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GY. SZABÓ ANDRÁS

„Minden nípnek az û nyelvín…”

„Tied vagyok én nagy haragomban, / nagy hûtlenség-
ben, szerelmes gondban / szomorúan magyar.” Vajon
tudatában vagyunk-e annak, amikor a Föl-földobott kõ
megejtõen egyszerû, sokkolóan szép sorait olvassuk,
hogy Ady e versében a régi magyar irodalom eszköztá-
rából merített? Költeményében a korban már kezdetle-
gesnek és primitívnek érzett ragrímeknek adja vissza is-
mét a méltóságát; nem a monotóniát, az egyhangúságot
látja bennük, hanem az ünnepélyességet. A tárgy emel-
kedettségéhez választja meg õket, egy olyan versben,
melyben a hazáról kell vallania. 

1594 májusában Esztergom falainál életét veszti Ba-
lassi Bálint a török elleni küzdelemben. Nem sokkal
utána, ugyanazon nyáron a haza védelmében meghal
testvéröccse, Ferenc is. A két fivért együtt temetik el a
Liptó megyei Hibbén, a család õsi sírboltjában. Rimay
János, Balassi Bálint tanítványa sírversében ekként bú-
csúzik tõlük: „Mint fogantak egy méhben, / Nyugosznak
egy sérben, / Hasonló történetben, véres sebben, / Örök
reménységben.”

Fel sem tûnik elõszörre a ragrímek jelenléte, annyira
megejt a kép, az egy anyaméhben fogant, közös sírbolt-
ban örök nyugalmat talált fivérekrõl, ám a sorok komor
pátosza végsõ soron ezeknek az „egyhangú” rímeknek
köszönhetõ.

Ugyancsak Ady él – ezt az eszközt is a régiségbõl
kölcsönözve – a kihangsúlyozandó szavaknak a szöve-
gen belüli kettõs megkötésével: egyszerre alkalmazva a
személyes névmást és a birtokos személyragot. „Én drá-
galátos palotám” – mondja Balassi. „Én iskolám, köszö-
nöm most neked” – ad hálát alma materének Ady Endre. 

A Krónikás ének 1918-ból címû verse – archaizálásá-
val – már nem is Balassi, hanem a még korábbi költõk,
Tinódi, Bornemisza Péter vagy a perlekedõ Sztárai Mi-
hály világát idézi:

Iszonyú dolgok mostan történülnek,
Népek népekkel egymás mellett gyûlnek,
Bûnösök és jók egyként keserülnek,
S ember hitei kivált meggyöngülnek. 
Ugyanebben a században Ady mellett Nagy László

fedezi fel ennek a szóképekben, szófordulatokban, fo-
némákban rendkívül gazdag és árnyalt régi magyar
nyelvnek az erõteljességét. Verseinek meghökkentõ új-
szerûsége legtöbbször az elfeledett s általa újra felfede-
zett poétikai eljárásoknak köszönhetõ. Ilyen az inver-
zió, a megbontott szórendiség, mellyel Zrínyi él gyak-

ran a Szigeti veszedelemben. Nagy László is kedveli ezt
a nyelvi-stilisztikai eszközt; feszítetté, nyugtalanná te-
szi versei világát a megszokottól eltérõ szórendiség.

A XV. század végéig mindössze három hosszabb lé-
legzetû vers maradt fenn, mondhatni teljes terjedelmé-
ben, magyar nyelven az utókorra. Az Ómagyar Mária-
siralom, az Idvezlégy kegyelmes Szent László kerál kez-
detû ének és egy Mátyás királyt méltató, s halála felett
kesergõ szép költemény, a Néhai való jó Mátyás király.

