
AMEDEO DI FRANCESCO 

RIMAY JÁNOS KÍSÉRLETE A MAGYAR FILOZÓFIAI LÍRA MEGTEREMTÉSÉRE 

1. „ex remoto et afflicto hoc orbis angulo" 

Köztudomású, hogy Justus Lipsius De constantia című művének előszavában leírja Európában tett 
utazását, mindenekelőtt bécsi és liége4 tartózkodásának napjait, amikor is Karl Lang vendége volt. 
Lipsius, aki ekkor végleg el akarta hagyni feldúlt és kifosztott hazáját, Európát is a hazaihoz hasonló 
körülmények között ismeri meg. A történelmi események drámaisága a flamand humanista lelkét 
mélyen felkavarja. Épp ezért, a barátjánál tett látogatás egyúttal azilumot is jelenthetne számára, egy 
olyan rövid időszakot, mely alatt megpihenhet, gondolkozhat, reményeket táplálhat és erőt gyűjthet 
további életére. De a barátjánál tett tartózkodása épp ellenkezőleg, nem reményeket kelt benne, 
hanem elmélyíti benne a rádöbbenést, hogy bele kell nyugodni a világ szörnyűségeibe, az élet 
bizonytalanságába. Barátja szavaiból Lipsius arra döbben rá, hogy nem hazáját kellett volna elhagynia, 
hanem a lelkét zavaró árnyaktól kellett volna megszabadulnia. 

A De constantia 1584-ben született. Nyolc évvel később, 1592. augusztus 20-án Rimay levéllel 
fordul Lipsiushoz. A költő ekkor még költői pályája elején áll, de már ekkor is megállapítható, hogy a 
Balassi-hatást mutató költői szerzemények érdeklődési iránya a hazafias és a filozófiai-morális témák 
felé mutat, azaz a költői életmű szerveződési időszakban van. Rimay filozófiai téren már eljutott a 
választáshoz, sok olvasmánya között megtalálta azokat a műveket, melyek számára, az életmű 
felépítése szempontjából, alapvetőknek bizonyulnak, és legjobban megfelelnek annak a kornak, 
melyben él. Rimay szavaiban kifejeződésre is jut a menekülés és az azilum megtalálásának mozzanata: 
„Cujus satietatis desiderium mini saepe non obscure instillabat tristissima rerum haec facies, quod 
manu Turcarum ter sedibus pulsum, propinquis orbatum, omnibus et diviciis spoliatum, universa item 
et nobilitatis ornamenta et corporis fortunaeque bona relinquere jussum, sicque ad instar Leonis rictu 
dissectum et dissipatum genus meum . . "l ö t is, akár korábban Lipsiust a Constantia eszménye tudja 
csak megvigasztalni: „Accendebat: praenterea Constantiae tuae constantis desiderium in me tua 
Centuria, ubi frequens est ejus mentio, tua, amicorum."2 

Vallási szempontból is egyre erősebben megszilárdul benne a tolerancia, a vallások közötti 
kapcsolat és megegyezés igénye: „Intelligo quosdam objecisse tibi te in Politicis tuis Fati recensionem, 
et religionum tolerandam disparitatem minus dextre posuisse, quasi ad omnes haereses fovendas atque 
amplectandas liberiores valvas patefeceris, sed nimium caecutiunt, nec est, quod ibi quid mutes tuorum 
respectu, (doctos intelligo et tenerioris judicii viros), qui satis te Christiano sensu ea collocasse 
intelligunt, quibusve hic fructus ibi proponitur, ut Pii sint, et Fata sequantur, id est Deum."3 

Ami hazafias érzéseit illeti, Rimayt a legújabb magyarországi hadi és politikai események arra a 
meggyőződésre juttatják, hogy az általánossá vált politikai válság az ember egész lényére kihat és 
befolyásolja azt: „Vix sedato Patriae vulnere, creber Turcarum in Vicinios illatus impetus, renovata 
velut cicatrice, tristissimi facinoris famam in dies ad nos relegat."4 

A reneszánsz értékek válsága, a vallásos elbizonytalanodás, az egyre pusztítóbb háborúk egyaránt 
oda hatnak, hogy a klasszikus sztoicista tanítás keresztény értelemben kerüljön újra-átgondolásra, 

1 Rimay János összes művei, összeállította ECKHARDT Sándor, Bp. 1955. 223. 
2I. m. 223. 
3I.m, 223-224. 
4I . m. 224. 
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mintegy a világtól való aszkétikus elfordulás formájában. A hitben való elbizonytalanodás pillanatában a 
sajál emberi értékek racionális végiggondolása szempontjából egyedüli lehetó'ségként az antik klasszi
kusok filozófiájához való visszatérés maradt csak meg, mely a humanisták szemében egyúttal a 
kereszténységgel is kiegyeztethető volt. Ám ennek az antikokhoz való visszatérésnek alapját, a korábbi 
korszak humanistáitól eltérően, immár a gondolkodás legalapvetőbb kategóriáinak aprólékos felmérése 
képezte, a megosztott európai népek közös boldogulásának lehetőségét keresve. Ebből a szempontból 
Magyarország sem jelentett kivételt, sőt minden kronológiai eltolódás figyelembevételével elmondható, 
hogy a régi magyar irodalom a nyugat-európai kultúrához viszonyított viszonylagos késettsége ellenére, 
a magyar kultúra minden időben olyan eredetiséggel válaszolt a korabeli európai kultúra alapvető 
problémáira, hogy az a kutató szemlélőben őszinte elismerést vált ki. 

