
KRmKA

GYÖNGYÖSI ISTVÁN:
MÁRSSAL TÁRSOLKODÓ MURÁNYI
VÉNUS

A 17. század legnépszerűbb költőjének utó
. élete ugyancsak változatosra sikerült. Sokáip'"
ő volt a Költő, legalább öt-hat olvasói és íroi
nemzedék ízlését elégítette ki, illetve formál

. ta. Azután Zrínyivel állította szembe, és taszí
. totta egyúttal homályba Kazinczy történelem

fölött lebe$ő klasszicista ízlése : az ő és köve -
tőinek erosnek bizonyult, erősebbnek még
Arany János értő szereteténél is, akit pedig
igazán nem lehetett volna Zrínyi iránti érzé
ketlenséggel vádolni. Hiába jelent meg száza
dunk első harmadában Badics Ferenc hatal
mas filológiai erudícióval és pontossággal ké
szített kritikai kiadása, Gyöngyösi költészete
szinte a legutóbbi időkig kimaradt az irodal
mi kánonból, és - kevés kivételtől eltekintve
- még mindig kompozíciótlanságát, terjen
gősségét, funkciótlan csapongását emlegették
még a szakemberek is.

Még Kosztolányi figyelme is kevésnek bi
zonyult sokáig az újraértékeléshez, ő pedig a
hányatott sorsú középnemesben, a mecénás
főurakhoz alkalmazkodó udvari emberben
fölfedezte a magyar nyelv egyik legnagyobb
műv ész ét, egy szétszaggatott korban a dia
lektusok fölött álló tudatos költőt, a szerep
mögé alázatosan elbújó és csak a művészetet

komolyan vevő literátort. Pár éve Kibédi Var
ga Aron szolgáltatott végre igazságot Gyön
gyösi poétikájának, széles európai háttér elé
állítva az általa alkalmazott epikus szerkesz
tésmódot, amelxben a retorika és a mitológia
bőséges hasznalata nem bűn, hanem erény,
műfaji követelmény. Most pedig e kiadás
egyreszt minden eddiginél jobb és hitelesebb
szöveget ad kezünkbe, másrészt minden ed
digi előzményhez képest mélyebben ágyazza
be a magyar irodalmi fejlődés folyamatába
Gyöngyösit. A sajtó alá rendezők ugyanis ta
láltak a debreceni Nagykönyvtárban egy
olyan példányt, amely a mű rengeteg sajt óhi
baval, magyarul nem tudó német nyomdász
által Kassán készített első kiadásához egyko
rú nyomtatott javításokat is tartalmaz. Igy a
Bad les-f éle kiadáshoz képest is sikerült né
hán y téves olvasatot kiküszöbölni, és sokszor
még a felező tizenkettes épségét is helyreállí
tan i. Emellett az utószóban [ankovics József
meggyőzően igazolja, hogy Gyöngyösi
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mennyire tudatosan nyúlt a magyar költésze
ti hagyományhoz. M édjával felhasználta Ti
nódit IS, akit pedig rímei kezdetlegessége mi
att kritizált, de jól ismerte és kiaknázta Balas
sit, Rimayt, Czobort, sőt a filológia álta l soká
ig ellenfelének beállított Zrínyi Miklós t is.
Mindezeket az egybecsengéseket, valamint a
rendkívül szétágazó és sok utá najárást igény
lő történeti, mitológiai és antik költői célzáso
kat, illetve vonatkozásokat a rendkívül bősé
ges jegyzetanyag tartalmazza. Mivel - mint
a kiadók maguk is megjegyzik - az elkövet
kező időkben nemigen vár ha tó Gyöngyösi
műveinek új kritikai kiadása, ez a mostani
edíció lehe t igen sokáig a Murányi Vénusszal
kapcsolatos kuta tások 1<iindulóponija. Emel
lett - és ezt tarijuk legfontosabb hasznának
- végre megadja az esélyt a mai olvasó nak.
hogy megismerkedjen a magyar költészet egy
szinte elfeledett remekmű v ével . A Murányi
VétlUS ugyanis - ha eltekintünk a mese alap
jául szolgáló történeti anekdotától, amely
egyébként óriási sikert aratott francia és ne
met nyelven is az akkori gáláns Európában
- a legsikerültebb példája annak, hogyan le
het a kiváltképpen hőseposzi tárgyat, vagyis
a várostrornot a nem-heroikus, hanem Cupi
dó uralma alatt álló erotikus költészet térfelé
re átj átszani. A virtuóz vállalkozásban van se
regszámla, csak éppen maroknyi kalandor in
dul a kertek alatt, hogy felmásszon a szerel
mes nő által lebocsátott lajtorján a várba; van
isteni tan ácskoz ás és közbeavatkozás is, csak
hogy itt Amor veszi védelmébe a szerel
meseket; van - de csak majdnem - véres
közelharc is, csakhogy itt Wesselényi vi tézei
csapnak össze majdnem a gyanakvó tót pa
rasztokkal; sőt még fenevaddal való küzde
lem is van (megint csak majdnem), ugyanis a
vérszomjas medvéket Wesselényi csak fiata l
korában csapdosta agyon kardda l, ezúttal a
macik megelégednek egy kis kődobálással a
randevúra igyekvő Wesselényire. Gyöngyösi
mindenesetre olyan ideális olvasót képzelt
magának, aki egyszerre tud gyönyörködni
Zrínyi eposzában és az ő művében is. Hogy
talált-e ilyet? Talán most már e kiadás jóvol
tából találhat. (A szöveget gondozta és a jegy
zeteket írta : [ankovics József és Nyerges Judit,
az utószót írta : [ankovics József)
(Balassi Kiadó, 1998)
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