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GYÖNGYÖSI: A KORIGÊNYEK ËS KÖZÍZLÉS 

A különböző felfogásból fakadó Gyöngyösi-értékelések -
még ha mindmáig nem is érkeztek el teljesebb igényű, meg-
nyugtatóan kielégítő, tárgyilagos összegzéshez — egy tekin-
tetben közös álláspontot foglalnak el: tényszerűen rögzítik, 
hogy a költő műveivel egy teljes évszázadon át meghatározó 
szerepet játszott irodalmunk és közművelődésünk fejlődésé-
ben. Ugyanakkor - de immár sajnálatosan - abban is egy-
öntetű a kép, hogy ennek a sokszor emlegetett évszázadnak, 
azaz a 17. század utolsó és a 18. század első kétharmadának 
megismerése, valamint az innét adódható, meghatározó ténye-
zőknek a Gyöngyösi-életművel való módszeres szembesítése 
korántsem történt meg elégségesen. 

Nem világos ily módon, sőt mindegyre ellentmondásosabbá 
vált ennek az évszázados előrevivő vagy éppen hátravető 
szerepnek közelebbi megítélése. A sokszor elvonatkoztatottan, 
csaknem „önmagukban" elemzett művek könnyen kiszakadtak 
természetes környezetükből, a korigények éltető közegéből. A 
sokáig joggal „ismeretlennek" titulált század irodalmi és 
közízlésbeli követelményei, valamint az alkotómódszert 
meghatározó közvetlen tényezők nem kaptak kellő meg-
világítást. 

Már Bod Péter is — még az „ünnepelt poéta" századából — 
mértéktartóan utalt nem annyira Gyöngyösi költői nagyságára, 
mint inkább a kortársakra tett hatására: „Igen kedvesek a 
versei, annyira el is hiresedtek, hogy sem előtte, sem utána 
mása nem tartatik". Nem számítjuk a Gyöngyösi-rajongók 17. 
század végi körének tirádáit („hozzá fogható magyar poétát 
nem szült anya.. ."), melyekkel szemben Toldy Ferenc észre-
vétele szempontunkból igen találó: „Annyi áll, hogy az új 
korhoz ő készítette az átmenő hidat". Arany János is főleg 
annyiban foglal állást a „régiségben legtöbbet olvasott és leg-
nagyobb hatású költő" mellett, amennyiben jelentőségét a 
„magyar költészet fejlődési folyamatában" láthatta nagynak. 
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Visszatérő gondolata, hogy Gyöngyösit — olvasói — „egy 
századon keresztül — Kölcsey szavaival — nimium patienter 
bámulni meg nem szűntek". Okkal teszi tehát a hangsúlyt a 
kortársak igényeit kielégítő, de egyszersmind a tovább is vivő, 
huzamosabb költői szerepkörre.1 

Arany János után az újabb és újabb irodalomtörténeti 
vizsgálatok is hasonló következtetésekhez érkeznek, kiemelve, 
hogy Gyöngyösi hosszantartó népszerűsége s emberöltők 
irodalmi életére gyakorolt hatása szükségszerűen megkülön-
böztetett figyelmet érdemel. Egymás után méltatják azt a 
„szolgálatot", amellyel egy „pihenő" korban fenntartotta, 
irodalmunk új „ízületéhez" közel hozta és „szinte egyedül" 
közvetítette a nemzeti költészet hagyományait: „Ha nincs 
Gyöngyösi, a 18. század első felében teljesen elhomályosul az 
irodalmi folytonosság tudata".2 

Méltatásban, jogos elismerésben tehát nem szűkölködünk, de 
mihelyt tovább lépnénk következtetéseinkben, s közelebbi 
válaszokat keresünk Gyöngyösi és 18. századi „tábora" ízlés-
beli egymásrautaltságának kérdéseire, nyomban elérkezünk a 
témakör megvilágítatlan, tehát kényes terrénumához. Miért is 
„híresedtek el annyira" írásai, hogy példátlan távlatokban 

1 Bod Péter: Magyar A thenas, Szeben, 1766. 96. - Dugonics András: 
Gyöngyösi István Költeményes Maradványai, Pozsony-Pest, 1796. I. 
LXXIII. - Toldy Ferenc: A magyar költészet története, (L857), 2. k., 
Pest, 1867. 293. - Arany János: Gyöngyösi István. Prózai művek, 
Bpest, é.n. 4 3 3 - 4 6 6 . - Uő: A magyar irodalom története rövid 
kivonatban, összes művek, Bp. 1964. X. 4 4 6 - 5 3 2 . 

2 Badics Ferenc: Gy. I. élete és költészete, Bp. 1939. (=Badics-
monográfia) - Horváth János: Barokk ízlés irodalmunkban, in; Tanul-
mányok, Bp. 1956. 7 2 - 8 9 . - Waldapfel Imre (Trencsényi): Gy. 
/., Magyarságtudomány, 1935. 106-125. - Bán Imre: A Murányi 
Venus megjelenésének 300. évfordulójára, Alföld, 1964. 4 5 8 - 4 6 0 . -
Uő: Gy. J. in: A magyar irodalom története, II. Bp. 1964. 1 8 4 - 1 9 6 . -
Turóczi-Trostler József: A magyar irodalom európaizálódása, in: Magyar 
irodalom - Világirodalom, Bp. 1961. II. 5 - 6 3 . - Agárdi Péter: Rendi-
ség és esztétikum (Gy. I. költői világképe), Bp. 1972. 238. - Gyenis 
Vilmos: Agárdi Péter könyvéről, ItK 1974. 2 6 0 - 2 6 2 . 
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,.litteratúránk fődiszé"-nek „tartatik"? Milyen is volt lényegé-
ben ez a tőle is, hatására is épített „átmenő híd" s milyen építő 
elemekből állt az össze? Merre vezetett a hosszan „továbbvivő 
út"? Mit adott költészetünk „fejlődési folyamatáénak ez a 
része és hova torkollott az „irodalmi folytonosság" 18. századi 
tudata és gyakorlata? stb. mind-mind olyan kérdések, amelyek 
a szóban forgó irodalomtörténeti periódus mindmáig kevéssé 
ismert volta miatt, csak többé-kevésbé általános feleletekhez 
vezettek. A jelen írás sem vállalkozhat a problémakör teljesebb 
feloldására, ám néhány vonatkozásban — a század adott szaka-
szára irányult újabb kutatások nyomán — bizonyos össze-
függésekre kitér. 

A Gyöngyösi-kutatás — szempontunkból előnyösen — 
akkor lépett nagyot előre, amidőn a költői életmű társadalmi, 
ideológiai háttér-alapját tette igényes vizsgálat tárgyává. 
Trencsényi-Waldapfel Imre 1935-ben helyesen ismerte fel, 
hogy „a magyar köznemesség benne tisztelhette eszményeinek 
első költői kifejeződését".3 Ezzel a tézissel, majd a későbbi 
részletezőbb kimunkálásokkal új megvilágításba kerültek azok 
a korigények és társadalmi elvárások, amelyek a 17. század 
végével jelentkeztek. A sokáig csak főurak árnyékában meg-
húzódó, elvtelen opportunistaként, „köpönyegforgató fami-
liáris"-ként számontartott írónak bázis-horizontja nagy 
arányokban kitágult, egyénisége pedig a középnemesi szemlélet 
értékrendjéből vált kifejthetővé.4 

A magyar társadalmi fejlődés tendenciái a refeudalizálódási 
folyamat kiépülése nyomán alapvetően új igényeket vetettek 
fel a 17. század utolsó harmadában. Az ádáz nemzeti küz-
delmek időlegesen visszaszorultak, a heves vallási harcok el-
csendesedtek, a barokk nagyotakarás is kisszerűbbé vált. A kor 
ízlése, irodalommal szemben táplált vágyai gyökeresen meg-

3 Waldapfel: i. m. Gy. I. 112. 
"Agárdi: i.m. 207-231 . - V. Windisch Éva: Gyöngyösi és a 

,J>orábul megéledett Phoenix", ItK 1960. 551. 
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változtak. A századvég olvasni tudó és akaró magyaija bele-
fáradt a mindeddig fenyegetően jelenlévő nemzeti és társa-
dalmi konfliktusokba, a vallási viták kínos gyötrelmeibe, és 
nyilvánvalóan feledni kívánta ezeket a nagy szenvedélyektől 
hevülő témákat. Helyettük feltétlenül mást: újat, szépet, meg-
nyugtatót; szívet vidámító, kedves örömöket nyújtó tárgyakat, 
azaz világi szórakoztató szépirodalmat kívánt. Gyöngyösi ezt 
az igényt a lehető legjobbkor, bár az adottságok korlátain belül 
elégíthette ki. Fel-felbukkan még írásaiban a „nagy" sors-
fordulatokat jelző témakör, ám a velejáró izzó szenvedélyeket, 
a türelmetlen, agitatív szemléletet hiába keressük. „Játszi 
lelke" más úton, könnyedebb húrokon talál kontaktust 
hasonló igényű olvasóival.s 

A kuruc küzdelmek, a Rákóczi-szabadságharc évtizedének 
igénye minden bizonnyal más irányba fordul időlegesen. De a 
szabadságharc lehanyatlásával — részben a visszafogottság, rész-
ben a kiábrándultság következtében — még fokozottabban 
támad fel az igény a már megízlelt „gyönyörűséget hozó", a 
köznapi életet megszépítő irodalom iránt. És Gyöngyösi — 
igaz, már csak műveivel — kéznél van, sőt igazi kultusza ebben 
az értelemben még csak most veszi valójában kezdetét. Hason-
lóképpen a Trencsényi-Waldapfel Imrétől megfogalmazott 
magatartásforma: Joyalitás, bizonyos állandó kurucos 
ressentiment-nal", amely Gyöngyösinek és olvasóinak közös 
sajátja, csak az 1711 utáni szakaszban nyeri el teljes kibonta-
kozását.6 

Gyöngyösi egy átalakuló korban, állandóan változó világ-
nézeti és gondolkodásbeli közegben enged egy-egy új, ki-

5 Horváth János: Gyöngyösi s a barokk ízlés, in: A magyar irodalom 
fejlődéstörténete, Bpest, 1976. 128. - Arany János Prózai müvek, i. m. 
443. — Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története, Bp. П. 
3 5 3 - 3 5 9 . 