Rimay Lipsiushoz írt levelében beszámol a magyarországi eseményekről, melyek szorosan kap
csolódnak a tizenöt éves háború fejleményeihez. Természetesen a hírek nem mindig felelnek meg a 
konkrét eseményeknek, melyek egyúttal nem is a legkedvezőbbek, de ekkor a humanista gondolatok 
európai terjedését elsősorban a teljes Európára kiterjedő általános válság eseményeinek tárgyalása, 
elemzése segítette, az általános válság idején a balsors sújtotta nemzetek képviselői joggal érezhették 
egymást sorstársaiknak. így a „messzi" Magyarország is joggal kérhetett részt maga számára az európai 
közvélemény alakulásának meghatározásában. 

A kor gondolkodó embereinek szembe kellett nézniük az egész Európára kiterjedő általános 
válsággal, mellyel szemben mindannyiuk számára hasonló választás és hasonló út állt egyetlen lehető
ségként. Ez az az út volt, mely a bölcsességhez, az erkölcshöz és a mélyen átélt erkölcsi élethez 
vezetett. Ez a tétel meglehetősen alaposan és részletekbe menően lett kimutatva a reneszánsz válságával 
és a manierizmus kialakulásával kapcsolatban, illetve az ezeken belül jelentkező sztoikus-moralizáló 
tendenciák kimutatása során.5 Rimay filozófiai költészetének kialakulása is ekkorra tehető, amikor 
tudatosul benne a válság igazi mivolta. 

2. Rimay és Petrarca 

Rimay életművének és világszemléletének, egyéni lelki magatartásának alapvonásai igen hatá
rozottan kirajzolódnak Naprági Demeter erdélyi püspökhöz intézett levelében. Költőnk ezt a levelét 
1603. július 24-én írta, amikor az úgynevezett tizenöt éves háború pusztította az országot. Rimay 
leveléből mégis a nyugodt, fájdalmas, a lét ideiglenességének tudatossá mélyített átérzése érződik, az 
élet bizonytalanságának kellős közepén az értelembe vetett szilárd bizalom nyugalma. E levélben igen 
sok részlet érdemes a figyelemre, de itt csak három passzust szeretnék kiemelni, melyek igen lényeges 
problémákra adnak magyarázatot. Az elsőben ezt olvassuk: „Csakhogy uram, az philosophiának 
usussához, és nem az felőle való csacsogáshoz szabván életemet, Seneccával, Petrarchával, Ciceróval és 
Epictetussal beszélgetek többet, hogy nem egyéb emberekkel. Tetszem némelyeknek, hogy én semmit 
sem mivelek, vagy utált életet élek, holott vagy egyedül, vagy kevesekkel cselekedem azt én, akit sok 
ezer egyéb emberek sem mivelnek, s nem mivelhetnének, ha akarnáják is."6 A másik részletben pedig a 
következőket olvashatjuk: „Az Philosophia követőit ez világi alávaló gazz embereknek s népeknek 
társasága soha be nem fogadhatja, s természetből hozza az Philosophia azt magával, hogy az ő fényével 
tündöklőköt nevetéssé s csúfoltassa az rosszakkal."7 Végül a harmadikban: „Veszem is eszemben, 
hogy akkor vagyok egyedül, amikor sokakkal vagyok itt való emberekkel eggyütt, akkor peniglen 
többekkel, mikor csak magammal, mert akkor szólhatok bévebben azokkal, akikbe én gyönyörködöm, 
s akiket szeretek."8 

Elég könnyű itt kiemelni, hogy a múltnak az előbb említett négy nagy embere alkotja Rimay 
filozófiai „műhelyét". Ezeknek a régi auktoroknak a kiválasztása ugyanis nem véletlen, hanem nagyon 
is tudatos. Műveik, a nagy kortárssal, Justus Lipsiusszal va\ó kapcsolattól felerősítve, alapvető forrásai 
és alapvető olvasmányai lesznek a „sztregovai bölcsnek" is. Rimay János erkölcstana mindenekelőtt 

SKLANICZAY Tibor, A reneszánsz válsága és a manierizmus, ItK 1970. 419-450. 
6 Rimay János összes művei, i. m. 234. 
7I. m. 234. 
8I .m. 234-235. 
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ezen a négy pilléren alapul, és bár az említett nevek nem újak a sztoicizmusnak, mint a reneszánsz 
végső fázisát jellemző filozófiai irányának körében, mégis érdemes néhány jobban elhatárolt gondo
latra rámutatnunk ezzel kapcsolatban. 

