárdság, 
Kétségest mutatsz mind, mert nézésed vakság, 
Kezed ajándéka hitető álnokság. 

A negyedik versszak a forgandó szerencse jellemző jegyeit idézi: 

Forgandó szerencse, így miért írattál? 
Gördülő golyóbis lábod alatt miért áll? 
Nem azért-é? kedved hogy csúsz, fogy, inog, száll. 

A 7. versszaktól az occasio képe is a versbe mosódik: 

„írják, hogy homlokod hajas és borzadott" 

6 Az keresztyéni RELIGIÓRA . . . való tanítás címlapját közli VÁSÁRHELYI Judit, Szenei Molnár 
Albert válogatott művei, Bp. 1976. 389. Vö. Rimay összes művei 143. 

7 HENKEL-SCHÖNE 48. hasáb Anulus Barptolomaeus Rcta poesis. 
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majd a 8. versszak ezt is részletezi: 

„Látszik kopaszság is hátul az fejeden, 
Jegyzi, hogy kit te szülsz, kényes fejedelem, 
Értéke koptával lesz végre ál helyen." 

Rimay fortuna-occasióját így jellemzi: „híg, fonnyadt karjaid" vannak, és „Színed mint hóhérnak 
halvány"; majd az összeötvözött emblematikus figura feltűnik keréken is. 

r 
„így írt az okosság régen meg tégedet, 
Mely megmértéklette mindenben képedet, 
Hogy kiki félhesse forgó kerekedet." 

A vers közel egykorú rokona Wathay Ferenc fortuna-occasio képverse. E vers inscriptiója Rimayéval 
cseng össze. „Fronte Capillata post haec est occasio calva." Wathay fortuna-occasiója keréken áll, a 
ruhátlan alak lábain szárnyak, a változékonyság kerekén álló nó'alak haja lobog - így csak ez látszik, de 
a felirat jelezte kopaszság nem, a nó'alak haját és a ruha leplét előre fújja a szél. 

„Mert miúta feléd érkezem és beléd, soha nem lesz szerencsém 
Sőt minden dolgomban rosszabb állapotban juta az én életem 
Maga, lám tenéked soha - és ellened főser én nem vétettem."8 

Az, hogy Wathaynak sosem volt szerencséje, és állapota mindig rosszabbra jutott (melyért úgy 
kívánja fortunát büntetni, hogy a plöngérre írja nevét): „És tégedet minden szidalmazzon, pökjön" - , 
leginkább a fortuna mala-ia, az ártalmas-ártó szerencsére emlékeztet, arra a lobogó ruhájú nőalakra, 
kinek a változékonyság golyóján álló alakját Albrecht Dürer is megformálta. Dürer remek fortuna-
occasio figuráján a szárny a háton van, ruhája Wathay kezdetleges ábrázolásához hasonlóan vékony 
lepel - inkább szalag - és a magyar fortunaábrázolásokban is gyakran emlegetett gyeplő szabadon lóg 
egyik kezében, a másikban végzetes fedeles serleg.9 

Dürer tájba komponált nőalakja nyüván ismert művészeti ihlető - ha másra nem is gondolunk, 
Girolamo da Capri drezdai képére még utalhatunk. Ezen a képen lobogó hajú, könnyű tógájú, széltől 
zilált hajú alkalmat látunk, szárnyakkal a lábán (akárcsak Wathaynál) az alkalmat kísérő bánat 
szomorú arccal húzódik meg a kép hátterében. 

Az egyetlen ismert magyar űffiícííiű-emblémában Ádám János Barátságról való énecében (RMKTI. 
111-) a címképen Fortuna mellékalak, az Amicitia figurája mellett a forgékony földgömbön térdel, 
szárnya nincs, de vitorla feszül a kezében. 

Ádám János - aki nevét AMANS DEI ANIMO alakba rejtette - ugyancsak a fortuna-occasio kettős 
jegyeit ruházta az istennőre. Versében az Amicitia „Job karyanál vagyon az nagy Fortuna írva / kinec 
lába alat egy alma", majd a 14. versszakban 

„Az szerencsének felettébb ne hidgyen, 
mert nem tudja mely álhatatlan légyen" 

Ugyanakkor az occasio jegyei olvashatók a l l . versszakban: 

„Rendnélkül való haya neki boytos, 
Jelenti azzal hogy ö alázatos, 
Szinten azonképpen ki barátságos, 
Együgyű, iámbor, és nem álnokságos."1 ° 

8 Itt a főser, azaz főszer - tehát „főleg" jelentés a helyes értelmezés. A fő sír - feleségének sír/a 
értelmezést erőltetettnek tartjuk. 

