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AGÁRDI PÉTER 

GYÖNGYÖSI ISTVÁN ÉS A KÖZÉPNEMESI RENDISÉG 

I. 

Immár egy évszázada közhelye irodalomtörténetírásunknak Gyöngyösi művelődés
történeti jelentőségének tétele. A Gyöngyösi-hagyomány viszonylag feltárt terület,1 s ha egy 
részletes művelődéstörténeti, irodalomszociológiai elemzés hiányzik is, meglehetősen világos 
kontúrokban áll előttünk a Gyöngyösi-kultusz. Ráday Gedeonig valamennyi említője az egy
oldalú magasztalás hangján szólt róla, költészetét a magyar középnemesi tábor teljesen magáévá 
tette, s e réteg irodalmi képviselői eszményként beszéltek, írtak róla (Bod Péter, Orczy Lőrinc, 
Dugonics András stb.). A klasszicista iskolák tagjai tették meg az első apró negatív észrevéte
leket: az egyértelmű nagyrabecsülés mellett verselési, szerkesztési hiányosságairól szóltak 
(Baróti Szabó Dávid, Rájnis József, Ráday Gedeon, Révai Miklós stb.). Kazinczy és irodalmi 
köre fogalmazta meg az első komoly bírálatokat Gyöngyösiről, kifinomult klasszicista ízlésük, 
a magyar hagyományokat bizonyos értelemben megtagadó esztétikai szemléletük — a költő 
művészi eredményeinek elismerése mellett is — idegenkedést váltott ki belőlük a „bugyogó
nak és felette bőv beszédünek" nevezhető epikus iránt.2 

Földi János így írt: „Gyöngyösi a monasticus, esztétika nélkül való verseknek bého-
zója s gyarapítója."3 S bár Szentgyörgyi József bátortalanul számon kérte Kazinczytól ezt 
az ellenszenvet („Hát a magyar Ennius mivel érdemiette a mélységes elhallgattatást? Ügy 
tartom, mind születése, mind nagysága, mind munkái elsőbb érdeműek.. . " ) , á az, válaszában 
vezéri határozottsággal jelölte meg a magyar klasszicista ízlés alapvető viszonyulását Gyön
gyösihez: „Azt kérded, viceispán Gyöngyösinek mért nem adtam virágot? . . . Foly verse, min
den érdeme ez. Becsülném ezt, de ő rontotta el a magyarok ízlését. Azóta minden csak könnyen 
ír, s nem igyekszik jót és szépet írni. Zrínyi nem folyt így, de jól írt."5 S amikor Berzsenyi 
Dániel, Kisfaludy Sándor, Horváth Ádám és Dukai Takács Judit, a nemesi költészet leg
tipikusabb költői 1817 februárjában Festetich Helikon-ünnepségén a felolvasás után Gyöngyösi 
emlékezetére egy fát ültettek, Kazinczy — betegségére hivatkozva — távolmaradt, s Berzse
nyinek — az eseményekről tudósító levelére6 — kissé erős gúnnyal Gyöngyösi, s így az egész 
nemesi költészet irányába — így válaszolt: „Nem értem miért kelle Gyöngyösinek éppen 
sorbus aucupáriát ültetni. Ismerem a fát, találtatik a mi erdeinkben is, de kevés.. . "7 

A Kazinczy ízlésével szembehelyezkedő Batsányi — a túlmagasztalást kerülve — méltó 
helyére igyekezett tenni Gyöngyösit; s az sem véletlen, hogy — a nemesi kultúrából is táplál
kozó — Csokonai, az elveit képviselő Rozália alakjában (Tempefői) egy, Gyöngyösit a leg-

1 BADICS FERENC monográfiájának (Bp. 1939.) két terjedelmes fejezete foglalkozik 
e kérdéssel. Alapvető dolgozat még e szempontból: EMBER ERNŐ: Gyöngyösi István irodalmi 
útja Toldy Ferencig. Debreceni Szemle 1929. 483—492. 

2 Kazinczy Ferenc levelezése Bp. 1890—1960. 18. köt. 146 p. 4107. levél 
3 Uo. 2. köt. 212 p. 378. 1. 
4 Uo. 8. köt. 402 p. 1967. 1. 
5 Uo. 8. köt. 455 p. 1985. 1. 
6 Uo. 15. köt. 79 p. 3388. 1. 
7Uo. 15. köt. 115 p. 3398. 1. 
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nagyobb magyar költők közé soroló, művelt, felvilágosult nemeslány eszményi figuráját for
málta meg. 

Bár a Gyöngyösi körül dúló viharok a reformkorig főként esztétikai jellegűek voltak, 
politikai vonatkozásokról szó sem esett, mégis világosan elkülönül egy középnemesi osztály
bázisú (ebben retrográd és felvilágosult elemek egyaránt vannak), a nemesi irodalmi ízlésre 
támaszkodó, a magyar irodalom folytonosságát szem előtt tartó „Gyöngyösi-párti" réteg és 
egy ezzel szembehelyezkedő, polgárosult nemesi osztályalapú, a haladást más eszközökkel 
elősegíteni akaró, konzervatív-ellenes, külföldre néző, nagyrészt klasszicista és arisztokratikus 
ízlésű „Gyöngyösi-ellenes" csoport. A két tábor ellentéte tehát nem a maradiság és haladás 
konfliktusának automatikus megfelelője. 

Azt, hogy Gyöngyösi a középnemesi osztály legkedveltebb költője volt, nem lehet 
egyszerűen a sekélyes ízlés divatjával indokolni. Nemcsak arról van szó, hogy a nagyrészt 
konzervatív politikai, társadalmi nézeteket valló középnemesi tömegek, ízlésükben is konzer
vatívak lévén, megmaradtak a XVIII. sőt a XVII. század ízlésénél. Munkahipotézisként, 
később bizonyítandó tételként jelezzük itt most a — véleményünk szerint — legfőbb magya
rázatot, ami egyben tanulmányunk alaptétele is: 

1. A magyar középnemesség — az ízlésénél egy jóval mélyebb és lényegesebb elem — 
Gyöngyösi költészetének nemesi-rendi nacionalista tendenciája miatt vallotta a költőt év
századokon keresztül eszményképének. Az „ész cselvetése" csupán, hogy ez a mély és lényegi 
közösség ízlésszintre vetítődött ki. 

2. A közönség—író viszony másik — ezúttal lényegesebb — irányát elemezve, Gyön
gyösi esetében arról van szó, hogy a magyar irodalom történetében — magas irodalmi szinten 
— ő fogalmazta meg először az önállósodó, familiáris kötöttségeiből kiszakadó középnemesség 
gondolatvilágát; azon középnemességét, amely rendi-nacionalista életformáját és ennek művelő
dési, etikai, eszmei felépítményét éppen a XVII. században kristályosította ki. 

Tanulmányunk célkitűzése az, hogy bizonyítsa e kételemű tételt, s így közvetve vitat
kozzon a Gyöngyösiről alkotott „familiáris-költő"—képpel egy „rendi-nacionalista költő" — 
magyarázat talajáról. 

Gyönyösi művének elsősorban tartalmi oldalairól lesz itt szó, s így nem térünk ki a Gyön
gyösi-kép számos egyéb — nem kevésbé fontos, de általunk lényegében elfogadott — vonat
kozásaira, mint pl. a barokk jellegre, formai, stílusbeli jelentőségére, egyes művei részletesebb 
bemutatására stb. Bár éppen ez utóbbi, mindenekelőtt a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága, 
valamint a Palinódia esetében elengedhetetlen lenne, hiszen mindmáig kevés figyelmet fordí
tott reá modern irodalomtörténetírásunk, szemben az alaposabban feltárt Murányi Vénusszal 
és Kemény Jánossal. Nem térünk ki Gyöngyösi kevesebb esztétikai értéket hordozó, nagyrészt 
fordítás jellegű, egyéb műveire. 

II. 

Az önálló nemesi tudatvilág XVII. századi kialakulásának mélyreható gazdasági, 
társadalmi alapjai vannak. A magyar történettudomány már eddig is jelentős eredményeket 
ért el a XVII. század gazdasági-társadalmi mozgásainak, szociológiájának elemzésében, ered
ményei nélkülözhetetlenek a magyar középnemesi költészet kialakulása, s így mindenek
előtt Gyöngyösi István költészete elemzésének szempontjából.8 

8 A XVII. századi gazdasági, társadalmi, politikai mozgások és események elemzésénél 
a következő művekre támaszkodtunk: Magyarország története. 1526—1790. Szerk. H. BALÁZS 
ÉVA és MAKKAI LÁSZLÓ Bp. 1962.; R. VÁRKONYI ÁGNES: A nemzet, a haza fogalma a török 
harcok és a Habsburg-ellenes küzdelmek idején (1526—1711). = A magyar nacionalizmus tör
ténete. Bp. 1965.; A magyar irodalom története. II. köt. Szerk. KLANICZAY TIBOR. Bp.1964. 
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Európa gazdasági jellegű „kettéosztódása" miatt, a kereskedelmi utak áttevődéséből, 
valamint a termelőerők egyenlőtlen fejlődéséből eredően Kelet-Európában — közismerten — 
a második jobbágyság vált az integráció jellemző sajátosságává. Bár a délnémet bankházak 
összeomlása miatt megerősödött osztrák kereskedőtőke negatív hatást gyakorolt az amúgy is 
fejletlen magyar gazdasági életre, mégis jelentős belső kereskedelem alakult ki, mindenek
előtt a második jobbágysághoz kapcsolódó majorsági gazdálkodás eredményeképpen. A hábo
rúk egyre növekvő gabonaszükséglete a nemesek személyi földterületének növelését, a jobbágyi 
terhek megerősödését, az uralkodó osztály fokozódó árutermelő tevékenységét, kereskedelmi 
érdekeltségét s végeredményben a nemesség meggazdagodását eredményezte. E jelentős gaz
dasági folyamat mélyreható — bár nem lényegi — változásokat idézett elő az uralkodó nemesi 
osztály rétegeinek struktúrájában. Megnövekedett a nemesi közép- és kisbirtokok száma, 
s így végeredményben a XVII. századra a majorsági gazdálkodás a középnemesség jelentős 
előretörését váltotta ki. A jobbágyszolgáltatásokból élő, katonai jellegű nemes típusát fel
váltotta a majorkodó—kereskedő nemes típusa. A kortársak tudatában voltak ennek a katonai 
szempontból negatív fordulatnak (Zrínyi, Eszterházy, Beniczky), sőt, az ezt a helyzetet vég
eredményben élvező Gyöngyösi is számos esetben, világosan rátapint erre, pl.: 

„Büdös most azoknak a Mars oskolája 

Bellona kertének nem böcsös pálmája 
nem szolgálnak Marsnak, 

Hanem párnás Hyment viszi ki ki társnak."9 

A köznemesség gazdasági megerősödése a megyei autonómia kiszélesedését vonta maga 
után, ami egyben az alispán szerepének növekedését jelentette. Ő lett szinte a megye önálló 
gazdája, hiszen a király által kinevezett főispán alig avatkozott bele a megyei közigazgatásba. 
(Gyöngyösi is alispánságig vitte a megyében betöltött funkcióit.) 

Véglegesen kialakult az önálló középnemesség és ebből következően az országgyűlés alsó
háza is: a megyei követek, megszabadulva az arisztokraták személyes jelenlétének nyomasztó 
súlyától, bátrabban adhattak hangot véleményüknek. (Gyöngyösi is számos rendi gyűlésen 
és országgyűlésen vett részt, legtöbbször kettős szerepben: mint a megye középnemesi kül
dötte és mint valamely főúr személyes megbízottja.) 

Természetes, hogy a megyei autonómia kivívása megnövelte a megyei köznemesség 
jogi érdeklődését. Alapvető kézikönyv lett Kithonich János Directo methodica-]a, mely a jogi 
csűrés-csavarás művészetébe vezetett be. (Gyöngyösi is jogi műveltségére alapozva válhatott 
ügyvéddé és tanácsadóvá számtalan bonyolult esetben.) 

Egyébként maga Gyöngyösi is szóvá teszi a jogi okoskodások eluralkodásának negatív 
hatását, amikor a Kemény Jánosban ezt szembeállítja a katonai virtussal, mint tényleges 
értékképző etikai tényezővel: 

„Tőr, nem pör neveli vala az értéket.. ." I 0 

Ez a megyei autonómia fokozatosan lazította, majd szétszakította a középnemesség
nek a főnemességhez fűződő szervitori kapcsolatát. Gyöngyösi, életformáját tekintve éppen 

9 Kemény János. III. könyv 4. rész. A 64. és 65. versszakok közül kimaradt 31 strófa 
11. és 13. versszaka. — Gyöngyösi műveit egyébként a Badics-féle kritikai kiadás alapján 
idézzük: 1-4 köt. Bp. 1919-1937. (RMKT -^XVII. század.) A Murányi Vénusz (MV) az 
első; a Kemény János (KJ), a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (TZ) és a Kesergő 
Nympha (A Palinódia = P) a második kötetben találhatók. 

