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Élet az  olvasáskultúra szolgálatában. Aki 
betekintést nyer az ismertetendő szövegkor-
puszba, minden bizonnyal megerősíti beve-
zető kijelentésemet. Gereben Ferenc olva-
sáskutató rövidebb írásainak gyűjteménye 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szoci-
ológiai Intézetének felkérésére látott napvi-
lágot, és átfogó képet nyújt több generáció 
fél évszázados könyvhöz való viszonyáról. 

Gereben Ferenc sok könyvtáros és szo-
ciológus számára „Tanár Úr” és tisztelettel 
övezett kolléga, aki bár Szolnokon született, 
itthon van Szombathelyen, de hazajár 
Velembe is, anyai nagyszülei sírjához. 
Alap- és középfokú iskoláit Szombathelyen 
és a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 
végezte. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar 
magyar–könyvtár szakán szerzett diplo-
mát. Kandidátusi értekezését művelődésszo-
ciológiai témában védte meg. Hosszú ideig 
dolgozott a magyar olvasáskutatás szocio-
lógiai műhelyében, a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központban. Kutat és pub-
likál érték- és vallásszociológiai, továbbá 
identitástudat témában is. A  „források 
legyenek egy helyen megtalálhatók” szán-
dékú kötetben megosztja saját olvasástör-
ténetét, beválogat kutatási eredményeket 
az olvasás állapotáról határon innen és túl, 
felmutat összefüggéseket értékek–olvasás–
identitás–vallás témában, megmutatja 
versvonzódásait, ráfókuszál a  digitális 
olvasásmód nyomában kialakuló jelen-
ségekre, és interjúk újraközlésével feltárja 
saját motivációit életpályája alakulásában. 
( A Vasi Szemle 2009. évi 4. és 5. számában 
részletesen vall ezekről Gőbi Gabriella kér-
dései nyomán.) A folyóiratokból, konferen-

ciakötetekből történt egybegyűjtés plaszti-
kus képet kínál, változatos műfajokban. 
Olvashatunk regényhősnek címzett levelet, 
tanulmányokat, tárcákat, esszéket, vers-
elemzéseket, olvasónaplói feljegyzéseket, 
következtetésekkel kísért mélyinterjús 
kutatási eredményeket. Az elemző írások 
zöme az  ezredforduló óta született, 
a néhány régebbi – az 1960-as és az 1980-as 
évekből – arra hivatott, hogy megalapozza 
az olvasáskultúránk mai állapotát bemu-
tató megállapításokat. 

Haladjunk most fejezetről fejezetre. 
A kötetindító „Lépjünk vissza száz évet” két 
írása különös hangvételű hitvallás. 
A  NEMECSEK ERNŐNEK címzett levél 
bátorítás mindenkinek, aki kiáll értékei 
mellett. Majd Boka János alteregójaként 
Keresztesi István zászlós könyvek által 
támogatott sorsát kísérhetjük végig a Nagy 
Háborúban, Kesztler Arankának írt levelei 
alapján. A  művelt polgárfiú beszámolói 
a  harctérre vezetik az  olvasót. Gereben 
összeállításából a  hadi cselekmények 
kívánta helyszínek és helyzetek mellett 
a fiatalember lelki gyötrődését és kapasz-
kodóit is megismerhetjük. És a  támasz, 
az emberi kapcsolatok megőrzésére való 
törekvés mellett mi is lehetne más, mint 
a könyvek, melyekhez a harctéren és fog-
ságban is ragaszkodik. (Részletesebb kör-
képért érdemes fellapozni a  nagymama 
hadinaplója alapján közreadott kötetet: 
Gereben Ferenc: „Most minden valamire-
való férfinek itt a helye!” Egy első világhá-
borús családi dokumentumegyüttes vallo-
másai, 1914–1918. Bp., 2017. 216 p.) 

 Az „Olvasó voltam én is…” fejezetben 
a szerző életszakaszonkénti olvasástörté-
netét ismerhetjük meg. Eredetileg a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros című folyóirat szer-
kesztőinek felkérésére kezdett emlékei és 
jegyzetei vallatásába, melyet a kötet szá-
mára kibővített, és „életgyónásként” oszt 
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meg. Forrásvidékként a nagyanyai, anyai 
történetmesélések, felolvasások és közös 
éneklés világába tekint vissza. Tanulóévei-
nek kezdeti szakasza az 1950–1960-as évek 
„kettős neveléssel” jellemezhető világa, 
egyházi és állami iskolák kényszerűen vál-
takozó látogatásával. Valamennyiből meg-
őrzött soha nem feledhető tanári kapcsola-
tokat, baráti kötődéseket. Nekik, és 
könyvajánlásaiknak is köszönheti, hogy 
a tantervi kötelező irodalom mellett min-
dig voltak meghatározó, értékrendjét, iro-
dalmi ízlését formáló „magánolvasmá-
nyai”. A  felidézett művek sokasága 
a magyar és világirodalom tág horizontját 
láttatják, miközben nyílt ok-okozati össze-
függésekre utalva feltárja saját „sorsba for-
dult történetét” is. (Utalás Losonczi Ágnes 
azonos című munkájára.) A közel másfél 
ívet kitevő irodalmi kalandozás megisme-
rése olyan összehasonlítást kínál, amelyből 
nem nehéz olvasmányélmény-vesztesként 
kikerülni. Bár jól eső érzés bevallani, hogy 
minden megtalált azonosság, általunk is 
ismertként előbukkanó szerző és cím 
az egykori jó választás élményével ajándé-
kozza meg az érdeklődőket. 