9 Dürer szárnyas fortuna-occasióját Nemesis néven adta ki a Dürer évszázada c. albumban GERSZI 
Teréz-ZENTAI Loránd, Bp. 1980. 

1 °Ádám János: Barátságról való ének, RMKT XVII. sz. I. Bp. 1959.111. 
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A fortuna és az occasio alakja feltehetően azért olvad gyakran egybe, mert az európai emblernatika 
szerint (pl. Jacobus Typotus ír így) a szerencse haját csak egy percre lehet megragadni, hogy aztán 
fordultában már csak kopasz fejét láthassuk - így Typotusnal „fortunam vei occasionem" emleget a 
szerző a picturáiól beszélve, ahol az alak golyón áll, és vitorlát tart, akárcsak Ádám mellékalakja. 

Rota fortunae — a szerencse kereke a XVII. században számos vers alapeleme. Petki János is 
,/aczik az szerenche most szegenj feiemmel" kezdetű énekében ez a vers embtematikus alapképe: 

„Alhatatlansagat tudtam s - ream vártam, 
Magas kerekire noha fel nem hágtam, 
Kezepsö resenis igen felvén jártam, 
Sokaknak le esetet sik voltáról láttam." 

így ábrázolja a szerencsét Madách Gáspár is 

„Mert az szerencsének az ő kerekei 
Mely felül vagyon, hamar ahtl ejti, 
Azki alul vagyon, felül helyheztetif 

Hasonlóan ábrázolja a szerencsét Koháry István is: 

„Kereke forgását, s forgandó járását 
Látom szerencsének" 

E versek emblematikus képmintája vagy az omnium rerum vicissitudo inscriptiójú forgó kerék -
minden dolgok változékonysága - mint például Jean Jacques Boissard embléma-gyűjteményében. 

Lehet a minta olyan is, mint amilyen Domenico Gamberti könyvében látható, ahol a Libera 
fortunae mors est feliratos képen egy alak ül a guruló szerencsekeréken, mások pedig összezúzva a 
kerék alatt fekszenek. Más ábrázolásokon pedig a szerencse kereke törik szét a fortuna-occasio alakja 
alatt. 

A kép annyira ismert, hogy szinte folklorizálódott formáját is megtaláljuk az 1606-ban a sárvári 
tömlöcben tolvajkodásért raboskodó szili fi Nagy Péter énekében: 

„Engem a szerentse most próbára vetet, 
Sima tengelyérül nyakra le eresztet"1' 

Természetesen a globus fortunae alapmotívumú vers a gyakoribb. Ide tartozik Rimaynak Kerekded 
ez világ kezdetű verse is! 

„Minthogy állhatatlan, nem szűnik forgása, 
Fénlik, setétlik is napja változása, 
Nincs állapodása, 
Gyakran szélzúgásban tetszik is morgása." 

Hegedűs Géza a kopernikuszi világképet vélte a versben felfedezni, pedig ez a költemény csupán a 
szerencsének a földgolyót átfogó hatalmára utal, melyet Fortuna állhatatlan állandósággal forgat. 

1 » PETKI János, Jaczik a szerenche, RMKT XVII. sz. I. Bp. 1959. 309.; MADÁCH Gáspár,Magyar 
költők, XVIL század Bp. 1956. 195-196. Koháry-idézetünk ugyaninnen: 277.; BOISSARD, Jean 
Jacques, Emblematum liber. Vö.: KIRCHNER, Fortuna in Dichtung und Emblematik, 271.; 
GAMBERTI Domenico, L' idea Di un Prencipe et Eore Cristiano 1659. Vö.: KIRCHNER, i. m.; Nagy 
Péter éneke RMKT XVII. sz. I. 362. 
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így látja a Fortunát emblematikus jellegű versében Szenei Molnár Albert is: 

Az Szerencse áll kerek golyóbison, 
Az mely forog nem áll meg bizonyosson. 

Az golyóbis gördül és fut sebessen, 
Nem áll meg az Szerencse - is egy helyen. 