10 KJ/III/4 a 19. kimaradt versszak. 
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ilyen átmeneti típus (nem pedig egyoldalú familiáris). Ha költészete — véleményünk szerint — 
alapvetően nemesi-rendi-nacionalista szemléletű is, mégis észlelhető bizonyos változás a Mu
rányi Vénusz és a Palinódia nemesi tudata között — éppen ez átmenetiségből adódóan —, 
s az utóbbiban már teljes tisztasággal jelenik meg. Ez a költői fejlődés természetszerűleg 
magyarázható azzal az életformabeli változással, amelyet Gyöngyösi megtett Wesselényi „la
kájáétól Gömör vármegye többször újjáválasztott alispánjáig. 

Míg az arisztokrácia teljes mértékben összefonódott a Habsburg abszolutizmussal, 
addig a középnemességre ez nem jellemző, bár bizonyos értelemben itt is általános a Habs* 
burg-tájékozódás, különösen a rendiség átmeneti felülkerekedése idején, a XVII. század elején. 
A feltörekvő vagy háttérbe szorult elemek ugyanis a dinasztia támogatásától remélték fel
emelkedésüket. Az egész századra jellemző volt, hogy a nemesség elfogadta a dinasztia irányí
tását, ha a rendi kiváltságok elég védelmet nyújtottak; viszont a fenyegető paraszt- és hajdú
felkelések tudatosították benne a fegyveres rendi ellenállás kockázatát. Mivel azonban Bécs 
egyre gyakrabban sértette meg a rendi kiváltságokat, a középnemesség egyre inkább Erdély 
felé tekintett és a rendi önállóságért fegyveres harcba is bocsátkozott, mégha a török támoga
tásával is. Ebből az ellenállásból sarjadtak ki a XVII—XVIII. század, immár a rendiségnél 
szélesebb bázisú, de alapvetően abban gyökerező függetlenségi harcai. 

Véleményünk szerint a magyar középnemességnek három tipikus rétege alakult ki 
a XVII. század derekától: 

1. Protestáns nemesi réteg. Ez harcos, tüntetően Erdély-párti, Habsburg-ellenes réteg 
volt, szoros kapcsolatot tartott a nem nemesi szabadságharcos elemekkel, és magáévá tette 
Zrínyi bizonyos elveit, a nemesi rendiség koncepciójával összeegyeztetve (Vitnyédi). Ez a 
réteg adta a függetlenségi- és kurucmozgalmak vezető nemesi bázisát. 

2. Labanc középnemesi réteg. 
3. Kuruckodó katolikus nemesi réteg. Erre a csoportra az elsőhöz hasonlóan jellemző 

az erős nemetellenesség, de egyben a törökgyűlölet is. Harcos ideológiája van, de nem vesz 
részt a harcokban. Ez a legtipikusabb középnemesi réteg, hiszen a rendiség érdekében haj
landó mindenféle kompromisszumra, belső ellenszenveit is legyőzve. Mivel helyzete igen 
ellentmondásos, itt jelennek meg legélesebben a nemesi nacionalizmus közismert elemei, 
a nosztalgikus múltbanézés, eszménykeresés, moralizálás, olykor vallásos miszticizmus és 
másik végletként a barokk hedonisztikus életszemlélet. Ez az a réteg, amely gazdasági érdekeit 
figyelembe véve hajlandó a soproni országgyűlés (1681) kompromisszumát elfogadni, de amikor 
látja, hogy a Habsburgok nem tartják be ígéreteiket, rendi érdekből támogatja Thökölyt. 
Amikor azonban világosan — és alapjában véve helyesen — rájön, hogy Thököly egy hanyatló 
hatalomhoz kötötte politikáját, s ez a török barátság veszélyezteti az ország s mindenekelőtt 
„országuk" autonómiáját, támogatja a törökellenes harcot. 

A század végén Bécs minden eddiginél erőteljesebben centralizál és gyarmatosít, s 
mikor az 1687—88. évi országgyűlés számos rendi jogról lemond, mikor a Habsburgok gazda
sági és vámintézkedései kíméletlenül sújtják a vagyonos nemességet, a megerősödött katolikus
jezsuita klérus (Kollonich) pedig ideológiailag támadja és árulja el az ország érdekeit; akkor 
ez a nemesség, eleinte félve a parasztfelkeléstől „passzív rezisztenciába" vonul, majd akarva-
akaratlanul, de teljesen indokoltan belesodródik a Rákóczi-szabadságharcba. 

Teljesen „következetes" a magyar középnemességnek ez az útja, nem merte vállalni 
a forradalmakban, szabadságharcokban a kezdeményező szerepét, de mindig igyekezett meg
lovagolni e mozgalmakat saját gazdasági-rendi érdekeinek megfelelően. 

Ehhez a réteghez tartozik Gyöngyösi István, ő is pontosan ugyanezt az utat járta be, 
őt is állandóan jellemezte valami kurucos mellékzönge, ahogy ezt Trencsényi-Waldapfel Imre 
megállapította11. 

11 WALDAPFEL IMRE: Gyöngyösi István. Magyarságtudomány. 1935. 106—125. Űjra 
megjelent a Humanizmus és nemzeti irodalom c. kötetben. Bp. 1965. 
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A nemesi középosztály fent vázolt gazdasági, társadalmi, politikai helyzete, tudat
formáját tekintve a nacionalizmusban tükröződött. Az idegenellenességnek azonban most 
új formái vannak a korábbi századokhoz képest. Míg a XVI. századig a nacionalizmus, s így 
mindenekelőtt a németellenesség erkölcsi, szokásjogi, kultúrkör-szempontú indoklásban je
lentkezik, addig a XVII. században — a majorsági gazdálkodás és az osztrák tőke behatolása 
miatt — döntően gazdasági jellegűvé válik, kimondottan is. Gondoljunk a Siralmas panasz 
c. röpiratra, Rimay és mások verseire. Az 1681-es soproni országgyűlésen a nemesség egyik 
fő kívánsága, a — számára előnytelen — török —osztrák kerekedeimi egyezmény felbontása 
volt, Komárom és Győr megye nemesei pedig 1682-ben szabadságuk legnagyobb sérelmét 
a kereskedő nemesek megvámolásában látták. 

Gyöngyösinél is sok ízben vetődik fel ez a gondolat, a Thököly-eposzban és a Palinodiában 
is megemlíti, hogy ma a szabad nemesség „adózó pórságra" jut,12 nem is beszélve a különféle 
fosztogatásokról, útonállásokról, amelyek a kereskedő nemest érik. Ez a merkantil motívumú 
nacionalizmus vált uralkodóvá a nemesség gondolatvilágában; ugyanakkor uralkodó osztá
lyunk eme saját árutermelő érdekeire hivatkozva nyomta el a jobbágyságot, és védelmezte 
rendi kiváltságait, hol kompromisszum, hol kurucosság formájában (R. Várkonyi Ágnes). 

A XVII. századi nacionalizmus magától értetődően tükröződik az irodalomban is,13 

de már Kézai krónikájában, a Hunyadiak és Jagellók korának irodalmában is feltűnt e közép
nemesi ideológia. Tartós uralomra azonban — a fent elemzett indokoknak megfelelően — 
csak a XVII. század közepétől jutott. Szélesebb értelemben irodalmilag Rimaytól számít
hatjuk ezt a folyamatot, mely a szabadságharc kuruc nemesi költészetében érte el tetőpontját, 
majd eltérő irányokba fejlődve a reformkorban haladó tendenciákkal telítődve, Vörösmarty sze
mélyében jutott a legmagasabb szintre. Közben számos negatív hajtás, konzervatív tendencia 
is jelentkezett e nemesi költészetben, még nagy költők, így Kisfaludy Sándor és Berzsenyi 
esetében is. 

A nemesi költészet nacionalista tételei közismertek, elemzésükre majd Gyöngyösi köl
tészetének vizsgálatakor teszünk kísérletet. Lényegi jellemvonásait e költészetnek azonban 
már most is hangsúlyoznunk kell: a npmyetpt azonosítja anemesi rendekkel, a feudális kivált
ságok biztosítása érdekében minden kompromisszumra hajlandó, „békesség"-eszményt hirdet, 
döntően erkölcsi problematikájú, s a nemesség hanyatlására vonatkozó tételét kivetíti az 
egész nemzetre. 

Tanulmányunk alapgondolata az, hogy Gyöngyösi István tipikus tagja, első nagy alakja 
ennek a nemesi költészetnek, mégha művében látszólag a szerelmi téma uralkodik is. Nem 
térünk ki rá, csak jelezzük, hogy ez a Gyöngyösi-féle szerelem-felfogás is szervesen beépül 
a költő köznemesi tudatstruktúrájába. 

III. 

Gyöngyösi nemesi szemléletének elemzésekor négy kérdéscsoporttal igyekszünk munka
hipotézisünket bizonyítani. Először Gyöngyösi politikai nézeteit vizsgáljuk meg, mivel itt 
vetődtek fel legélesebben a familiaritás és a köznemesi rendiség ellentétei, itt szeretnők be
bizonyítani, hogy Gyöngyösi politikai alapmagatartása megegyezik a fentebb vázolt 3. típusú, 
„kuruckodó katolikus" középnemesi rétegével. Ezután Gyöngyösi nemesi szemléletének három 
egyéb rétegéről szólnánk, melyek — véleményünk szerint — nem kevésbé jelentős tényezői 
rendi tudatformájának, mint a politikai nézetek. 

Gyöngyösi etikai tudatstruktúrájának három szintjéről van itt szó: az általános etikáról, 
a hőseszményről és a nemesi-rendi nacionalizmusról. 

12TZ/104; P/33. 
13 Az irodalmi nacionalizmusra lásd: KLANICZAY TIBOB: A nacionalizmus előzményei 

a magyar irodalomban. Marxizmus és irodalomtudomány c. köt. Bp. 1964. 
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Gyöngyösi politikai nézetei 
Gyöngyösi politikai arculatának vizsgálata igen régi; amióta Gyöngyösi irodalomtörté

neti elemzése elkezdődött, minden irodalomtörténész elengedhetetlenül szembekerült ezzel 
a problémával. Anélkül, hogy csak röviden is ismertetnénk az erre vonatkozó nézetek alakulá
sát, csupán néhány általános észrevételt teszünk. Gyöngyösi politikai arculatának kérdése 
ugyanis alapkérdés, a körülötte dúló viták természetszerűleg, egyben Gyöngyösi egész értéke
lésére is vonatkoznak, bár ez nem jelenti azt, hogy a két kérdés automatikusan összekap
csolódik. 

Arany János híres tanulmánya (1863) óta a Gyöngyösi politikai nézeteit vizsgálók szem
betűnően két táborra oszlottak, anélkül, hogy ez mindmáig tudatosodott volna. 

Arany János, Arany László, Trencsényi-Waldapfel Imre és V. Windisch Éva képviselik 
a „törzsgárdáját" annak az álláspontnak, amely szerint Gyöngyösi nem elvtelen köpönyeg
forgató, hanem céltudatos politikus költő; nem udvaronc, hanem önálló gondolkodású nemesi 
költő. Mások viszont, bár lényeges különbségekkel (az aljasság, az árulás állításától az elvek 
nélküli, bár nem szélkakas-típusú familiáris költőtípus megrajzolásáig), de fő vonásaiban azo
nos képet adnak Gyöngyösiről. Ez utóbbi szemlélet szerint Gyöngyösi a főurak eszmevilágához 
kötődő, önálló elvekkel nem rendelkező familiáris—udvari költő. Ezt az elvet vallotta magáé
nak sokak mellett a legszínvonalasabban például Badics Ferenc, Szerb Antal, Klaniczay Ti
bor (1952), valamint az új irodalomtörténeti kézikönyv. (Nem győzzük hangsúlyozni, hogy 
világnézetek, lényegi különbségek választják el egymástól ez utóbbiak szemléletét, mégis 
megvan bennük a fent említett közös mag.14) 

Waldapfel Imre az, aki először ismerte fel világosan, hogy Gyöngyösi a nemesi eszmény 
költői tudatosítását végzi el. Gyöngyösiben „a magyar köznemesség tisztelhette eszményeinek 
első költői kifejeződését... .Gyöngyösi politikai hitvallása együtt fejlődik, együtt alakul a XVII. 
századi magyarság egy jelentékeny részével, avval a legpolitikusabb réteggel, mely a német 
és a török túlsúly között mindig az egyensúlyhelyzetet kereste".15 

Ő meg is tudja indokolni ilyen alapon Gyöngyösi kedveltségét: az utódok joggal lát
hatták benne a maguk örökös sérelmeit felpanaszló, de a végső konzekvenciákig el nem merész
kedő lojalitásának költői igazolását. 

