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Jankovits LászLó

Az elme éle és bársonya

adalékok Rimay Balassi-elogiumának értelmezéséhez*

Rimay János szentmártoni szabó Géza által megigazított Balassi-elogiumának 
szövege új, fontos értelmezési lehetőségeket kínál. Részben ezzel a lehetőséggel 
szeretnék élni a továbbiakban.1

Az elme éle

Rimay versének első versszakában tervezett Balassi-kiadása céljáról és a cél eléré-
sének korlátairól egyaránt olvashatunk. A kiadás célja: 

Munkádot kiadom, hogy minden szem lássa...

Ám ez az általános esély nem teszi lehetővé egyszersmind egy másik, mélyebb 
jelentés és az azt megalkotó költői elme megismerését:

De élit elmédnek, nem vélem, kaphassa,
Kinek Apollónál nem volt tanulássa.

Ahhoz, hogy Balassit valaki megérthesse, igazi költőnek kell lennie. Magasra van 
téve a mérce, lássuk be. 

az olvasók ilyen rangsoráról olvashatunk Rimaynál másutt is, az Epicédium 
Darholcz Kristófhoz intézett latin ajánlásban: 

si vero tale quid lucubrationes istae nostrae tibi continere videbuntur, quo vulgaria 
quorundam ingenia minime vulgari modo afficiant parumque captui illorum alibi 
respondeant: secutos eum nos scito, qui et talibus delectabatur, dum viveret, nosque is 
idem instituebat, et cuius etiam memoriae ac genio talia conveniebant 

(ha pedig úgy látod majd, hogy ezek az írásaim tartalmaznak valami olyat, ami-
vel eg yeseknek közönséges elméjére a legkevésbé sem közönséges módon hatnak, másutt 

*  A tanulmányhoz vezető munkát az OTKA K 81563. sz. pályázata támogatta.
1 Szentmártoni szabó Géza, Rimay János Balassit magasztaló verse = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves 

Jankovics Józsefnek, szerk. CSáSztvay tünde, nyergeS Judit, Bp., Balassi – MTA Irodalomtudo-
mányi Intézet, 2009, 410–416, a szöveg: 416.
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pedig egyenesen meghaladják felfogóképességüket, tudd meg, hogy ebben őt követtük, aki-
nek az ilyen dolgok tetszettek életében, és minket is  tanított erre, s az ő emlékéhez és 
szelleméhez az ilyen dolgok illettek.2)

az elme, a mens, valamint az ahhoz kapcsolódó lelki képesség, az ingenium a plato-
nikus filozófiából jól ismert fogalom Rimay korában is. Rimay platonizmusa a 
szakirodalom régóta tárgyalt tétele.3 Ebben a hagyományban válik bevett kifeje-
zéssé az acies mentis, amelynek magyar megfelelőjét – „elmédnek élit” – Rimaynál 
olvashatjuk. Az elmeél mai nyelvhasználatunkban közkeletű kifejezés. Lehet azon-
ban, hogy Rimay ennél határozottabb értelmet adott neki. A kifejezés a platoni-
kus hagyományban az emberi értelem legmagasabb rendű képességét jelöli. Ez az 
a képesség, amely a lélek eredete, a létezés felé törekvő szemlélődést lehetővé te-
szi. Cicero Tusculumi eszmecsere című munkájában például így jelenik meg (1, 45): 
„természettől fogva elménkben él a kielégíthetetlen kíváncsiság a valóság meglá-
tására… főként azok gyönyörködnek benne, akik már itt, földi létükben, homály-
ba borítva meg akarják ezt látni elméjük erejével (acie mentis)”.4 a harmadik strófa 
kiegészíti ezt a tudást az olvasók két részre osztásával. Az elmeél hiánya elzárja az 
utat a másik elme gazdagságának megértése felé. 