Ezt követően olvasónaplójából oszt meg 
reflexiókat, már a 21. század második évti-
zedéből. A jegyzetekkel kísért olvasmányok 
kapcsán az  olvasott szöveg és a  saját 
tapasztalati élmény szervesen egymásba 
fonódik, működésbe lép egy láncolat. 
Losonczi Ágnes előhívja Márai Sándort. 
Kettőjük sorai úgy vezetik Gereben kezét, 
hogy személyes mikrokörnyezetének szo-
ciográfiáját is lejegyzi. Az áradó emlékek 
például egy budai bérház lakóinak sorsán 
keresztül az  1950-es évekbeli kortársak 
döntési helyzetekkel terhes életszituációit 
láttatják. A képzettársítások sora a Jelenések 
könyvének megidézésével folytatódik. Majd 
Haydn és Pilinszky, Dürer és Sánta Ferenc 
nyomán a bármikor bekövetkezhető „apo-

kaliptikus” idők szorongását eleveníti meg. 
Minden érthető, hisz ezekből jelenünk civi-
lizációjában is akad elegendő, a pusztulás 
borzalmával rettentő. Empatikus jegyzete-
ket olvashatunk a  Kelemen Krizosztom 
esztergomi főapát emigrációs éveit (1947–
1950) feltáró dokumentumkötet kapcsán, 
aki egyházán belüli küzdelmekkel tizen-
egyszer akart megválni tisztségétől. John 
Lukács Magyar írások című könyvéről 
szólva a Trianon-tragédia bekövetkeztének 
a közép-európai térség hatalmi viszonyai-
ból eredő okaira irányítja a  figyelmet. 
További olvasat-kalandozásban lehet 
részünk Réz Pál Bokáig pezsgőben, vala-
mint Tersánszky Józsi Jenő Egy ceruza tör-
ténete című könyve kapcsán. 

Az „Olvasáskultúránk a rendszerválto-
zás sodrában” részben olyan írások kaptak 
helyet, amelyek a nagy reményekkel várt 
demokratizálódás esélyeit, vágyott hatását 
latolgatták. Az optimista hipotézisek sajná-
latosan nem igazolódtak. Az adatfelvételek 
idején a  kutatók még kevésbé ismerték 
a tömegdemokráciák kulturális jellegzetes-
ségeit, és az infokommunikációs technoló-
gia szabadidőt strukturáló hatását. A feje-
zet origója két nagyívű tanulmány. 
A Könyvtári Figyelőből (1997. évi 3. sz.) és 
a Tiszatájból (2002. évi 2. sz.) újraközölt 
írások empirikus megalapozottságúak, de 
az  állapotrögzítésen túl foglalkoznak 
az olvasási, könyvtárhasználati szükséglet 
és igény társadalmi összefüggésével is. 
Az  ún. „Máté-effektus” az  olvasás- és 
könyvtárszociológiában című írásban, 
a  béklyózó fátumok áttörhetetlenségéről 
szóló szociológiai tétel ellenében is a felül-
emelkedés lehetőségét remélő humanista 
attitűd jelenik meg. Az ismertetés írójaként 
magam pesszimistább vagyok. A  családi 
hátrányokat nem kompenzáló, inkább 
megerősítő iskolarendszerünk gyökeres 
reformja nélkül – lásd a finnországi gya-
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korlatot! –, társadalmilag érzékelhető hatás 
nem fog bekövetkezni, ámde egyéni utak 
lehetségesek a jobb élethelyzetbe kerülésre. 
Az  „Olvasáskultúránk az  ezredfordulón” 
című tanulmány egy–egy 1985-ből és 2000-
ből származó reprezentatív felmérés ered-
ményeit hasonlítja össze, gazdag adatsoro-
kat közölve. A  tendencia lefelé billen: 
kevesebben, kevesebbet, kisebb merítésből 
olvasnak. A korszak ízlése a szórakoztató 
irodalmat (lektűr, bestseller) részesíti 
előnybe. A felnőtt könyvolvasóknak csupán 
hatoda fogékony az  irodalmi értékekre, 
a másfél évtizeddel korábbi negyed helyett. 
Gereben szerint az  ezredfordulóra 
az olvasmányszerkezet „utolérte” a vizuális 
kultúrában már korábban észlelt „ameri-
kanizálódás” jelenségét. 