Véleményünk szerint Trencsényi-Waldapfel Imre e kis dolgozatában megadta Gyön
gyösi értékelésének helyes szempontjait, bár olykor tévedett ő is, s nem jutott el e koncepció 
további, legmélyebb társadalmi és ideológiai magyarázatának síkjáig. 

A felszabadulás után csak Windisch Éva13 vallott hasonló elveket, bár ő már nem ment 
el eddig sem, a nemesi determináltságot nem hangsúlyozta; viszont kiemelkedő eredményeket 
mutatott fel Gyöngyösi politikai arculatának megvilágítása terén. 

Egyetértünk vele a következőkben: 
„Gyöngyösi a magyar irodalom politikus költői közé tartozik. Nézetei a viszonyok 

alakulásának megfelelően gyakran ingadozást mutatnak; ebben a vonatkozásban Gyöngyösi 
a felvidéki középnemesség magatartásának tükrözője... megítélésében nem az lehet döntő: 
kihez fordul mondanivalójával; — sokkal inkább az: mi az, aminek elmondását költői, politikai, 
emberi feladatának érzi."17 

Windisch Éva jogosan hangsúlyozza, hogy „Gyöngvösi költészetének más célja is volt, 
minthogy főúri pártfogói kedvét keresse"18 valamint: „tévednénk, ha Gyöngyösi alakját 

14 Gyöngyösi politikai nézetei megítélésének történetéből 1. ARANY JÁNOS: Gyöngyösi 
István. Koszorú 1863/23—24. sz. ill. ÖM X. köt. Bp. 1964., ARANY LÁSZLÓ: A magyar politikai 
költészetről. BpSzle 1873., ill. VM Bp. 1960. 255., SZERB ANTAL: Magyar irodalomtörténet. 
Bp. 1958., KLANICZAY TIBOR: Régi magyar irodalom. (Egyetemi jegyzet) II. köt. Bp. 1953. 

15 WALDAPFEL IMRE: I. m. klny. 9—12. 
16 V.WINDISCH ÉVA: Gyöngyösi és a„Porábul megéledett Phoenix". ItK 1960. 535—556. 
17 Lm. 551. 
18 L m . 549. 
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az alkalmi-udvari költészet színvonalára alacsonyítanánk. Nem téveszthet meg az, hogy mon
danivalóját Gyöngyösi nagy kedvvel és részletességgel elbeszélt szerelmi történetek keretében 
adta elő, úgy, hogy a politikai mag csak e népszerűsítő, főúri pártfogói kedvét kereső burkok 
lehántása után kerül napvilágra". Mindezekben igaza van, mivel azonban ezt az állítását 
csak Gyöngyösi politikai szemléletének elemzésével, sőt jórészt csak a Kemény János-eposszal 
támasztotta alá, nem tudott rámutatni a költő rendi-nacionalista kötöttségeire, s így lényegé
ben ő sem tagadta Gyöngyösi familiáris voltát. 

Gyöngyösit nem lehet megérteni, ha — mint Windisch — csak a politikus költőt hang
súlyozzuk, a rendi szemlélet egyéb tényezőinek figyelmen kívül hagyásával. Windisch — már 
csak ezért is — nem a rendi nacionalizmust, hanem „a magyarság egységre buzdítását" 
látta a költő műveiben; sőt Gyöngyösi hőskeresését Zrínyi abszolutizmus-eszményével 
vetette össze, hangsúlyozva természetesen az előbbinek lényegesen szűkebb látásmódját: 
„Zrínyi a maga országos pozíciójában, hatalmas birtokain nemcsak magasabb látószögből 
szemlélhette Magyarország sorskérdéseit, mint a kisszerű viszonyok között élő Gyöngyösi; 
de ugyanezek a keretek az önálló gondolkodás, szabad véleménynyilvánítás olyan alapjait 
és lehetőségét teremtették meg számára, amelyek a függő helyzetben élő, anyagi létében is 
bizonytalan Gyöngyösi számára nem voltak adottak."1" 

Ez utóbbi állítással vitáznunk kell: nem lehet Gyöngyösi életformáját egészében függő
nek tekinteni, legföljebb a 60-as éveket jellemezte ez; később a nemesi vármegye táblabírája, 
sőt alispánja lett. A Gyöngyösi és Zrínyi nézetei közti különség megítélésében is polemizál
nunk kell Windisch Évával, hiszen kettejük ellentmondása, értékkülönbsége nem az önálló 
eszmeiségű és a familiáris költőegyéniség szembenállásából ered, hanem a nemzeti abszolutiz
mus és a rendiség pólusainak ellentétéből: nem is beszélve az esztétikum szférájáról. 

Windisch Éva 1960-ban ezt írta: „Mai irodalomtörténetírásunk hajlamos arra, hogy 
Gyöngyösi munkássága alapkövének a feudális uralkodó osztály kiszolgálását, a főúri párt
fogóinak való hízelgést tekintse."20 

Meglehetősen furcsa, hogy az 1964-ben megjelent kézikönyv sem változtatott a famili
áris Gyöngyösi-kép lényegén, Windisch Éva megjegyzése így akár aktualizálható mára is; 
a kézikönyv fejezete ugyanis sajnálatos módon nem vette át Windisch figyelemreméltó 
eredményeit, noha bibliográfiájában hivatkozik rá. 

A mai irodalomtörténeti köztudatban is tehát ez a régi, bár már több ízben támadott 
Gyöngyösi-kép uralkodik, ti. hogy a költő a nagyúr érdekeit képviselő familiáris. Önálló 
politikai álláspontja nincs, véleménye a patrónuséval azonos, s ha változik ennek álláspontja 
vagy új patrónus szolgálatába szegődik, minden megrázkódtatás, vívódás nélkül alakul át 
az övé is. Már rámutattunk arra, hogy a magyar középnemességnek mennyire „következetes" 
volt az útja a XVII—XVIII. században. Elvben is vitatható dolog ajánlólevelekből, udvarló 
bókokból, levelezésből vagy a költői tárgyból familiáris költői szemléletre következtetni, 
hiszen ilyen alapon a magyar költészet jelentős részét kellene familiárissá nyilvánítani, pl. 
Csokonait is. Egy költészetet valójában tartalmi oldala határoz meg, szemlélete, mondani
valója, életérzése. 

Gyöngyösi, mint tipikus köznemes, egyetlen politikai elvet vall magáénak egész élete 
folyamán, a középnemesi-rendi nacionalizmus megyei autonómiája, törvényessége mindenek 
felett való érvényesítésének következetes elvét. Minden főúrban, akit megénekel, éppen a ne
mesi rendiség védelmezőjét ünnepli, nem pedig némethűségét, vagy kuruc voltát. Mindig azt 
a főurat tekinti eszményének — s ebben előlegezi Berzsenyit —, akit az adott politikai szituá
cióban a nemesi szabadság legrátermettebb védelmezőjének tart, együtt egy több tízezres 
táborral. 

1 9 1 . m. 549. 
2 0 1 . m. 544. 
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A Murányi Vénuszban (1664) Wesselényi Miklós nádorban látja a nemesi rendiség esz
ményképét. Habsburg-pártiságát alig említi, politikailag pedig ez nincs is indokolva. Véle
ményünk szerint döntő, hogy míg később Thököly és Kemény esetében politikai magyarázatot 
is ad ezeknek nézeteire, itt, Wesselényi oly gyakran hangoztatott hűsége a császárhoz csak 
egy korábbi birtokadományozással van alátámasztva. Wesselényiben tehát elsősorban nem 
a németpárti politikust, hanem a hűség általános etikai ismérvével rendelkező nemzeti nádort 
ábrázolta. 

Hasonló a helyzet Széchy Mária alakjával. Az ő meggyőzése sem politikai érvekkel tör
ténik, hanem szerelem által. Mária személyes bosszúja rokonai iránt döntő tényező a vár 
átadásában. Tagadhatatlan tehát, hogy Habsburg-párti eszményt ad Gyöngyösi, csakhogy 
korántsem a „párt"-on, hanem a nádor „hazafiúi hősiességén", virtusán van a hangsúly. 
A hűség, de nem okvetlenül a királyhűség példája legyen Wesselényi, mindenki -

„Ezt nézze, s ne legyen tántorgó munkája, 
Mint ennek, honjáért villogjon szablyája."21 

A Kemény János — melynek megírását Windisch Éva 1667—70-re teszi, (megjelent 
1693-ban) — alapvetően politikai, ellenzéki mű. Németgyűlölete őszintén kitör belőle török-
ellenességével párhuzamosan; Gyöngyösi élesen bírálja Montecuccoliék szándékos késlekedését, 
a németek gyávaságát stb. Erdély, és a hazájáért — ezúttal politikailag motiváltan — ön
magát feláldozó Kemény, a költő eszménye. Windisch Éva tanulmányának múlhatatlan érdemei 
vannak a Kemény-eposz funkciójának felvetésében, ami ha nem is végleg megoldott kérdés, 
de mindenképpen figyelemreméltó és valószínűsíthető: „nem hiszem, hogy véletlennek tekint
hetjük, ha a nádor familiárisa (ti. Gyöngyösi) új hangot üt meg egy olyan művében, amelyhez 
nagyjából a (Wesselényi) összeesküvés kezdetekor fog hozzá. Gyöngyösi az új politikai vonal 
propagálására vállalkozik a Phoenixben, ha távolról, ha óvatosan is, de Wesselényi Habsburg
ellenes célkitűzéseinek szolgálatába állítja művét".22 

Véleményünk szerint itt sem az a lényeg, hogy éppen milyen aktuálpolitikai elv szol
gálatába állítja művét, hanem, hogy egy a török és a német között a nemzet ( = rendi) függet
lenségét kivívni szándékozó, de ebbe tragikusan belebukó hős eszményét adja, meglehetősen 
erős kurucos mellékzöngével. 

Gyöngyösi egész nemesi szemléletének summáját adja a Palinódia, vagy a másként Ke
sergő Nympha címmel ismert kis, 86 versszakos költemény, melynél hosszabban kell időznünk. 
Tömör összefoglalása ez Gyöngyösi rendi koncepciója négy rétegének (melyek közül most az 
első, a politikai szint elemzése a feladatunk, de e kis műnél kitérünk — a vers egysége megőr
zésének érdekében — más vonatkozásokra is). 

A költeményt 1681-ben, a soproni országgyűlést követő napokban írta a tanácskozá
sokon képviselőként résztvevő Gyöngyösi. Az országgyűlés kompromisszumot jelentett. 
Thököly katonai sikerei politikai-gazdasági-vallásgyakorlási engedményekre kényszerítették 
Bécset, s így az országgyűlés a rendi függetlenség látványos diadalát jelentette, márcsak azzal 
is, hogy a törvényesség fenntartása végett nádort választottak, az egyébként Habsburg-hű 
Eszterházy Pál személyében. A középnemesség pár hónapig nyeregben érezte magát, saját 
képviselőjét látta Eszterházyban, s örült a terhek enyhülésének. 

A jelképes költemény, amelyben a szárnyas griff (Eszterházy allegóriája) felemeli 
a gyászból, a szegénységből, az ínségből, az árva tehetetlenségből a hazát jelképező nymphát, 
világosan kifejezi a Sas (németek) és a Hold (törökök) között a rendi-nemzeti függetlenségét 
megteremteni vágyó nemesség politikai óhaját. A költeményt Gyöngyösi Eszterházynak aján-

21 MV/111/397. 
22 V. WINDISCH ÉVA: i. m. 546 
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lotta, de csak 1695-ben jelent meg, a cím lényeges kiegészítésével: Palinoida. Prosopopoeia 
Hungáriáé. 

Közel ötven évig vitatkoztak irodalomtörténészeink azon, hogy mit jelent itt ez az 
„újraéneklés"-nek és „visszaéneklésének egyaránt értelmezhető cím.23 Míg Arany — Gyön
gyösi megváltozott politikai magatartásából következtetve — a „visszavonás"-jelentést 
használja, addig a többiek, fokozatosan bebizonyítva, hogy személyes ellentétről szó sem lehet 
Eszterházyval kapcsolatban — sőt még birtokot is kapott tőle Gyöngyösi —, a korábbi, 1681-es 
magasztalás újraéneklését látják a költemény címében, mégha Gyöngyösi el is hagyta a személy
hez szóló ajánlólevelet. 

