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J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA 

Előszó: gondolatok a dolgozatokról 

Az 1992-ben régi-új alapítással induló, majd pápai alapításúvá vált Pázmány  
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara – nevéhez és 
hivatásához méltóan – megalakulása, illetve újraalapítása óta egyszerre oktat és 
nevel, hiszen hallgatóiból zömében középiskolai tanár lesz, akik kikerülvén az élet-
be, majdan nevelik és oktatják a jövő nemzedékét; a nemzet pedig olyanná fog válni, 
amilyenné az ifjúságot nevelik. Ezen nemes célkitűzés mellett azonban a jövő tu-
dományos generációját is ki kell nevelni; az egyetemen oktató tanárok – természe-
tes módon – kiemelten és külön foglalkoznak a tehetséges hallgatókkal, hogy ők is 
azok között legyenek, akikből majdan kikerülnek a magyar és egyetemes tudomány 
művelői, letéteményesei.  

Az egyetemi képzés, illetőleg tudományosság egyik igen fontos fóruma a két-
évente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
(OTDK), amelyen egyetemünk már az alapítás óta rendszeresen részt vesz, s intéz-
ményünk tanárai nagy gonddal készítik fel az arra jelentkező, szorgalmat és tehet-
séget mutató hallgatókat. Így történt ez a XXXI. OTDK Humán Szekciójában is, ahol 
az egyetem számos hallgatója vonult fel és ért el szép eredményeket.  

Jelen kötetünkben a győztes és külön-díjas dolgozatokat adjuk közre. (Megjegy-
zem, hogy van olyan hallgatónk, akinek a munkája már máshol megjelent, pl. Tanos 
Mártoné, így az ő dolgozata itt nem szerepel.)  

Ezek a dolgozatok, illetve szerzőik nemcsak a Debreceni Tudományegyetemen 
megrendezett XXXI. OTDK-án vettek részt, hanem a 2013 májusában, karunkon 
külön megszervezett TDK konferencián is, hogy olyanok is meghallgathassák mun-
káikat, akik nem tudtak Debrecenbe leutazni, vagy éppen egy másik szekcióban 
saját előadásukkal voltak elfoglalva. Így a hallgatóknak sokkal szélesebb fórumot 
tudtunk biztosítani. Mind a konferencia, mind a kötet a TÁMOP–4.2.2/B–10/1–
2010–0014, „TEHETSÉGTÁMOGATÁS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 
KILENC TUDOMÁNYÁGÁBAN c. projekt támogatásával került megrendezésre, ille-
tőleg jelenik meg. 

 A kötetünkben megjelentetett munkák igen széles spektrumban, nagy ívet vagy 
éppen sok kisebb és nagyobb témát fognak össze.  

Az irodalmi tagozatban elsőként Dóbék Ágnes kutatásait követhetjük nyomon, 
aki a Barkóczy Ferenc egri püspököt, majd esztergomi érseket köszöntő verseket és 
egyéb irodalmi munkákat gyűjtötte össze és mutatja be az Esztergomi Főszékes-
egyházi Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében.  

Asztalos Emese a „verses regény” terminus technicus kialakulását vizsgálja a 
XIX. század folyamán; annak műfajtörténeti kérdéseit boncolgatja, hermeneutikai 
magyarázatát keresi munkájában.  
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Teperics József Kosztolányi Dezső Péter c. novellájának újszerű értelmezési 
kisérletét mutatja be, amelyben egyrészt a recepciót, másrészt a cselekményszö-
vést, a karakterek megformálását teszi meg vizsgálatának tárgyává, valamint egy új, 
keresztény interpretációs lehetőségre is felhívja az olvasó figyelmét.  

Sárdi Krisztina „Egy Párizsban elveszett nemzedék” íróinak geokritikai elemzését 
tűzte ki maga elé célként: E. Hemingway, F. Scott Fitzgerald és Gertrude Stein bizo-
nyos művei alapján rajzolja meg Párizs arcvonásait, próbálja lebontani a sztereotí-
piákat, s megmutatni, hogy valójában mi van a frázissá kopott „Párizs a fény, a 
művészet, a szerelem, a divat városa” gondolatok mögött. 

Páli Attila dolgozatában abból a tételből indul ki, hogy a nyelv mediális termé-
szetű. A modern magyar irodalom néhány versének segítségével a líra érzéki mivol-
tát, kifejezési potencionáljait keresi.  

Béri Balázs Dambudzo Marachea rodéziai/zimbabwei költő egyik versét elemzi; 
dolgozatában arra keresi a választ, hogy az intellektuális anarchizmus és a költészet, 
mint írott szó és kiejtett szó közti liminális tér miért, miként és hogyan alkalmas 
médium a szerző számára a faji, etnikai, családi, nemzeti és irodalmi konvenciók 
felforgatására. 

