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Keszeg Anna 

Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok 
A doktori disszertáció tézisei 

 

Gyöngyössi János (1741–1818) alkalmi verselő és református lelkész életművének jól 

körvonalazott helye van a magyar irodalmi kánonban: a mesterkedő költők kategóriájába 

sorolják, illetve a verstantörténet említi a leoninus legsikeresebb Babits Mihály előtti 

gyakorolói között. Disszertációm egyik címet sem szeretné elvitatni Gyöngyössitől és ennél 

értékesebb címre sem szeretné előterjeszteni őt. Célja inkább abban áll, hogy szövegközeli és 

versfogyasztói csoportokra fókuszáló közegeket rendeljen az életmű egyes darabjaihoz és 

ennek az irodalomtörténetileg kétségkívül nem sikertörténetként leírható karriernek a 

történeti-szociológiai mikrokontextusait visszaállítsa. Ilyen értelemben nem rekanonizáció, 

hanem rekonstrukció.  

Kutatásom kiindulópontját egy alapvetően irodalomszociológiai kérdés képezte: mivel 

magyarázható egy kiterjedt megrendelői körrel rendelkező, a 18. század végén három 

verseskötetet is kiadó, szűk környezetében minden jel szerint megbecsült szerző életművének 

kuriózummá alakulása, az irodalmi mező peremvidékére kerülése? Illetve fordítva, egy, a 

korban kuriózumnak egyáltalán nem számító és kivételes elemeket alig tartalmazó 

szövegvilág miért lehetett sikeres saját korában bizonyos közegekben? Milyen közegek 

használták milyen célokra? Miért vált később teljesen alkalmatlanná minden, az egzotikus 

poétikai gyakorlatokat szemléltető szöveggyűjteménytől független kontextusban való 

megjelenésre? Ezekre a kérdésekre két historiográfiai irányzat megfontolásaiból kiindulva 

kerestem a választ: egyrészt a francia kultúrtörténet, másrészt a társadalomtörténet 

bizonyultak alkalmasnak a téma feldolgozására. A disszertáció szerkezetét is e két, sajátos 

módszertant biztosító irányzat szerint tagoltam. Egy első nagyszerkezeti egységet tesz ki a 

Szöveghagyaték és kultúrtörténet című rész. Ebben a fejezetben sorra vettem Gyöngyössi 

János szöveghagyatékának részeit az önéletírásnak, a versesköteteknek, a prozódiai 

kérdésfelvetésű előszavaknak szentelt fejezetekben. Az életmű további elemeit, a leveleket, a 

református kollégium elvégzésekor született disszertációkat, a lelkészi tevékenységgel 

kapcsolatos egyházi forrásokat és prédikációkat Gyöngyössi hétköznapi írásgyakorlatainak 

változataiként tárgyaltam. A versek elemzésére önálló, az egyes alkalmi versek 

mikrokontextusait, keletkezési körülményeit vizsgáló alfejezetekben került sor. E tekintetben 

a disszertáció induktív bizonyítással él: egy-egy izgalmas kerettörténettel, gazdagabb 

forrásadottsággal rendelkező vers részletes elemzésén demonstrál a teljes kötet 
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szöveganyagára is vonatkoztatható hipotéziseket. A második szerkezeti egység pedig az 

Élettörténet és társadalomtörténet címet viseli. Ebben olyan kérdéseket érintettem, mint 

Gyöngyössi élettörténetének, kettős (költői és lelkészi) szerepkörének karriermintái és e 

minták továbböröklődése az őt követő generációra; a rendelkezésemre álló források alapján 

rekonstruáltam társadalmi kapcsolathálóját; majd a mecénási szerepkörök egy 18. század végi 

realizációját körvonalaztam Gyöngyössi János és Kendeffy Elek viszonyában. Külön 

alfejezetben tárgyaltam a recepció- és kultusztörténet kérdéseit: ebben a fejezetben a lokális 

kultuszok szerveződésére kérdeztem rá, s a Gyöngyössi-kultusz újraélesztését vizsgáltam az 

1859-es Kazinczy-ünnepség horizontjában. 