A XVII. századból a XVIII-ba vezet Radvánszky János szerényebb igényű költészete. Egyik XVII. 
században keletkezett verse is a globus fortunae képe: 

Téged a Poetak 
Bölcsen magyaráztak 
Midőn golyóbisra 
Szárnyakkal irtanak 

Ott is nyughatatlan 
Állasz csak fél lábra 
Sikamló állásod 
Visz forgandóságra 

A záró versszak szerint a szerelemnek „Nem lehet egy helyben / Hosszú mulatása." 
így ez a XVII. század végi ifjúkori vers nemcsak Alciati vagy valamely követője forgatását mutatja, 

de az emblematikus kép általánosabbá válását, folklorizálódását is.! 2 Az eddig Összegzett jegyek 
továbbiakkal is bővülhetnek. Illésházy István szép Ferendum et sperandumihan „Forog' a' szerencse" 
„semmiben sem állandó" 

„Csak ideigh kedvez, tündöklő iveghez 
mindenekben hasonló, 
Ki mint hogy el-törik, így ő-is változik 

s állapattya romlandó" 

Beniczky Péter Más ugyanazon Szerentsének álhatatlanságárul című versében is visszatér ez a kép: 

Szerencse kerekin azért okosan ülj, 
Tündér változásán hogy meg ne szégyenülj, 

A kristályüveg is mikor szebb s tündöklik 
Akkor ő leggyengébb, s hamarabb elromlik 

A fortuna-vifrum pár a szerencse törékenységének emblematikus képe, de mondhatnánk azt is, 
hogy ez az emblémakép sem több, mint az eddig jelzett nyomok. Beniczkynel azonban az emblema
tikus látásmód szinte szemléletté mélyül.1 3 Jenéi Ferenc szerint: „ . . . Beniczky példabeszédeinek is 
van köze az emblematikus ábrázolásokhoz." 

1 ^Rimay János összes művei (RÖM) 60., Kerekded ez világ, 124.; Szenei Molnár fortuna-verse újra 
kiadva RMKT XVII. sz. 6. köt. Bp. 1971. 368.; Radvánszky János versei: ItK 1904. 129-146., 
266-285. 

I3Illésházy István: Ferendum et sperandum-a RMKT XVII. sz. I. Bp. 1959.354.. Érdemes 
Vergilius Aeneisének két sorára utalni: Nata dea, quo fata trahunt, retrahuntque sequamur; Quidquid 
érit, superanda omnis fortuna ferendo est. V. ének 709. sor. Beniczky Péter idézett versrészlete: 
Magyar költők, XVII. század, 210-211. 
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A közönséges magyar Példa beszédekrül sorozatban nyilvánvalóan érvényesül ez a szemlélet: „Ki 
követ vét égre, / 'S le esik fejére, / Nem jajgathattya sebét," - olvassuk a 16. versben. Kép hatása bújik 
meg a 61. versben is. „Ne pengessed ijad / Soká se iránzad / Ha akarsz varját lőni" vagy kétségtelenül ez 
követhető a 60. vers lóhizlaló képében: „Ne akkor hizlalljad / Lovad, 's abrakolljad, / Midőn hadban 
kell menned, / Kását addig fújjad, / Míg meg nem ég szájad, / ízetlen ki ne pökjed; / Mert ha meg vér 
eső, / Tudgyad hogy már késő / Köpönyeged rád venned". Ha sejthető is az eső után köpönyeg köz
mondás kicsengése is, legalább annyira dominál a versekből sejthető kép. 

Az óra emblematikus képe érzékelhető a 244. versben: 

„Az óra folyton foly 
Meg nem eszi a' moly 
Vallyon, ki határozza? 

így ember el-tűnik 
Élete el-múlik 
S teste földet halmazzá." 

Itt már hiába keresnénk a közmondást, de fő építőelem az óra képe - és az elmúlást jelző sírhalom 
- a verssorok mögött az embléma subscriptiója is megbújik. Akárcsak a 247. vers Vitrum-üveg 
képében, ahol Beniczky az „Üveg romíó tserép" életét akár száz esztendősnek is jósolja, de 

„Az ember élete, 
E világon léte 
Bizonytalan tsak ma is" 

Semmi köze sincs a Non est volentis, neque currentis versbe tördelésének a közmondásokhoz, annál 
inkább a század emblematikus ízléséhez. A 73. példabeszéd ugyanis így szól: 

„Nem az akarojé 
Sem pedig futójé 
Pállyának el nyerése 
Mert Isten rendeli, 
S egyedül viseli 
Kinek meddig menése." 