Rimay Jánost nem a drámaíró Seneca érdekelte, ahogy Ciceróban sem a „retorika mestere" 
érdekelte, és Petrarcában sem Laura költőjét látta, hanem a „dialógusok" komoly szerzőjét, a lélek 
nyugalmát kereső gondolkodót. És épp ebben az értelemben tett igen sokat Rimay a régi magyar 
irodalom új, fejlettebb irányba való fordítása érdekében. Sőt, Petrarca esetében, legyen szabad 
megemlítenünk egy merész gondolatot, azt, hogy a magyar irodalomban Balassi Bálint szerelmi lírája és 
Rimay János bölcselkedő költészete együttesen adják vissza Petrarca életművének igazi és teljes képét. 
Itt elsősorban nem forráskutatással kapcsolatos kérdésről van szó - az ilyen irányban is igen gyümöl
csöző, de mindazonáltal töredékes eredmények ellenére sem - , hanem arról, hogy a források többé-
kevésbé termékeny és gondolatébresztő nyomozgatása és feltárása helyett talán sokkal fontosabb 
tényekre kell figyelmünket fordítanunk. Rimayval kapcsolatban, a tények különösen fontosnak 
bizonyulnak. Mivel Rimay leveléből, a fentebb idézett helyekből három fontos fogalom domborodik 
ki, úgy mint az „igazi" filozófusok követése, a köznép megvetése és a magányos élet magasztalása; 
talán nem lesz érdektelen Petrarca latin nyelvű műveinek e helyekkel kapcsolatban levő részeinek 
felidézése. A De vita solitaria második könyvében például ezt olvashatjuk: „Quid ergo philosophi.. .? 
Philosophos autem dico, non istos quos, qui cathedrarios primum dixit, ille michi proprium rei nomen 
imposuisse visus est. In cathedris enim phüosophantur in actionibus insaniunt, precipiunt aliis 
preceptisque suis primi obstant primi legibus a se latis derogant, et signiferos se professi primi ordines 
deserunt primi virtutis imperio rebellant. Non hos igitur dico, sed illos veros, qui semper pauci, nunc 
nescio an penitus nulli sint qui quod profitentur exhibeant amorem studiumque sapientie."9 De 
vannak olyan részek is, melyek még közelebb állnak Rimay gondolkodásmódjához, főleg amikor 
Petrarca a magányos élet dicséretét ekképp fogalmazza meg: „Libros pretera diversi generis et simul 
per quos aut de quibus scripti sunt comites gratos et assiduos, et promptes vei in publicum prodire vei 
ad arculam redire cum iusseris, paratosque semper vei tacere vei loqui, et esse domi, et comitari in 
nemora, et peregrinari, et rusticari, et confabulari, et iocari, et hortari, et solari, et monere, et arguere, 
et consulere, et docere secreta rerum, monimenta gestorum, vite regulám mortisque contemptum, 
modestiam in prosperis, fortitudinem in adversis, equabilitatem in actionibus atque constantiam: 
comites doctos, letos, utiles ac facundos, sine tedio, sine impendio, sine querela, sine murmure, sine 
invidia, sine dolo . . . " ' ° 

A köznép megvetésének kérdésében is igen sok a hasonlóság. A Secretum első könyvében például 
az alábbiakat olvashatjuk ezzel kapcsolatban: „O te omnium infelicem, si ad veritatis inquisitionem per 
vulgi deliramenta contendis, aut cecis ducibus ad lucem te perventurum esse confidis."1 • A második 
könyvben pedig ezt olvashatjuk: „Tibi contra fatearis oportet nichil tali victu dulcius nichilque suavius, 
si tuis et non insanientis vulgi legibus vivas."12 

Jól megfigyelhető a hasonlóság Petrarca és Rimay között a humanista bölcs és erkölcsös ember-
kénti felfogásában, valamint a köznéptől való eltávolodás mozzanatában, mely egyébként mind
kettőjük esetében Seneca alapos tanulmányozásának hatására vezethető vissza, és azt jelenti, hogy az 
egyéniség meg akarja védeni saját szellemi szabadságát és hitbeli tisztaságát az egyre mélyebb válságba 
kerülő külvilág rontó hatásától, melyekre vigyázó szemekkel és aggodalommal figyel a gondolkodó 
személyiség. Petrarca és Rimay között az egyetlen, de lényeges különbséget a világszemlélet kifejező
désében kell keresnünk: Petrarca kifejezésmódja sokkal személyesebb, míg Rimayé inkább oktató 
jellegű. 

9F. PETRARCA, Opere latiné, a cura di A. BUFANO, Torino, 1975. 500. 
, 0 I . m.532. 
lll. m. 58. 
i a I . m. 118. 
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3. A sztregovai bölcs 

A sztregovai bölcs: ez az érdekes és igen jelentős alcím foglalja magába - Rimay János művei 
kritikai kiadásának ötödik fejezetében - azt a hét költeményt, melyet hagyományosan és teljes joggal 
Rimay bölcselkedő énekei néven szoktak említeni. Egyértelmű, hogy helytelen eljárás lenne ezeket az 
énekeket kiragadni az életműből és Rimay teljes irodalmi tevékenységének keretein kívül venni őket 
szemügyre, de az is világosan látszik, hogy ez az ének-csoport jelentheti az egyik legfontosabb kutatási 
területet mindazok számára, akik képet kívánnak kapni és nyújtani Rimay filozófiai elmélkedéseinek 
igazi tárgyairól. Az is egyértelmű, hogy az említett énekek témái: a „laus mediocritatis", az udvar-
ellenesség, a pénz motívuma, az evilági értékek devalválódása, az erkölcsök feslettsége - egymagukban 
nem nyújtanak elegendő alapot ahhoz, hogy egy határozottan kirajzolódó, szilárd alapú filozófiai 
rendszerről beszélhessünk, pedig - véleményünk szerint - joggal beszélhetünk egy olyan filozófiai 
magatartásról Rimay esetében, mely az újsztoikus irány felé tájékozódó korabeli értelmiségiek álta
lános jellemzője volt. Mindenképp nagy fontosságot kell tulajdonítani Rimay, a régi magyar irodalom
ban első és egyedülálló filozófiai kísérletének, és épp ezért igen nagy tanulsággal jár ezen költeményei
nek és prózai műveinek ilyen irányú olvasata. Fontos, kiegészítő szerepet kell tulajdonítanunk Rimay 
prózai elmélkedéseinek, valamint az énekek argumentumainak, mivel alaphangjuk elég személytelen, és 
meglehetősen közel áll a tudományos értekezések tónusához, és így, bizonyos mértékben, pótolni 
tudják a „trattatistica"-i művekre jellemző értekező prózai stílus hiányosságait. 