A feltárt és korábban ismeretlen kéziratos szöveganyag. A disszertáció elemzéseit a 

szövegfeltárás munkálatai előzték meg. Az értekezés a tudomásom szerinti teljes 

Gyöngyössi-kéziratanyag ismeretében és felhasználásával íródott. A főként történeti értékű 

egyházi levéltári források, Gyöngyössi kollégiumi éveinek és lelkészi tevékenységének 

korábban nem kutatott anyaga mellett két, az irodalomtörténet előtt eddig ismeretlen 

szöveganyagot dolgoztam fel: Gyöngyössi János peregrinációs naplóját, melyet hazatérése 

után is folytatott, illetve Gyöngyössi János utolsó verseskötete (1803) után íródott verseinek 

kéziratos és – a kézirat állapotából kiindulva – feltehetően kiadásra előkészített változatát. 

Mindkét kézirat kolozsvári gyűjteményekben lelhető fel.  

Tézisek. 

1. Gyöngyössi János egy kéziratos és három megjelent verseskötete a kötetbe 

rendezés két eljárása szerint szerveződnek. Egyrészt az alkalmi költészet kötetkompozíciós 

eljárásainak sajátos keveredésével jellemezhetők, másrészt pedig a hírlapbeli közlések 

struktúráját követik. A kötetkompozíció szempontjai közül a következőket emelném ki: 

kronológiai sorrend, a rendi hierarchia követése (mely megtöri a kronológiai sorrendet), 

prozódiai szempontok szerint rendezett tipográfiai tér (dominánssá a kéziratban maradt 

verseskötetben vált). Ugyanakkor a közköltészethez sorolt kéziratos versgyűjtemények 

alkalmak szerinti rendezésének elve is jelen van. A folyóiratokban megjelent 

versközléseknek különösen az 1790-es kötet esetében van strukturáló erejük. A verseskötet 

folyamatosan visszautal a folyóiratbeli közlésre, Szacsvay Sándor családjához kapcsolódó 

verseket közöl, illetve folytatja azt a vidékiség-reprezentációs stratégiát, melyet a Magyar 

Kurír, a Magyar Hírmondó, illetve a Magyar Músa esetében is vállalt. Ebben a lokalitás-

konstrukcióban Torda és környéke, Aranyosszék, Torockó, Torockószentgyörgy, illetve a 

Thorotzkay család játssza a legnagyobb szerepet. 
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2. Gyöngyössi Jánosnál és feltehetően más, helyi hírnévvel rendelkező 

verszifikátoroknál az alkalmi versszerzés a rendiség köznapi írásgyakorlatainak 

szövegmintáit követi. Ilyen szövegszervező mintának tekintettem a családkönyvet, a családi 

emlékezet által őrzött és a családi legendárium által hagyományozott identitásmarkereket, a 

schematizmusokat, illetve a helytörténeti tudás ekkor még rendszerezetlen lokális történeteit. 

Ezek a szövegmodellek magyarázni tudják az alkalmi versekben jelenlevő mitológiai 

utalások egy-egy elemének sokszor nagyon eltérő helyzetekre való alkalmazását, a heraldikai 

elemekből építkező concetto-rendszert, a versek lábjegyzetekkel való ellátását, a helynevek 

jelentésességét. Mialatt az autopoétikus rendszerré szerveződő irodalmár szakmán belül az 

irodalmon belüli szövegmodellek kizárólagos hivatkozási tartománnyá válnak, az alkalmi 

költészet ilyen, az írásbeliség köznapi rendszereibe illeszkedő, a történeti antropológia, 

kultúrtörténet érdeklődési körébe tartozó szövegmodellekkel dolgozik. Irodalomtörténeti 

kezelhetetlenségének ez is egyik magyarázata lehet. Hasonló köztes szövegformáló eljárások 

jellemzik a közköltészeti hagyományt is, melynek technikái az alkalmi költészettel 

erőteljesen rokoníthatók. 

3. Gyöngyössi János nevének a leoninus-verselői státusszal való összekapcsolása 

a populáris irodalmi formák elleni támadás egyik igen korai magyar irodalmi formája. 

Gyöngyössi előszavainak, illetve a leoninus-vita szövegeinek elemzésével amellett érveltem, 

hogy a népszerűség, a mechanikus, költői zsenit nélkülöző szövegek elleni támadások 

retorikája a magyar irodalom történetében először ebben a helyzetben jelent meg. A leoninus 

alkalmi költészettel való összekapcsolódása, az időmértékes versformák között elfoglalt 

köztes helye, illetve gyakorlóinak sajátos, nyilvánosságot kevésbé kapott közönségekre való 

hivatkozása kiválóan alkalmassá tették e versformát a reproduktibilis irodalmi formák 

megjelenítésére. Miközben Gyöngyössi János érvelésében erőteljesen jelenlevő szempont, 

hogy e versformának a versformák hierarchiájában elfoglalt helye – sok készséget kombináló 

nehézségi fokának köszönhetően – a rendi hierarchia leképezéseként is felfogható. 