A Szent László-ének mind a mai napig él a csángók-
nál egy háromsoros változatban, ekként: „Ki él, meg-
áldjad, ki holt nyugosszad, / Ki messze, meghozzad, /
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerál.” Akkor is szép
volna ez a vers, ha szerzõje a középsõ sort így hagyo-
mányozta volna ránk: Ki messze jár, meghozzad. De a
sorban csak ez áll: messze – így ige nélkül; mi, olvasók
viszont odaérezzük az igét is. Ezzel a tömörített szerke-
zettel válik ünnepélyessé a szûk terjedelmû kis ima, a
csángók által õrzött régiségünk eme gyöngyszeme. 

Nagy László is ezt a nyelvi takarékosságot hozza
magával a régi évszázadokból. Figyeljük meg, korai
nyelvemlékeinkben alig találunk névelõt. Az Ómagyar
Mária-siralom egyetlen határozatlan névelõt õriz szö-
vegében, a XV. század végi Mátyás-emlékdal kilenc
versszaka mindössze két határozottat. Ismerünk olyan
tizenkét versszakos Nagy László-költeményt, melyben
négy névelõ szerepel (Himnusz minden idõben), a
Gyógyulj meg címû versében egyetlenegy sem.

Hiába a nyelvtudós Révai József, a történetíró Pray
György s az irodalom- és egyháztörténész Bod Péter
igyekezete, a XVIII. század, de a XIX. század elsõ két
évtizede is elfordul a régiségtõl, fel sem ismeri értékeit,
nem arra épít. Csokonai, aki korának legmûveltebb ma-
gyarja, kinek tanulmányértékû lábjegyzeteibõl, egyes
mûvekhez fûzött kommentárjaiból, értekezéseibõl külön
kis magyar irodalomtörténet rajzolódik ki, Kleist Ta-
vaszához írt elõbeszédében, a régi magyar irodalom
nagyjai között nem említí Balassi nevét. Kölcsey az el-
sõ, aki a reformkor küszöbén, a költõelõd sorsát, helyze-
tét is megérezve, elõször fordul egy gyönyörû versben
Balassi felé: „Fordítsd mosolygva rám még egyszer or-
cádat”. Õt valóban a szembesülés kényszere, a magyar
sors és történelem megismerésének parancsoló szüksége
viszi el a régiség legnagyobbjaihoz. Aztán jön Arany, aki
tanulmányaiban a tudós literátor szemével fedezi fel
ezt a teljességgel elfeledett, magára hagyott világot, bár
Zrínyi és Tasso címû méltán sokat emlegetett kulcs-
fontosságú akadémiai dolgozatában mégis elbizonytala-
nít minket a Balassi-recepció kérdésében, amikor ezt ír-
ja: (Tasso)…egy Dante, Petrarca, Ariosto gazdag örökö-
se, a mienk (Zrínyi) holmi Tinódiak, Ilosvaiak közvetlen



utódja.” A láncolatból Balassi kimaradt, holott a csáktor-
nyai várúr õrizte tékájában Balassi verskönyvét, miként
Istvánffy Miklós krónikáját is, melynek azon oldalán,
melyen a költõ sebesülésérõl és haláláról esik szó, Zrí-
nyi feljegyezte: „Ej, szegény Balassi Bálint”. És fõleg
Toldy Ferencnek, elsõ irodalomtörténetünk megalkotó-
jának köszönhetõen vonul be – egyelõre még csak az
irodalmi tudatba – korai évszázadaink költészete. 

Legelsõ írásos emlékeink egyben nyelvtörténeti em-
lékek is. Fogalmat alkothatunk anyanyelvünk ébredésé-
rõl, formálódásáról, kifejezõ erejérõl. A latin szöveg-
környezetben megjelenõ szavak, mondattöredékek, az
úgynevezett szórványemlékek, elsõ jelentkezésük
(1055) után másfél századdal már önálló, összefüggõ,
egységes szöveggé állnak össze. Halotti Beszédünk
nyelvi szerkezeteibõl nem egy szinte minden változás
nélkül õrzõdött meg mai nyelvhasználatunkban.
Látjátuk, feleim, szümtükkel, mik vogymuk – halljuk
máig érthetõen több mint nyolcszáz év távolából a pap
szavait, az emberi lét örök és vigasztalan nagy kérdésé-
rõl. Ennek a szertartásszövegnek méltó lírai párja a né-
hány évtizeddel késõbbi Ómagyar Mária-siralom. A la-
tin minta alapján elkészült vers nem követi híven a for-
rásként szolgáló eredeti szöveget, ezért is köszönthetjük
egyik legkorábbi s egyik legszebb lírai emlékünket az
Ómagyar Mária-siralomban.