A bolha és a nyom nyomozása

„Egy igén többet nyomsz, mint más sok rakás szón” – ez áll a második versszak-
ban. Mintha a vers ezeknek az erényeknek a megjelenítése volna: jellemző rá, hogy 
egy-egy szó vagy annak származata a maga helyén fontos, jelentős értelmet kap-
jon. Tételezzük fel, hogy Rimay is ennek az elvárásnak megfelelően fogalmaz: 
szavait olyan módon használja, hogy azok által valamilyen fontos, nyomós tudás 
jelenjék meg, ne csak puszta beszéd. A „szó” és az „ige” a régiségben olykor egy-
másra váltható. De több az olyan eset, amikor az ige a mélyebb értelmű, fontosabb 
jelentésű verbum megfelelője, míg a szó inkább a hangzásra, a megszólalásra (vox, 
dictio, loquela) utal – és Rimay szóhasználata is ennek felel meg.5 „Aki ebben kétes, 
nyomozzon balhát són” – ahogy Szabó Géza írja, ez a kifejezés a szemcsés 

2 Pirnát antal, Rimay Epicediumának latin kísérő szövegei, ItK, 70(1966), a latin szöveg. 200, a 
ma gyar fordítás: 205 (kiemelések: J. L.).

3 zolnai Béla, Rimay platonizmusához, Széphalom, 2(1928), 44–45; thienemann tivadar, A pla
tonista Rimay, Széphalom, 2(1928), 449–450.

4 Marcus Tullius CiCero, Tusculumi eszmecsere, ford. vekerdi József, tan. havaS László, Bp., All-
print, 2004. Az értelem és az érzékek szembeállításáról: Stephen gerSh, Middle Platonism and 
Neoplatonism: The Latin Tradition, notre Dame, University of Notre Dame Press (Publications 
in Medieval Studies, 23), 1986, I, 140.

5 SzarvaS Gábor, Simonyi József, Mag yar nyelvtörténeti szótár, Bp., MTA, 1890–1893, I, 1554 (ige), 
vö. III, 269 (szó), II, 1064–1065 (nyom, nyomoz ).
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sótömbökön hosszasan és hiába nyomozott hibák metaforája. Szilasi László sze-
rint ez az olvasás maga: „keressen fehér háttér előtt valami feketét”.6 A kettő együtt 
lehet igaz: az olvasás felszínes formáját mutatja, a „nyom”, a jelentés ismerete nél-
küli, rakás betűre-bolhára vadászatot. Nyomozni így is lehet, csak értelmetlen. 

A nyom, nyomozás „ige” visszatér a negyedik versszak első sorában: „én 
pedig írásid nyomát kinyomozom”. A sor értelmezésében többnyire a Balassi-
szöveghagyományt kutató Rimay törekvéseire ismerünk.7 Ebben persze nagy 
szerepe van a Balassi-szöveghagyomány megannyi problémájának: jól esik arra 
gondolnunk, hogy már Rimaynak is nyomoznia kellett a kéziratok után, sztem-
mát kellett meghatároznia, kollacionálnia, emendálnia. Biztos-e azonban, amit 
itt gon dolunk? Az előbb tárgyalt sor alapján nem a nagy rakás bolhára, a pusz-
ta szavakra érdemes gondolnunk, inkább a szövegek jelentésére: az írások nyo-
mának kinyomozásán a szöveg értelmének, jelentésének, egyben jelentőségé-
nek megmagyarázását érthetjük. Azt az olvasást, illetve az olyan olvasás 
eredményének elbeszélését, amely a fontos értelmet tárja fel. Mondhatni, olyan 
helyzetet teremt, amely azok számára is lehetőséget ad az értelem megismeré-
sére, akik nem tanultak Apollónál. Kommentárról lehet szó – nem tudjuk, mi-
lyen formában, bőséges argumentumokban, lapszéli, lapalji jegyzetekben vagy 
más módon. 

Az elme bársonya

Ugyancsak a platonikus hagyományhoz vezethet az „elmédnek bársonyán” kife-
jezés, de talán azon belül is Homérosz platonikus értelmezésének hagyományá-
hoz. Platón és Homérosz – amint a Rimay platonizmusáról értekező Thienemann 
Tivadar és Zolnai Béla Rimay-hivatkozásaiból is kiderül – jól megférnek a köl-
tőnél. A Kerekdéd ez világ, gömbölyű, mint lapta kezdetű (a költő megkomponált 
verseskötetében XIV. számú) versben egymás mellett jelenik meg a „tudomány-
ban nagy” „Homerus s Plato”.8 Homérosz értelmezésének hagyományát a költő 
mindentudásának elve vezérelte. Ez a mindentudás a platonikus hagyomány 
számára is fontos volt. 