6 Waldapfel: Gy. I. i. m. 114. - Gyenis Vilmos: A „Rákóczis világ' 
mindennapjainak XVIII. századi emlékképből, in: Rákóczi-kori tudo-
mányosülésszak, Vaja, 1975. 5 6 - 6 9 
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elégítésre váró ízlésigénynek. A kortársi szűk nemesi olvasó-
tábor igényeinek kielégítésén túl egy erőteljesen kiszélesedő, 
összetettebb közönség igényeihez is kapcsolódik a 18. század 
folyamán: műveiben szükségképpen többirányú potenciális 
tartalékok halmozódnak fel. Életműve valóságos gyűjtőhelye 
az olyan új igényű irodalmi, művészi törekvéseknek, amelyek 
saját korában - a 17. században - még csak alig-alig tölthették 
be szerepüket, s inkább mint a meghaladott ízlésformák 
rombolói jelentkeztek. Műveinek túlnyomó része - a Mu-
rányi Vénus kivételével - csak a századforduló után jelent 
meg, és csak ekkor fejtette ki hatását. Sok tekintetben új 
erőkre számítva, a jövőnek, előre dolgozott, amidőn írásaiban 
összegezni tudott minden olyan korszerű elemet és eljárási 
módot, amit korában már fellelhetett ugyan, de végső soron 
egy később kiviruló világi szépirodalom hasznosított.7 

A köznemesi igénynek szóló életmű azért is túlmutat saját 
korán, mert abba már bizonyos mértékig beépülnek — bár-
mennyire is kontrasztosnak tűnik — a századvég „polgári"-nak 
nevezett mentalitásbeli törekvései. A Bethlen Gábor kultu-
rális politikájából eredő, majd Apáczaiéktól fémjelzett, de 
szélesebb „értelmiségi" körben is igényt formáló kulturális, 
ideológiai és filozófiai eszmények nem maradtak kívül költőnk 
látóhatárán. Felszívódásuk és alkalmazásuk azonban — szeren-
csésen — a szépirodalom lehetőségein belül kapott teret. Egyes 
műveinek realisztikus hangvételét, merészen felszabadult 
evilágiságát, modernebb látásmódját méltán közel érezték 
magukhoz a 18. századi iskolák és a „tudomány" világában is. 
Sajátos összegzője tudott lenni a korban jelentkező külön-
böző új tendenciáknak, és ezeknek melegágyában megterem-

7 Horváth János: A XIX. század fejlődéstörténeti előzményei: Az 
átmeneti kor (1711-1772) főbb jelenségei Tanulmányok, i. m.94 . ,96 . 
- Agárdi: i. m. 230. 
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hettek olyan költői szépségek is, amelyeknek kiteljesítése 
egészen Arany Jánosig tartó folyamat része lesz.8 

„Szinte egyedül" képviselte az irodalmi folytonosságot 
„egy sivárabb, terméketlenebb" korban — ment át róla a 
köztudatba —, holott nem volt már egyedül, és a kor sem volt 
olyan sivár, mint hosszú ideig vélték. Az bizonyos viszont, 
hogy Gyöngyösi az ekkor jelentkező sokirányú új igényekhez 
még kapcsolódni, velük esetenként azonos hullámhosszon 
maradni tudott, sőt végsőkig kiépült népszerűsége folytán a 
„régi" irodalmiság reprezentálója lehetett. Csakis ilyen össze-
függések közepette tudta Jeginkább" ő közel hozni a hagyo-
mányt a századvégi megújulás irodalmához, mely utóbbinak 
nagyon is törvényszerűen éppen vele kellett a harcot felvennie, 
illetőleg vele leszámolnia. De még ekkor is — Batsányi szavai 
szerint — „az egész nemzetnek közítéletével" szemben lehetett 
csak „az felfújt kritikusnak" - Kazinczynak — győzelemre 
vinnie a merőben új igények ügyét.9 

* 

Gyöngyösi tárgy választása a látszólagos rapszodikusság 
ellenére is a jellemzett igények szolgálatában áll. Jól tudja, 
hogy mikor kell költői eszközeivel „más pályát futva" célhoz 
érnie, mert — mint írja - „seregekkel győnek előmbe azok az 
érdemes dolgok, amelyeket nagyon is érdemes volna leírni". A 
számára valóban „érdemes dolgok" megörökítését magának 
tartja fenn, minthogy „mikről mások írtak, azokról hallgatok" 
— mondja. Ezek szerint mit választ magának? Világosan 

8 Turóc?i-Trostler József: A magyar felvilágosodás előtörténetéhez 
és Magyar Cartesianusok, Idézett tanulmánykötete I.: 173. és 336. — 
Vő:Európaizálódás, II. 20., 35. 

9 Gyöngyösi István Összes költeményei, Kritikai kiadásban 
közzéteszi Badics Ferenc, Bpest, 1914-1937. I - I V . (= Badics-kiadás) 
Vö.: Az I. kötet bevezetője VII-XXI. - Batsányi János: A magyar 
tudósokhoz, Pest, 1821. 3 2 - 4 4 . 
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szembetűnő, hogy csupán az országos események sodrában 
vagy inkább csak perifériáján, egyes esetekben önállóan is, a 
magánélet közszájon forgó érdekes esetei, szerelemmel össze-
fonódó kalandok, történeti kitérők, anekdotikus toldalékok, 
olvasásra kedvet adó „gyönyörűséges" és „csudálatos" históriák 
teszik ki repertoárját. Ezeknek a típusoknak sokszor elemzett 
tulajdonai közül kiemeljük a témák prezentálásának „új-
donság", „érdekes új hír" igényét és ígéretét, mint ami száza-
dának mindvégig állandó követelménye, s szinte valamennyi 
művét is ilyen értelemben harangozza be: „Új hír, Új hír, kihez 
hasonlót, E földön jártában még senki sem hallott", — vagy: 
„Jó hírt mondok mindennek, Jó hírt mondok örüljetek", vagy 
„Nem mások leleményét toldozva, foltozva, hanem csupán a 
magam elméjéből származott valamely újságot írok. . ." . 
Hangoztatja, hogy „az újság a régi dolgoknál kedvesebb.. .", és 
„kedvet találni" inkább lehet, „ha valamely újságot" vesz el-
méjére és pennájára. Nézetünk szerint nem csupán a barokk 
„újdonságingere" vagy a divat munkál eme újdonságkeresés-
ben, de az új igények kielégítésének, más műformákban ki-
alakult hasonló gyakorlatát, jellegzetesen a 18. századi híresz-
telő, anekdotikus eljárást is tetten érhetjük, ami prózában az 
átmeneti „novellino" formákat idézi fel.10 

Életműve műfaji problémáit már sok oldalról vitatták. 
Tény, hogy az epithalamium és a históriás verses regény köve-
telményei határozzák meg elsősorban, bár számos érv szól a 
műfajkeveredés mellett is. A költő által kialakított műfaj és a 
megvalósult műformák távolról sem merev korlátok közé 
szorított mivoltukban tűnnek elénk. Trencsényi-Waldapfel 
Imre vette észre — aki pedig ekkor éppen műfaji mintáját, az 
epithalamiumot határozta meg igen körültekintően —, hogy 
egyrészt „ez a retorikus műfaj mennyire regényszerűvé vál-

1 0Badics-kiadás, Rózsakoszorú, III. 3., 5., 23., 44.; Mars és Bachus, 
I. 97.; Chariclia, 6^7. - Beöthy Zsolt: A magyar szépprózai elbeszélés, 
Bp. 1886 .1 .75 . 
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hatott a kezén", másrészt hogy noha Gyöngyösi költészetének 
legtöbb joggal kiemelt értéke „meggyőző realizmusában" 
rejlik, mégis „ebből a realizmusból mintáiban semmi sem talál-
ható". így a műfaji keret a költő számára a legtágabb lehető-
ségeket nyújtja: Úgy alakítja azt, amint kora kulturális igényei 
megkövetelik. Ebbe a keretbe mindaz belefér, amit olvasói 
évtizedeken át keresnek. Ezzel a viszonylagos szabad fel-
fogással az író szemmel láthatóan azt a legalkalmasabb ki-
fejezési formát próbálja megtalálni, ami a hajdan volt eposz és 
a jelen vagy inkább a jövő eposza, a szépprózai elbeszélés, a 
regény között ekkor felvállalható. Ez a ,hiányzó regényt 
pótló" átmeneti műfaj mindenből nyújt egy keveset, annyit 
amennyit lehetséges, de anélkül, hogy bármelyiket is ki-
teljesítené. Átalakuló kora és változó igényű olvasói számára 
viszont éppen ezekkel a lazán szőtt keretekkel adhatta azt a 
hazai valósághoz leginkább illeszkedő mondanivalót, amit 
közönsége a korban közkeletű egyéb vegyes műformáktól is 
elvárt.11 