Rimay vizsgálódási területét az az irodalmi ismeretanyag képezi, melyet korának művelt embere 
magáénak mondhatott. De ez a kulturális-irodalmi örökség felhasználása a jelenben, a jelen igényei 
szempontjából történt, mely nemcsak ennek az ismeretanyagnak hagyományos szerkezetét bontotta 
meg, hanem a humanizmus legalapvetőbb alapeszméit is megváltoztatta. Ebben a jelenben az emberi 
világ immár nem a rend, hanem a tejes összevisszaság világaként jelentkezik: a rend elvesztése egyaránt 
vonatkozik az erkölcsre, politikára és a társadalom rendjére. Rimay vizsgálódásának másik területe 
pedig maga az emberi élet és az a valóság, melyben az ember él. Kultúra és élet szükségszerűen 
keverednek költőnk és korának mentalitásában. Rimay elmélkedéseit elsősorban klasszikus olvas
mányai nyomán folytatja, és így önkéntelenül kénytelen meglátni azt a nagy különbséget, mely 
olvasmányai és a környező világ között fennállt. A bűn által eluralt és eltorzult világban a művelt 
ember egyetlen magatartásformája csakis a visszahúzódás, a világ és az én közötti distancia őrzése 
lehetett. 

Rimay egyik legalapvetőbb mítosza a lelki élet. Arra törekszik, hogy az egyéni erkölcs keretein 
belül építse fel saját filozófiai rendszerét, így aztán Rimay esetében nem erkölcstannal, hanem egy 
ideiglenes értékű erkölcsi normarendszerrel kell számolnunk. Az erkölcstannal szembe, illetve annak 
helyébe a tudást állítja, mely egyedül képes megmutatni az embernek, hogy miként kell viselkednie a 
nehéz helyzetekben. 

Az író művében igen nagy céltudatossággal fejti ki saját nézeteit az erkölcs és a társadalom életének 
alapvető kérdéseiről, és ezzel kapcsolatos nézeteit, észrevételeit, érzelmeit azért közű, hogy ezekkel 
befolyásolja olvasóit, elérje, hogy azok az ő szemével nézzék a való világot. Ily módon az író a 
közgondolkodás irányítójává válik. 

Rendszertani szempontból Rimay világszemlélete egységesnek bizonyul: az ember egy olyan világ
ban kénytelen élni, melyben a transzcendenciát egyrészt az isteni gondviselés biztosítja, másrészről 
pedig a fatalitás, az emberi sors szeszélyessége. Az immanenciát a gyakorlati mozzanat biztosítja, az 
ember szabad, illetve szükségszerű választásainak következményei szerint kell élnie, az ember csele
kedeteit vezetheti az erkölcs, de cselekedhet az ember az erkölcs törvényeinek megszegésével is. Az 
ember bűnös lény, és mint ilyen nem tehet mást, mint az isteni megbocsátásra kell bíznia magát; de 
ugyanakkor cselekvő lény is, képes alakítani saját és mások életét, és ennek során képes arra, illetve 
szükséges, hogy a lehető legbölcsebb életszabályok szerint éljen. Rimay jól tudta azt is, hogy mindez 
nem könnyű feladat, főleg akkor nem, ha az emberek életszemlélete alapvetően pesszimista, de azt is 
tudta, hogy lehetséges, akkor is, ha nem szükségszerű. A bölcsesség — melynek elérése az alapvető 
cél - útjait az erkölcs és erény, a virtus szabályai határozzák meg. 

Rimaynak előbb felvázolt világszemlélete azonban formai szempontból nem került tudományos 
igényességű és rendszerességű kidolgozásra. Nincs kezünkben semmilyen rendszer, épp ezért nincs is 
szó valamiféle erkölcs-filozófiáról, hanem csupán egy magatartásmódról, melynek pontosan meg-
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határozott erkölcsi szabályai és vonatkozási pontjai vannak. A bölcs - mely egyúttal az írót, az 
irodalmárt is jelenti - magatartásának az emberi életről alkotott vélekedések tekintetében kell ki
alakulnia, míg magának az embernek a megromlott és egyre romlottabb világ és az erkölcsi élet világtól 
való szabadsága határán egyensúlyozva kell élnie, hogy önmaga és erkölcse a világ romlottságától ment 
maradhasson. 

Rimay humanista neosztoicizmusa tehát gyökereit a legmélyebb válságát élő világ valóságába 
mélyeszti. így a művek retorikai hajlékonysága és stilisztikai bősége, mely meghatározza poétikáját, 
nem valamiféle irodalmi ízlés egyszerű túlhajtásával magyarázható, hanem épp a válság állapotának 
stilisztikai jelölésére szolgál. A stílus egyfajta sajátos szenvedés kifejeződésére szolgál, kifejezése az 
eszmények elvesztésére való rádöbbenésnek, hogy az ideálok nem felelnek meg többé a megváltozott 
világ valóságának. A stílusra jellemző manierista vonások a szellemi világ gyötrelmeinek idézői, illetve 
annak jelei, hogy az alkotó látható jelét kívánja adni annak a törekvésének, hogy megőrizze az ember 
szellemi mivoltának integritását a megváltozott világ ezt szinte lehetetlenné tevő körülményei között 
is. A szellem mozgása a fájdalomból és a zavartság állapotából a kontemplacio, a művészeté pedig a 
világ visszatükrözésétől a bölcsesség retorikus megfogalmazása felé halad. 

