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Gyöngyösi Árva Pál tudóskodó verses gúnyirata 
 
Otrokocsi Fóris Ferenc (1648–1718) neve ismert a régi könyvek kutatói 
előtt,1 de úgy tűnik, a nevében rejlő metaforikát, szójátékot eddig kevesen 
aknázták ki. A kora újkori lelkész élettörténete fordulatos: előbb hitvédő 
kálvinista lelkész, útján egészen a gályákig jut; majd a felekezeti unió kép-
viselője, s végül harcos katolikus jogtanárként fejezte be életét. A félelme-
tes mennyiségű és műfajú életmű gyakran vitára ösztökélte annak kortárs 
olvasóját, egy most talált könyvbejegyzés szerint pedig ez akár poétikai 
formát is ölthetett. Otrokocsi sokat vitatott művének, a kétkötetes Origines 
Hungaricae (1693) című kiadványnak a sárospataki könyvtárban őrzött 
példányában, az első kötet első előzéklapja verzóján olvasható a következő 
vers és referencia.2 

 
Foris! saepe dictum: Ne vagare foris. Rom. 12:33 1 Cor. 4:6.4 

Contine te infra scripta: si te noris. 2Cor. 10; 13.5 
Namsi ita quaeres clarescere in foris. Apoc. 21:8. 27.6 

Eris die Crisis realiter foris. Apoc. 22:15.7 
Otrokotsi tandem vere eris Foris. Apoc. 20.8 

 
Foris, hagyva vagyon: Ne kalandozz kívűl. 
Bölcselkedned nem jó Szent Íráson felűl, 

Mert ha csak hirt ’s nevet vadássz illy mód nélkűl 
Fóris lészen amaz szent Városon kívűl. 

                                                   
1  ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi 

Sándor. Bp., 1977. (3. jav. kiadás) (továbbiakban: ZOVÁNYI, 1977.) 446–448. p. 
2  RMK II, 3797. Ennek példányai: Sárospataki Református Kollégium Könyvtárának 

Kézirattára. I. 913/a–b. 
3  A szöveg megadásához a legújabb, online Károly-fordítást használtam. Róm 12,3: 

„Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb 
ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint 
az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” 

4  1Kor 4,6: „Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra ti érette-
tek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annakfelette ami írva van, nem kell bölcsel-
kedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.” 

5  2Kor 10,13: „De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem ama mérőzsinór mértéke 
szerint, amelyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk. 

6  Jel 21,8: „A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és 
paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azok-
nak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál”. Jel 21,27: „És 
nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselek-
szik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé”. 

7  Jel 22,15: „De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és 
a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot”. 

8  Itt nincs versszám megjelölve, de ide több hely is illik (pl. az előző két textust előző 9–
10, 14–15). Mivel a latin szöveg a végső külső helyre utal, ezért a 10. verset választot-
tam ide. Jelen 20,10: „És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, 
ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örök-
ké.” 
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A szépen ívelt kerekded s a kezdőbetűknél kacskaringós formájú ka-

rakterek jó íráskészséget, 18. századi szókészletet és helyesírási képet mu-
tatnak. A szöveg után álló jegyzet a szöveghelyet megadta, de a másoló 
nevét nem:„Ex MSS. Paul Gyöngyössi SS. Th. Doctor. Presbiter Eccl. Angli-
canae etcet[era]”. Ez alapján a vers kéziratos vagy nyomtatott forrása nem 
beazonosítható, és az sem, hogy mind a két szövegnek egyazon szerzője 
van-e, vagy a fordítást (ami egy erőteljes átirat) netán más alkotta. Elfo-
gadva az attribúciót, a vers(ek) feltételezett írójaként egy másik ismert 
tudós arc sejlik fel előttünk: Gyöngyösi Árva Pál református lelkészé 
(1668–1743). Az ő életrajza sem kevésbé kacifántos, mint az ebben a szö-
vegben poétikailag megtromfolt Otrokocsié. A hosszú külföldi tanulmányút 
zárásaként Angliában felavatták lelkésznek, ezt pedig itthon nem fogadták 
el, s hazai felszentelést vártak el tőle. Egyházi vita, per s a kerületből való 
eltávolítás lett belőle. Egy másik vitája még rosszabbul ért véget: börtönbe 
jutott Gyöngyösi, halálra ítélték. Amikor kegyelemmel távozhatott, német 
földre menekült, s végül az odera-frankfurti egyetem tanáraként fejezte be 
életét.9 