Már Kazinczy hibáztatta Gyöngyösit, mivel „egy latnyi 
kompozíciója sincs". Valóban nincs, de a korigények össze-
függésében nem is várható el tőle, mert ez az a kor, amely 
fellazítja, felbomlasztja, elemeire töri szét az előbb még erős 
szerkezeteket. A barokk átalakuló szakasza is ilyen irányba 
munkált, miként a „későbarokk dekoratív kompozíció" meg-
nevezés is jól jelzi ezt. De ezen túlmenően a közízlés nem a 
cselekmény eleve meghatározott vonalát kéri ekkor számon, de 
sokkal inkább előszeretettel fordul a váratlan, meglepő for-
dulatok, „fabulás dolgok", a kalandok sora, a „leleményes 
poétái toldalékok", a betétek, a kitérők stb. irányába. A 
prózai epika is — nem ok nélkül — hasonló széteső szerkezet-
ben betéttechnikával operál. A hajdan nagy koncepciójú 

1 1 Waldapfel Imre: Gyöngyös-dolgozatok, ItK 1932. 4 3 - 4 9 . , 61. -
Horváth János: Barokk ízlés, i. m. 82. - Agárdi: i. m. 193. - Turóczi-
Trostler: Európaizálódás, i. m. II. 35., 62. 
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emlékírás például a 18. századra kisepikai, anekdotikus ele-
meire bomlik. Költőnk teljes biztonsággal él e maga válasz-
totta, fellazult kompozíciós lehetőséggel, mert mint Arany 
János utalt rá, „volt neki bizonyos terve az összeállításban", 
mégha ez nem is annyira a „kerek egység" irányába vitte, 
hanem inkább a részletek szépségének felismeréséhez.12 

A laza műfaji és kompozíciós kereten túlmenően hasonló 
lehetőségeket nyújt az a körülmény is, hogy bár alkotása jóval 
magasabb fokon áll, mint a szóbeliségre is számító históriás-
ének vagy széphistória, mégis bizonyos mértékig magán viseli a 
szóbeli előadásmód eljárását. Kevéssé érzi még az írásbeliség, 
kiváltképpen a nyomtatott írásbeliség kizárólagos kötöttségeit, 
s alkalmasint ki-kilép annak szigorából. Témái gyakran érint-
keznek a szóbeliségben már alakított, kedvére formált tár-
gyakkal. Igen nagyszámúak a szóbeli előadásmód jellegzetes 
kiszólásai, közbevetései: „álljunk meg itt egy kevéssé", „itt 
elészámlálok megént mindeneket", „most veszem eszembe, 
hogy. . ." , „figyelmezz jól", „hogy sokat ne szóljak", „amint 
megbeszéltem bőven mindezeket. . . " stb. És, hogy jól ismert 
alakjai mely sokszor „kelének szóra", azt már számosan fel-
rótták szerzőnknek, s nem alaptalanul jellemezték áradó szó-
özöne miatt „bőbeszédű, szószaporító" kedves „fecse-
gőnek".13 

A szóbeliségre utaló jegyek mellett a kéziratos irodalmisqg 
bevett gyakorlata sem közömbös írónk alkotásmódjára és 
olvasóira tett hatására. Érthetően, mert hiszen tevékenységét 
jogosan még a kéziratos és a nyomtatott irodalom határán 

' 2 Kazinczy Ferenc Levelezése. Kis Jánoshoz, IV. 175. - Nagy 
László: Gy. és>a barokk, Bpest, 1929. - Arany J.: Prózai müvek 447. -
Bán Imre: A magyar irodalom története, i. m. 188-190. - Gyenis 
Vilmos: Emlékirat és anekdota, ItK 1970. 305-321 . - Dávidházi 
Péter: Arany János kompozícióelmélete, It 1979. 270., 2 9 3 - 3 0 1 . 

1 3Badics-kiadás III. Csalárd Cupido, 1 0 4 - 119., 171., 184. - V. 
Windisch Eva: i. m. 543. 
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tudjuk csak megvilágítani. Életében művei túlnyomórészt csak 
kéziratos formában terjedtek. A kéziratból olvasók és a 
másolatok olvasói más igénnyel fordultak a műhöz, mint a 
nyomtatott irodalom részesei, s Gyöngyösinek magának is 
számítani kellett erre. Emitt még a változtatásnak és alakítás-
nak nagyobb lehetőségei voltak adottak, s mint maga is tapasz-
talhatta, a kortársak éltek is e lehetőségekkel. Amott, a nyom-
tatott irodalom vonatkozásában gyökeres fordulat következik 
be; a 18. századtól nagyszámú kiadásban megjelenő művek 
többé-kevésbé megkötött szövegei az olvasóra hatás 
modernebb lehetőségeit nyújtják, bár még ekkor sem szűnik 
meg a kéziratos terjesztés. 

Irodalmunk fejlődésének alapvonásából fakad, hogy 
Gyöngyösi a régi magyar irodalomban a kelleténél is inkább 
túlsúlyban lévő verses epika uralmát hosszabbította meg akkor, 
amidőn a hasonlo szórakoztató irodalmiságban a próza, a prózai 
epika műformáinak sora, az elbeszélő széppróza, a novella, a re-
gény stb. egyre erőteljesebben követelték azokat a lehetőségeket 
és jogokat, amelyeket más, kedvezőbb körülmények között fej-
lődő irodalmak már rég kivívtak maguknak E sajnálatos 
tényen nem változtat, hogy verses műveivel mintegy pótolta a 
hiányzó regényt és annak jellegzetes témáit s bonyodalmait. 
Abban a tekintetben azonban figyelemre méltó mind írónk 
alkotásmódja, mind műveinek egész kicsengése, ahogyan a 
korban immár számos előnyös tulajdonairól megismerhetett 
prózai eljárásmód bizonyos elemeit hasznosítani tudja. Termé-
szetesen csak a lehetőség határain belül annyiban, amennyiben 
a más-más szabályokat követő formák ezt még megtűrhetik. 
Hisz a költő jól ismeri a „poézis" és a „folyó írás" különböző 
adottságait, hivatkozik is ezeknek eltérő jegyeire, és utal a 
próza „tágasabb" képességeire.14 

1 4Badics-kiadás I. Murányi Vénus, 122-124.; Kemény János II. 
9 - 1 3 . - Bodnár Zsigmond: i. m. 363. 
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Mindenesetre vannak a prózai és verses formáknak olyan 
érintkezési felületei, amelyekről tudtak s amelyeket önkénte-
lenül is hasznosítottak már a 16. századtól, például azok a 
széphistória-magyarítók, akik egy-egy eredetileg prózában írt 
regényes történetet fordítottak és verseltek meg. Beöthy Zsolt 
okkal állapította meg, hogy a prózában írt olasz novellának 
„szoros az összeköttetése" a magyarrá lett verses históriával, 
sőt a versből prózába átmenő tendenciáknak jelei is ismere-
tesek. Gyöngyösi korára már kiépültek e kölcsönhatásnak el-
fogadott, sőt elvárt területei, s ő maga a lehető legnagyobb 
természetességgel viszi tovább ezeket. Említettük, hogy egész 
műforma-elképzelése alkalmas a külső, más irányú hatások be-
fogadására, s így érthetően a prózai elbeszélés módszerei is 
rányomják bélyegüket mind műfajának, mind kompozíciójá-
nak milyenségére. Közelebbről kiváltképpen ott mutatkozik 
meg előnyösen a plebejus eredetű prózafelfogás és -gyakorlat 
behatása, ahol az eposzi hősöknek és eseményeknek evilági, 
sokszor hétköznapi környezetbe való állítására kerül sor. De 
hasonlóképpen a prózai hangvétel behatolása nyilvánul meg, ha 
a kitérők és a betétek reális kidolgozására, az objektívabb 
mondanivaló közvetítésére kerül sor. Az pedig egészen nyilván-
való, hogy a könnyed mulattatás sokszor tréfás, néhol 
durvább, népi színezetű, anekdotikus kitételei egyenesen az 
„oratio pedestris"-től eredeztethetők. Nem is szólva a szere-
lem-téma bonyodalmainak, a magánélet viszonylatainak ábrá-
zolásakor a prózától kölcsönvett eszközök nagy hagyományú 
alkalmazásáról, minthogy az — csak e szempontból is — külön 
vizsgálatot érdemelne.15 

Már Arany Jánosnak feltűnt, hogy a költői életműből 
rendre kiütköznek olyan részegységek, amelyek inkább bele-
illenének „a prózai krónikaírók" munkáiba. Ilyenkor Gyön-