A platonikus Homérosz-értelmezésnek Rimay korában – akár közvetlenül 
rendelkezésére álló – legfontosabb szövege Porphüriosz magyarázata az Odüsszeia 
13. énekének egy részéhez, a nimfák barlangjának leírásához (102–112. sor).9 Ez a 

6 SzilaSi László, Hibbe(csúf): Rimay János Balassielogiuma = Uő, Miért engedjük át az ácsnak az építke
zés örömét, Bp., JAK – Pesti Szalon, 1994, 201; Szentmártoni Szabó, i. m., 414.

7 SzilaSi, i. m., 197.
8 rimay János Összes művei, kiad., tan., jegyz. eCkhardt Sándor, Bp., Akadémiai, 1955, 60. sz., 

18. sor, vö. zolnai, i. m., 44.
9 A platonikus Homérosz-értelmezésről és annak hagyományáról általában: Robert lamberton, 
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rész betű szerinti olvasatban Odüsszeusz hazatérésének helyét írja le, a platonikus 
hagyományban azonban az anyagi világba hanyatló lélekkel kapcsolatos rejtett 
jelentés hordozójává válik. Porphüriosz magyarázatának különösen az a része ér-
dekes számunkra, amely a 105–108. sorhoz kapcsolódik (14; kiemelés: J. L.):

Hosszúkáslevelű vadolajfa van ott az öbölnek 
végében, s egy bájos barlang, árnyas ölével, 
Néiaszoknak hívott nimfák szent pihenője. 
Nag y veg yitővödrök vannak benn, kétfülü kancsók 
terméskőből, mikbe nekik hord mézet a sok méh. 
S hosszu szövőszékek kőből, ezeken meg a nimfák 
tengeri bíbor szép szövetet szőnek, csoda látni,
s vannak örök források benne; bejárata kettő: 
egyiken, északról, szállhat le a földi halandó, 
másik, dél fele, isteneké, s ezen át sose járhat 
ember, mert ez az út a haláltalan égilakóké.

 (Devecseri Gábor fordítása)

A kiemelt rész magyarázata a következőképpen hangzik: 

De a kőből lévő vegyítővödrök és kétfülű kancsók azok hoz a nimfákhoz illenek a 
legjobban, akik sziklákból kiáradó vi zek fölött őrködnek. A keletkezés világába és 
a test létrehozásá ra alászálló lelkeknek pedig nem is lenne ezeknél megfelelőbb 
szimbóluma? Ezért merte a költő is azt mondani, hogy bennük:

„Tengeri bíbor szép szövetet szőnek, csoda látni…”

A hús megalkotása ugyanis a csontokban és a csontok körül zajlik. Az élőlé-
nyekben a csontok játsszák a kő szerepét, hiszen hasonlatosak a kőhöz. Ezért 
aztán a szövőszékekről is azt mondja, hogy terméskőből vannak, nem pedig 
más anyagból. A „tengeri bíbor szép szövet” pedig nyilván a húsra utal, amely 
vérből létrejött szövedék. Vértől bíbor színűek a gyapjúruhák, és a gyapjú is ál-
lati eredetű festékkel van megfestve, a hús pedig vérből és vér révén keletkezik. 
A test a lélek ruházata, amelyet az felölt.10

Homer the Theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth of the Epic Tradition, Berkeley 
and Los Angeles, Cal., University of California Press, 1989, 319–324.

10 Pogány teológia, i, Szövegértelmezés és rendszeralkotás a Plótinosz utáni újplatonistáknál, szerk. lautner 
Péter, Bp., Kairosz, 2004. Madách Péterről 1603-ban Rimay így ír Náprági Demeternek: „az 
én bátyám Madách is Platóval és Homerussal nem szólhatván és társaloghatván, nagynak 
tartja én ellenem magát, ha valamely részeges társával az itcének mértékéről, avagy pásztorával 
kecskéjének a szőriről és gyapjáról szólhat”. Lehetséges-e, hogy a vegyítővödrök és a nimfák 
által szőtt gyapjú kap összevetést az itce mértékével és a pásztor jószágainak szőrével-gyapjá-
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A bíbor (porphürosz, purpura) magyar fordítása Rimay korában: bársony. Játsz-
szunk el ezzel az értelmezéssel: az elme bársonya mint „ige” „nyoma”, mélyebb 
jelentése: az elme által egybeszőtt test, a lélek ruházata. 