 A „Nyelvében él a nemzet” fejezet négy 
írása határon túli magyarok olvasáshoz és 
az anyanyelvhez való viszonyát mutatja be. 
Közülük a  legszélesebb horizontút, 
az anyanyelv és azonosságtudat egymásra 
hatását tárgyalót ismetetem itt. Gereben 
Széchenyi Istvánt és Kisfaludy Károlyt is 
megidézve vezeti be összehasonlító tanul-
mányát, amelyet saját és mások kutatásai-
nak másodelemzésével hozott létre. 
Kevésbé ismert, hogy a többek által meg-
fogalmazott premissza leggyakrabban idé-
zett eredetije Kőváry Lászlótól származik, 
aki az 1842-ben Kolozsváron kiadott Szé-
kelyhonról című könyvében írta le 
az  ismert, sokat citált, a  fejezet címéül 
választott mondatot. A  Kárpát-medence 
egészének magyarságát tekintve kiviláglik, 
hogy a  kisebbségi sors sokkal inkább 
kiváltja az identitás megőrzésének kötel-
mét, mint a határainkon belüli élethelyzet. 
Érdemes elidőzni egy összehasonlító táblá-
zatnál (117. p.), amelyben 17 dimenzió men-
tén tárulnak elénk az  identitás tényezői 
Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és 
Magyarország adatsoraiban. A  válaszok 

mindenütt visszaigazolják a  nyelv és 
a  magyar identitás elsőbbségi kötelékét, 
a „kultúrnemzet” létezésének biztos meg-
élését. Ugyanakkor, az  identitás védelmi 
szerepe ellenére tény a kisebbségi magyar-
ság szórványosodása, asszimilációja. 

Egészen különös stiláris váltással 
szembesülünk az  „Engedjétek hozzám 
a verseket!” című kötetrészben. Indításnak 
emlékezetes szituációkhoz kötődő versidé-
zet-mozaik szólítja meg az olvasót, mélyről 
felidéződő élmény-kapcsolatok üzenetével. 
Személyiséget erősítő vallomás Pilinszky, 
Berzsenyi, Babits, Kisfaludy, Kipling, 
Reményik, Arany hangján, és a kérdések 
kérdése: segítenek-e a  versek emberré 
válni? Szinte láthatóvá válik az interjúkban 
megmutatkozó gerebeni életút. Egy egész 
élet, az  elkerülhetetlen töprengésekkel, 
melyben bizonyosan iránytűként működött 
a  „hűtlenül elhagyott” versek üzenete. 
Az érzelmi ráhangolódás után verstani ala-
possággal megírt elemzés következik 
a Razglednicákról és Pilinszky Négysorosá-
ról. Ezt követően két esszében vall keser-
nyésen az  ezredforduló egyetemistáinak 
ízléséről, értékrendjéről tanári tapasztalati, 
benyomásai alapján, társadalomtörténeti 
megvilágításban. 

Az „Értékek vonzásában” fejezetben egy 
cikk és két tanulmány olvasható. Az előbbi 
a  társadalmi alrendszerek (demográfia, 
egészségügy, értékrend, vallás) és 
a kultúra fogyasztási szokások kapcsolatát 
vázolja fel. Arra a következtetésre jut, hogy 
az 1960-as évek közepén megindult „kádári 
polgárosodás” magával hozta az  „anyagi 
orientáltságú individualizációt”. Ennek 
a következménye lehet a hazai olvasáskul-
túra markáns jellegzetessége, a kommerci-
alizálódás, és a  praktikus olvasnivalók 
előnybe részesítése a valódi szépirodalom 
hátrányára. A  válások elszaporodását, 
a  tradicionális családmodell változását 
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ugyancsak a kulturális zavarok lehetséges 
okaként említi.  

Az egyik tanulmány empirikus kuta-
tásra alapozva az olvasás és az értékvilágok 
viszonyrendszerét vizsgálja. Eszerint 
az 1980-as évek olvasótársadalma két jól 
elkülönülő halmazt alkot. Az  olvasó elit 
a népesség 15–20%-át tette ki, értékprefe-
renciájában autonóm, független, nyitott, 
toleráns. Értékorientált, tudás- és művé-
szetkedvelő. Jellemzően magasan kvalifi-
kált, inkább fiatal és városlakó emberek 
alkotják. A  nem, vagy alig olvasók jóval 
nagyobb tömbje ugyancsak kétosztatú. 
Egyrészt konform, önkorlátozó, rendpárti, 
valláshoz szilárdan kötődő értékválasztás-
sal írható le. Másrészt önérvényesítő, hedo-
nista, anyagias értékvilág jellegzetességeit 
hordozza. Az  értékskálán, sajnálatos 
módon a teljes mintában hátrányt szenved 
a szolidaritás, a segítőkészség, a könyörü-
letesség. 