1 s Wéber Antal:,4 magyar regény kezdetei, Bpest, 1959. 6., 10-11 . 
- Beöthy Zsolt: i. m. I. 66 -72 . , 74., 8 3 - 8 6 . - Gyenis Vilmos: A 
reneszánsz széppróza néhány sajátossága, Helikon 1971. 4 1 1 - 4 2 7 . 
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gyösi „a száraz krónikái tények"-et legfeljebb bővíti és enyhén 
kiszínezi. Dézsi Lajos is utalt rá, hogy a költő „elbeszélései" 
nem éppen mindig a „verses regények" körébe tartoznak, 
hanem inkább a „történeti költészet"-hez állnak közel. Mások 
is „mesével kevert krónikának" vagy „megszínlelt históriának" 
tartják; többen „történeti jellegű elbeszélés" vagy „költői 
krónika" gyanánt fogják fel egyik vagy több művét. Nézetünk 
szerint, a történeti tárgy krónikás feldolgozása valóban jelleg-
zetes sajátossága munkáinak, de legtöbbször a krónikának már 
egy magasabb szintű, szépirodalmilag alakított, nemegyszer 
személyes motivációt is tartalmazó típusa alakul ki így nála, 
amely verses formája ellenére sokban a közkeletű, „divatozó" 
emlékírások ismérveit meríti ki.16 

Helyenként még vannak részegységek, ahol az egészen 
kezdetleges emlékirati forma kap teret, és szinte csak meg-
verselt krónikának érezzük: „Midőn az esztendő ezer számon 
menne, / S ahhoz hatszáz után negyvenhatot tenne, I . . . I lm 
magyar koronánk bécsiekre kelvén, / Római felség is azokra 
terjedvén. / S azt Ferdinánd néven harmadik viselvén, / 
Rákóczit az Erdély uralván, tisztelvén." De nem csupán 
országos történeti tárgyban lelhető fel ez a krónikás előadás-
mód. A magánélet eseményeinek korban divatos krónikás 
versezetei is jelen vannak, mint például Szécsi György családi 
krónikájának eme tömörítése: / „Marad holta után ennek négy 
leánya, / Éva az legkisebb, öregbik Mária, / Kata az harmadik, s 
második Borbála, / Melyeket mind uri szerencse találá: / Gróf 
Bethlehem István féije Máriának, / Ilyésházi Gábor pedig az 
Évának. / Thurzó Ádám veszi Borbálát magának, / Listius 
János lén ura az Katának." A krónikás prózai hagyomány 
követésére vallanak a lapszéli tartalmi mutatók is, amelyeket 
teljesen azonos módon alkalmaz: Rákóczi Györgyiül Ferdi-

1 * Dézsi Lajos: A magyar történeti tárgyú szépirodalom, Bpest, 
1927. 22. - Ferenczi Zoltán: A régi magyar költészet, Bpest, 1904. I. 
33. - Arany J.: Prózai művek 434-453 . - V. Windisch Éva: i. m. 535. 
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nánd ellen háborúság inditatik", vagy „Az Felföld Rákóczihoz 
hajolt" stb.17 

Általában azonban hangsúlyozott célja, hogy meghaladja a 
kezdetleges krónikás alapformát, sőt hogy magán a „histórián" 
is túllépjen. És eme irodalmias igényű „megszínlelő" túl-
lépéseknek tekintélyes része már az emlékírás különböző 
fejlettebb típusainak gyakorolatához áll közel. Nem számítjuk 
most a más irányba vivő „fabulás megékesítés" mester-
fogásait, csak azt emeljük ki, hogy a „dolog valóságáénak 
szubjektív alakításához, „szárnyaztatásá"-hoz, szépirodalommá 
formálásához kapóra jön Gyöngyösi számára a prózai emlék-
írás éppenhogy azonos célú, eszközeiben igen hajlékony és friss 
módszere. Mert ha a ,históriák más módon traktálnak", mint 
ahogy ő kíván alkotni, akkor a histórián túllépő memoárok 
szemléletében mind a saját, mind az olvasók igényét méltán 
fellelhette.18 

Egészen közvetlen célkitűzése is közeli rokonságban van a 
memoárokkai. Szinte minden munkájában feltűnően ki-
nyilvánítja — teljesen az emlékírások szellemében —, hogy 
„emlékezetet viselő históriát" kíván írni úgy, hogy benne az 
„elmúlt dolgok elevenítése . . . illendő ábrázolással" történjék 
meg. Ismételten és kifejezetten az emlékezetőrző és -híresítő 
feladatokra koncentrál: „emlékezetet érdemlő cselekedethet 
választ tárgyává, hősének „halála után is élő emlékezeté"-t -
sőt „szép" és „dicső emlékezetét" — kívánja írásával munkál-
ni, de sok minden más „emlékezetre méltó eseményt" is meg-
örökítésre tart érdemesnek, hogy mindaz .híresüljön, ösmér-
tessék és terjedjen".19 

17Badics-kiadás I. Murányi Vénus 127., 128., 134. - Gyenis Vilmos: 
Emlékirat és parasztkrónika, ItK 1965. 152-172 . 

1 * Marc Fumaroli: Les Mémoires du XVIIe siècle au carefour des 
genres en prose, XVIIe siècle, 1971. 7 - 3 7 . - Badics-kiadás III. Csalárd 
Cupido, 17.0. 

19 Badics-monográfia 14. — Badics-kiadás I. Murányi Vénus, 
123-124 . - Kemény János II. 9 - 1 3 . 
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Az emlékirati alkotásmód leginkább szembetűnő meg-
nyilvánulásait a Kemény János emlékezete címmel méltán 
jelölt írásában találjuk. E művet — egészében vagy egyes részei-
ben — többen nevezték joggal „történeti jellegű költemény"-
nek, sőt „kifejezetten történeti jellegű elbeszélésnek". 
Szerintünk azonban többről is szó van: sokkal pontosabban 
és a közízlést is figyelembe véve akkor közelítjük meg az 
alkotást, ha azt mint memoár-jellegü verses müvet értel-
mezzük. Megállapításunk kiváltképpen áll a munka harmadik 
részére, ahol a Kemény János fejedelemmé választása és közeli 
halála körüli események kerülnek előadásra. V. Windisch Éva a 
források beható vizsgálata nyomán meggyőzően mutatta ki, 
hogy Gyöngyösi itt alig tett egyebet, mint Bethlen János 
Rerum Transylvanicarum libri quatuor című nevezetes kor-
történeti müvét maga elé téve „az egymást követő események 
láncolatát kivonatosan — pontosan kimutatható rövidítésekkel, 
illetve bővítésekkel — versbe foglalta". Annyira „rendkívüli 
hűséggel követte forrását", hogy Gyöngyösi írása lényegében a 
történetíró „prózájának magyar nyelvű versbe foglalásaiként 
fogható fel.20 

A történeti mű hűséges követése azonban csak bizonyos 
határokon belül és megfelelő irodalmiasító átalakítással követ-
kezhet be. Gyöngyösi ugyanis válogat, kiemel vagy kihagy, 
rövidít vagy bővít, egyetért forrásával vagy eltér attól, sőt még 
a teljesebb valóságot is megkérdőjelezi, hogy mindenkori 
közelebbi céljait eredményesen érvényre juttassa. Ezen 
bonyolult kiválasztó és alakító folyamatban már nem az 
objektív történetíró, de még nem is a regényes elbeszélő szem-
pontjai érvényesülnek. Ellenükben, az átalakítás első fázisában 
szinte teljes azonossággal az emlékíró sajátos szemlélete és 
alkotásmódja ismerhető fel. Azé az emlékíróé, aki számára a 
külső események csak annyiban érdekesek, amennyiben egyéni 

2 0 V. WindischÉva: i. m. 5 30., 538 - 540., 5 4 3. - Badics-monográfia 
155. 
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nézeteit a történelmi háttérből kihüvelyezett szabadabb el-
képzeléseivel „kedvesen folyó" formába öntheti. így a törté-
nelem tényeinek elősorolása helyett érdekesen bonyolított, a 
tudomány kereteit már áttörő, élvezetet és élményt nyújtó 
elbeszélés születhetik meg. - Jórészben ugyanezt az eljárást 
figyelhetjük meg a prózai emlékírás határterületén alkotó 
Hermányi Dienes Józsefnél, aki Bethlen Farkas históriájához 
„continuatio gyanánt" érdekes anekdotikus egységeket / „de 
igaz históriai observatiokat" / emel ki Kemény János, Bethlen 
Miklós és mások műveiből, hogy aztán majd a kisepika irá-
nyába sarkosítsa ki azokat.21 

A memoáríró által sajátos ízléssel kiemelt történelmi ese-
ménysorok egyébként már eleve olyanok, hogy közelebb 
állnak az ember életközeli viszonylataihoz. Az előadásmód 
pedig még inkább elmélyíti az egyén szerepét, s legtöbbször 
magánéletbeli összefüggésekbe állítja az országos érdekű 
történéseket. Gyöngyösinél ennek a történelmet irodalmivá 
átalakító, első fázisban emlékirattá formáló tevékenységnek 
szinte minden megnyilvánulásával számolhatunk, de szükség-
szerűen azt a többletet is látjuk, amit a „poézis" adott mind-
ehhez. Maga is bőven elmélkedik eme alkotásmódbeli folya-
matnak lényegéről, s megállapítja, hogy a J ö t t dolgok" elő-
adásában — miként az emlékíró — vigyázott ugyan a „dolgok 
valóságára", de nem tartotta meg a „história rendjét", s mi 
több, a „poézis" követelményeinek tág teret engedve, meg-
verselt formában törekedett az események „nagyobb ékes-
ségére és kedvesebb voltára".22 

A történelmi események hasonló megörökítési eljárása, a 
prózai emlékírás legkülönbözőbb típusain túlmenően, a kor 
verses irodalmának is jellegzetes tulajdonává válik Számos 
műfaj jeles alkotásairól jogos az a megállapítás, hogy bennük 

2 1 Yves Coirault: Autobiographie et Mémoires, Revue d'Histoire 
Littéraire 1974. 9 3 7 - 9 5 6 . - Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József 
és Kemény János Önéletírása, ItK 1962. 7 5 - 7 7 . 