Történelmünk „zivataros századai” során a kora és
késõ középkor anyanyelvû irodalma szinte teljesen el-
tûnt. Vallásos tárgyú verseink, prózáink kivétel nélkül
kéziratos másolatban hagyományozódtak az utókorra,
azok is többnyire késõbbi másolatok eredményeként
maradtak ránk. Még mostohább volt a sors a világi tár-
gyú magyar nyelvû irodalommal. Gyakran csak szóban,
szájhagyomány útján terjedtek, világi tartalmuk miatt
nem is jegyezték le õket.

Erre enged következtetni Anonymus „elszólása” is
gesztájának elõszavában, amikor arról számol be kül-
földön élõ barátjának, hogy rossz úton jár az a történet-
író, aki a magyarok eredetét csupán a „parasztok hamis
meséibõl, vagy a regõsök csacsogó énekébõl” meríti.

Toldy Ferenc már említett irodalomtörténeti munká-
jában (A magyar költészet története, 1867) joggal felté-
telezi, hogy õsköltészetünk két nagy mondakörbõl táp-
lálkozott. Az egyik a hunok, a másik a magyarok törté-
netét, a honfoglalás korát örökítette nemzedékrõl nem-
zedékre, s ezek a magyar nyelven élõ, de elkallódott, el-
veszett különféle mûfajú írások épültek be latin nyelvû
krónikáinkba. A középkor magyar írásbeliségünk felõl
nézve jobbára néma évszázadaiban valóban esemény-
számba megy Szent László-himnuszunk és Mátyás ki-
rályt sirató énekünk mellett az a néhány verstöredék,

mely világi költészetünk egykori dús lombozatára en-
ged következtetni. Az Anjou-korból való, de ugyancsak
késõbbi másolatokból maradt ránk Margit és Ferenc le-
gendánk. Árpádházi Szent Margit legendáját Ráskai
Lea 1510-es másolatából ismerjük.

Az 1526-os esztendõben, a mohácsi csata évében a
városlõdi karthauzi kolostorban terjedelmes magyar
nyelvû prédikáció- és legendagyûjtemény lát napvilágot,
mely Érdy-kódex néven vonult be a szakirodalomba, és
szerzõjét Karthausi Névtelenként tartja számon az iroda-
lomtörténet. A hatalmas mû életre hívója anyanyelven
kívánja olvasóit, a latinul nem tudó apácákat és laikus
testvéreket az év egészére ellátni olvasnivalóval. Szent-
jeink legendáival magyarul itt találkozhatunk elõször. 

Irodalmunkban új fejezetet nyit a reformáció: olyan
erõs lökést ad a protestantizmus gyors térhódítása, mely
a Mohács utáni idõszakban a nemzet túlélési lehetõsé-
geit növelte. A reformáció nézeteit csak úgy tudta szé-
lesebb körben érvényesíteni, ha az anyanyelvû írásbeli-
séget erõsítette, annak terjedését sürgette. Terjesztõinek
meghatározó egyéniségei, Bornemisza Péter, Heltai
Gáspár a kor legkiválóbb írói is egyben. Vitairatok,
traktátusok, prédikációk mûfajain keresztül jutottak el a
szépprózai írásokig. A nagyhatású prédikátorok közé
tartozott a tállyai lelkész, Szkárosi Horváth András. „Az
emberi szerzésrõl” szóló versének befejezõ soraiból fo-
galmat alkothatunk egyéniségérõl: „Ez éneket költe egy
barátból jött pap, / Bánta bolondságát, elrúgta csuklyá-
ját, / Hitire fogadta: soha többet nem csal.”