 A fejezet záró tanulmánya, több kuta-
tási eredményt összehasonlítva az  olva-
sási–művelődési szokások és a vallásosság 
kapcsolatát veszi górcső alá. Áttekint 
korábbi elemzéseket, például Kamarás Ist-
ván befogadásvizsgálatait, illetve állami és 
felekezeti középiskolák, Nagy Attila és 
Pusztai Gabriella nevéhez fűződő, kulturá-
lis hatásának vizsgálatát. Az ezredfordulóig 
eljutva, szintetizáló tanulmányában Gere-
ben ezeket, továbbá a vallásosság mibenlé-
tét feltáró elemzéseket is bevonja saját 
kutatási mellé, így a kötetben átfogó és egy-
ben cizellált képet kaphatunk a világnézeti 
megalapozottságú habitus művelődési, 
olvasási szokásokat befolyásoló jellegzetes-
ségeiről. A  témakör rendkívül összetett, 
nehezen operacionalizálható jellege miatt 
az ismertetés keretében nincs módom ala-
posabb betekintést nyújtani a megállapítá-
sokba. Helyette idézem a szerző mértékadó 
üzenetét: a kultúra és vallásosság egymásra 

hatásának „harmonikus, közömbös vagy 
konfliktusos viszonya” valójában csak tör-
ténetiségében vizsgálható. 

Az utolsó szakasz, az  „Egy új világ 
küszöbén” egyik írása visszatér a szerzőt 
ismétlődően foglalkoztató témához, 
a „klaszszikusok” (elsőrendű, kiváló, minő-
ségi műalkotások) olvasásának kérdéséhez. 
Tudjuk, hogy a könyvkiadás soha sem füg-
getlen az aktuális hatalom által közvetíteni 
kívánt értékrendtől, az uralkodó kánontól, 
és a vásárlóerőben megnyilvánuló olvasói 
ízléstől. Az önbevallásra épülő érdeklődés-
vizsgálatok eredményét pedig a közokta-
tásban preferált szerzők ismertsége, 
a  tömegkommunikácós hatás, továbbá 
a társas kapcsolatokból érkező ajánlások is 
befolyásolják. A kimutatható változás ezzel 
együtt vitathatatlan. Az 1950–1960-as évek-
ben a kedveltségi listákon a legutóbbi olva-
sottként említett szerzők között jelentős 
helyet foglalt el a klasszikus nemzeti iro-
dalom. Az 1970–1980-as években a szóra-
koztató irodalom hazai szerzői – Berkesi, 
Szilvási – vonzottak sok olvasót. Az ezred-
fordulós listákon pedig egyértelmű a nem-
zetközi bestsellerek győzelme. Gereben 
megidézi a francia szociológus, Bourdieu 
elméletét a klasszikusok „elöregedésének” 
természetes voltáról, továbbá Szegedy-
Maszák Mihály gondolatait az  irodalmi 
kánon és a  mértékadó iskolai tanrend 
összefüggéséről, a klasszikusokat legalább 
az olvasói emlékezetben megtartó kapcso-
latáról. Ezzel is magyarázható, hogy a „leg-
kedvesebb írók” listája elkülönül a legutóbb 
olvasott szerzők sorától. A  valóságos 
választás a könnyen olvasható szórakoztató 
műfajokat állítja a  rangsor élére, ám 
az  emlékezet őrzi a  kánont. Gereben 
a nemzeti identitás és nyelv veszélyezte-
tettségét hangsúlyozza a  kirajzolódó jel-
lemző tendencia mögött, amennyiben 
az  olvasást a  „nemzetközi szórakoztató-
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ipar” uralja. Idézi Szegedy-Maszákot: „ 
A  sokrétű nyelv a  nemzet megteremtője, 
az irodalom pedig a nemzet önértelmezése.” 
Nagy a  „szövegközösségek” felelőssége 
az irodalmi hagyomány, a „sajátosság mél-
tóságának” megőrzésében. 

 A befejező elemzés egy 2010-ben vég-
zett mélyinterjús vizsgálatot mutat be 
a hagyományos és/vagy digitális olvasás 
küzdelméről. Az virtuális-univerzum kog-
nitív következményeit taglaló, alapos szak-
irodalmi áttekintést követően az esettanul-
mányok, interjúrészletek gazdag tárháza 
biztosítja az empirikus megalapozottságot. 
A fiatal értelmiségieket megszólaltató irá-
nyított interjúkban az informálódási szo-
kásokra, a  számítógép használatra és 
a könyvolvasás hagyományos vagy elektro-
nikus módjára kérdeztek rá. A  válaszok 
megerősítik, hogy az  információszerzés 
egyértelműen internet-centrikus. A könyv-
olvasásban még a nyomtatott könyv vezet, 
de már megjelent a  praktikus e-könyv 
használatának méltatása is. A megkérde-
zettek többsége a jövőre nézve a funkcioná-
lis munkamegosztást vélelmezi a  papír 
alapú és a  digitálisan rögzített könyv 
között. 