2 2Bádics-kiadás II. Kemény János, 9 - 1 3 . 
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esetenként „több a történelem, mint az irodalom". De 
Gyöngyösi szerepe és korának új igénye is úgy alakul, hogy a 
hangsúly a nagy történelmi összefüggésekről egyre inkább az 
irodalmibbá tévő tényezőkre essék. Ez a kor igen nagy mennyi-
ségben nyújtja a történeti múltat és a róluk szóló neves histó-
riai műveket új igények szerint értelmező és fellazító, s nem 
utolsósorban „toldalékozó" prózai írásokat, amelyek általában 
kéziratos mivoltukban valamiképpen az emlékírás nagy műfaji 
családjába tartoznak. Ezeknek a munkáknak jó része — a köz-
ízlést követve — verses formát is kaphat. Cserei Mihály vagy 
Apor Péter például — hogy csak az ismertebbekre hivatkoz-
zunk — egyaránt próbálkoznak négyes rímű strófákba szed-
ni memoárjaikat, naplószerű feljegyzéseiket, sőt még az erdélyi 
nemesség névsorának megverselésétől sem riadnak vissza.23 

Annak jellemzésére, hogy mennyire összefonódik az ilyen-
féle emlékírást megverselő divat Gyöngyösi sikerre vitt gyakor-
latával, csak utalunk az ún. Gosztonyi-kódex példájára. Ebben 
a kéziratos kötetben maradt fenn Gyöngyösi egyik művének 
egyetlen szövege. De ezzel egyetemben — mintegy az alkotás-
módbeli párhuzamot jól mutatva - itt foglalnak helyet a 
Gyöngyösi-kedvelő Gosztonyi Istvánnak az 1700 körüli évek-
ből való írásai is: verses önéletrajza, „életleírása . . . és egyéb 
tudományos kifejtegetései". Ezekben a munkákban az eljárás 
hasonló Gyöngyösiéhez, bár mélyen alatta maradó szín-
vonalon, amiből szimpla utánzásra gondolhatnánk. Valóban ez 
a körülmény is közrejátszik, de véleményünk szerint egy ilyen 
irányú, szélesebb alapozású folyamatnak és igénynek kölcsön-
hatásával is számolnunk kell.24 

Sok szó esett már a szakirodalomban a betéteknek, ki-
térőknek és toldalékoknak a Gyöngyösi-műben betöltött 

2 3Esze Tamás: A szegénylegények éneke, ItK 1953.12 . , 28. - Uő: 
Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig, Bpest, 1953. (Bevezetés) -
Szadecky Lajos kiadásában: Báró Apor Péter verses müvei és levelezése, 
Bpest, 1903. - Agárdi: i. m. 59. 

2 4 A Gosztonyi-kódex adatait 1. Badics-kiadás I. 454. Jegyzetek. 
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szerepéről. Elbeszélését minduntalan megszakítja valamely 
éppen eszébe jutó tárgyról való elmélkedéssel, „szükségtelen 
ki terjeszkedés "-sel, mindegyre kéznél levő ,járulékok"-kal és 
„egyéb apróságok"-kal, amiket ő maga — öntudattal — „lele-
ményes toldalékokénak, „fábulás dolgok"-nak nevez. Általá-
ban viszont hibáztatni szokták a költőt eme szemlátomást 
legfőbb jellegzetessége miatt „Valóságos csapás rajta" — 
mondja például Arany László —, hogy az olvasó figyelmét száz-
felé tereli ezekkel a kitérőkkel. A betétezés iránti „elő-
szeretete", a kitérők „uralma" következtében - egy merevebb 
koncepció hiányában — a mű egésze megtörik, majdnemhogy 
részekre hullik. A magunk részéről a kor igényének és ízlésé-
nek olyan erőteljes megnyilvánulását látjuk eme eljárásban, 
hogy szerintünk csak kisebb mértékben lehet szó itt 
Gyöngyösi egyéni és elmarasztalásra szolgáló hajlamáról. A 
nagybarokk ez idő tájt átalakuló, későbarokká formálódó 
folyamatában szinte minden műfajban bekövetkezik a rész-
letek eluralkodása. Kiváltképpen jellemző azonban az emlék-
írási műformákban bekövetkező változás, ahol is a kisepikai 
betétek, az anekdotikus kitérők és toldalékok a szóbeliség 
kölcsönhatásával egyre inkább szétfeszítik a hajdani nagy 
koncepciót, hogy végre is a 18. század első felében az ön-
állósuló, eredeti, irodalmi anekdota kerüljön a közízlés elő-
terébe. Miután tehát okkal hoztuk közeli kapcsolatba 
Gyöngyösi alkotásmódját az emlékirat eljárásával, világosan 
következik, hogy a költői életmű betétezésre és kitérőkre építő 
rendje — lényege szerint — ugyanabból az alapból táplálkozik, 
mint a prózai ernlékirati anekdotizmus.2 s 

2 5 Arany László: A magyar politikai költéseiről, in: Válogatott 
munkái, Bpest, 1960. 253. - Arany J.: Prózai művek, 449. - Horváth 
J.: Barokk ízlés, i..m. 8 2 - 8 4 . - Gyenis Vilmos: A XVIII. század 
anekdotájáról, in: irodalom és Felvilágosodás, Bpest, 1974. 7 1 5 - 7 3 3 . -
Uő: Későbarokk. . . és Emlékirat és anekdota idézett művek, i.h. 
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Eme fejlődési párhuzam verses, illetőleg prózai megnyilat-
kozásaiban szükség szerint eltérések is vannak. A verses változat 
betét-technikája még sok szálon kötődik régi, hagyományos 
eszköztárához, miáltal például a moralizáló, leíró, elmélkedő, 
lírai betétek inkább lehetnek ennek sajátjai, míg a prózai 
megoldás jobbára a cselekményes kitérők irányába tör. Az 
egymással való kölcsönös kapcsolat ott válik legerőteljesebbé, 
ahol Gyöngyösi betétjei is az eseményes, anekdotikus tolda-
lékok mivoltában jelentkeznek. Ezek az elkülönülő, az egész-
hez alig kapcsolt realisztikus részek igen közel állnak az emlék-
irat-próza anekdotikus kitérőihez, a Hermányi Dienes József 
szerinti „dib-dáb dolgok"-hoz, a.„toldalék gyanánt" nyújtott 
,,holmi elegy-belegy observatiok"-hoz.2 6 

A nagyepikai célokat nem éppen valóraváltó Gyöngyösitől 
érthetően nem idegen a kisepikai építkezés; szemlélete — 
egészen az anekdotikus ábrázolásig — kitűnően egybe tud 
forrni vele. Ez a magatartása sok tekintetben összefügg az 
általa soha nem titkolt szórakoztató törekvésével, mely sze-
rint olyan friss, érdekes esetekkel, apró újdonságos történetek-
kel kívánja olvasóit megörvendeztetni, amelyekből , jó ked-
vet" meríthetnek. Bár semmiképpen sem lehet Gyöngyösit az 
„udvaronci poetizálók" szórakoztatással szolgáló, vagy a 
tágabb bázisra számító ,.híresztelő" versszerzők szintjén el-
képzelni, mégis bizonyos modernebb és szélesebb körű igény-
nek szóló hasonló vonások, (Szerb Antal szavával „kis mellék-
zöngék") még visszautalnak nála e nagy hagyományú, ,jó 
kedvet szerző" a szórakoztatást klasszikusok ismeretében 
magas színvonalon művelő író s költő-típusokra.2 7 

36 Hermányi Dienes József Nagyenyedi Demokritus, Közreadja: 
Klaniczay Tibor, Bp. 1960. 5. - Klaniczay Tibor: Hermányi Dienes 
József ismeretlen munkája, ItK 1954. 5 8 - 6 2 . 

2 7Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, Bp. 1959. 172. -
Badics-kiadás I. Murányi Vénus 126. - Gyenis VHmos: GaleottoMarzio 
és a hazai humanista facetia, ItK 1974. 688 -696 . 
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Az ilyen összefüggéseket is hozzászámítva a fent el-
mondottakhoz úgy véljük, hogy az eredeti értelemben vett 
anekdota (innedita; kényes témák érdekes, pletykás esetek rög-
zítése) törvényszerűen helyet kap Gyöngyösi műveiben. A köl-
tő persze világosan felismeri, hogy nem mindegyik munkája al-
kalmas az ilyen anekdotikus betétezésie. írásainak jelentékeny 
részében viszont, ahol a tárgy lehetőséget nyújt, ki nem fogyó 
lelkesültséggel és alkalmas gyakorlattal él a kor mindennapos 
anekdotáinak megverselésével. A Csalárd Cupido ban például 
a pajzán tárgykörből fakadóan egész anekdotafüzér kerekedik 
ki tolla alól, amely méltán egy „magyar verses dekameron" 
lehetőségre emlékeztet. Kerek anekdotikus formát kapnak itt a 
szerelem köznapi bonyodalmai, az életből merített s szókimon-
dóan előadott esetek, a megcsalt féljek csúfos s változatos 
történetei stb. A kalmár, a bíró, a hadnagy, a mester, a borbély 
és egyéb jellegzetes alakok egymás után adják elő „dolgaik"-at, 
mint például: 

„Bíró uram későn jön meg a tanácsból, 
Kiment már a drabant a hátulsó házból, 
Mely csak most ugrott fel a paplanos ágyból, 
Amikor jelt adtak neki a tornácról. 