4. Az úf-sztoicizmus jegyében 

Rimay filozófiai verseinek csoportját - túl minden kronológiai megfontoláson - a Leges mensales 
darabjaival kell kezdeni, mert ezek foglalják magukban a keresztény értékeknek azt az allegóriáját, 
mely határozottan szembehelyezkedik a környező világ megromlott erkölcsi rendjével. Az viszont 
valóban igaz, hogy az úgynevezett „bölcselő" költemények nem különíthetők el az istenes versektől, 
mert mindkét verscsoportban ugyanaz - az egyébként meglehetősen egysíkú - mondanivaló jut 
kifejezésre: az élet változó, mulandó volta felett érzett szorongás és bűntudat, és ezzel szemben a vallás 
ígéretei, a sztoikus „constantia", mint a megnyugvás és remény utolsó forrása. Legfeljebb annyi az 
eltérés a vallásos és a bölcselő költemények között, hogy míg az előbbiekben az előtérben saját 
bűnösségének mélyén átérzett tudata áll, és önnön belsejében vívja harcát az elítélt és megvetett „világi 
hiúságok" ellen, addig a bölcselő típusú versekben a költői alaphang alapvetően didaktikus, a költő az 
oktató, illetve a bíró pózában lép fel, és másokat kíván tanítani és megítélni.1 3 Ezen költemények 
esetében a versek kiindulópontja a keresztény erkölcs, innen merít minden tanítás, minden az élettel és 
az emberek viselkedésével kapcsolatos reflexió: 

Ne felejtse senki el keresztyénségét, 
Sőt itt emelgesse ékes zöld cégérét, 
Viselje zabiáján nyelvét és beszédét, 
Sziviben forgatván az Isten félelmét. (57. 13-16.)1 4 

A keresztény bölcsesség erénye így nem születhet másból, mint az egyre barbárabbá váló külvilág 
szorítása előli menekülés, a magánosság mozzanatából: 

Szaporodnak mostan köztünk illyen hőssek, 
Efféle frisséggel kik igen gőgössek, 
Sokan feledkeznek arról is hogy nőssek, 
Dicsekedvén azzal, hogy ők förtelmessek. 

így látjuk most lenni világ állapatját, 
Nevelten neveli sok csintalanságát; 
Moslék embereknek osztja alafáját, 
S csak viczgaságokra tekergeti nyakát. (57. 25-32.) 

1 *A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY T. Bp. 1964. 24. 
14 Rimay verseinek számozása megegyezik az 1955-ös, már idézett kiadás jelölésével". 
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Az erőteljesen realisztikus képeket a környező világ és a benne élő emberiség állapota magyarázza, 
mely Rimay szemében megérett a végső kárhozatra. Az indulatoktól vezérelt költő a lehető leg
nagyobb mértékben kíván hatni olvasójára, épp ezért a bűntől átjárt világ láttán maga is a bűnök 
megjelenítésének eszközével él. A megfelelő kifejezőeszközök és képek manierista kiválogatásának 
igazi okát és alapját nem valamiféle stilisztikai aprólékosságban kell keresnünk, hanem sokkal mélyebb 
ideológiai okokban, Rimay ugyanis szándékosan plasztikusan akarja tükrözni azt a világot, melyben a 
testiség végérvényesen diadalmaskodni látszott a lélek felett. Ebben a tekintetben két világ ütközik 
meg egymással, az erkölcs és a bűnök világa, az erkölcs és az erény Úr-asztali áldozata áll szemben a 
való világ hangos orgiáinak pazarló élvezeteivel. 

Az 58. vers igen nagy verbális erővel adja vissza ezt a gondolatot: 

Az rósz feslett erkölcs ha csak rád leheli is, 
Elhidd, mirigyesít, s igen dögösít is, 
Ne nyeld s nyald hát bátor kóstoló ízit is, 
Érezheted annak jó távul buzit is. (58. 1-4.) 

A bűn maga nem más mint méreg, bűzt árasztó étek. A pestis képeinek felelevenítése, a halál 
megjelenítése arra szolgál, hogy az erkölcsök és szokások romlottságát a megromlott és halálra ítélt 
emberi test képeivel adja vissza, és ezáltal rettentsen meg. Ez a világ a bűn világa, megbomlott elméjű 
emberek világa, a világ pusztul, rohad, és Rimay ezt a rohadást ábrázolja költeményében: 

Egy summában szólván jó erkölcsöt szeress, 
Szú azt nem rághatja, mert zöld, mindenkor nyers, 
A gaz erkölcs penig természetiül evess, 
Sokakra ragad el, minthogy szurkos s enyvess. (58. 13-16.) 