 A kötetet Gereben kutatói pályafutását 
áttekintő 2018. évi interjú, és legfontosabb 
publikációinak jegyzéke zárja. 

Recenzensként összefoglalóan azt 
mondhatom, hogy a  forrásgyűjtemény 
közelmúltunk olvasás- és értékkultúrájára, 
valamint a gyűjteménnyel megajándéko-
zott művelődésszociológus személyiségére 
is érvényes rálátást ad. A kutatási eredmé-
nyeket interpretáló megállapítások, és 
a személyesség tudatos megjelenítése sajá-
tos élményt nyújt. A tartalmi és műfaji vál-

tozatosság ugyanakkor nyelvileg is élveze-
tes olvasnivaló. A mélyről jövő, szabadon 
szárnyaló asszociációk, az intertextualitás 
pedig egy olvasásról nem csupán író, 
hanem élethosszig azzal élő, nagy művelt-
ségű kutatót, könyvtárost, tanárt idéznek 
elénk. A  kötet több lett, mint az  eredeti 
publikációk összessége. A Gereben-kalei-
doszkóp tettekre hívó üzenetté, egésszé 
szervesül. 

Jóllehet, a  köteten végighaladva néha 
úgy tűnhet, hogy a szerző aggódó, vesztésre 
állást latolgató látlelete a digitális beván-
dorlók egykor volt olvasói világának tova-
tűnéséről az  olvasót is megérinti, végül 
mégis pozitív kapaszkodókat találunk. 
A  bemutatott tendenciából ugyanis nem 
a jobb–rosszabb dichotómiát olvassuk ki, 
hanem a „korszakváltó átalakulásra” képes 
világ értékőrző másságát. A tudomány sem 
jelenünkben, sem a jövőben nem épülhet 
felszínességre. Minden adatfelvétel azt 
mutatja, hogy vannak a minőség világába 
vágyó fiatalok, és az őket követő generáci-
ókban is reménykedhetünk. Az a bizonyos 
15–20% érteni fogja, hogy a tudás nem azo-
nos az  információval. Az  adatbázisokból 
fergeteges gyorsasággal kinyerhető adatok 
és tények szintetizáló gondolkodás, kogni-
tív erőfeszítés, affektív érzékenység nélkül 
nem vezetnek új világunk problémáinak 
megoldásához. Mert nem lehet megszokni, 
hogy a „vereség izgalmasabb” a győzelem-
nél, vagyis „ami nagyon kedves nekünk, 
azért ki kell állnunk.” Gereben Ferenc ezt 
teszi. A  munkásságának jelentős részét 
reprezentáló gyűjteményes kötettel a köz-
readók szándéka maradéktalanul teljesült. 

 
P. Toldi Márta 
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Nemesné Matus Zsanett: Bodroghy 
Papp István. Irodalom és művelődés 
a reformkori Dunántúlon.  
bp. :  reciti ,  2020.  296 p.  (vitae;  2 . )  
 
 A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont Irodalom-
tudományi Intézetének égisze alatt a Nyu-
gat-magyarországi irodalom 1770–1820 el-
nevezésű kutatócsoport 2017-ben azzal a cél-
kitűzéssel alakult meg, hogy feltárja a nyu-
gati országrész elfelejtett vagy alulrep -
rezentált szerepét a 18. század végének és 
a  19. század elejének hazai irodalom- és 
kultúrtörténetében. Az irodalmi művek for-
matörténete mellett tágabb kontextusban 
társadalomtörténeti, könyv- és sajtótörténeti, 
tudomány-, eszme- és kapcsolattörténeti 
kérdésekre egyaránt kiterjedő kutatási prog-
ram abból a feltételezésből indult ki, hogy 
Faludi Ferenctől Rát Mátyáson, Révai Mik-
lóson át a Kisfaludy-testvérekig és Berzsenyi 
Dánielig a nyugat-magyarországi írók, köl-
tők, tudományszervezők – és általában 
az értelmiségek – között létezett valamiféle 
regionális diskurzus, amely a magyar kul-
túrtörténetre is jelentékenyen rányomta 
a bélyegét. A kialakuló hazai irodalmi nyil-
vánosságot illetően a dunántúli irodalmárok 
és értelmiségiek közötti kommunikációs 
színterek, kapcsolati hálók, kultúrtörténeti 
és szociológiai összefüggések azonban sok 
tekintetben még ma is tisztázatlanok, jóllehet 
az  irodalomtörténeti kutatások nemcsak 
a kultúra és a tudomány társadalmi pozí-
ciója, hanem a mentalitástörténet, sőt a ma-
gyar polgárosodás és a társadalmi mobilitás 
szempontjából is hasznos tanulságokkal 
kecsegtetnek. 