Kalmár is panaszol íródeákjára 
Asszonyának firkál pergamenájára, 
Noha nem bízta azt az ő pennájára 
Mert nem azért vette, hogy adja vásárra." 

Az efféle megverselt anekdotácskákban még szemmel lát-
hatóan felismerhető a prózai eljárás és formavilág alig leplezett 
áttétele. A mai köztudat szerint Vénuszokat nemes pózban 
udvarló Gyöngyösi-hősök most egy teljesen más, nagyon is 
köznapi viszonylatban jelennek meg, láttatva egyszersmind, 
hogy a költő mennyire rátermetten fordul ilyen irányba is: 

„Látván jő egy asszony jajgató futással, 
Mocskolja személyét sűrű karcolással, 
Haját tépi, s vagyon isszonyú morgással, 
Szidalmazván férjét rút átkozódással. 
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Nem messze utánuk, kirántott tőrével 
Férje siet s dúl-fül, tajtékzik mérgével, 
Esküszik az égre nagy erős hitével: 
Elérvén megöli tulajdon kezével."28 

Az anekdotai ábrázolásnak most látott egyszerű esetei 
mellett van ennek egy tágabb, egész művét meghatározó vetü-
lete a Gyöngyösi-életműben. Arany Jánostól Horváth Jánosig 
többen utaltak már főleg a Murányi Vénus kapcsán arra, hogy 
ezen írásának lényege egyetlen anekdotikus történeten nyug-
szik, illetőleg egyféle novellinóra, adomára, magánkalandra 
vezethető vissza. Eszerint Gyöngyösi egy szerelmi történetet, 
mulatságos kalandot, érdekes eseményt próbál felemelni 
országos érdekűnek, történelmileg és politikailag jelentősnek. 
Szerintünk is teljesen megalapozottak ezek a nézetek. Úgy 
véljük viszont, hogy a murányi kaland anekdotája jóval a mű 
létrejötte előtt, már hosszabb folyamatban érlelődött ki, s 
mint ilyen szolgált már Gyöngyösi számára. Az érdekes téma 
ugyanis mind szóbeli, mind írásbeli teijesztésben ez ideig köz-
kézen forgott; nemcsak egy ország ismerte és alakította a 
történetet az anekdotaképződés szabályai szerint, de még 
nemzetközi teijedéséről is tudunk. Szempontunkból azért is 
sokatmondó mindez, mert ezzel teljes bizonyítottságban áll 
előttünk a szóbeliségnek és a kéziratos irodalmiságnak, 
továbbá a prózai, emlékírási és anekdotai eljárásnak kapcsolata 
Gyöngyösi verses epikájával.29 

A vázolt nyomvonalon feltárul a mű anekdotai előélete, a 
tárgy köztudatba kerülésének és elhíresülésének egész folya-
mata. Igen jellemző többek között, hogy az önéletíró Kemény 
János számára már tipikusan emlékirati-anekdotikus kitérőt 

2 ' Badics-kiadás III. Csalárd Cupido, 121., 117. - Agárdi: i. m. 
1 5 6 - 1 5 7 . 

2 9 Arany J.: Összes művek X. 490. — Uő: Prózai művek 433. -
Horváth J.: Barokk ízlés 84. - Uő: A magyar irodalom fejlődés-
története i. m. 132. - Bodnár Zsigmond: i. m. 352-362. 
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jelent Szécsi Mária 1644-es várhódolása és házassága: „össze-
szűré a levet . . . Wesselényivel, éjjel meghágatá a várat s ki 
tudja, ha nem magát is . . . , és népét bebocsátá. . .". Hasonló-
képpen, nem sokkal az „eset" után 1645-ben Magyarországon 
időző Jean de Laboureur, XIV. Lajos udvari embere is már úgy 
kerül szembe a témával, mint amely elhíresült anekdotikus 
érdekessége folytán olyannyira emlékezetre méltó („la plus 
mémorable de nostre siècle"), hogy 1647-ben közreadott 
emlékiratában — kitérő gyanánt — bőséges teret szentelt neki. 
- Az anekdotai változatok kiformálásában legfontosabb 
szerepet a szóbeliség játszott, aminek végbemenését jól mutat-
ja, hogy a Wesselényi család szolgálatába lépő Gyöngyösi rész-
ben a szemtanúk, részben a „mendemondázók" előadásából 
közelebbről is értesült az „eset" nyilvánvalóan anekdotailag 
alakított részletéről. Mire tehát költőnk a téma új igényű 
irodalmi feldolgozásába fogott, annak anekdotikus ki-
dolgozottsága mintegy két évtized alatt messze előrehaladt. 
Dyen értelemben a Murányi Vénus sajátosan egyéni megalkotá-
sába szükségszerűen belejátszik a már kiépült anekdotai hagyo-
mány, amelynek jeleit nem csupán a tárgyban, de a meg-
valósulás menetében is ismételten felfedezhetjük.30 

Az anekdotai betétezés kapcsán láttuk, hogy a realisztikus 
látásmód mennyire erőteljesen épül be Gyöngyösi fennköltnek 
és eszményítettnek tartott világába. Ennek az iránynak álta-
lánosabb térhódítására is utalnunk kell, ha a 18. század új 
igényének és ízlésének összefüggésében szólunk. Trencsényi-
Waldapfel Imre hívta fel a figyelmet a költőnek eme másik 
arculatára, észrevéve, hogy a minták merev formuláival szem-

3 0 V . Windisch Éva kiadása: Kemény János Önéletírása és válogatott 
levelei, Bpest, 1959. 8 0 - 8 6 . - György Lajos: A magyar anekdota 
története, Bpest, 1934. 272. - Badics-monográfia 3 4 - 3 5 . , 143-144.— 
Acsády Ignác: Széchy Mária, Bpest, 1885. 93. - Jean de Laboureur: 
Histoire des amours du compte et de la comptesse Wesselény, in: 
Relation du voyage de la Reyne de Pologne, 1647. 



126 Forum 

ben nála az élet „durvább és frissebb színei, parasztosabb 
vonásai" igen előnyösen épülnek be életművébe. Nem a rea-
lizmus valamiféle irodalmi programját követi itt az író, hanem 
„életszerető egyénisége önkénytelenségével és az anyanyelv 
kényszere alatt" egyszerre talál rá és adja magát eme irányra. 
Annyit teszünk hozzá, hogy az egyéni adottságokon tűi a 18. 
század fordulójának ízlésváltozása törvényszerűen sodorta a 
költőt a mindennapok élethűsége, a reális ábrázolás lehetőségei 
felé, majd pedig közvetlen utókorának elvárásai ezt az oldalt 
még inkább felerősítették. A nagy eszményekre tekintő világ-
szemlélet helyébe lépő, leegyszerűsödő, intim viszonylatokhoz 
kötődő mentalitás a költői „lelemények"-nek és a valóságnak 
elkerülhetetlen közeihozását írta elő. A kevésbé válogatós 
prózai eszköztár behatolása, a barokk ízlés második etapjának 
és a racionalizálódásnak hatása is ezt az ú j utat jelölte ki.31 

Az epithalamium-szerű, eszményítő nagy művekben is meg-
lehetős következetességgel kapnak helyet a plasztikus, néhol 
„parasztos" valóságábrázolás elszórt jegyei. A Murányi Vénus-
ban például a magasztossá emelt mondanivaló mellett fel-fel-
tűnnek efféle ellentétes ízlésű fordulatok: 

„Terhek alatt nem zúg barmok lehelések, 
Lassú kérődzéssel vagyon lélekzések 

Járom alá hajtják az ökrök nyakukat 
Kezdik zarándokok elhagyott útjukat. 

Az hol szegény Jakab soványan tartatik, 
Az száraz kenyér is jóízűn falatik." 

A Kemény-eposzban hasonlóképpen: 

„Hizlalja a szívét nem ösztövér remény 
Hogy szereti őtet, s el is veszi Kemény 

3 1 Riedl Frigyes: A magyar irodalom története Zrínyi halálától 
Bessenyei felléptéig, Bpest, 1908. 140. - Bodnár Zsigmond: i. m. 361. -
Waldapfel I.: Gy. I. i m. 1 1 9 - 1 2 5 . 
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Mint éh madarak a szemes szénire, 
Ugy járnak az ifjak ezekhez kérőre 

Hallgat a setét éj csendes füleléssel 
Nyugosznak az alvók lassú pihengéssel."32 

De közelebbről, az egész művet átjáróan és átalakítóm, 
négy munkája — a Csalárd Cupido, a Florentina-dráma, a. 
Rózsakoszorú, valamint a Mars és Bachus — nyilvánvalóan a 
„másik!' Gyöngyösit, a.reális világ életközeli ábrázolóját hozza 
elénk. Nem véletlen, hogy mindegyik írás csak a XVTII. század-
ra fogj alja el helyét a közízlésben. Az is jellemző, hogy az 
irodalomtörténet csak az utóbbi időkben irányította rájuk a 
figyelmet. Sokáig, egyes esetekben e műveknek az egész élet-
műtől elütő szemlélete miatt, Gyöngyösi szerzőségét is kétség-
bevonták. Behatóbb vizsgálatot érdemelne mindegyik mű: a 
Csalárd Cupido „sok kacérságokkal megrakott", de közvetlen 
életből kiszakított világa, a viszonylag szabad teret kapó ero-
tikum kiáradása, vagy a Rózsakoszorú vallásos témájának 
„sajátos realista diadala", avagy a Florentina-dráma közjáték-
szemléletének népies, szókimondó megnyilatkozásai. Ezúttal 
azonban, szempontjaink összefüggésében csak a Mars és 
Bachus egymással való viaskodásárul című töredékes művét 
érintjük. 