Az egzaltált életúthoz itt viták és rágalmazási per egyaránt kapcsoló-
dik. Az oxfordi tanárokhoz írt leveleit ismerjük, és a szociniánusok elleni, 
rejtőnév mögé bújt polemiáját is.10 A korábbi kiutasítás és a halálra szen-
tenciázás oka egyaránt éppen egy gúnyvers szerzőségének Gyöngyösihez 
kapcsolása volt (az előbbi derecskei esetben bizonyosan, az utóbbi kassai 
lelkészsége idején inkább koncepciózusan).11 A Gyöngyösihez kötött civó-
dások világába ez az Otrokocsi nevével játszó, pasquillus-hangon megszó-
laló retorikus vers beleillik. Jellemzői ennek a narrációnak: a bibliai citá-
tumok parafrázisa, a latin foris ’távol, távoli, külső’ jelentésű szó 
szófajváltásai (hol cognomen, hol névszó, melléknév, határozószó), meg-
spékelve egy erőteljes apokaliptikus ítélettel. 

A versnek a fenti személyekhez kötését erősíti több faktor. Egyrészt az 
a történeti helyzet, hogy mindketten, a vádolt és a vádló korábbról ismer-
hették egymást: gyöngyösi és rimaszécsi szülővárosok esetén nem irreális 
feltevés. Gyöngyösön pedig biztos, hogy találkozott a 13 éves Gyöngyösi a 
felnőtt lelkésszel, aki 1681-től kezdett e városban szolgálni. Az Origines 
megjelenésekor Otrokocsi már külföldön élt, Gyöngyösi Árva Pál pedig 
még Debrecenben tanult. Előbbi a hazajövetele után nem sokkal (1694) 
katolizált, s tovább publikált, szövegeit pedig régi kálvinista barátainak és 
iskoláinak is megküldte.12   Utóbbi lelkész pedig mindazokon az egyeteme- 

                                                   
9  ZOVÁNYI, 1977. 482–483. p. 
10  A ’Dialithus’ álnéven írt munkájáról ld.: SZIGETI JENŐ: Levelek egy álnéven megjelent 

régi magyar könyvről. In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 149–155. p.; WIX GYÖRGY-

NÉ: Régi magyar szerzők 1700-ig. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. Bp., 2008. 141., 314. p. 
11  KNAPP ÉVA: Poema satyricum: Egy magyar nyelvű alkalmi vers és történeti háttere 

1724-ből. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 2. szerk.: Csörsz Rumen István. 
Bp., 2013. 52–53. p. 

12  A DRK Nagykönyvtárában pl. a következő, a debreceni Collegium számára küldött 
szerzői kötetek tartoznak ide: Apocalyptica Tuba Quinta (1690, itt: RMK 121), 
Eirénikon (1692, itt: RMK 122), Theologia prophetica (1705, itt: RMK 224). A hason-
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ken megfordult, ahol elődje, és Oxfordból doktorátussal távozott. Mindket-
ten lelkészi, tanári és tudósi pályát is befutottak, egyaránt élénk visszhan-
got kiváltva. Ehhez képest is túl kemény hangú ítéletnek tűnik a vers: az 
áttérést leszámítva hasonló karriert elérő fiatalember beszél arról, hogy a 
dicsőséghajhászással, tudóskodással kívül lehet rekedni az Isten Anya-
szentegyházán. A vers keletkezési idejéről nem tudunk. De ha a második 
vers, a magyar fordítás utolsó sorát nem Jeruzsálemre, hanem a földi vá-
rosra vonatkoztatjuk, akkor a vers rosszindulatú, személyeskedő éle nem-
csak általában az Otrokocsi tudósi értékére, sem esetleg az áttérését követő 
időszakára, hanem akár 1698 utánra is vonatkozhat: ekkor Otrokocsi már 
megírta a Roma civitas Dei című művét, amely szerint az Anyaszentegyház 
egyedüli letéteményese Róma. Mindenesetre különös mementója a vers 
profetikus zárógondolatainak, hogy a honi Anyaszentegyházon mindkette-
jüknek, vádolónak és vádoltnak sikerült kívül kerülnie. 

(Csorba Dávid) 
 

 

                                                                                                               
ló bejegyzéseket ld.: KNAPP ÉVA: Ismeretlen források Otrokocsi Foris Ferenc katolizá-
lásának kérdéséhez. In: Magyar Könyvszemle, 2006. 2. sz. 99–105. p. 