 A kutatási program eddig több konfe-
renciát, forráspublikációt és monográfiát 
tudhat maga mögött. Közülük kiemelendő 
a Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyar-
országon, 1770–1820 című 2018. évi nem-

zetközi konferencia, a rábaközi születésű 
Kis János tiszteletére rendezett 2020. évi 
Egyház – művészet – tudomány című 
emlékkonferencia, a Berzsenyi Dániel poé-
tikáját (Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-
tanulmányok) és Pálóczi Horváth Ádám 
helyét ( A kis világbeli nagy világ: Tanulmá-
nyok Pálóczi Horváth Ádámról) újragon-
doló tanulmánykötet, a  sajtótörténeti 
(Media and Literature in Multilingual Hun-
gary, 1770–1820) és a  könyvtártörténeti 
konferenciakötet (Könyvek magántulajdon-
ban, 1770–1820), illetve a hazai populáris 
irodalomra európai összefüggésben tekintő 
sorozat (Doromb: Közköltészeti tanulmá-
nyok). Ezek sorába szervesen illeszkedik 
Nemesné Matus Zsanett nemrég megjelent 
monográfiája, amely a Vas megyei Urai-
újfaluban született Bodroghy Papp István 
költészetét állítja homlokterébe. 

 A Bodroghy Papp István: Irodalom és 
művelődés a reformkori Dunántúlon című 
munka már csak annál fogva is szorosan 
kapcsolódik a Nyugat-magyarországi iro-
dalom 1770–1820 kutatócsoport deklarált 
küldetéséhez, hogy a vasi kötődésű költő 
irodalmi tevékenysége eddig teljesen isme-
retlen volt. Bodroghy Papp István kiadat-
lan, kéziratos formában fennmaradt ver-
ses gyűjteményét maga Matus Zsanett 
fedezte fel a  győri múzeum iratanyagai 
között. Bár a monográfia függelékében szá-
mos költeményt közölt a Faragószék címet 
viselő, a költő által összeállított kötetből, 
a  teljes, 70 darabból álló gyűjtemény 
nyomtatott formában nyilvánosan még 
nem látott napvilágot, megjelenése a ter-
vek szerint 2021-ben várható. Matus Zsa-
nett az  elmúlt években az  Arrabona, 
a Győri Tanulmányok című folyóiratokban, 
illetve a Doromb: Közköltészeti tanulmá-
nyok sorozatban több társadalom-, műve-
lődés- és műfajtörténeti résztanulmányt 
jelentett meg az életmű egyes aspektusai-
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ról, mostani kiadványának közvetlen előz-
ményét pedig a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen 2020-ban megvédett doktori 
disszertációja jelentette. 

 A  kötet módszertanilag két pilléren 
nyugszik: első fele a költő életpályáját szé-
lesebb értelemben, társadalom- és kultúr-
történeti szempontból vizsgálja, második 
része pedig a poétikatörténeti megközelí-
tést választja. Az utóbbi évtizedek hazai iro-
dalomtudományi diskurzusaiban felerő-
södő „kulturális fordulat” egyik alapvető 
belátása abban összegezhető, hogy a koráb-
ban divatozó szövegközpontú módszerek-
kel szemben az esztétikai alkotásokat nem 
lehetséges pusztán irodalmi szövegek szi-
gorúan formai elemzésével megérteni, szé-
lesebb perspektívára van szükség, amely 
az adott művet szociokulturális összefüg-
gésekbe ágyazza. Ezt a tapasztalatot kama-
toztatva Matus – egyre táguló koncentrikus 
körökben – előbb család-, kapcsolat- és 
kultúrtörténeti nézőpontból térképezi fel 
Bodroghy Papp irodalmi gondolkodásának 
hátterét, noha a  feldolgozást nehezítette 
a  levéltári források szórtsága és szűkös-
sége. A szerző részletesen körüljárja, hogy 
az 1796-ban született költő pályáját, kap-
csolatrendszerét és irodalmi tájékozódását 
milyen módon határozta meg kisnemesi 
származása és evangélikus hite. 1822-ben 
Bodroghy Papp Vas vármegyéből Békés 
vármegyébe – Orosházára, Mezőberénybe, 
Gyomára, majd Békésbe – való költözését 
is vallási okok (65. p.), a katolicizmus nyu-
gat-magyarországi dominanciája siettette, 
az anyagi megfontolások mellett. Az ország 
túlsó feléről már haza sem tért, Aradon 
halt meg 1859 körül. Mindazonáltal sokat-
mondó, hogy a Faragószék verseinek több-
sége nyugat-dunántúli közegben, döntően 
1817-ben Győrben született, alföldi korsza-
kában csak három verset írt (17. p.). Éppen 
ezért kulcsfontosságú az a hálózattörténeti 