Az elmondandók alátámasztására álljon itt néhány sor a 
munka jellegzetes hangvételének ízelítésére, amint Bachus 
alakját mutatja be: 

„Nézd el a sok kövér hústul hízott tagját, 
Verítékes zsírtul egyben fondort haját 

Szemei kidűltek, rakva rút csipával 
Bajusza, szakálla elegyes nyálával 

37 Badics-kiadás I. Murányi Vénus, 149., 152., 207.; II. Kemény 
János, 17., 22., 31. 
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Minden dicsősége, ha jól eszik s iszik, 
A jó lakás után egész nap is fekszik, 
Lóra ha kell ülni, tízen fel nem teszik, 
Gyaloglást nem szokta, orra esten esik 

Az feje szédölög, rakva dohánygőzzel 
A torka rekedez, teli nagy borbűzzel, 
Pohárt nem emelhet reszketeges kézzel, 
Minden tetemében sem bír egy ép ízzel."3 ' 

Valójában csak Agárdi Péter ismeri fel 1972-ben a Mars és 
Bachus jelentőségét. Helyesen utal többek között arra, hogy 
egy olyan „műfajkísérlettel állunk szemben" amely „meg-
lepő újdonságként" a magyar irodalom első komikuseposz-
kísérlete. Abban a tekintetben vet fel továbbra is izgal-
mas problémákat ez a jó ideig csak „bohókás, vidám költe-
mény"-ként számontartott alkotás, hogy milyen bevett iro-
dalmi gyakorlathoz kapcsolódott ezzel a költő. Úgy látjuk, 
hogy nem holmi „időt vesztegető . . . , ifjú elme bolondsága" 
hozta létre az írást, de egy szélesebb alapozottságú irodalmi 
igény váltotta ki. Sajnálatos, hogy irodalmiságunknak ez a 
vérbő, evilági látásmódra hangolt, politikai és társadalmi kor-
viszonyokat kisugárzó, szatirikus iránya eleddig nem kapott 
még összegző megvilágítást, holott a Gyöngyösi-életmű 18. 
századi térhódításában éppen ez az irány válik újszerűvé és 
ezért kívánatossá a közízlésben. Agárdi jó irányban nyomoz 
„egy motívum" kapcsán, azaz a Turóczi-Trostler Józseftől 
ismertté tett „felfordult világ" vonatkozásában, de mindezek 
után még továbblépésre van szükség.34 

Ilyen értelemben: irodalmunk 17-18. századi fordulójának 
idevágó tényei a maguk szétszórtságában is egyértelműen arra 
vallanak, hogy egy-egy nagyszabású, „nagy" témákat felölelő 

3 3Búdics-kiadás I. Murányi Vénus, 1 0 6 - 1 0 7 . 
3 4 Turóczi-Trostler József: A tótágast álló világ, idézett tanul-

mánykötet, I. 281. - Agárdi: i. m. 56., 7 4 - 9 2 . 
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életműben törvényszerűen tűnnek fel az eltérő szemléletű föld-
közeli, realisztikus témák. Ugyanakkor e vidám szatirikus 
témák kiforrott művelése és műformát kereső igyekezete is 
rendre megnyilvánul. Pápai Páriz Ferenc tudós műveinek 
„árnyékában" ugyanúgy jelen van más műformába öntve ez a 
törekvés (Izsák és Rebeka, Faust szőlője), mint ahogy Ráday 
Pál nagyigényű nemzeti és vallási tárgyú alkotásai „mögött" is 
megtaláljuk azt. Ráday ilyen témájú és műformájú írását 
- például a Darvas János ecetéről szólót — joggal párhuzamba 
hozhatjuk Gyöngyösi Mars és Bachusával. Ahhoz hasonlóan, 
nevezhetnénk ezt is vidám, élcelődő költeménynek, amelyben 
írója nagy szatirizáló kedvvel „mortifikálja" egyik kortársát. 
De többről van szó itt is: a kisszerű tárgyat, az ecetet klasszi-
kusok segítségével, komikus-epikus szinten felnagyítja, hogy 
aztán a mulatságot hozó helyzetek aktuális lehetőségeit 
maximálisan kihasználja. — E kiragadott példák éreztetik, hogy 
Gyöngyösi effajta komikus-epikus műve nem valami el-
szigetelt, véletlen rátalálás eredménye, de szerves része egy 
fontos és sokat ígérő törekvésnek, mégpedig annak a kiépült 
tréfás-szatirikus költői iránynak, amely természetes adott-
ságaival egyenes úton kapcsolódik irodalmunk új ízületéhez.35 

Végül még Gyöngyösi műveinek regényszerűségétől, „verses 
regény", „kalandos mese" mivoltáról szükséges szólnunk hatás 
és korigény szempontjából. Kétségtelen, hogy szerzőnk élet-
művének ez jelentős oldala: a szórakoztatás szolgálata egész 
felfogására kihat; sokkal inkább érdeklik hőseinek szerelmi 
kalandjai, mint a hősi küzdelmek. A „szerelem költője" ragasz-
kodik e vonzó tárgykörhöz, ámde annak megformálásában 
sajátos eljárást követ: a regényesnek — még inkább a regény-
szerűnek — közel sincs nála olyan meghatározó ereje, mint 
ahogy ez a köztudatba átment. Az eposzi vonások regény-

3 s Nagy Géza kiadásában Pápai Páriz Ferenc Békességet magamnak, 
másoknak, Bukarest, 1977. 3 5 7 - 4 0 2 . - Négyesy László kiadásában 
Ráday Pál munkái (Versei Darvas János eczetéről), Bpest, 1889. 
1 6 5 - 1 7 4 . 

9 Irodalomtörténet 
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szerűvé átjátszása nem eredményezte - művei nagyobb részé-
ben — sem a teljesebb fikció alkalmazását, sem pedig az ide-
vágóan célszerű kompozíció kialakítását. így a regényszerűség 
inkább csak az elemi összetevőkben, a részletekben valósul-
hatott meg, kiváltképpen az epithalamium típusához közel álló 
írásokban. Ezekben ugyanis céltudatosan általában olyan 
tárgyat választ, amelyben a „regényes szabad költés" eleve 
korlátozott. A korabeli igények szintén a történetek valóság-
magját, életközeli „igazi" alapját keresték, de megkövetelték 
egyszersmind annak „regényesítését", gazdag „megékesíté-
sét". Ezekkel a „nagy" művekkel szemben viszont néhány 
nem éppen kiemelkedő írása — mint a Cuma városában épített 
Dédalus temploma, a Proserpina elragadtatása és főleg a 
Chariclia — kifejezetten regényszerű fogantatásról és ki-
dolgozásról árulkodik.36 

Ha kicsit közelebbről tekintünk eme regényes írásokra, 
menthetetlenül érezzük tartalmi és formai jegyeiknek el-
bizonytalanodását, túlérését, sokirányú dekadenciáját. Mind-
egyik esetben már a maga korában is felismerhetően meg-
haladott ízlésigény munkál. Antik tárgyaik (Trója, Aeneas-
mondakör, Heliodoros stb.) elcsépeltté, felfogásuk idejétmúlttá 
kezdett válni nemhogy e verses, de a már ugyancsak avultas 
prózai kidolgozásformában is. Nem véletlen, hogy az irodalom-
történészek Gyöngyösi szerző voltát is megkérdőjelezték itt, 
illetőleg ihletettségének hanyatlását konstatálták. Kimondva 
kereken, nézetünk szerint mindezeknek az Európában már nép-
könyv (ponyva, colportage)szinten is agyonnyúzott témáknak 
elkésett hazai feldolgozásai — akár Gyöngyösi tollából kerültek 
ki, akár máséból — már nem elsőrendű irodalmi korigényt 
szolgáltak. Kiváltképpen nem a 18. századi utóéletben! Ekkor 
már nálunk is leszállóban van egy másodrendű ponyva-
irodalom, amely ideig-óráig még vonzó maradhat a nemesi 

36Wéber Antal: Lm. 9 - 1 4 . - Arany J.: Prózai művek, 452. 
Waldapfel I.: Gy. I. i. m. 118. - Agárdi: i. m. 105. 
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olvasók egy részénél, és esetenként a modernebb regény köz-
vetítésének látszatigényét is kielégíteni látszik. De általában 
itthon is mint valami elavultra kezdenek erre az irodalmiságra 
tekinteni, ahogy Mikes Kelemen utalt emlékezetesen Nagy 
Sándor „bizonyosan régi" históriájára.3 7 