1541-ben, az ország három részre szakadásának évében
Sylvester János, mintegy vigaszként a magyarságot ért
iszonyú megpróbáltatásért az Újtestamentum anyanyelvû
fordításával ajándékozza meg nemzetét, elõszavában elõ-
ször alkalmazva az idõmértékes verselést. A híres német-
alföldi humanista filológus, író, Rotterdami Erazmus bib-
liamagyarázatai alapján lát hozzá munkájához, csakúgy,
mint néhány évvel korábban Komjáthy Benedek és Pesti
Gábor. Erasmus útmutatását követik, amikor a biblia nem-
zeti nyelven történõ kinyomtatását szorgalmazzák. 

A Balassi elõtti korszak egyik legizgalmasabb, leg-
több mûfajban újat hozó literátora a polihisztor Borne-
misza Péter. Énekszerzõ, énekgyûjtõ, drámaíró, prédi-
kátor, szépíró, nyomdász egyszemélyben. A fiatal Ba-
lassi nevelõje Zólyomban, aki tanítványi szeretettel, a
megbecsülés hangján emlékezik majd meg róla Szép
Magyar Comediája elõszavában, jóllehet egy világ vá-
lasztja el õket: egyikük féllábbal a középkorban áll, a
másik, a generációval fiatalabb, a magyar reneszánsz
legnagyobb költõje.

Hogy a magyarság történelmének számontartott ese-
ményeirõl írni-olvasni nem tudó eleink a kora Árpád-kor-
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ban históriásénekekbõl szereztek tudomást, arról Anony-
mus gesztájának elõszavából értesülhetünk. Legkorábbi
históriásénekünk 1476-ból maradt fenn; Mátyás király
egyik sikeres katonai vállalkozását, Szabács várának ost-
romát örökíti meg a 150 sornyi töredék. Tinódi Lantos Se-
bestyén is ebbe a hosszú, századok mélyébe visszanyúló
sorba áll be, s lesz az igricek, a hegedõsök, regõsök
egyenes ági folytatója. Minden jelentõs történelmi ese-
mény, az ország három részre szakadásának esztendejétõl,
a nevezetesebb végvári harcokig, 1554-ig bezáróan, ott
szerepel Krónikájában. A történelem viharában élõ kor-
társ fõhajtása ez a könyv a „hadakozó, bajvívó, várak-vá-
rasok rontó és várban szorult magyar vitézök” elõtt. Az
utókornak szánja írását, afféle „végemléközetnek”.

„Sem adományért, sem barátságért, sem félelemért
hamisat bé nem írtam, az mi keveset írtam, igazat ír-
tam” – jegyzi meg önérzetesen az elõszóban. Mûvének
forrásértéke felbecsülhetetlen, történeti tárgyú regénye-
ink az õ Krónikájából merítenek ihletet és ismeretet. 

A XVI. század végének két legmagasabb csúcsa, két-
ségkívül legnagyobb szellemi teljesítménye, Balassi
Bálint életmûve és Károlyi Gáspár bibliafordítása. A
több mint egy évtizeden át készülõ magyar nyelvû bib-
lia, melynek kinyomtatására 1590-ben Vizsolyban kerül
sor, hosszú idõre kijelöli majd gondolkodásunk, szelle-
mi tájékozódásunk, anyanyelvünk fejlõdésének iránya-
it. Évszázadok mûalkotásainak hivatkozási alapja lesz
Károlyi munkája, veretes szövegében maradéktalanul
õrizve régi magyar írásbeliségünk minden ízét-zamatát.
Szövegszerû idézésében éppúgy elõfordul a késõbbi ko-
rok irodalmában, mint nyelve, stílusa ihletõ hatásában.
(Különösen erdélyi íróink, Kós Károly, Wass Albert,
Sütõ András egyes mûveinek szövegalakítása viseli ma-
gán a Károlyi-biblia ünnepélyes hangvételét.)