kutatás, amelynek révén Matus rámutat 
a  regionális kapcsolati tőke szerepére, 
nevezetesen arra, hogy a Vas vármegyében, 
a soproni evangélikus líceumban, illetve 
a győri jogi akadémián folytatott tanulmá-
nyok során személyesen vagy szövegek 
által megismert költők, értelmiségiek 
jelentősen formálták Bodroghy Papp iro-
dalmi gondolkodását. Mindebből az a kép 
rajzolódik ki, hogy a dunántúli irodalom 
nem utólagosan megkonstruált irodalom-
történeti konstrukció, hanem a 18–19. szá-
zadban a sűrűre szőtt kapcsolati háló révén 
ténylegesen is létezett regionális identitás. 

Matus Zsanett a társas viszonyok tár-
gyalását azzal a  részkonklúzióval zárja, 
hogy Bodroghy Papp István „kapcsolathá-
lóját nagyban befolyásolta az irodalom és 
a  kultúra iránti elköteleződése” (36. p.). 
Ugyanakkor az ok–okozati viszonyt meg-
fordítva az  is helytállónak tűnik, hogy 
az  a  kulturális közeg, amelyben felnőtt, 
szintén hatást gyakorolt arra, hogy a költői 
szerep felé fordult. Noha Matus külön feje-
zetet szentelt „Az evangélikus felekezet fon-
tosságának”, ennek családi kereteit érde-
mes lett volna hatástörténetileg kitágítani, 
és az evangélikus egyházhoz való tartozás-
ból fakadó szociokulturális következmé-
nyek vizsgálatát elmélyíteni. A rokonsági 
viszonyok által szorosan összekapcsolódó 
nyugat-magyarországi evangélikusság 
ugyanis – a protestánsüldözés, a nyugati, 
„restingált” vármegyék vallásgyakorlásá-
nak 1681. évi szűkítése, valamint a pietista 
mozgalom hatására is – hagyományosan 
nagy hangsúlyt fektetett az anyanyelvre, 
az írástudásra és a műveltségre. A kultúra 
és a  tanulás magas felekezeti nimbusza 
nemcsak az  olyan központi városokban  
– vagy hálózatelméleti terminussal szólva: 
csomópontokban – érhető tetten, mint 
Pozsony, Sopron vagy Győr, mivel ezek szé-
les látóköre kisugárzott az eldugott artiku-
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láris helyekre is, Vasban Dömölkre és 
Nemescsóra, Sopron megyében pedig 
Nemeskérre és Vadosfára. Aligha véletlen, 
hogy a Bodroghy Papp Istvánra ható Kis 
János és Berzsenyi Dániel ebből a vidéki 
evangélikus közösségből származott, és 
hogy a nyugat-dunántúli diákkörök, tudo-
mányos társaságok megszervezésében 
döntő szerepet vállaltak az evangélikusok, 
ideértve az első rábaközi olvasótársaságot 
Szilsárkányban megalapító Nemesapáti 
Kiss Sámuelt, az Aurora-pör elindítóját is. 
Bodroghy Papp egyik korai mentora, 
az uraiújfalui evangélikus lelkész, Gödör 
György például 1813-tól lelkészként azon 
a Vadosfán folytatott irodalmi és tudomá-
nyos tevékenységet, ahol korábban Kis 
János és Németh László is tanult, Gödör 
ottani utóda pedig Berzsenyi Lajos, majd 
Berzsenyi Dániel gyermekeinek egyik 
nevelője, (Takácsi) Horváth János lett. Ezek 
az  itt csak címszavakban felvillantott 
összefüggések azt jelzik, hogy a családilag, 
sorsközösségben összefonódó nyugat-
dunántúli evangélikus közösség olyan fele-
kezeti ethoszt alakított ki magának, amely-
ben az  irodalom és a  tudományok 
művelésének magas presztízse már eleve 
a költészet felé terelte a Bodroghy Pappo-
kat. Mint ugyanis Matustól megtudjuk, Ist-
ván hatására az unokaöcs, Oszkár is költő 
lett (16., 178. p.). Másrészt az  irodalom 
művelésében mintát kínálhatott számára 
a lokális kontextus is, elvégre az Uraiújfa-
luhoz kötődő irodalmárok között volt Döb-
rentei Lajos, Bezerédj Amália, utóbb Sze-
lestey László. Másként fogalmazva: ebben 
a  környezetben korántsem a  kizárólag 
a  táplálkozásban élvezetét lelő, henyélő, 
pipázgató nemes a példa, aki a könyvlapok-
ból fidibuszt sodor. 