Rimay témáinak anyagában egy másik igen dúsan termő réteget alkot az udvarellenesség motívuma. 
Ezt már érett fővel, a saját életútját építő és ennek lehetőségeit kereső ember szemével látja meg. 
Ennek egyik korai bizonyítéka, amikor „már 1602-ben, Thurzó Györgyhöz írt levelében is elmondja, 
hogy nem kíván semmiféle tisztet".15 De ugyanakkor már alaposan megismerte ennek a társadalmi 
osztálynak egész körét, és így lesz Rimay „az udvari nyalakodó rósz életnek", valamint „a prédával 
töltött kapitánságó tiszteknek" - ahogy énekei argumentumában olvashatjuk - leghívebb és leg
pontosabb festője a régi magyar irodalomban. A prózai argumentum nyilvánosságra hozza az énekben 
lévő legfontosabb mozzanatot: az udvari környezettel és a katonai tisztségekkel szemben ott áll a 
belátás és a gondolkodás erénye, „az emberi elme ékesítő bölcsessége". Természetesen Rimay érvelésé
nek igazi erejét, meggyőző mivoltát a költői hang, a költészet ereje adja. így lesz egyre spontánabb, 
erőteljesebb és támadóbb a stílus a hatalmaskodók elleni kifakadásokban. A költő gúnyos hangon és 
szilárd elhatározással perli és feddi a romlott társadalmat: 

Udvar s irigy tisztek 
Tülem távozzatok 
Ki hozzátok méltó, 
Azzal lakozzatok, 
Mert hol hevek vadtok, 
Hol dérrel bocsattok, 
Kedvet magatokhoz 
Nekem ne hozzatok. 

1 s Ez ECKHARDT S. véleménye, in Rimay János összes művei, 212. 
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Böcsület, térdhajtás 
És fő hellyen ülés, 
Mást elől haladás, 
Sokaktul kisírés, 
Oda álljon, hol nincs 
Lélekben épülés, 
Nekem de elmémben 
Legyen ékesülés. (61. 1-16.) 

Bár a költemény Epiktéjpsz Enkhiridionjában kifejezett gondolatainak hatása alatt áll,1 6 de ezekben a 
sorokban Rimay képes tökéletesen érzékeltetni és kifejteni saját életfilozófiáját. Arra is rá kell mutat
nunk, hogy az udvarellenes polémia minden bizonnyal itt csak kiindulópontot jelent egy nagyobb 
lélegzetű erkölcsfilozófiai tanítás részletesebb kifejtéséhez. Igen erős az ellentét a hamis értékek 
csillogásától ékes világ és a kevesek számára fenntartott bölcsesség ékessége között. Ebben is meg-
nyüvánul Rimay vonzódása az „elit-humanizmus" iránt, amelyben kifejezésre jut a művelt, a ki
választott ember arisztokratikus magánya és felsőbbségérzete a világgal szemben. Az udvari élet 
mohóságával szemben kirajzolódik a tudás világának mértékletes élete: 

Kevés lábnyom járja 
Ugyanis az utat, 
Melyen nyomozhatni 
Castalius kutat, 
Gond, veritek, munka, 
Mert csak hozzá jutat, 
De fáradságodban 
Higgyed, hogy megnyugtat. (61. 57-64.) 

Ismét visszatér tehát a magányos élet, a másoktól nem járt utakon való bolyongás mozzanata. Csak ez 
az út vezethet a magasságok felé, a magányos élet motívuma kiemelkedik a sokaság életének ábrázolá
sából, a vüágéból, ahol az igen könnyen elérhető földi hívságokat tartják nagyra, pedig az igazi nagyság 
nem ez, hanem a lelki nagyság, amelyet csak igen nagy fáradozással lehet elérni. De a cél megéri a 
fáradozást, bőségesen megfizet annak, aki képes eljutni hozzá: 

Elmét ennek vize 
Hint gyönyörűséggel, 
Lelki háborút ólt 
S táplál csendeszséggel, 
Tudománt eggyütt ád 
Kedves bölcseséggel, 
Közlet emberséget 
Közel Istenséggel. (61. 65-72.) 

Ebben a költeményben talán a legerősebb az oktató hangnem, melyben az emberről való elmélkedései 
igen szentenciózus megfogalmazást kapnak, konkrét figyelmeztetésekké, intelmekké válnak. Bár a 
költő önmagával, saját lelkével beszél, mégis logikusnak látszik a feltételezés, hogy mondanivalóját 
olvasójához intézi, azaz egy sokkal szélesebb közönséghez, az egész emberiséghez szól. Rimaynál, 
akárcsak Petrarca esetében, megfigyelhető a hajlam, hogy szeret visszahúzódni a magányba, hogy itt 
megtalálja magában önnön interioritását, kapcsolatot tudjon teremteni Istennel, és ezen keresztül 
kapcsolatot tudjon találni embertársaival is. És Rimay megtalálva saját benső harmóniáját fordul 
embertársaihoz verseiben, s az ő számukra fogalmazza meg az emberi viselkedésről formált maximált. 

1 6I . m. 212. 

169 



Az ember szeretne bölcs lenni? Ennek lehetőségei előtte készen állnak: 

Kevés jók kedvével 
Inkább elégedjél, 
Hogynem gaz kedvében 
Sokaknak örvendjél (61. 89-92.) 

Nem a szerencse forgandóságától kell várni boldogulást: 

Ne fuss szerencsének 
Hires vásárára (61. 105-106.) 

hanem a tudománytól, a tudás elsajátításától: 

A tudomány hoz csak 
Halhatatlanságot (61. 119-120.) 

Könyvek olvasásból 

Vött jókban örvendjél (61. 125-126.) 

és bármennyire is szeresse az ember a magányt, ezért a barátságot nem utasíthatja el: 

Hü barátságodot 
Meg ne vond azoktul, 
Kik nem idegenek 
A szép lelki jóktul (61. 137-140.) 