A vizsolyi biblia betetõzése annak a hatalmas vállal-
kozásnak, melybe beleépült Komjáti Benedek 1533-as
Krakkóban napvilágot látott Szent Pál fordítása, Pesti
Gábor 1538-ban Bécsben megjelentetett négy evangéli-
umot tartalmazó bibliafordítása és Sylvester János már
említett teljes Újszövetsége. 

A XVI. századi régi magyar nyelv Balassi költészeté-
ben bontja ki magát legteljesebben. Verseinek univerzu-
ma mindent átfog, ami bennünket, kései utódokat is kér-
déseivel fogva tart. Életszeretetre s a belsõ számvetés
lelki igényére egyformán megtanít. A magyar rene-
szánsz költõóriásának személye a legutóbbi történeti-po-
étikai kutatások fényében elérhetõ közelségbe került a
szélesebb olvasóközönség számára is, bár életútja még
mindig számos, megfejtendõ kérdést tartogat a jövendõ
tudósainak. (Kiválóan beszélt olaszul, de vajon járt-e, s
mikor Itáliában.)

A XVI. század második felére már valamennyi irodal-
mi mûfaj képviseltette magát magyar nyelven. Az anya-
nyelvû teljes Biblia megjelenése ösztönzõen hat prózánk-
ra, drámairodalmunkra, líránkra is. Már a legegyszerûbb
párbeszédekre bontott szövegalkotás is egyfajta kísérlet a
drámai mû megteremtésére. A XVI. század kimagasló
drámai alkotása Bornemisza Péter magyarított Szophok-
lész Elektrája. A görög drámaíró darabjának témáját Bor-
nemisza aktualizálja. Sajátosan magyar sorskérdések je-
lennek meg a drámában. Az Agamemnon király országát
feldúló Aegistus akaratlanul is a török, német uralmat jut-
tatja az olvasó eszébe. Vajon támad-e magyar földön is
egy Elektra, akinek lesz bátorsága szembeszállni az ide-
gen hatalommal? – ez a kérdés izgatja kimondatlanul is
az írót. Olyan párbeszédes legenda tekinthetõ a Bornemi-
sza-mû közvetlen elõzményének, mint a Mohács elõtti
években keletkezett Három körösztény lány címû alkotás
vagy Sztárai Mihálynak a népi és diákszínjátszásra is
visszatekintõ A papok házassága, valamint az Igaz pap-
ságnak tiköre címû hitvitázó drámája. 

A régi magyar irodalom egyik legidõtállóbb, máig
eleven örökségét jelentik Szenczi Molnár Albert zsoltár-
fordításai, melyek a születésük óta eltelt négyszáz esz-
tendõben változatlanul jelen vannak református gyüle-
kezeti életünkben. Élettartamot, tartósságot zsoltárainak
az egyéni, személyes hangvétel nyújt, a hit szenvedélyes-
ségével párosuló poétai lélek és indíttatás. Neki is volt ki-
re támaszkodnia, tisztelettel említi meg az elõdök sorá-
ban Szegedi Gergely és Sztárai Mihály nevét, de Szenczi
zsoltárfordításai többek, gazdagabbak elõdeinél; régi ma-
gyar költészetünk élvonalába tartoznak. A 90. zsoltár is-
mert sorai a Károlyi-bibliában ekként hangzanak: „Mert
ezer esztendõ annyi elõtted, / mint a tegnapi nap, amely
elmúlt, / és mint egy õrjárási idõ éjjel.”

Szenczi fordításában ugyanezek a sorok ekként áll-
nak elénk: „Mert ezer esztendõ elõtted annyi, / Mint az
tegnapnak õ elmúlása / És egy éjnek rövid vigyázása.”