4. Gyöngyössi János költői életműve nem ítélhető meg református lelkészi 

szerepvállalásától függetlenül. E kijelentésnek természetesen társadalomtörténeti háttere is 

van: Gyöngyössi János életrajza egy 18. századi lelkészi pálya semmiben sem rendhagyó 

realizációja, a költői szerep és lelkészi státusz összekapcsolására pedig a családtörténetből is 

több példa hozható. E tézist a dolgozat két szempontból támasztja alá. Egyrészt egyszerű 

gazdasági kérdésként tárja elénk: Gyöngyössi megélhetését lelkészi vagy költői szerepei 

biztosították-e? Hogyan viszonyult egymáshoz a két szerepkör az anyagiak szempontjából? A 

kérdés másik aspektusa pedig irodalmi jelentőségű. Hogyan befolyásolta Gyöngyössi 
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közönségszemléletét lelkészi pályája, a papi szerepkör értelmezése hogyan váltott át az 

irodalmi nyilvánosság előtt a kisközösség ízlésének képviseletébe? Milyen jelentősége van a 

költői életmű szempontjából Osterwald hatásának? A disszertáció különbséget tesz az egyén 

megélhetését és karrierének kereteit biztosító státusz, illetve az e státuszon belül és ennek 

köszönhetően működő szerepkörök között. A lelkészség ilyen értelemben státusz, míg az 

alkalmi költő-volt szerepkörnek minősül. 

5. Gyöngyössi János utóéletét a negatív recepció mellett a helyi kultuszteremtés 

biztosította. A helyi kultusz szerveződésének története áll össze a sajtóhírek, az unoka által írt 

vers, illetve az egyháztörténeti források alapján. A történetet amiatt tekintem 

paradigmatikusnak, mert felmutatja azt, hogy az országos nyilvánosság előtt zajló kultikus 

megemlékezések milyen hatást váltottak ki a helyi identitások szintjén, hogyan aktivizálták a 

lokális megemlékezéseket, a regionális kultuszok kialakulását. A kultuszkutatás nagy 

megállapítása, hogy a kultikus eseményben a megemlékezők énreprezentációira esik a 

hangsúly és nem a megemlékezés tárgyára, itt annál elokvensebb, mert a Kazinczy-ünnep 

Gyöngyössi János-megemlékezésként realizálódik. A helyi kultúra nem pusztán a kortársakat 

állítja a középpontba, hanem a nemzeti évfordulós eseménybe saját helyi történeteit is beépíti, 

a megemlékezés tárgyát is saját elvárásaihoz idomítja. 

6. Gyöngyössi János versei úgy írhatók le, mint a verstermelés és –használat 

működése a rendi társadalom és a kulturális javak kapitalista termelési technikái között. 

Gyöngyössi ugyanis az alkalmi költészet gyakorlatát egy olyan pillanatban teszi láthatóvá, 

amikor a sajtóviszonyok fejlődése miatt a reklám és a terjesztés a kapitalizmus kulturális 

piacaira jellemző formái már elkezdenek működni és terjeszthetővé tesznek olyan 

életműveket, melyek korábban nem lépték volna át egy helyi olvasóközönség nyilvánosságát. 

Ugyanakkor azonban a verselési eljárások, az alkalmi költészet teljes szövegtechnikai 

arzenálja nem teszik alkalmassá arra, hogy ezt a nyilvánosságot megbírja. Gyakorlatilag 

sikerességének kudarcba fúlása éppen ezzel magyarázható. Ugyanezzel a kétlakisággal 

jellemezhető a Gyöngyössi és mecénásai közötti viszony. Kendeffy Elek a hagyományos 

mecénási szerepkör felvállalója és képviselője, nem pusztán a versekért fizet, hanem 

pártfogoltja teljes karriertörténetét a kezében szeretné tartani, a képzésnek is résztvevője. 

Szacsvay Sándor pedig vállalkozóként áll Gyöngyössi versei mögé, amikor lapja 

ajándékaként bocsátja a kötetet az olvasók rendelkezésére. 

A disszertáció mellékleteiben a leoninus-vita bibliográfiáját, illetve Gyöngyössi anyai 

és apai felmenőinek genealógiai tábláit közlöm. 