Véleményünk szerint igaz ugyan, hogy újraéneklésről van szó, de nem elsősorban az 
Eszterházy-magasztalás, hanem a „haza" fájdalmas panaszának, segélykérésének, békesség
vágyának értelmében. Ez ugyanis teljesen indokolt 1695-ben, hiszen ekkor már — többszörö
sen „megszegve" az 1681-es országgyűlés törvényeit, sőt a nemesi alkotmánynak még 1687-es 
kiegyező kompromisszumát is — a Habsburgok a nyílt, fegyveres—terrorisztikus abszolutiz
mus útjára léptek, s az érlelődő felkelések már kirobbanással fenyegettek. így értelmezi 
a Palinódia 1695-ös kiadását Windisch Éva is: „A nimfa panasza így új hangsúlyt nyer* 
ismétlés nemcsak abban az értelemben, hogy a költő, királyhűsége megingása után ismét a 
törvényes nádorhoz fordul, de abban az értelemben is, hogy ez a figyelmeztetés, kérés már 
másodszor hangzik el, minthogy az elsőnek nem volt eredménye."24 

Akár az első, akár a második „panaszra" értjük, de a nimfa keserű énekében fontos 
tényező volt a nemességet sújtó gazdasági terhek iránti kifakadás: „adózó pórságra jut szabad 
nemességem". A bővelkedést szükség, ínség, a nyereséget veszteség, a kincses gazdagságot 
szegénység váltotta fel a Sas uralma alatt — mondja a nimfa. S ezért, amikor a griff felszaba
dítja a nimfát, a „felderülés" érzékletes képei között — nem véletlen, hogy — először a „gazda
sági" vonatkozásúak elevenednek meg: 

„Megépül meződ is szokott termésével 
Telik falu s város visszajött népével, 
Jár a kereskedő megmaradt pénzével 
Nevelvén értékét annak eszközével." 

Aratás, állattenyésztés, szüret, köpülés kedves motívumai szólalnak meg: mindezek 
által 

„. . .határod megint szélesedik 
Aranyod s ezüstöd jobban bővelkedik."25 

Saját rendi tudatának merkantil alapjáról vall itt Gyöngyösi, a legtisztábban összes 
műve közül. Valóban aktuális volt ez a merkantil-nacionalizmus, hiszen több, a nemességet 
súlyosan érintő teherre gondol itt Gyöngyösi. Arany László szerint arra a rendeletre céloz, 
amelyben 1671-ben a fogyasztási adót nemesre és nem nemesre egyaránt kivetetteLipót császár.26 

Maga Eszterházy Pál is kifakad ez időben, hogy a magyar nép 100 év alatt sem fizetett 
annyit a töröknek, mint most két év alatt a császári katonaságnak.27 

N Közismert a soproni országgyűlés gazdasági követelése is a nemességnek előnytelen né
met—török kereskedelmi szerződés feloldására.28 

23 ARANY JÁNOS: i. m.; ARANY LÁSZLÓ: i. m.; BADICS FERENC: Gyöngyösi István. Bp. 
1939. és a kritikai kiadás jegyzetei; FÜLEP IMRE: EPhK I. pótkötet. 1889.; NAGY IVÁN: ItK 
1898; SZEREMLEY BARNA: Uránia 1901. 10. sz.; TRENCSÉNYI WALDAPFEL IMRE: i. m. stb. 

24 V. WINDISCH ÉVA: i. m. 554. 
25 P/67— 71. 
26 ARANY LÁSZLÓ: i. m. 255. 
27 Magyarország története 1526—1790. A „Thököly bukása" c. fejezet. 
28 R. VÁRKONYI ÁGNES: i. m. 
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Egyébként, hogy Gyöngyösinek a soproni országgyűlést ünneplő korabeli (1681) 
magatartása mennyire tipikusan a kuruckodó katolikus, a legtömegesebb nemesi réteg állás
pontja volt, tehát valójában mennyire a rendi nacionalizmus és nem a familiáris helyzet 
terméke, bizonyítja az is, hogy született egy labanc vers is az országgyűlésről.29 A verset a la
banc remények meghiúsulása ihlette. A protestánsok „bűnössége", a „vallási sérelmek hány-
torgatása", a nemesek közötti „széthúzás" az ország szerencsétlenségét idézte elő az ismeretlen 
szerző szerint.30 Ami tehát egy labanc köznemesnek egyáltalán nem volt ünnepelni való, 
az a Gyöngyösi-féle, az időhúzási taktikát idejében fel nem ismerő középnemesség számára, 
ha rövid időre is (hiszen hamarosan a Thököly-eposz már támadja az álnok Habsburgokat), 
rózsaszínben tűnhetett fel. 

Megtalálhatjuk a versben a nemesi etika alapvető sztereotípiáját a széthúzásról, mint 
az elfajzás döntő okáról: 

„Oszlott kezeteket ha összeszednétek, 
Védelmezésemben egyet értenétek. 
Barátság, egyezség tart minden dolgokat, 
A viszálykodó párt elrontja azokat, 
Mikor a lakosok jól értik magokat, 
Akkor folyja boldog idő országokat. 
De az hol viszályt von az egyenetlenség, 
Fogyató veszélyben van ott az egyezség"31 

A nemesi történelemszemlélet, a múlt idealizálása, nemcsak a felvilágosodás és a reform
kor, de már Gyöngyösi idejében szilárdan beleépült a rendi-nacionalista tudatvilágba, ha más 
stílusfordulatokkal is: 

„Én amaz szép haza, aki mindenekkel, 
Mint a bimbós tavasz illatos füvekkel 
Vagy az kalászos nyár sok buzaszemekkel 
Bővölködtem, s voltam hires is ezekkel. 

Minden jók megvoltak bennem azok egyben, 
Kiket másutt lelni külön-külön helyben. 
Az egész Európa gyűlt volt itt egy helyben, 
Az mit ott találni, itt vagyon egy hegyben.32 

Majd: 
„Valék akkor méltán sokaknak félelme, 
Nem csak én magamnak, másnak is védelme 
Sok népekre hatván kardom győzedelme, 
Tárházamnak is jött bőven jövedelme"33 

A Palinódia befejezése Gyöngyösi s az egész középnemesség végső eszményének, a 
nyugodt békesség, a csendben gyarapodás — csak a rendi autonómia kereteiben biztosítható 
— vágyának ad hangot: 

29 SZEREMLEY BARNA közlése. ItK 1893. 318-329. 
30 A versre DÉZSI LAJOS hívta fel a figyelmet: Magyar történeti tárgyú szépirodalom. 

Bp. 1927. 39. 
3i p /43-45. 
32 P/18-19. 
33 P/26. 
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„Nem búsul oly igen az árva nympha is « 
Bizván hogy jobban lesz már az ő dolga is. 
Kit hogy isten adjon és igy szép csendesen 
Maradhassunk tovább mind közönségesen... "34 

A Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága művészi megvalósítását tekintve nem éri el a 
Murányi Vénusz és a Kemény János színvonalát. Tartalmi-politikai vonatkozásait tekintve 
viszont igen jelentős. 

Badics Ferenc megállapítása szerint 1683 április-május hónapjában írhatta, Thököly 
hatalma tetőpontjának idején, amikor a Thökölyhez csatlakozott középnemesség abban az 
illúzióban élt, hogy a fejedelem — ügyesen kijátszva mind a német, mind a török félt — egy 
önálló rendi állam megteremtésével végre biztosítani tudja a „törvényességet", a megyei auto
nómiát, afeudáll?^oz^ösz7áTy~Jögait. A kassai részleges országgyűlés — melyet Bécs is kény
telen volt elismerni — látszott ezt biztosítani. Gyöngyösi, mint Gömör megye küldötte, közvet
lenül átélte a köznemesség mozgalmát, s ettől ihletve írta meg ezt a szintén allegorikus, nevek 
nélküli epikus költeményt. 

E műben megint nem az a lényeg, hogy Thökölynek tiszteleg, hanem az, hogy — a 
politikai, eszmei és nem szerelmi, művészi, nyelvi oldalait nézve — közvetlenül hangot ad a 
köznemesség véleményének. Thököly alakjában magyar középnemesi eszményt rajzol meg, 
aki két tűz között, ezúttal most inkább a Hold, vagyis a török felé orientálódva igyekszik 
hatalmát biztosítani, a Sasokkal, vagyis a Habsburgokkal szemben: 

„Sokat fárad ő is az sasok uránál 
Illő engedelmet tett méltóságánál; 
De nem véve többet ajánlott szavánál, 
S azalatt némelyek álpraktikájánál. 

Kénytelenéttetett onnét elfordulni 
Az Hold tiszteleti székihez borulni, 
Hogy két közben földre ne kelljen szorulni, 
S kezdett dolgainak kezibül kihullni."35 

A mű tetőpontja az a rész, amikor Thököly álmában Vénusz és Hermész vitatkoznak 
a politikai helyzetről. Vénusz a Habsburgok hatalmának jelenlegi lehanyatlásáról, a törökök 
felülmúlhatatlan erejéről beszél, ezért ajánlja Thökölynek a feltétlen török szövetséget, mégha 
érezteti is ennek kényszerű voltát. Hermész ezzel szemben arról beszél, hogy a németek hama
rosan megerősödhetnek, sok szövetségesük van, hasznos lenne velük kibékülni, hiszen a török 
ereje könnyen változó, s így „Hozhat rád éjszakát s azzal veszélyeket".36 Vénusz aktuálisan 
török párti, gyűlöli a németeket: 

„Ösmérem én is az Sasnak ereit, 
Az ki ki is szitta sokaknak veiéit . . ."37 

Hermész távlatokban gondolkodik, nem németbarát, csupán igyekszik reálisabb pers
pektívában való gondolkodásra késztetni Thökölyt. Mindez Thököly álmában, mintegy a 
fejedelem lelki vívódásaként jelenik meg. Thököly, felébredve, valóban töprengeni kezd: 

34 p/85—86. 
35TZ/188-189. 
36 TZ/435. 
37 TZ/437. 
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„Az mit Hermész szóla, szerez az több gondot, 
Nem is kell semminek vélni azt a dolgot; 
Mert jóllehet az Sas többször is tántorgott, 
De lábra költ végre s sokakot megrúgott. 
Noha ezaránt is Vénusz biztatása, 
Elméje habjának lén megállatása, 
Nem fél, hogy akárki ellene járása, 

Az Hold oltalmában, lehessen ártása. 
Azért nem is mivel abban egyebet már, 
Hanem, amint Vénusz mondja, aszerint jár . . ."3?/a 

Thököly tehát a reális figyelmeztetés ellenére a törökhöz pártolt, követséget küldött a 
portával, s a kassai országgyűléssel is jóváhagyatta ezt. Gyöngyösi ügyes poétái leleménnyel 
érezteti azonban saját és társai fenntartásait a fejedelem túl merész politikájával szemben, 
bár nem ítélik el, mindenképpen szint vallanak kétségeikkel. S hangoztatnunk kell: jogos 
kétségeikkel, mint ahogy ez egy éven belül be is bizonyult: Thököly törökpártisága valóban 
végzetszerű ellentmondásba és bukásba sodorta a kurucmozgalmat. 

Egyáltalában nem oszlatja el Thököly a török pártfogás miatti aggályokat — ahogy 
Windisch Éva tévesen írja38 —; de aggályai ellenére is Gyöngyösi még inkább vállalta a kuruc 
középnemesi mozgalmat, mint korábbi ,,pártfogói", Andrássy Miklós és Koháry István, a 
következetes Habsburg-párti főnemesek. 

Az egész költemény alaphangja egyébként is tipikusan középnemesi eszmeiséget tükröz 
(minderre még később, más vonatkozásban visszatérünk), elmaradhatatlan tényezője pl. a 
törvényesség és adómentesség nemesi frázisának állandó hangoztatása. 

S itt érezteti Gyöngyösi igen finom eszközökkel másik fenntartását Thököly fejedelem
ségével — az alapvető elfogadás és egyetértés ellenére is —, helyteleníti Thököly súlyos adó
terheit, s általában diktatórikus vezetési törekvéseit. A kassai országgyűlésen heves viták is 
voltak ezzel kapcsolatban,39 a csak a saját rendi érdekét szem előtt tartó önző középnemesség 
még ezzel is gyengítette Thököly — amúgyis súlyos tehertételekkel nehezített, de történelmileg 
pozitív, távlataiban nemzeti és nem rendi szempontú — vállalkozását. Thököly végül érvényesít
hette akaratát, az országgyűlés „kiegyezéssel" zárult, de a kesernyés mellékíz még Gyöngyösi 
ünneplő soraiban is ott van. Az allegorikus „haza személye" jelenik meg Thököly előtt, és 
magasztalása közben, figyelmezteti őt, hogy: 

„ nyavalyám bőséges, 
Majd egy tagom sincsen immár egészséges," 

s bár benne van minden reménye, ti. az ínség megszüntetésére, de ez egyben céloz arra 
is, nehogy növelje Thököly az adóterheket. 