A magyar széppróza kiemelkedõ íróegyénisége az
erdélyi szász Heltai Gáspár, aki akárcsak Bornemisza,
szinte valamennyi irodalmi mûfajban sikerrel próbálta
ki magát. A soknyelvû Erdély, ahonnan érkezett, a re-
formáció legmozgalmasabb idõszakára esõ wittenbergi
tanulóévek, a választott lelkészi hivatás, a szívósan ben-
ne munkálkodó írói becsvágy érlelik a magyar próza
egyik leghatásosabb képviselõjévé. Élettere, mûködésé-
nek helyszíne szinte egyetlen városra, Kolozsvárra szû-
kül, de szemhatára az erdélyi városból egész Európára
nyílik. Nyomdát nyit Kolozsváron, iskolai tankönyve-
ket, hitvitázó iratokat, énekeskönyveket ad ki. Megírja
Bonfini nyomán a magyarok történetét, egy kicsit a sa-
ját elképzelése szerint is alakítva az eseményeket, de

60

olvasói jegyzet magyar napló



igazán nagy sikert és ismertséget számára Fabulái hoz-
zák meg. Esopus tanmeséinek olvasásakor a kor embe-
re a biblia igehelyeivel összecsengõ erkölcsi igazságok-
ra találhatott, érzékletesebb, hétköznapibb, számára el-
érhetõbb példázatokban lelve meg az útmutató,
eligazító magyarázatot. Esopus meséinek már korábban
is akadt fordítója, a humanista Erasmus-követõ Pesti
Gábor személyében, akinek a Novum Testamentumot is
köszönhetjük, de míg Pesti szikáran, tömören, humanis-
tához illõ filológiai alapossággal adja vissza az eredeti
mese fordulatait, Heltainál a nyelv önállósul, élni kezd;
ötletes, találó szóképei, hasonlatai révén a figura, s a
történet pazar elevenséggel jelenik meg az olvasó elõtt.
Fabuláinak vonzereje, túl a színesen elõadott történeten,
a markánsan megfogalmazott végkövetkeztetésben, a
levonható erkölcsi tanulságban rejlik. „E fabula azt je-
lenti – írja a XVII. mese záradékában –, hogy senki ne
ítélje magát igen bölcsnek lenni és hogy senki tanácsát
nem kell megutálni és megvetni. Mert noha más ember
mihozzánk képest gyarló és szegény, azért ugyan ember
és Istennek eszköze.”

A XVI. század második fele tartogat irodalmunk szá-
mára egy olyan mûfajt, melynek születése és virágzása
a hetvenes évekre tehetõ, de már a következõ századra
nyomtalanul el is tûnnek ennek a mûfajnak a képvise-
lõi. Ez a mûfaj: a széphistória. A széphistóriák témája
többnyire szerelmi történet, s ha nem is akad folytatá-
suk a késõbbiekben, hatásuk az elkövetkezõ korokban
is inspirálóan jelen van. Legismertebb széphistóriánk
Gergei Albert: Árgírus királyfia ihlette Vörösmarty
Csongor és Tünde címû mesejátékát, s nem egy részle-
te otthagyta nyomát Petõfi János vitézén is. 

A magyar reneszánsz költõóriásának öröksége a ta-
nítványban, Rimay János költészetében él tovább. Nem
lesz méltatlan utódja mesterének Rimay, Balassi halála
után Zrínyi Miklósig õ a régi magyar irodalom legjelen-
tõsebb költõje. Rimay és Beniczky Péter, ez a maga
után igen kevés életrajzi nyomot hagyó váci királyi ka-
pitány viszi majd tovább Balassi költészetének tartalmi-
nyelvi újításait. Istenes, vitézi és moralizáló verseiket
többnyire Balassi-strófákban szerzik (Beniczky csak
ebben a strófaszerkezetben írja költeményeit), sokszor
szöveg szerinti egyezésben is idézve a mestert. 