és végül összefoglalja a bölcsesség igazi tartalmát, mely nem más, mint a megtisztulás és az Istenhez 
való visszatérés: 

Ez afőbölcseség: 
Üres légy vétkektől, 
Félen is menj lakni 
Sok gaz emberektől, 
Külömbséget viselj 
Az ő erkölcsöktől, 
Alázd meg magadot 
S függj az egy Istentől. (61. 145-152.) 

A klasszikus sztoicizmus megújulásáról van tehát szó a keresztény filozófiával való kapcsolaton 
belül, azaz megszabadul mindazon kötöttségektől, melyek eddig megakadályozták ennek az eszme
rendszernek elterjedését Európában. A sztoicista magatartás dicséretére tehát csak a keresztény vallás 
erkölcsi rendjének keretein belül kerül sor, mint erkölcsi választásra; a filozófia és az erkölcs alapvető 
azonosítása arra vezeti Rimayt, hogy megállapítsa, hogy a filozófia legvégső lényege a bölcsesség 
belátásában áll, a gyakorlat bölcsességében, hogy képesek vagyunk az élet kérdéseinek megoldására. 
Ennek a gondolatsornak logikus következménye az erény és a boldogság azonosítása: 

Bódog, aki gonoszt kerül, 
Trágárokkal rendet nem ül, 
Hozzájok az szive nem fül 
S tőlök nem is éktelenül. (59. 1-4.) 

Legyünk azért jók s jámborok 
S így lehetünk is bódogok . . . (33-34.) 

170 



ugyanakkor épp az etikus cselekedet az, mely képes az egyén felszabadítására, a sors szeszélyeinek 
való kiszolgáltatottsága megszüntetésére, a környező világ esetlegességétől való igazi függetlensége 
megteremtésére: 

Kerekded ez világ, gömbölyű mint lapta, 
Ritkán vált, ki őtet kezével jól kapta, 
S vele keblét rakta, 
És kedvelt javait vidám sziwel lakta. 

Minthogy állhatatlan, nem szűnik forgása, 
Fénlik, setétlik is napja változása, 
Nincs állapodása, 
Gyakran szélzugásban tetszik is morgása. (60. 1-8.) 

5. Laus mediocritatis? 

Rimaynak olyan értelemben nincs saját filozófiája, hogy tanításait elsősorban didaktikus célzattal 
fejtette ki, azt kívánta megjelölni, hogy milyen úton juthat az ember az erkölcsös élet és a bölcsesség 
birtokába, de mindez nem filozófia volt számára, hanem az emberi lélek igényeinek kivetítése a 
külvilágra. Ugyanakkor mindez a reneszánsz kései fázisán belül filozófiai álláspontot képvisel, talán az 
egyetlen lehetséges filozófiát, mert megvalósulási módja az ember, és az emberi élet lehetséges 
formáinak kutatásában áll. A költő, aki a moralista alakjában szólal meg verseiben, sokkal inkább 
filozófusnak tekinthető, mint az, aki önmagát éppenséggel filozófusnak nevezi, annál is inkább, mert 
költőnk esetében a filozófiai elmélkedés nem absztrakciókban, hanem igen konkrét megállapításokban 
összegződik. Rimay vizsgálódása középpontjába az embert teszi, az ember helyzetét a világban, az 
életet a költészet eszközeivel ábrázolja, mert ezáltal a leghatásosabb módon tud hatást gyakorolni 
olvasójára, aki számára elmélkedéseit és tanításait ki kívánja fejteni. 

Nehéz meghatározni, hogy Rimay tudatosan választotta-e a költészetet a prózanyelv helyett, hisz 
tudjuk, hogy igen elmélyült olvasója volt az antik prózaíróknak és bölcselkedőknek. Hasonlóképp 
nehéz meghatározni, hogy valóban a líra számított-e természetes kifejezési eszközének, és mindezzel 
együtt mindaz a formai, stilisztikai és lexikai komplexitás és túldíszítettség, mely verseit jellemzi. De 
azt mindenképp feltételezni lehet, hogy Rimay a versbeni kifejezést találta a legmegfelelőbb eszköz
nek, hogy konkrét kapcsolatba tudjon kerülni más emberekkel, azok lelkére tudjon hatni, és hogy 
tanításai ezáltal megmaradjanak azok lelkében. 

Annak is tudatában kell lennünk, hogy ebben a korszakban sokkal erősebb volt a költői hagyo
mány és kulturális örökség, mint a prózai. Hasonlóképp lehet feltételezni, hogy Rimaynak nem is állt 
szándékában tudományos értekezést írni, mert nem filozófiai rendszer felállításán fáradozott, hanem 
az emberek által konkrétan felhasználható erkölcsi intelmek megfogalmazásán. Amikor Rimay az 
emberi élet és a világ állása felett gondolkozik, mindig ügyel arra, hogy figyelmeztesse olvasóját, hogy 
nem elvontan nézi a világot, hanem a jelen vüág és a jelenben élő emberek sorsa érdekű, és ha az 
ember, akár önmaga, magányosan is jelenik meg, ebben az elzárt helyzetében is érvényesítenie keű 
tudnia emberi lényegét, a maga emberi mivoltát. Rimay igazi szándéka, hogy az embernek, és így 
önmagának is vissza tudja adni az igazi erkölcsi teljességet. 