Ezután a fejedelemnéhez fordul, meglehetősen kétértelműén; 

„Te is, nemzetemnek drágalátos ága, 
Szomorú igyemnek teljes vígassága, 
Látván mint elnyomott az terhek soksága, 
Légy segédem, elhunyt napomnak világa !"39/a 

A köznépnemesi rendek óhaját megszólaltató „haza személye" végül is reménnyel és 
Thökölyék ódái dicséretével zárja szózatát, de — szinte alig kimondva, mégis kétségtelenü 

37la TZ/476-478. 
38 V. WINDISCH ÉVA: i. m. 552. 
3 9MAJLÁTH BÉLA: A felső vármegyék rendéinek gyűlése Kassán 1683-ban. Klny a 

Századokból. Bp. 1883. 
39/a TZ/487-494. 
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érzékelhetően — hangot ad a nemesség önálló, a nemzeti szemponttól elhajló rendi törekvései
nek is. 

Nem elemezzük Gyöngyösi politikai nézeteinek további megnyilvánulásait, mindezeket 
jól összefoglalja és értékeli Windisch Éva.40 Következetes nemesi politikai tudatot mutatnak 
a költő prózai megnyilatkozásai is a Thököly-felkelés utáni időkből. Gyöngyösi, egyre inkább 
megtörve a végzetes politikai ellentmondások súlya alatt, nem írt több epikus-politikai művet, 
erotikus és vallásos költeményei lírai önvallomásként, a végletekbe menekülésként is értékel
hetők. Mindezek azonban további elemzést igényelnének még, melyre azonban itt most nincs 
módunk. 

A Rákóczi-szabadságharc alatt Gyöngyösi helyzete — katolikus középnemesi társaihoz 
hasonlóan — szinte ugyanaz volt, mint Thököly idejében. Teljes joggal hitte, hogy Rákóczi a 
rendi függetlenséget védelmezi, levelében is hangot adott ennek, és a „szép egyezség" iránti 
óhajának.41 Addig azonban nem jutott el, hogy felismerje a Rákóczi-szabadságharc nemzeti 
funkcióját, az osztályok ellentétei felett kétségtelenül érvényesülő kezdeti egységet, egy — 
a rendiségnél — magasabb és értékesebb szempont érdekében. 

Szembetűnő következetesség uralkodik tehát Gyöngyösi politikai pályáján: a közép
nemesség rendi törekvéseinek állandó és őszinte szószólója ő, azé a középnemességé, amely a 
látszatönállóság, a formális ősi jogok, a megyei feudális autonómia érdekében hajlandó volt 
kompromisszumra, mégha az a nemzet tényleges érdekei ellen is szólt. És viszont: a „törvé
nyesség", a hagyományok megsértése esetén hangos sérelmi politikájával akkor lépett fel az t 
országgyűléseken, mikor ott a nemzet leghaladóbb rétegei progresszívebb követelésekkel kép
viselték a nemzet tényleges érdekeit. 

Thökölynek mondja e sorokat a költő, Vénusz szavaival: 

„Eleget sürgetted másutt is dolgodat, 
De ott nem akarták viselni gondodat, 
Oda kellett azért vetnie horgodot, 
Hol erősítheted tántorgó sorsodot."42 

Ez fejezi ki legvilágosabban Gyöngyösi politikai nézeteit: mindig azon mozgalmat 
vallani magáénak, amely az adott politikai szituációban legjobban látszik megvédeni-megvaló-
sítani a középnemesi rendiség eszményét. 

IV. 

Gyöngyösi költészetének döntően köznemesi-rendi-nacionalista jellegét feladatunk 
bizonyítani. A bizonyítékok első tételét, Gyöngyösi politikai nézeteinek rendszerét tárgyaltuk 
fentebb. A már korábban jelzett további három, egymáshoz szorosan kapcsolódó etikai réteg 
elemzését kíséreljük meg a továbbiakban. 

Alaptétele a marxista esztétikának a művészet — s így az irodalom — felépítményi, az 
alapot visszatükröző jellege. Az irodalom, a maga sajátos tükröztetési prizmáján keresztül — va
lamilyen módon, hol csak igen áttételesen, hol közvetlenebbül — választ kell hogy adjon a társa
dalom mozgástörvényei mibenlétének kérdéseire. Minden irodalom az osztálybázisát képező 
embercsoportok, illetve az adott történeti korszak világképének megfelelően ad feleletet a kor 
égető problémáira; a változásokat, a fejlődés okait e világképnek megfelelően „definiálja", 
így az ókori epikára döntően az antropomorfizáló mitológiai, a középkori keresztény iroda-

40 V. WINDISCH ÉVA: i. m. 554—555. 
41 I. h. 
42 TZ/453. 

137 



lomra a misztikus fideista világkép jellemző. A felvilágosodás — amely a társadalmi—törté
neti kérdéseket csak idealista módon tudta megvilágítani — „felépítményi" magyarázattal 
(ti. az eszmék, ideológiák, az ész és gondolkodás, a racionalizmus talaján) indokolta az alap 
és felépítmény változásait, dinamikus mozgását. 

Jellegében hasonló magyarázatot ad e dinamizmusra a nemesi etikai tudatforma is 
(ti. a magyarázat „felépítményi" jellegét illetően). 

Magyarország sajátos, a kelet-európai integrációból s egyéb helyi gazdasági és politikai 
okokból eredően — mint köztudott — igen későn lépett a polgári fejlődés útjára, s akkar is 
jobbára a haladó középnemesség jól felfogott (de történetileg végeredményben mégis osztály
szempontjainak ellentmondó) érdekének megfelelően. Az is köztudott, hogy a magyar törté
nelem során, éppen ezen okok miatt, milyen fontos és ellentmondásos szerepet töltött be a 
középnemesség, s hogy ez az ellentmondás az irodalom szintjén is milyen világosan érvényesült 
évszázadokon keresztül. 

A magyar irodalom a reformkorig, fővonalában — a hazai sajátosságoknak megfele
lően — nemesi jellegű. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a számos jelentős egyéb, népi, 
polgári stb. hajtás „magyartalan" lenne. Ez a nemesi vonal is két szálon fut; míg a XVII. 
századig főleg a főnemesség alkotta az irodalomnak mind aktív, mind befogadó osztálybázisát, 
addig a XVII. századtól kezdve (s éppen Gyöngyösitől) arányaiban a középnemesi irodalom 
jut fölénybe, kifejezve e réteg gazdasági és rendi megerősödését, s az ország vezetésében 
betöltött szerepének növekedését. Ennek az évszázadokat átfogó hatalmas nemesi irodalom
nak a világképe alapvetően etikai, vagyis a felépítmény erkölcsi szintjével ad magyará
zatot a történelem mozgásának, a társadalmi lét ellentmondásainak, az egyén és társadalom 
viszonyának, sőt a politikai dinamizmusnak a kérdéseire is. Ez az erkölcsi szempont jelentkezik 
már Kézainál, Rimaynál; legmagasabb — és tegyük hozzá: leghaladóbb — kiteljesedését pedig 
Vörösmartynál éri el. Mint Tóth Dezső megjegyzi, a reformkori nemesi költészetre jellemző 
erkölcsi heroizmus Vörösmarty allegóriáiban fejeződik ki legvilágosabban. Mivel a polgári fej
lődés szükséges osztályhordozója, a polgárság nálunk hiányzott, a nemesek haladó egyéni 
kezdeményezései valóban áldozatvállalásnak tűntek és azok is voltak ténylegesen. A polgári 
átalakulással kapcsolatos intézkedések a politikai köztudatban úgy jelentek meg, mint a 
nemesség önzetlen erkölcsi emelkedettségéről tanúskodó gesztusok sorozata.43 

Gyöngyösi költészete nemcsak hogy szervesen beleillik a nemesi költészet eme erkölcsi 
folytonosságába, hanem ennek egyik kiemelkedően jellemző láncszemét is alkotja. Közreját
szott ebben az ellentmondásos viszonyok által minden korban felerősödő önvizsgáló tendencia, 
amely a lírában találja meg legmegfelelőbb feloldását, de utat tud törni objektívált formában 
az epika sorai közt is. Másrészt fontos tényezője Gyöngyösi erkölcsi szemléletének az egész 
európai barokk általánosan mutatkozó rokonjelensége is, mely a reneszánsz ember evilági 
kultuszából erősödött fel a fejlett erkölcsiségű személy által legyőzhető szerencsének, az alkalom 
kellő megragadásának és a virtusnak — immár — barokk kultuszává.' Mindezek Zrínyi mun
kásságában is központi kérdések, ahogy erre Klaniczay Tibor rámutat Zrínyi-monográfiájá
ban.44 

Gyöngyösi etikai tudatstruktúrája — amely a politikai nézetrendszer mellett másik 
főbizonyíték a költő alapvetően köznemesi eszmeisége mellett — három szintből áll (természe
tesen az utókor — elengedhetetlenül kissé erőszakolt — rendszerépítési törekvésének feltéte
lezése alapján). 

Gyöngyösi erkölcsi tudatformája három rétegben jelentkezik, az általános etikai 
szemlélet, a hőseszmény és a nemesi-rendi nacionalizmus szintjein. 

4 3 TÓTH DEZSŐ: Vörösmarty Mihály. Bp. 1957. IV/8. fejezet: „A politikai líra térhódítása 
az évtized második felében." 

44 KLANICZAY TIBOR: Zrínyi Miklós. Bp. 1954., 1964.2 
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A költőnél oly gyakran emlegetett elmélkedő betéteknek itt van a legnagyobb funkció
juk, elsősorban ezekből épül fel minden jelentős Gyöngyösi-műben a háromlépcsős etikai 
modell. Az erkölcsi problematikára már Trencsényi —Waldapfel Imre és Klaniczay Tibor is fel
figyeltek,45 de részletes elemzésre, és a Gyöngyösi költészetének egyéb oldalaival való összefüg
gés megállapítására nem került sor. A toldalékok részletes elemzését Nagy László kísérelte meg,46 

de csak stilisztikai funkciójuk szempontjából. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy Gyöngyösi etikai szemlélete jóval szélesebb szöveg

anyagra támaszkodik, mint amit a betétek kitesznek, áttételesen művei alapvető problemati
kája is erkölcsi. Ezt az etikai tudatstruktúrát vesszük most vizsgálat alá három nagy műve:^ 
a Murányi Vénusz, a Kemény János és a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága címűek szöveg
anyaga alapján (a Palinódia hasonló szempontú elemzésére már fentebb kitértünk). Ha az 
egyes művek etikai modelljét azonos szempontok szerint, de külön-külön építjük fel és azután 
összevetjük a három eposz struktúráját, lényeges egyezések mellett bizonyos eltéréseket, 
>,lyukakat", ül. „többleteket", minőségi és mennyiségi eltéréseket találunk. Mindezek a diffe
renciák egyben Gyöngyösi belső fejlődésére, a politikai szituációkhoz való nemesi igazodásra 
utalnak alkalmanként, egy egységes rendi szemlélet erkölcsfelépítményének keretein belül. 

V. 

Az „általános etikai" sík (Az erkölcsi struktúra első szintje) 

Az etikumnak kettős forrása van Gyöngyösi „erkölcsfilozófiájá"-ban. Egyik oldalról, 
a környezet és az egyén relációjában jelentkezik, mint az (objektív) szerencse, idő, alkalom 
kellő megragadása. Másrészt autonom és immanens forrásból, a szubjektumból, mint hit, kitar
tás, munkaszeretet stb. A fatalista világképpel szemben Gyöngyösi (és Zrínyi) szerencse- és 
sorsfogalma nem az embernek a természettel, a környezettel szembeni passzív tehetetlenségére 
mutat rá, hanem ellenkezőleg, az emberi cselekedet és tevékenység döntő funkcióját, a cselekvő 
emberi jellemet hangsúlyozza (mégha a motivációk oly egyoldalú feltárásával is). 

1. Idő — alkalom — szerencse — változandóság 

E problémakör Gyöngyösi elmélkedő betéteiben jelentkezik, négy formában. Egy első 
betéttípus — reneszánsz hagyományoknak megfelelően — csak konstatálja a dolgok hatalmát, 
uralmát, jelentőségét. Pl. 

„az gyors idők szárnyakon repülnek"47 

„az szerencse több próbákat is hoz"48 

„ mert kétséges kockája a Marsnak 
Változandó dolga a véle játszásnak, 
Ha egynek szerencsés, szerencsétlen másnak . . ,"49 

„Változik az idő, minket is változtat, 
A kedves napoktul véletlen megfosztat, 
Kedvetlen órákra s bus gondokra osztat 
Végtére azokhoz halált is megosztat. 