De mit jelenthet a skárlát szín ebben az összefüggésben? a két szín igen közel 
áll egymáshoz – nem véletlenek Szilasi aggályai a zárósor világosságát illetően. 
Szentmártoni Szabó Gézától tudjuk: a balás-kő jelentése: rubin. Szilasi rámutat, 
hogy a rubin, a bársony és a skarlát az érzékelésben igencsak összetéveszthető: 
„vörös bársonyon minden átlátszó, csiszolt tárgy vörösnek tűnik”.11 Ugyancsak ő 
hívja fel a figyelmet a skarlát elítélő használatára. A skarlátszín latin megfelelője, 
a coccineus azt is jelentheti: ’bíbor’; ez is mutatja a két szín közelállását. Szilasi helye-
sen mutat rá a skarlát negatív, az ő fogalmazásában „kirekesztő” jelentésére. Amíg 
a bíbor pompázatos volta kétértelmű lehet, egyszerre utalhat a hatalomra és a 
bujaságra, a skarláté többnyire a fényűző bujaság, a luxuria körébe tartozik. Akár-
milyen kiváló költőről, nagy elméről van is szó, az elme bársonya, a test tökéletlen, 
hibákkal terhes. Ismét érdemes a Darholcz Kristófhoz író Rimayt idézni:  

in quo videlicet praeter luxuriae atque irae culpam vix aliud intolerabile quidquam 
fuisse deprehendimus (…) Luxuria (…) ei plus visa est dominari, quam quidem ut 
blandum malum Valerio teste cuivis mortalium accusare facilius est quam vitare, 
quod virtutis quoque facilior longe transitus sit ad luxuriam quam luxuriae ad 
virtutem 

(azt tapasztaljuk tehát, hogy benne a bujaság és a harag bűnén kívül más tűr-
hetetlen tulajdonság aligha volt […] Úgy látszik, nagyobb mértékben uralkodott 
rajta […] a paráznaság, ezt azonban, mint afféle csábító bűnt, Valerius [Maximus, 
2, 6, 1] tanúsága szerint akármelyik halandónak könnyebb hibáztatni, mint elke-
rülni, mert az erény is könnyebben változik bujasággá, mint a bujaság erénnyé.12) 

A testiség csábításának könnyen engedő erény megjelenítésének nagyon is megfe-
lel a bíboron látszó skarlát. 

Amint azt Szentmártoni Szabó Gézától tudjuk, a vers utolsó előtti strófájá-
ban helyesen nem a szeredet, hanem a séredet, nem az állhassa, hanem az áldhassa szó 
áll.13 A sír előtt áldja az arra járó a sírban fekvőt. De mortuis nihil nisi bene – idézi 

val? rimay János, Államiratai és levelezése, kiad. iPolyi Arnold, Bp., MTA, 1887, III. sz., 99, vö. 
thienemann, i. m., 450. 

11 SzilaSi, i. m., 205.
12 Pirnát, Rimay Epicediumának…, i. m., latin szöveg: 201, magyar fordítás: 206.
13 Szentmártoni szabó Géza, Rimay János Balassit magasztaló verse, i. m., 414–415. Az áldhassa ol-

vasat helyességét alátámasztják a Balassiepicédium alábbi, az Elogium 4. strófájának zárósora („s 
így híred-nevedet, mint lehet, toldozom”) szempontjából sem érdektelen sorai. Az Epicédiumban 
a Balassi testvérek koporsóját őrző Múzsák nevében Clio így bocsátja el a koporsólátogatót: 

Jankovits.indd   347 2010.09.24.   15:09:29



348

Szilasi a jól ismert mondást. Fontos, hogy ez az eredeti, Rimay által is tudott 
értelmében nem azt jelenti, hogy a halottról nem szabad rossz dolgot mondani. 
Akár az áldás alkalmával is meg lehet említeni bűnei lehetőségét, ám a helyes 
ítélet felelősségével, akár az ítélet bizonytalanságának beismerésével. 

Menj el azért immár, s ezt az kis koporsót 
Szitkodtól, átkodtól igen megőrizd, ódd, 
Sőt szép áldásiddal böcsületit tóldd, fóldd. 

 
 rimay Összes művei, i. m., 28. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni azt, amit az Epicédium 

toldalékában a Szerző az Irigytől számon kér: azt, hogy nem szeret „Platoval áldást” hinteni. 
Uo., 32, vö. zolnai, i. m., 45.
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