Rimay álláspontja tehát következetes folytatását jelenti az antik bölcselkedő költők típusának. 
Egyszerre kíván önmaga és társai tudós tanítója lenni. Hisz mi más lenne Rimay vallásos költészete, 
mint egyfajta bevezetés a bölcselkedő, filozofikus költészetbe, melyet egyúttal tanító költészetnek is 
tartott? Természetes, hogy a vaűásos költeményekben igen erősen érződik a küzdelem, hogy önmagát, 
gondolati és erkölcsi vüágát ahhoz a filozófiai rendszerhez hajŰtsa, amelyet igaznak és maga számára is 
követendőnek tart. Sőt, Uyen vonatkozásban megáüapítható, hogy a bűntudat, mely vaUásos verseinek 
igazi alapját képezi, nem más, mint személyes önvizsgálatának végső eredménye, az ember, aki a 
romlott vüágban a megtisztulás és az erény útjait keresi, azt a pillanatot fejezi ki, amikor a költő, 
megszabadulva saját bűneitől, teljes joggal válhat társai bűneinek ostorozójává, azaz egyfajta költő
prófétai szerepet vállal magára, poéta-vátesszé alakul. v 
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Ha igaz, hogy a magyar inkább lírikus nemzet, mint filozófus, s általában az elméleti kérdésekben 
való elmélyedés kevésbé erős oldala, mint az érzelmek kifejezése, akkor megállapíthatjuk, hogy 
valóban Rimay nevéhez fűződik a magyar nyelvű világi bölcselkedés első kísérlete. 

Mint ismeretes, Rimay - a Balassi Bálint emlékére szánt költeményeken kívül -szerelmi, hazafias 
és vallásos verseket írt. De amíg mesterénél és nagy barátjánál ezek a témák egy jól meghatározható és 
körülírható lírikus világ kifejeződésének csúcsait jelentették, addig Rimaynál ezen témakörök az 
elmélkedés tárgyává válnak. És bár az ilyen típusú elmélkedésnek csírái már a korai versekben is 
megtalálhatók, de Rimaynak határozott filozofáló hajlama csak 1600-1610 után nyilvánul meg 
határozott formákban, ekkor éri el filozófiai lírája a csúcspontját, amikor a korábbi szerelmes 
versekben érvényesített játékosság már halvány emlékké vált, akkor, amikor a hazafias hév és a hitbeli 
buzgalom egyaránt fel képesek oldódni egy a történelmi körülményektől és a szellemi, valamint 
erkölcsi kiválóság fogalmától kényszerített eszmei rendszerben. 

Ennek a filozófiai rendszernek formai közvetítője egy modoros és cikornyás stílusban megszólaló 
költészet. Az akkori irodalmi divat szeszélyeihez alkalmazkodott, avagy az idők szükségessége kény
szerítette, hogy ilyen stílusban prédikáljon a kétkedők és mulatózok tömegének? Nem könnyű és 
nem is olyan fontos ilyen kérdésre felelni, hiszen mint már Balassi költészetével kapcsolatban 
mondták, a lényeges nem ez, hanem az, hogy „nagy költő szól hozzánk a versekből".17 És valóban, e 
versekből Rimay szól hozzánk szándékai és eszmevilága teljes komolyságával, amelyet nem veszélyez
tet, nem gyengít a nyelvi különösség sem, hiszen ő épp a késő reneszánsz archaikus és zűrzavaros 
elkorcsosulásai ellen kíván szólni a rend és természetes józan ész fogadott bajnokaként. 

De beszélhetünk Rimay cikornyás stílusú prózájáról is. Sőt, ezt tette már Horváth János is A 
magyar irodalom fejlődéstörténete című munkájában. E kiváló összefoglalásban Rimay nevét éppen a 
magyar nyelvű próza születésének és továbbfejlesztésének kérdésével kapcsolatban találjuk meg. Ami 
azonban a filozófiai elmélkedést illeti, a sztregovai bölcs esetében a költészet legalább olyan nagy 
fontossággal bír, mint a próza. Végeredményben Rimay költő volt és nem prózaíró. Ha meggondoljuk, 
hogy ez időben már Pázmány Péter és Magyari István kiváló prózája fémjelzi a meginduló hitvitákat, 
akkor nem tekinthetők túl nagy teljesítménynek Rimay prózában megfogalmazott elmélkedései. Ezek 
legfőbb értékét talán az életműn belüli ritkaságuk jelenti. Rimay kerülte az igazi polémiát, inkább a 
költészetbe menekült. „Sibi canit et musis"': ez a címe egyik fontos bölcselkedő költeményének. De 
mondhatnánk így is: „sibi canit et aliis", hiszen erkölcstani rendszerét nem csupán maga számára 
dolgozta ki, hanem mindazon elmés emberek, tudósok részére is, akik vele együtt akarják „gyámol-
gatni életüket és reménségüket". Rimay János nem a nagy disputák embere volt, hanem a „szelíd 
Múzsák" követője, akinél a költészet: menedék, Isten mint oltalom, a lelki békesség pedig mint 
egyetlen egzisztenciális feltétel, az egyéni függetlenség mint az igazi szellemi szabadság eszköze 
jelentkezik. Mindez a középszer dicsérete volna csupán? Nem, ez a humanista utolsó elefántcsont
tornya volt. 

17Ez BORI Imre vélekedése, in Balassi Bálint összes versei, szerk. HORVÁTH Iván, Újvidék, 
1976. 150. 
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