Elég csak e munkák címlapjaira tekintenünk, hogy lássuk, 
mindegyik a hazai viszonyokhoz mért „tömegolvasmány"-nak 
készült. Magakellető módon, hangos, rikító szóval kínálja a 
„nyomdaterméket". Olyan könyveket propagálnak ezek a 18. 
századi Gyöngyösi-kolofonok, mint amely „ . . . ritka példájú, 
és az olvasásra kedvet adó h i s t ó r i a . . s a verseket örömest 
olvasó némely jó urak kívánságára és kedvéért vitetett végbe" 
(Chariclia), vagy amely „a históriáknak olvasásában gyönyör-
ködőknek kedvekért magyar versekre fordíttatott" (Сита 
városában.. .>), vagy amely „ . . . versek olvasásában gyönyör-
ködőknek kedvekért, mind pedig maga szomorúságának el-
űzéséért . . . iratik rfteg.. ." (Proserpina). - A művek tartalma 
beváltja a propagált célokat, s mai szemmel nézve is abba 
az Apolloniustól, Szép Magelonától elhíresedett népkönyvi 
repertoárba illenek, amely még Arany János ifjúkorának is 
olvasmányául szolgálhatott ugyan, de csak „istóriás" szinten. 
Mint Dugonics írta — „valóságos" 18. századi ízlésből ítélve — 
Gyöngyösi egyik ilyen munkájáról: „Ezen könyv (Cuma 
városában) a magyaroknál régi s a zsibvásárokban is árul-
tatik"-38 

* 

31Tolnai Gábor: Barokk problémák, in: Tanulmányok, Bp. 1970. 
1 3 - 4 0 . - Király György: A trójai háború régi irodalmunkban, ItK 
1 9 1 7 , - Dézsi Lajos: Verses görög regények és regék a régi magyar 
irodalomban, Szeged, 1926. - Beöthy Zsolt: i. m. 67., 83. - Waldapfel 
I.: Gy. I. i. m. 106. — Turóczi-Trostler J.: Európaizálódás, i. m. 35. -
Hopp Lajos kiadásában Mikes Kelemen müvei, Bp. 1978. Török-
országi levelek. A 37. levélben (66. 1.) írja: „Ha én régi dolgokkal 
akarom az idó't tölteni, Nagy Sándor históriáját olvasom, az elég régi." 

38Badics-kiadás l. 49.; II. 295.; IV. 3. - Dugonics András idézett 
kiadásának előszava LXXIII. 

9» 
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Gyöngyösi Istvánnak és műveinek, valamint tágabb értelem-
ben vett „korának" néhány egymásra utaló irodalmi és ízlés-
beli jelenségét áttekintve az látszik általánosíthatónak, hogy 
mindkét részről mennyire erős az igény, illetőleg a lehetőség a 
kölcsönös összehangoltság megteremtésére. Költőnk a világ-
nézeti változások egy évszázadra terjedő folyamatában olyan 
repertoárral és eszköztárral lép fel, amely az ugyancsak át-
alakuló közízlés igényeit folyamatosan ki tudja elégíteni. 
Ennek a példátlanul hosszú idejű „helytállásinak okait 
méltán kereshetjük elsősorban a kor történelmi, társadalmi, 
ideológiai viszonyaiban, de egyszersmind Gyöngyösi felfogásá-
nak és alkotásmódjának sajátos jellegében is, mert ez az alkal-
mazkodás és alakíthatóság számos elemét hordja magában, sőt 
valójában a továbbvitel kereteit teremti meg. 

Bebizonyosodik Gyöngyösinél, hogy a még sokáig aktuális 
tárgyválasztás, az éppen nem merev kötöttségű műfaj- és mű-
formakialakítás, továbbá az erősen fellazított kompozíciós el-
járás egyképpen a megújuló ízlésváltozatokat szolgálja. A szó-
beliség, a kéziratos irodalmiság, valamint a nyomtatott iro-
dalom határterületén alkotó író eleve több irányú reagálásra 
számíthat és készül fel. Az uralkodó verses formába behatoló 
életerős prózai elbeszélő szemlélet, a históriát irodalmivá fel-
oldó emlékírásszerű alkotásmód, a betétek, kitérők és tolda-
lékok széltében terjedő alkalmazása, a kisepikai építkezés és az 
anekdotizmus gyakorlata stb. mind-mind arra vallanak, hogy 
Gyöngyösi alkotó szemlélete már olyan új irodalmi ténye-
zőkkel telítődött, amelyek a 18. század első felének-közepének 
közízlésére rezonálnak. A realisztikus látásmód és a való élet 
ábrázolásának esetenkénti térhódítása - sokszor a regényes-
regényszerű, ponyvára süllyedő nézőpont ellenében — már a 
„másik" Gyöngyösire, a 18. század ízléséhez közvetlenül kap-
csolódó költőre vetít erősebb fényt. 

Gyöngyösi évszázados népszerűsége és az adott időszakasz-
ban betöltött helye s szerepe együtt formálódik a kor változó 
felfogásával és ízlésirányával. Szinte párhuzamos ez az együtt 
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haladás a barokk szemlélet és stílus fokozatos átalakulásával. A 
barokk — mint ismeretes — hosszúra nyúlt hazai története 
folyamán igen hajlékonynak és kitűnően alkalmazkodónak 
bizonyult a tartalmi és formai változások megújuló kifejezésé-
ben. A 17. század végével második etapjába lépő barokk a 
lehanyatló monumentális célok és formák helyén egy más, az 
evilág kisebb dolgaira tekintő látásmódnak nyit kaput; a 18. 
század első, nagyobbik felének már a rokokóval érintkező 
későbarokkja pedig annyira eltávolodik a hajdani jellemzőktől, 
hogy a vele ellentétes, új eszmei törekvéseket és formai 
elemeket is - e kényszerhelyzetben — magába olvasztani 
képes. így Gyöngyösinek a 17. század végén létrejött életmüve 
olyan potenciális tartalékokat halmozott fel magában, amely 
kiválóan biztosította az alkalmazkodás és az együtthaladás 
feltételeit. Ilyen értelemben költőnk szerepét semmiképpen 
sem lenne helyes csupán és mereven a 17. századhoz kapcsolni, 
s ebből kifolyólag valamiféle fejlődést megkötő, visszatartó-
visszavető hatására következtetnünk. Ellenkezőleg: annyiban 
tarthatjuk szerepét éppen előrevivőnek, amennyire „év-
százada" is az adott körülmények között tágabb össze-
függésekben előreléphetett. Márpedig ez a „század" — mint 
ahogy az újabb vizsgálatok egyértelműen igazolják — nem a 
„visszanézés" vagy a „pihenés" jégyében zajlik, de széles 
alapozottsággal hordja magában az átalakulás lassú, ám az új 
célokra határozottan előretörő sokrétű igényeket.39 

Végezetül Gyöngyösi példája, azaz a hosszú irodalom-
történeti periódus alatt végigvonuló aktív jelenléte arra is 
enged következtetni, hogy a 17. század utolsó és a 18. század 

3 9 Klaniczay Tibor: A magyar barokk irodalom kialakulása (1960) 
in: Reneszánsz és barokk, Bp. 1961. 430. - Tolnai Gábor: Barokk 
problémák, i. m. 13. - Turóczi-Trostler József: Barokk irodalom, i. m. 
II. 219. - Horváth János: A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése (Az 
irodalmi ízlésről általában), Tanulmányok, i. m. 272-279 . - Discussion 
sur la littérature des Lumières, Neohelicon, 1974. 139-142. 
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első kétharmada olyan konkrétan körülhatárolható, szerves 
fejlődési egységet képez, amely csakis így — és nem az iro-
dalomtörténeti gyakorlat által sokszorosan széttagolt formájá-
ban - nyújt teljesebb lehetőséget a kor irodalmi fejlődésének 
hiteles láttatásához. Eme átfogó fejlődési egységben szemlélt 
irodalmi folyamat — benne Gyöngyösi működése és hatása — 
sokkal közelebb visz újabb irodalmunk fájón emlegetni szokott 
,,rövidgyökerűségé"-nek helyesebb látásához, sőt korrigálá-
sához. 

GYENIS VILMOS 

BALÁSFI TAMÁS ÊS PÁZMÁNY PÉTER 
POLITIKAI NÉZETEI1 

Több, mint húsz éve annak, hogy Wittman Tibor hang-
súlyozta a magyarországi államelméleti tudományosság kezde-
teinek feldolgozatlanságát.2 Azóta ugyan született néhány 
résztanulmány,3 a kérdéskör átfogó elemzése azonban még 

1 A Politikai gondolkodás és történetszemlélet a reneszánsz korában 
c. konferencián (Visegrád, 1978. május 15-21. ) elhangzott előadás kis-
mértékben átdolgozott változata. A jegyzeteket 1979. március 31-én 
zártam le. 

'Wittman Tibor: A magyarországi államelméleti tudományosság 
XVII. század eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. Lipsius. 
FK 1957.53. 

'Időrendben: Laskai János válogatott művei. Sajtó alá rend., bev., 
jegyz. Tarnóc Márton. Bp. 1970. 1 3 - 6 1 . - Benda Kálmán: A kálvini 
tanok hatása a magyar rendi ellenállás ideológiájára. Bp, 1971. 
3 2 2 - 3 3 0 . - Köpeczi Béla: A magyar politikai irodalom kezdeteihez. 
Kovacsóczy Farkas Dialógusáról In: К. В.: Függetlenség és haladás. Bp. 
1977. 1 3 - 3 0 . - Bónis György: Révay Péter De sacra corona com-
mentariusának keletkezése. (Elhangzott A magyarországi barokk kez-
detei c. tudományos ülésszakon, Győr, 1977. május 1 1 - 1 4 . ) - Benda 
Kálmán: A kálvinizmus hatása a magyar politikai gondolkodásra. El-
hangzott az l-es jegyzetben említett konferencián. - Tóth Tibor: 