45 WALDAPFEL IMRE: i. m.; KLANICZAY TIBOR: Régi magyar irodalom. II. Bp. 1953. 
46 NAGY LÁSZLÓ: Gyöngyösi és a barokk. Bp. 1929. 25—38. 
47 MV/I/12. 
48 MV/11/232. 
49 KJ/11/1/41. 
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Amint az a nap fénylik, felderülvén reggel, 
Kél azonban szélvész háborodott éjjel 

Az emberi élet hasonlatosképpen 
Az üdők folytával változik sokképpen"60 

„Az dolgok gyakorta változók, 
Az reménységek is sokszor csalatkozók . . ."51 

Ez az egyébként tipikusan barokk lelki érzés szinte máig ható érvénnyel ivódott bele 
az irodalomba, talán Gyöngyösi szemléletes kifejezőkészsége eredményeképpen is. Ez az első 
betéttípus egyformán szerepel mindhárom műben; s hangsúlyozzuk: legszebb lírai motívu
mai is ezek Gyöngyösi epikájának. 

A második betéttípus adja a környezet-egyén reláció erkölcsi mondanivalójának lénye
gét, vagyis azt, hogy az etikum forrása a szerencse, az idő, az alkalom helyes megragadása; 
egy kicsit filozófikusabb nyelvre lefordítva: a szükségszerűségeket időben fel kell ismerni és 
élni kell velük, aki időben kihasználja a szerencsét, annak hasznára válik, az erkölcsi „győztes" 
lesz. Igen rokon ez a koncepció Zrínyiével, mint Klaniczay monográfiája kimutatta. Éppen 
Zrínyi szerencsefilozófiájának kellő feltárása hiányában állapította meg ezért még tévesen 
Waldapfel Imre azt, hogy éles különbség van kettejük között e téren, míg ugyanis Zrínyi 
szerencséje eleve elrendelt (s itt téved), addig Gyöngyösié: a változékony, szeszélyes szeren
cse, mely alkalmat nyújt, csak legyen ki használja.52 

Ebben a motívumsorban sincs eltérés a három mű között: 

„De mivel az jóknak van sok akadálya, 
S azoknak az útját sok rémítés állja, 
Az szerencse megént, lásd, miként próbálja, 
Az ki tündérségét sokképpen formálja"53 

„Szokta a szerencse segitni azokat, 
Akik bátor szívvel fogják a dolgokat."54 

„Az szerencse is azt szokta segíteni, 
Kit akármi veszély nem tud rémíteni, 
S célzott dolgátul visszatéríteni, 
Hanem bátran szokott ahhoz tekinteni"55 

„Az jó módot talán nem is kell megvetned, 
Szerencse üstökit elől kell keresned, 
Ha tarkójához nyúlsz, el kell onnét esned, 
Mert kopasz ott, nem lesz kezed hova vetned"56 

„Mindennek ideje vagyon, az mint mondják 
A kedvező egek mikor módját adják, 
Akkor fogd az dolgot, mint az munkás hangyák, 
Mert másként kezeden sokáig nem hagyják"57 

50.KJ/11/5/40- 43. 
51TZ/373. 
5 2 W A L D A P F E L I M R E : i. m. 
53 MV/11/248. 
54 KJ/II1/6/60. 
55 KJ/II1/1/63. 
56TZ/5. 
57TZ/293. _ 
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A harmadik motívumtípus szorosan kapcsolódik a másodikhoz: a negatívumokat tárja 
fel Gyöngyösi ezekben, két végletet: a „túlzott" megragadást, vagyis a vakmerőségből eredő 
eljátszást, valamint az „elégtelen" megragadást, vagyis a gyengeséget, erőtlenséget, halo
gatást. Itt már lényeges eltérés van a művek között. 

Míg a Murányi Vénuszban szinte teljesen hiányzik ez a motívum, addig a másik kettő
ben igen nagyszámú betét él ezzel a mondanivalóval: 

„Siető dolgokban árt a késedelem 
Következik onnét gyakran veszedelem"58 

„Az üdőtül szokott szerencse születni, 
Ha ki azzal nem tud iziben sietni, 
Várt nyereségétül el szokott vettetni"59 

„ . . .az halogatás oka sok romlásnak."60 

„Indulj meg, ha mulatsz, az üdő csallatik"61 

„Csak ne késsél, mert az káros gátlást tészen"62 

Míg a negatívumok között azonban a Thököly-énekben csak a halogató eljátszás szere
pel, addig a Kemény Jánosban erőteljes hangot kap a vakmerőség negatív etikájának elítélése 
is, s ennek oka éppen Kemény tragikuma szubjektív motívumainak megvilágítása. (Kissé 
abszurd asszociációval élve, távoli rokona ennek Arany János eljátszáselmélete a Toldiban 
és más epikai műveiben.) 

„Az hirtelen dolgok nem igen állandók . . ."63 

„Nem lehet hirtelen, kell ahhoz halasztás 
Mig helyes tanáccsal lészen végszakasztás"64 

„Csak az szokott gyözödelmes lenni, 
Aki vállaira oly dolgot kezd venni, 
Melynek dicsérettel lehet végben menni, 
Ami lehetetlen, félre kell azt tenni 

Mert aki olyhoz nyúl idétlen elmével, 
Akinek nem bírhat végre erejével, 
Elszokott nyomatni a dolog terhével, 
Lesz kezdett munkája böcstelen végével.. ."65 

Ugyancsak a Kemény János kiemelt etikus funkcióját, a többi műnél erősebb morális 
tematikáját támasztja alá az, hogy a negyedik motívumként említhető „járulékos etika" 
is jóformán csak itt jelenik meg, ti. betétek tömege a ravaszságról, árulásról, színlelésről, szere
tetről, hűségről, türelemről, barátságról stb.66 

2. Küzdés — munka — hit — kitartás 
Az etikum másik, autonom és immanens forrására utalnak a fogalmak. Gyöngyösi az 

„általános emberi" olyan lényeges oldalairól ír betétek tucatjaiban, amelyek a nemesi költé
szet állandó motívumaivá váltak, és különösen Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty lírájában 

58 KJ/3/6/5. 
59 KJ/3/5/84. 
60 TZ/243. 
61TZ/325. 
62 TZ/302. 
63 KJ/I/4/5. 
64 KJ/I/4/35. 
65 KJ/II1/1/48-49. 
66 Idézetek mellőzésével: KJ: 1/2/67-68, 1/3/15, 11/3/61, H / 4 - 5 , 11/7/5, 11/7/31—34, 

II/9/2. 
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jutottak később még művészibb megfogalmazáshoz. Ez az etikai forrás a legfontosabb ténye
zője Gyöngyösi hőseszményének, az etikai struktúra második szintjének. Mindhárom műben 
lényegében azonos aránnyal, funkcióval jelentkezik ez a motívum; a lapokon keresztül idéz
hető betéttömegből csak néhányat említünk. Alapvető mondandójuk: az eredményért, győze
lemért áldozatot kell vállalni, a harcot végig kell küzdeni, a munkát a nemes jellemnek, etikai 
értelemben vett fáradság árán is állhatatosan viselni kell, csak így éri el a megérdemelt 
jutalmat, a pálmát. 

„Ami szép s jó, ahhoz könnyen nem juthatni, 
Méh dongása nélkül mézet nem szophatni, 
Az rózsát is tövis által szakaszthatni 
Savanyu iz nélkül édest nem tudhatni."67 

„Fáradva kell jutni a kedves dolgokhoz, 
Miképpen az bányász arany darabokhoz 

Nemes indulat nem gondol ezekkel 
Ordítson bár Eurus sikoltó szelekkel, 
Elkezdett dolgához lát vidám szemekkel.. ,"68 

„De az mihez mennél nehézben juthatni, 
Azt annál kedvesebb izzel kóstolhatni. ."69 

„Aki teljes hittel bizik ő dolgában, 
Ritkán csalatik az ő bizodalmában"70 

„Fáradsággal mennek a böcsös jók végben . . . "71 

Van azonban egy árnyalatnyi eltérés a Thököly-eposz „javára": itt statisztikailag kimu
tathatóan is erősebb — a nehézségek, baj, veszély hangoztatásával szemben — a küzdés, virtus, 
harc dicsőítése. Ennek is megvan a saját funkciója Thököly szabadságharcának offenzívája 
idején; ha megjelent volna a mű, epikába objektívált harci buzdító énekként is hathatott 
volna talán: 

„Körmös kézzel is kell hágni ott az fára, 
Lehull másként, de az dicsőség tárgyára 
így kell emelkedni, kinek nagy az ára"72 

„ még több űzés kívántatik"73 

„Ha a dicsőséget célul függesztetted 
Addig űzzed azt is, amig eljegyzetted."74 

„Az míg már az fegyver céljáig nem mehet 
Addig csendességet az haza nem vehet."75 

VI. 

Hőseszmény (Az erkölcsi struktúra második szintje) 
Az „általános etika" szintjén megfogalmazott morális elemekből építi fel Gyöngyösi azt 

a hőseszményét, amely a továbbiakban is jellemezni fogja a nemesi költészetet, gondoljunk 
67 MV/I/59. 
68 MV/11/229-30. 
69 MV/111/237. 
79 KJ/I/3/61. 
71 KJ/I/3/58. 
72TZ/168. 
73 TZ/23. 
74TZ/319. 
75TZ/467. 
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csak Berzsenyi személyre szóló ódáira. A hőskeresés, eszményteremtés funkciója azonban nem 
a nemzeti abszolutizmus Zrínyi-típusú keresése, hanem bizonyos önáltatás és szinte didaktikus 
példaképteremtés; amely egy — erkölcsi elveit tekintve — pozitív, csakhogy sohasem létezett 
„virtuális nemesség" képzetét idézi fel.76 

Gyöngyösi hőseinek jelleme két rétegből áll. Az első az általános etikai követelmények 
(lásd fentebb) — mintegy — „teljesítését" jelenti. Ebből a szempontból Gyöngyösi figurái 
teljesen egysíkúak, Wesselényi, Eszterházy, Kemény, Thököly jellemzésekor ugyanazok a 
fordulatok ismétlődnek, szinte szószerint. Pl: 

„Nemcsak honn, de kinn is okosult értelem, 
Józan ész, ért tanács, vigyázó figyelem, 
Egyaránt mértéklett büntetés s kegyelem, 
Az hol kell keménység, s hol kell engedelem. 
Látás, hallás, derék dolgokban forgással, 
Mindkét szerencsének ízét kóstolással 
Azokban nagy szive meg nem változással, 
Jó hir s név felelőié kedves hangozással, 
Igaz hazai vér, abban buzgó készség 
Viselt dolgaiért méltó érdemesség, 
Mind kézzel s mind fővel keresett dicsőség 
S más számláihatatlan jókbul való bővség."77 

Megegyeznek tehát Gyöngyösi alakjai az etikum mindkét forrásának birtoklásában. 
Ezzel azonban még nem lesznek hősök, mindegyik esetében valami többletet is ad a költő, 
vagyis az erkölcsi minimumból erkölcsi maximumot formál. S ezen a szinten már gazdag 
változatosság jellemzi a főhősöket. 

Jeleztük, hogy Gyöngyösi tipikus visszatükrözője annak a folyamatnak, amely a közép
nemességnek a familiáris kötöttségekből való kiszabadulását, rendi önállósulását mutatja. 
Munkásságának egésze, költészetének legjellemzőbb tendenciái a rendiség jegyeit viselik 
magukon, néhány mellékes eleme azonban még a familiáris formát (de semmiképpen sem a 
tartalmat). Ezek az elemek is eltűnnek művei fejlődési sorát tekintve, párhuzamosan a nemesi
rendi- nacionalista frazeológia megerősödésével. 

Az erkölcsi maximum általános kerete: 

„Kit a nemes erkölcs szárnyain emelget 
Alacsony dolgokat megvét s nem emleget, 
Hanem magasra vágy, s olyakhoz közelget, 
Kik, mint az láng, célul függesztik az eget"78 

(S mennyire „örök" motívum ez a nemesi költészetben ! Berzsenyi A reggel című verse 
ngyanezt a gondolatot fejezi ki, csakhogy itt ezt az eszményt a költő már magára vonatkoz
tatja: 

„A rablelkek örök setétségben 
Bolyongnak a denevérekkel: 
Nem nézhetnek a dicső napfénybe 
Örök éjhez szokott szemekkel. 

76 Berzsenyi hős eszményéről és a virtuális nemesség fogalmáról lásd MERÉNYI OSZKÁR: 
Berzsenyi Dániel. Bp. 1966. 77 P/55-57. 

78 MV/I/107. 
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A nagy lélek önként az aetherben 
Héjáztatja szabad szárnyait, 
Nem tartja itt fojtva porkötélben 
Az égi tüz néma lángjait. 
Nem tébolyog gót épületeken 
Az éjjeli vak madarakkal; 
Feljebb evez a nagy Alpeseken 
A nap felé úszó sasokkal.") 