Bár nem kísérhetjük végig a fortuna-embléma életét Beniczkynél, de jelezzük, hogy ide tartoznak a 
Hogy e" világ javaiba semmi nints állandó A' szerentsének tündéres mi- voltáról; Oh átkozott forgó 
Szerentse, Más ugyan azon Szerentsének álhatatlanságáról című versek, melyekből itt csak a rota 
fortunae képet idézem: 

„Szerentse kerekin azért okossan ülj / 
Tündér változásán hogy - meg ne 
szégyenülj / Mikor rád mosolyog, 
mások kárán tanulj, biztatása 
után vakmerőn ne indulj.'" 4 

Ez az a kép, mely Faludi Forgandó szerencséjéig vezet, de szinte Kölcsey Vanitatum vanitasíig: 
„Bárminő színben jelentse Jöttét a vándor szerencse Sem nem rossz az, sem nem jó, minden hiába 
való" - ez pedig az „omnium rerum vicissitudo", a minden dolgok változékonysága. 

1 * JENÉI Ferenc, Manierista elemek világi költészetünkben Beniczky Pétertől Petrőczi Kata 
Szidóniáig. ItK 1970. 539. Beniczky idézett versrészletei a Magyar ríthmusok soproni, 1753-as 
kiadásából valók. 



Fráter István Teleki Mihályhoz írt verseit, Alszeghy Zsolt meghatározása szerint gnomáit az 
irodalomtörténet nem vizsgálta, a 82 rövid vers emblematikus jellege pedig nyomon követhető. Már a 
második vers „Terh alatt mint pálma emelkedik nagyra s fénlik mint a Nap világ" - kétségtelenné teszi 
ezt. Képszerű a 40. vers is: 

„Miként az Oroszlán, vadakkal harcolván, 
Csendesedik azokhoz . . . Ellenség hódolva, 
fegyverét is nyújtva, ütközetnek véget 
hoz" 

Fráter Istvánnak is van fortuna-verse: 

„Könnyebb a szerentset... fel találni 
sokaknak Hogy sem meg tartani, 
vagy ladaba zárni, s békót lelni 
lábának . . . " 

A kis emblematikus verset inspiráló mintát - sajnos - nem ismerjük.1 s 

Újhelyi István íródeák nyomdaszerű pontosságú - a kor nyomdai címlapjait és díszeit utánzó írása 
igazi kalligráfiai remek - olyan, mely a Dürer-féle Schreibkunst szabályait magyar földön követi. 

A címlap utáni lapon rajzos ovális írás: „Christus spes et Anchora vitae" - ebben a Fráterek családi 
címere - mellette az impresák szabálya szerint inscriptio: 

„Régi eleimnek ez Példás Címere 
Hartzon jó Lovának szügyiben ment Tőre 
Jele; Hazájaért szakait teste ere 
- s Az szép szabadságért omlott piros vére" 

Utoljára Thaly Kálmán látta Forgách Simonnak Rákóczi tábornokának terjedelmes vers- és idézet
gyűjteményét, melyet több mint hat íven „állított és írt vala össze". 

A gyűjteményről Thaly (- aki egyedül írt róla - ) , kiemeli, hogy Forgách Simon gyűjteménye 
nemcsak zsoltáridézetekből és klasszikusoktól vett részletekből áll, hanem „középkori latin és olasz 
írók műveiből" is bőven merít. A kézirat, mely Thaly szavaival, jeles, velős vagy élezés mondásokban 
gyönyörködő, szellemének annálinkább dicséretére válik" - akár emblematikus jellegű is lehet. 

Az emblematika nyomozását persze nem szabad parttalanná tágítani. Erre a Henkel - Schöne 
szerzőpáros külön is kéri az Emblemata pótkötetének előszavában a kutatókat. 

Forgách Simonnál azonban az igazi emblematikus érdeklődés, e versek írása - vagy legalábbis 
gyűjtése azonban tény; hiszen a fogságában olvasott művek között Saavedra Diego emblématikája is 
ott található. 

Rimay emblematikájáról is többet tudhatnánk, ha a rendszeres kutatás, vagy a szerencsés véletlen 
könyveinek nyomára vezetne. Ehhez azonban a sokat emlegetett fortuna bona-ia. lenne szük
ségünk . . .1<s 

15K. Fráter István versei Teleki Mihályhoz 1648-tól. MTA Kézirattára. K. 94. ItK 1917. 201-214. 
16 THALY Kálmán, Irodalmi és miveltségtörténeti tanulmányok, Bp. 1885. 221. 
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