Amikor 1594 májusában Balassi az esztergomi tá-
borban haldoklik, gyóntató papja egy jezsuita szerzetes:
Dobokay Sándor. Ez a pap adja át az utókornak a költõ
utolsó szavait: Te katonád voltam Uram és a Te sere-
gedben jártam. Ennek a Dobokay Sándornak Grazban
rendtársa egy idõben az a Pázmány Péter, aki az ellen-
reformáció legkérlelhetetlenebb harcosa lesz, s kinek
prózáját olvasva nem is annyira az érvek mögött feszü-

lõ indulat, hanem a fölényes stílus, a tiszta beszéd, a
nyelv erõteljessége ragad meg minket.

1616 májusában egy huszonegy éves, tudásra és meg-
ismerésre szomjas fiatalember, Csombor Márton, a felvi-
déki Szepsibõl, gondosan megtervezett nyugat-európai
utazásra indul. Nem titkolt vágya, hogy utazásának fordu-
latait, színhelyeit könyvbe is foglalja. A Lengyelországot,
Dániát, Hollandiát, Angliát, Franciaországot, Németor-
szágot és Csehországot érintõ két és féléves bolyongás
történetét egy rendkívül színes, érzékletes képekben visz-
szaadott, olvasmányos mû, az Europica Varietas õrzi.
Szepsi Csombor Márton könyve, mely 1620-ban lát nap-
világot, elsõ nyomtatásban megjelent útleírásunk; mûfaj-
teremtésével új fejezetet nyit prózánkban. 

A fiatalon elhunyt, hatalmas mûveltségû, külföldi
egyetemeket járt Apáczai Csere János vonzó alakját és
tragikus sorsát talán a róla szóló Németh László-dráma
és Áprily Lajos verse hozza kitapintható közelségbe.
Életpályájának méltánytalan alakulásáról mindent el-
mondanak a Tavasz a Házsongárdi temetõben címû
Áprily-vers sorai: a nagy mûveltségû, Hollandiát járt
tudós-tanárt odahaza Erdélyben közöny és elutasítás fo-
gadja. Pedig, fõ munkája, a Magyar Enciklopédia elõ-
ször tesz kísérletet magyar nyelven a tudományok rend-
szerben történõ láttatására. 

„Azon év, mely Zrínyi Miklós, a Szigeti veszedelem
nagy költõjének erõszakos haláláról lõn emlékezetessé
(1664), – olvassuk Arany egy másik híres tanulmányában
– egyszersmind oly epikai mû elsõ megjelentének az éve,
mely társaival együtt, sokkal nagyobb népszerûségre
vala kelendõ, mint a nálok hasonlíthatatlanul remekebb
Zrínyiász. Olvasta-e Zrínyi a Murányi Vénus-t? Nem
lehetetlen…” Valóban, egészen a XIX.századig,  Gyön-
gyösi István, a „Murányi Vénus” szerzõje, Gömör megye
viceispánja „fej-fej” mellett versengett ismertségben és
népszerûségben Zrínyi Miklóssal, a költõvel és hadve-
zérrel; nemegyszer meg is elõzve Zrínyit. Nemzedékek
sora nõ fel Gyöngyösi István eposzain, melyeknek tárgya
csaknem mindig egy-egy fõúri házasság megéneklése.
Csiszolt mesterségbeli tudás jellemzi versalkotását, sorai
könnyedek, láttatva ír, rímbokrai virtuózak. A magyar ba-
rokk e kétségkívül nagy formátumú szerzõjének – a tör-
ténet cselekményszövésében, a kidolgozás módjában –
maga Arany is nagyon sokat köszönhet.

Ahogy a közelmúltban (2004-ben) a felvidéki, a va-
lamikori Gömör megyei Csetneken napvilágra került
Gyöngyösi István sírja, remélhetõleg úgy fordul ki a fe-
ledés homályából, s jut elõtérbe régi magyar irodal-
munk öröksége is.

Ne feledjük, minden irodalom, mely a késõbbiekben
életre szólíttatott, régi évszázadaink kincseire épül.
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