Ehhez a hó'scszménykerethez a Murányi Vénuszban — mint differencia specifika — a 
hűség kritériuma járul, s itt nem a Habsburg-hűség a lényeg — mint említettük már —, ha
nem a hűségnek általános etikai követelménye. S ez itt valóban magán viseli Gyöngyösi 
„formai familiaritásá"-nak jegyét, hiszen a költő mintegy magából kivetítve teszi eszménnyé 
ezt a „hűség"-et. 

A Kemény Jánosban a katonai virtus és a hazáért való önfeláldozás válik a hős sajátos 
tulajdonságává, mintegy életével is példázva, de verbálisan is kimondva a fejedelem jellem
zésekor: 

„Azért hazájának tovább is dolgában 
Serénykedik Kemény, s fárad oltalmában 
Azt tartván öröknek múló világában, 
Ha jó hirt s nevet nyer élete folytában."79 

Kemény haldoklásának lírai jelenetéből: 

„Nem bírhatván tovább sok sebét testének, 
Lőn végre eleste s vége életének 
így pecsélette meg édes hazájához 
Szives szeretetit,.. ."80 

Balassira emlékeztető, tavaszi élettel teli „friss" hangulatú sorokban mutatja be a vitézek 
harc előtti készülődését: 

„örömében lovát sok vitéz ugratja, 
S mint ha harcon volna, máris ugy forgatja, 
Tolla vitorláját a szél hajtogatja, 
Nyereség reménye a szivét izgatja. 

Hogy megvagdalkozzék, kész arra minden kar 
Van rajtok sok farkas, mely majd törököt mar, 
Alig várja szivek, hogy érkezzék a tar, 
Vitézséget tenni mindenike akar"81 

A Kemény Jánosban jelenik meg a „haza" olykor már frázisszerű állandó emlegetése, 
elengedhetetlen tartozékaként a „nemesi vér" hasonlóan sztereotip, s egyre dagályosabbá és 
hivalkodóvá váló fordulatához. 

79KJ/III/5/28. 
80 KJ/IH/6/114—115. 
81 KJ/III/6/15-16. 
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„A nemességben is forr az ősi jó vér"82 

„ . . . aki böcsüli a szép böcsületet, 
Visel nemesi vért s hazaszeretetet, 
A jó hirre s névre vészen lélegzetet, 
Nem tudja kímélni azért az életet."83 

Űj motívum a Thököly-eposzban az erkölcsi nagyság születési, vérszerinti leszárma
zása, a gyermekkorban is kiütköző nagyrahivatottság. Mindez Gyöngyösinél nem egyszerűen 
a fejedelem magasztalására szolgáló retorikus fordulat, hanem a teljesen eluralkodó rendi
nacionalista szemlélet tipikus eleme: 

„Nem az mesterségnek müvén építtetik 
Az nagy szű és nemes erkölcs, de születik 
És az természetnek üllőjén veretik, 
Annak utána csak jó rendben vétetik. 

Még az pólya-kötél alól kimutatja 
Magát az nemes vér jeles indulatja 

Ilyen szüleményi mert az természetnek 
Sokáig lappangó helyben nem lehetnek, 
Sok eleve adott jele kél ezeknek, 
Az melyek cégéri nemesi véreknek"84 

Hosszan idézhetnénk a Thököly hősiességére vonatkozó részeket, melyeknek központi 
gondolata három sztereotip fogalom köré épül igen ügyes nyelvi fordulattal: „pálya, próba, 
pálma". Ezek logikai kapcsolatot jelentenek: a pályán végzett hősi próba végre meghozza a 
fejedelmi nagyságnak a pálmát. 

A hősiességnek két genetikai tényezőjét nevezi meg Gyöngyösi: mint előfeltétel szükséges 
a származásból eredő, ősöktől származó nemesi vér, de azért ez nem elég — s ez némileg tom
pítja a dagályos nemesi gőg negatív élét —: a saját, egyéni virtus is elengedhetetlen: 

„Hullanak sugári akármely nemzetnek, 
Ha azok csak ősi tollal füzetnek, 
Maga szép érdemin, az kik épétetnek 
Azok ereivel magasban mehetnek."85 

VII. 

Rendi nacionalizmus (Az etikai struktúra harmadik rétege) 
Gyöngyösi köznemesi szemléletének negyedik bizonyítékához érkeztünk el. Míg az 

etikai struktúra első lépcsőfoka Gyöngyösi általános erkölcsi nézeteire, második foka az esz
ményi hősi egyéniségről alkotott elképzeléseire mutatott rá, addig ez a harmadik réteg a rendi 

82 KJ/II1/6/58. 
83 KJ/II 1/5/10. 
84TZ/124-127. 
85TZ/199. 
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közösségről formált tudatáról ad világos fogalmat. Vagyis itt jutottunk el elemzésünk legmaga
sabb szintjére, ahol közvetlenül kifejeződnek Gyöngyösi középnemesi beállítottságának 
elemei. 

Háromoldalú ez a rendi szemlélet; a múltra, a jelenre és az eszményi közösségre vonat
kozó síkokra bonthatjuk belső struktúráját. 

1. Történelemszemlélet 
A rendi szemlélet modelljének eme első láncszeme rögtön kimutatja a három eposz 

közötti különbséget. A Murányi Vénuszban (a mű általánosan is még tompább nemesi szemlé
letének megfelelően) semmi említés nem történik történelmi múltunkról. A másik két műben 
viszont már feltűnnek a nemesi múltszemlélet közismert eszményítő vonásai: 

„A mi őseink is hajdan Scythiával 
Ha megelégedvén, s annak határával, 
Ki nem jöttek volna onnét Attilával, 
Nem zengne az világ most hírek hangjával. 
A hét kapitány is azután kijővén, 
A szép dicsőségre bennek a vér fővén, 
Nyilakat sok külső országokra lővén, 
Jártak s kőitek, azzal örök hirek nővén. 
Miért hiresb Mátyás a több királyoknál? 
Azért, mert nem hevert csak a magyaroknál, 
Hanem sok idegen külső országoknál 
Forgatta fegyverét, próbált, s nyert azoknál. 
A Rákóczi György is ezek példájával, 
Az örök hír, s névre buzgó vágyásával, 
Nem elégedvén meg saját országával, 
A lengyelek ellen készül táborával."86 

Vagy: 
,,Ez a haza fénylett tíz szép királysággal 

Széles birodalma féletett mindentül 
Rettegett sok ország ez hires nemzetiül 

Diadalmas kardja valamelyre fordult, 
Kezére az gazdag préda ugyan tódult 

Az széles világon hires volt fegyvere . . ."87 

Ez a múlt erényeit csak a katonai virtusban látó, öncsaló gőgös nacionalizmus — mely Thököly 
idejében hozzájárult ugyan bizonyos nemzeti összetartás szuggerálásához, de később szembe
tűnően reakcióssá vált — a lehető legtisztábban jelent meg Gyöngyösi költészetében: 

„Ösmérjék meg most is az magyar kard élét, 
Ki régen is soknak vágta ki az bélét, 
Tartományoknak is csonkította szélét 
Egyéb prédát is nyert azoktul sokfélét."88 

86 KJ/11/1/30-33. 
87TZ/101—107. 
88TZ/81. 
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Sajnálatos módon ez a nacionalizmus olykor átcsapott az idegen hódítások „erkölcsi" igazo
lásába (láttuk, Mátyásban is csak ezt értékelte): 

„A nagy szü s nemes vér magos dolgokra vágy, 
Az haza porában csak heverni nem hagy, 
Alacsony szivü az, s minden dolgában lágy, 
Kit mindenkor nyugtat csak honjabéli ágy. 

Szerzik azt hirt, nevet idegen helyekben, 
Amelynél drágább kincs nincsen az életben . . ,"89 

2. Jelenszemlélet: az „elfajzás" 

Felesleges bizonyítani, hogy mennyire tipikusan nemesi gondolatvilágot tükröz a múlt 
és jelen ilyen értelmű szembeállítása, melyben a veszélyes az volt, hogy a nemesi rend „erkölcsi" 
hanyatlását a nemesi költészet az egész nemzetre szóló érvénnyel terjesztette ki. 

Alapélménye volt ez az „elfajzás" a XVI. és XVII. század költészetének. Csakhogy 
amíg a mezővárosi reformáció énekszerzői osztályharcos tudatossággal rámutattak ennek 
tényleges, vagy legalábbis megközelítően valódi osztályokaira, addig a nemesi költészet erkölcsi 
motívumokra és a külső kényszerítő erőkre hivatkozott évszázadokon keresztül. 

Kisfaludy Sándor a XIX. század legelején így írt a Somlóban: 

„ őseitől 
A magyar, a mostani 
Azoktól, kik fenn laktak, — ez 
Be el tudott fajazni! 
Be leszállott a magasról 
Természete, termete 
Szerencséje, tehetsége 
Hire, neve, kellete!" 

Gyöngyösi az elfajzásnak két fő motívumát jelölte meg: a belső erkölcsi tényezőket és a külső 
(gazdasági, politikai, jogi stb.) okokat. Természetesen a kettő Gyöngyösi tudatában is kiegé
szíti egymást, dinamikus ok-okozati viszonyba épülnek be, de azért világosan elkülöníthetők. 

Ha a három epikus költemény elfajzás-modelljét összevetjük, azonnal szembetűnnek 
az eltérések. 

Már a Murányi Vénuszban is teljes kifejlettségében szólal meg ez a gondolat: 

„Veszni tért kis hazánk, forgasz mely sok kockán, 
Hány felé vetett már az szerencse sarkán! 
Hol egy ellenségnek, hol másnak vagy markán, 
Régi szép épséged mely miatt áll csonkán."90 

Az irodalomtörténészek fülét legtöbbször megragadó kivételes szépségű sorok még kevéssé 
sugallják a rendi-nemesi szemléletet. Az okokat Gyöngyösi e művében az „egyenetlenségiben 
és a sok „újság"-ban jelöli meg; hasonlóan gondolkodott majd későbbi hű követője, Gvadanyi 
is. 

89 KJ/11/1/22-23. 
90MV/I/2S. 
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„Az egyenetlenség ártalmas mindenben 

Az egyenetlenség forralt olyan lúgot, 
Kitől végre soknak füle jajra zúgott".91 

„Az egyenetlenség vert fészket szívekben 
Mint hold folta s tölte, változik mindenben."92 

De már ugyanebben a műben előbukkan a „nemesi" vonatkozás is: 

„Oh, az régiektül elfajzott nemzetség, 
Híredben s nevedben korcsosult nemesség! 
Miolta köztetek nincs az egyenlőség, 
Ily rútul azolta prédál az ellenség."93 

Megdöbbentő konzervativizmusra mutatnak a következő sorok: 

„Hiában: megrögzött az vad erkölcs benned, 
Az újságok nélkül nehéz már ellenned, 
Noha hasznosb volna ezt is félretenned, 
Most végre is ezért kell veszélyre menned."94 

„Oly változásokat fajzott az sok újság, 
Hogy majd pad alá hullt a régi méltóság" 

ti. Rómában, s ez uralkodik most a magyar nemesség között is. Tanulság tehát Gyöngyösi szerint: 

„Nem nevel semmi jót az ujság-követés, 
Szű maró s félelmes, gonosz az pártütés."95 

Még jobban felduzzad ez a problematika — érthetően — a Kemény Jánosban. A „condorlott 
haza" jelenlegi állapotának itt is az az általános erkölcsi oka, hogy 

„A magyarokban is nincs a régi jó vér, 
Meghűlt szivek heve, tágas szállást nem kér 

Messze hűlt erkölcse vitéz eleitől 
S azok dicséretes cselekedetitől, 
Elfajzott mint kába sólyom nemzetitől 
S jó hirnév kereső régi nagy őseitől."96 

A Murányi Vénusz c. költeménnyel szemben azonban itt már az elfajzás motívumainak rész
letes felsorolását is megkapjuk; teljes kifejlettségben áll előttünk az „átkos visszavonás" 
gondolatköre, mely a kuruc költészet utáni elnémulást követően majd a felvilágosodás korában 
kap újra szenvedélyes kifejező erőt.97 

91 MV/I/34—35. 
92 M/1/42. 
93 MV/I/29. 
94 MV/I/33. 
95 MV/I/37-38. 
96 KJ/III/4 a kimaradt 9—10. versszak 
97 Vö.: MEZEI MÁRTA: Történelemszemlélet a magyar felvilágosodás korában. Bp. 1958. 
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A katonai virtus hiánya — amit Zrínyi is hangsúlyozott — ilyen kifakadásra készteti 
Gyöngyösit: 

„Vajha Mátyás király a magyar hadakot 
Látná most, s azoknak rendetlen voltokot, 
Szép nemességekből fajzott rút korcsokot 
Minémü szemekkel nézhetné azokot."98 

Vakmerőség, gyávaság, pártoskodás, elbizakodottság, késlekedés, széthúzás — tucatjával idéz
hető — keserű ostorozása tölti meg a Kemény-eposz elfajzás-modelljének nagyrészét; főleg 
azt a legharciasabb 31 versszakot, amely az első, 1693-as kiadásból, érthető óvatosságból 
kimaradt." 