Hasonlóan érdemes lenne újabb össze-
függések bevonásával vizsgálni, hogy Bod-
roghy Papp István miért érezhette magát 

száműzöttnek Békés vármegyében, ahol 
ugyan evangélikusokat talált, de döntően 
szlovákokat (46. p.). Ám a nyugat-magyar-
országi városok iskoláiba is jártak vagy 
akár tanítottak szlovák identitásúak, és 
nemcsak az egyre preferáltabb Pozsony-
ban. Már Bél Mátyás (Matej Bel) kapcsolati 
hálója kiterjedt Sopron és Vas vármegyére, 
Ribini János (Ján Ribini) a soproni evangé-
likus líceum rektora volt, ahol Szlovák Tár-
saság is alakult, az  író Szemián Mihály 
(Michal Semian) Vadosfán és Sopronban 
tanult, Győrben is megfordultak szlová-
kok, nem is akárki, a szlovák nemzet aty-
jaként ismert Ľudovít Štúr, a szlovák iro-
dalmi nyelv egységesítője (bár nem 
Bodroghy Pappal egyidejűleg). Ezért elkép-
zelhető, hogy az Alföldön érzett idegenség 
nem pusztán az eltérő etnikai térképből 
fakadt, nagy súllyal eshetett latba a költő 
korábbi regionális–felekezeti kötelékeinek 
megszakadása is, miközben a  kohézió 
a dunántúli evangélikusoknál különösen 
erős volt. 

Nemesné Matus Zsanett a monográfia 
második felében szűkebbre veszi a fókuszt, 
közelről vizsgálja a Faragószék szövegeinek 
szerveződését, és a  dunántúli irodalom 
regionális autonómiáját formatörténeti és 
hatástörténeti érvekkel igyekszik alátá-
masztani. Rendkívül alapos műfaji, tema-
tikai, tropológiai, retorikai és verstani 
elemzésekkel bizonyítja, hogy a  rege, 
a reménytelen szerelem motívuma, a cik-
likusság és a  Himfy-strófa alapján Bod-
roghy Papp István költészetének legfőbb 
inspirálója Kisfaludy Sándor volt, és hogy 
a regionalitás a hatásban, témában és a for-
mában egyaránt megnyilvánult (Cseznek 
vára, László és Ágnes). Amíg azonban 
a sümegi költő befolyása átható és jól elkü-
löníthető, a többi költő hatása a szerző sze-
rint gyakran egymásra torlódva figyelhető 
meg. Mint az irodalomtörténész megjegyzi: 
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„Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel és 
Kis János hatása viszont gyakran együtt 
jelentkezik a költeményekben” (126. p.). 

Ezen a ponton is érdemes egy kissé hát-
rébb lépni a  szövegek formai jegyeinek 
elemzésétől, és rákérdezni az irodalmi szö-
vegek utánzásának funkciójára, a kánon-
képző elvekre és az azokból kihámozható 
társadalmi státuszra, különösen Bodroghy 
Papp Istvánnak a fűzfapoézisről tett állítá-
sai fényében. Az olvasásélmény, a mintakö-
vetés vizsgálata azzal a  kultuszkutatási 
haszonnal járhat, hogy következtetések 
vonhatók le belőle az  irodalmi szerzők 
tekintélyére, a szövegek közötti hierarchi-
kus viszonyokra, a hagyományozás mód-
jára, az  irodalom regionális intézmény-
rendszerére, illetve arra, miként értette 
meg Bodroghy Papp a 19. század elejének 
költészeti tendenciáit. Emellett izgalmas 
kérdésirányt képez, hogy mi volt számára 
az  irodalom funkciója, és milyen társa-

dalmi megbecsülést kínált föl a költői sze-
rep. Minthogy kéziratban maradt verses 
összeállításról van szó, nehezen vizsgál-
ható Bodroghy Papp István esetében az iro-
dalmi nyilvánosság kérdése, de a Faragó-
szék költeményeiből az  is kiolvasható 
lenne, hogy a szerző milyen ideális olvasót 
konstruált meg a maga számára. A monog-
ráfia konklúziója nem az epigonok, hanem 
a közköltészet alkotói közé sorolja a költő 
életművét, és a rajongó státuszát osztja ki 
rá (171–173. p.). 

Ha az újonnan felfedezett poéta nyil-
vánvalóan nem is éri el az általa követett 
költőminták színvonalát, és így nem is 
lehet elsőrangú költőt faragni belőle, Matus 
Zsanett könyve jelentős hozzájárulás 
a  nyugat-dunántúli irodalmi identitás 
megértéséhez és a regionális értelmiségi 
hálózatok feltérképezéséhez. 
 

Gerencsér Péter 
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