Kemény háborújának, függetlenségi harcának bukása is részben ezzel az erkölcsi hiba
sorozattal van indokolva: ügyes költői fogással magyarázza meg Gyöngyösi a fejedelem hirte
len Habsburg-tájékozódását és szövetségkeresését. Míg az eposz forrásául szolgáló Bethlen 
János-féle történetben Kemény már „eredendően" elhatározta, hogy németpárti lesz;100 addig 
Gyöngyösi ezt azzal magyarázza, hogy Budai Péter hazug pártoskodása (II. könyv, 2. rész) 
tette semmivé Kemény politikai tekintélyét a porta előtt, s így kényszerűségből kérte Monte-
cuccoli támogatását. 

A Kemény-eposz egy tragikus bukást, egy már bekövetkezett végzetes vereséget mond 
el, jogos tehát — Gyöngyösi szempontjából — a németek felelősségre vonása mellett a morális 
okok keresése; mintegy tanulságul a jelennek. S ha elfogadjuk Windisch Éva feltételezését, 
hogy a mű a Wesselényi-féle összeesküvés erkölcsi támogatását is jelenti, akkor bele kell 
értenünk ezt a józan figyelmeztetést is: nehogy elhamarkodottan, vakmerően vágjanak bele a 
főnemesek az áldozatokat követelő és bizonytalan kimenetelű harcba. 

A Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságában, a Palinodiával együtt már nem annyira 
elfajzásról, hanem inkább elesetíségről van szó; s ennek okait Gyöngyösi — szemmel láthatóan — 
más tényezőkben látja, mint a Kemény-eposzban: a külső segítség hiányát, árulást, a nemesi 
nemzet magára maradását, az ősi törvényesség abszolutórikus megsértését, a nemesi adó
mentesség durva semmibevevését említi. 

A nemzetnek . . . 

„Minthogy nincs senkitől kevánt segétsége 
Hanyatlani is kezd régi dicsősége"101 

„Ki jól védelmezze, nincs egy is oly gyámol"102 

„Keserves adózás volt az szabad népen 
Régi törvényiben ron ta to t t . . . ."103 

A condorlott hazának, Thököly idejéig. . . 

„ . . . nagy rabság vala állapotja 
Az mint sok szokatlan terhe megmutatja"104 

98 KJ/III/4 a kimaradt 27. v. 
" A KJ idevonatkozó betéteiből a már többször idézett 31 versszakon kívül: 11/2/25, 

II1/2/9-10, II1/4/69, II1/6/36-37, II1/4/65, II1/6/39. 
íoo v . WINDISCH ÉVA: I. m. 
101TZ/112. 
102TZ/114. 
103TZ/137. 
104TZ/344. 
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A múltban a nemességnek: 

„Nem volt semmi pórság szép szabadságában, 
Az kit vérrel szerzett sok viadaljában."105 

A Thököly-eposz jelenti tehát a rendi szemlélet felelősség alól kibúvó, a terheket másokra 
áthárító reakciós gondolatiságának betetőzését; mégha ez a szemlélet akkor és ott, funkciójában 
pozitív is volt, hiszen a nemességet (szemben a Kemény-művel) most — a tettek idején — nem 
erkölcsi önvizsgálatra, hanem a külső erők bátor, fegyveres letörésére, az elesettség idegen 
eredetű okainak harcos felszámolására serkentette. 

3. A rendi közösség eszménye 

Elérkeztünk bizonyítékaink legutolsó láncszeméhez. E kérdésben újra teljes mértékű 
összhang tapasztalható Gyöngyösi művei között, mindegyikből egyaránt kitűnik, de verbáli
san „harsog is" a népi felkelés gyűlölete, a békesség és törvényesség óhaja, a kereskedelem 
szabadságának vágya, a rendi merkantil-nacionalista érdekeknek mindenek fölé való 
helyezése. 

A magyar középnemes retteg a parasztforradalomtól, s teljes joggal. Még Vörösmarty 
Zalánjában is kíméletlen undorraFszól a költő a népfelkelésről; s nem véletlen az sem, hogy a 
polgári tájékozódású, centralista, tipikusan rendiségellenes Eötvös az első a nemesi írók közül, 
aki — ha szimpatizálni nem is képes, — de reálisan látni s megérteni legalább tudja Dózsáék 
forradalmát. S Gyöngyösi? 

„Ha láttál valaha paraszt zendületet, 
Egyben-rohanások kit elől vehetett 
Űzik s rikoltások az égig mehetett, 
Vélnél köztök lenni végső ítéletet. 

Az ki mit ragadhat, úgy támad ellene, 
Nincs parasztok között, az ki kiméllene, 
Nem vizsgálják ők azt, ki mit érdemelene, 
Többet is fizetnek, hogy sem mit kellene."106 

(Vagyis: van aki talán megérdemli a nemesek közül ezt a terrort?!) Gyöngyösi ideálvilága a 
csendes békesség, mint amilyen Cupido házatáján is uralkodik: 

„ . . . békesség, öröm, szabadság sétálnak 
Semmi háborító eszközt nem találnak."107 

- ez az eszménye, 
hiszen: „Békességgel épül az termő mezőség",108 mely a pénzért eszelősen rajongó,109 a major
sági gazdálkodásból meggazdagodott középnemes számára a hasznot hajtja. 

Ha ezt a békességet veszély fenyegeti, a nemes hajlandó fegyvert fogni, de a legcseké
lyebb remények felcsillanása esetén is kész bármilyen kompromisszumra. Ezért első „fegyver" 
a rendiség védelmében mindig a rendi országgyűlés, ahol a nemesség, sérelmi politikájával 
valójában nem ér el mást, csak a haladóbb követelések elhallgattatását. Az országgyűlés, a 

105 TZ/104. 
106 MV/111/162—163. 
107 MV/I/168. 
108 MV/I/13. 
109 MV/11/104-109. 
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középnemesi rendiség eme legfontosabb fóruma és eszménye, ezért került tehát Gyöngyösi 
három művének is a középpontjába. A Kemény János, a Palinódia és a Thököly-eposz is egy-
egy fontos országgyűlés köré építi gondolatiságát: 

„ . . . az országnak hirdetik gyűlését 
Hogy ott meghallhassák mindennek tetszését, 
Mint orvosolhassák seresét.. . " n o 

Majd heves csatározások után bekövetkezik 

„Lassan minden rendnek szép megegyezése 
És az gyűlésnek is azután végzése . . .",1U és 
„Megtér az jó üdő, az kévánt békesség, 
Megszűnik az fegyver, nem lészen ellenség, 
Mint Saturnus alatt, követ oly egyezség."112 

S így a nemesség eljutott ahhoz az eszményi szituációhoz, amikor 

„Minden kereskedő s utazó bátran járt, 
Szabados útja volt, nem félt, hogy valljon kárt, 
Fáradozásábúl szép nyereséget várt, 
Hasznával töltötte mind a telet, s mind a nyárt."113 

A kör bezárult. Előttünk áll Gyöngyösi István, a magyar középnemesség első igazán nagy és — 
vitathatatlanul — művészi vénájú költője, aki képes volt kifejezni osztálya „legigazibb" 
érdekeit a politikai nézetek, erkölcsi eszmények epikába objektíválásával; és évszázadokig 
ható „szépmíves" költészetével döntő szerepet vitt a nemesi gondolkodásmód irodalmi 
tudatosításában. 

VIII. 

Nem véletlen az sem, hogy éppen Gyöngyösire várt ez a kezdeményező szerep. 
A magyar irodalom fővonala (mind az alkotás, mind a befogadás oldaláról) a XVII. 

századig főnemesi osztálybázisú volt. Ezt a főnemesi kultúrát kellett átültetni a középréte
gekbe ahhoz, hogy a világi szépirodalom véglegesen elnyerje polgárjogát, és — legalább az 
uralkodó osztályon belül — közkinccsé váljon. A XVII. században a középnemesség végleg 
kiszakadt familiáris függőségi viszonyából, önálló gazdasági ereje fokozatosan kitermelte — 
felépítményi szinten — a szilárd rendi tudatformát, a középnemesi nacionalizmust. Mindennek 
irodalmi megfogalmazása azonban csak úgy volt lehetséges, ha az alapvetően főnemesi jellegű 
szépirodalmat végre a középnemesség is „kisajátítja". 

Ez a bizonyos — Horváth János kedvenc kifejezésével élve — „leszállás" csak egy olyan 
íróegyéniség révén valósulhatott meg, aki átmeneti figura volt; aki középnemesi származással, 
megyei hivatallal, rendi tudattal s mindezt alátámasztandó: gyarapodó vagyonnal rendelke
zett, viszont ifjúkorának életformájából következően a legmagasabb szinten elsajátította a 
főúri műveltséget, a barokk kultúrát. 

110 KJ/II1/2/22. 
111TZ/485. 
112TZ/411. 
113 KJ/11/1/9. 
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A főúri kultúra, középnemesi osztályalapra és tudatstruktúrára kerülve, lényeges 
felpezsdülést idézett elő a nemzet irodalmi életében, mintegy évszázadokra megalapozva lite
ratúránk további útját. 

S e folyamatban az „öntudatlan" elindító szerepe Gyöngyösinek jutott. 
így kell értelmeznünk Arany János sokat idézett halhatatlan szavait: Zrínyi „szakít 

a magyar költészet múltjával, a verses históriáktól egy hatalmas ugrással az epopeia csúcsára 
szökik . . . Gyöngyösi magábaszedi a hagyományt, vérévé teszi, áthasonítja. Zrínyi megelőzte 
korát, de nem hatott rá, Gyöngyösi megtalálta a magáét és előbbre vitte."114 

Amikor Gyöngyösit e tanulmányban megpróbáltuk új megvilágításba helyezni, nem 
volt célkitűzésünk, hogy jelentőségét túlértékeljük, sőt akár többre is, mint ahogy ezt eddig 
marxista irodalomtörténetírásunk tette. 

Csupán a Gyöngyösi-értelmezés más szempontjainak megvilágítására tettünk szerény 
kísérletet. 

Péter Agárdi 

ISTVÁN GYÖNGYÖSI ET L'ORDRE FÉODAL DE LA 
NOBLESSE MOYENNE 

István Gyöngyösi (1629 — 1704) était, á cőté de Miklós Zrínyi — poéte national épique 
héroique — la plus illustre figure de la poésie baroque hongroise du XVIIe siécle. Dans ses 
poémes épiques il chanta les événements de l'histoire contemporaine, les figures illustres et le 
mariage de raison dans la plupart politique de celles-ci, dans un style voisin au baroque euro-
péen et le plus raffiné en Hongrie, en laissant plusieurs imitateurs jouissant d'une grandé 
popularité passionnée pendant 150 ans environ. 

Dans l'histoire littéraire hongroise, de Gyöngyösi, l'opinion se résumait jusqu'á notre 
époque en la conclusion que le poéte était un commensal changeant ses protecteurs et ses 
opinions politiques qui, conséquemment, a exprimé dans ses ouvrages, bien que par une vigueur 
artistique incontestable, des tendances diamétralement opposées. 

Dans son étude, l'auteur s'est proposé pour but en premier lieu de souligner: Gyöngyösi 
n'était par un poéte courtisan inconséquent, mais bien au contraire, il exprimait les idéaux de 
la noblesse moyenne — laquelle avait obtenu á cetté époque, au XVIIe siécle définitivement 
son indépendance en tant qu'ordre du régime féodal et conséquemment les doctrines indé-
pendantes féodales de cetté couche commengaient encore á se dessiner. Dans les opinions 
politiques contraires c'était cetté conception de la noblesse moyenne qui se concrétisait, 
mais au fond de laquelle on trouve toujours l'attitude poétique et féodale á la fois consé-
quente qui l'emporte, préte á sacrifier tout á l'idée de l'indépendance de la noblesse, aspirant 
á l'accroissement paisible de fortune. On y trouve encore la conception éthique, l'idéal du 
héros, la maniére de voir du passé le nationalisme, dönt la formulation poétique a caractérisé 
sur un haut niveau la littérature hongroise jusqu'au milieu du XIX e siécle. 

114 ABANY JÁNOS: i. m. 
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