Batka Máté filmelméleti dolgozatának témája a tranzakcióanalízis, azon belül is a 
játszmaelmélet vizsgálata a filmvásznon. Lars von Trier, egy dán rendező nagy ívű 
munkásságának egyik jeles darabját, a Dogville - A menedék című filmjét elemzi, 
amelyben azt vizsgálja, hogy az Eric Berne által leírt játszma típusok ugyanúgy je-
lennek-e meg filmen, mint ahogy az elméletben olvashatunk róluk. 

A nyelvészeti tagozatban Ligeti-Nagy Noémi a magyar anyanyelvű beszélők 
mentális lexikonában lévő, az „arany” szót tartalmazó-átfedő, azaz közös pontokat 
tartalmazó csoportosulásokat (klasztereket) hasonlítja össze az amerikaiakon vég-
zett vizsgálatok eredményeivel, a kulturális különbségek jelenlétére koncentrálva.  

Góg Zsuzsanna munkájában az úgynevezett faktitív műveltető szerkezet struk-
túráját vizsgálja: mennyiben alakul át az argumentum-szerkezet. 

Benyeda Ivett „a légy szíves” szerkezet folyamatban lévő nyelvi változásáról ír; a 
változások kiindulási oka valószínűleg a szíves alak produktivitásának, illetve a 
szerkezet variabilitásának csökkenésével magyarázható. Megállapítja, hogy a szer-
kezetben minden nyelvi szinten változás következett be.  

Huszthy Bálint tanulmányában a magyarok jellegzetes kiejtési hibáit elemezi az 
olasz nyelvtanulás során. Végső konklúziójában a következőket állapítja meg: a 
magyar ajkúak számára nem feltétlenül jelent előnyt olasztanulásukkor anyanyel-
vünk hangkészletének és fonológiai szabályrendszerének gazdagsága; a fonéma- és 
szabálytöbblet ugyanolyan nehézségeket okozhat idegennyelv-tanulás esetén, mint 
az esetleges hiányok, hiszen a meglévő elemek működését átformálni legalább any-
nyira nehéz, mint újakat elsajátítani.  

A művészettörténet-történelem tagozatban Mezei Emese a késő középkori 
besztercebányai, ún. Bothár-műhely kályhacsempéit – a kályha valaha egy beszter-
cebányai polgár házában állt –, annak összetett képi rendszerét, motívumvilágát 
elemezi, amely során bebizonyítja, hogy kellett léteznie egy igen széleskörű, érzéki-
érzelmi jellegű, nem ritkán szatirikus töltetű ikonográfiai koncepciónak.  
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Tuhári Attila dolgozata az antikvitásba, illetőleg a késő középkorba repíti vissza 
az olvasót: Domitius Calderini késő középkori humanista Ovidius Ibis című átokda-
lához írt kommentárját formai és tartalmi szempontból elemzi, különös tekintettel 
annak erényeire és hibáira. 

Szuromi Kristóf az Európa testébe mélyen benyúló oszmán hódításról és a tö-
rökről kialakult toposz egy különös változatát vizsgálja; a negatív kép – pogányok, 
az apokalipszis népe, Isten büntetése, az Antikrisztus – mellett létezik annak ellen-
téte, egy pozitív megjelenítés is. Szászországban és Németalföldön vannak olyan 
festmények – jórészt evangélikus közegben –, amelyeken az irgalmas szamaritánus 
történetét ábrázolván, a szamaritánus szerepében egy fegyveres török alak jelenik 
meg, aki a sebesültet gondjaiba veszi.  

Pál Adrienn egy Zala megyei árva nemes fiú, Móricz Lázár mindennapi életét 
mutatja be gyámjának kiadásai és bevételei, számlái alapján 1787 és 1795 között. A 
munka igen izgalmas; a szerző mintegy történelmi puzzle-t rakosgatja össze a nyug-
tákat és egyéb iratokat, amelyekből kibontakozik előttünk a fiú iskoláztatása, öltöz-
ködési szokásai, házának fenntartása, vagyona, vagyis bevételei és kiadásai. 

Tisztelt Olvasók! Kérem, forgassák a kötetet, és fogadják ezeket diákjaink kezdő, 
egyszersmind igen reménykeltő szárnypróbálásaiként.  

J. Újváry Zsuzsanna kari TDK elnök 
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DÓBÉK ÁGNES 

Barkóczy Ferencet köszöntő versek, beszédek, 
színjátékok az Esztergomi Főszékesegyházi 

Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár 
gyűjteményében 

1. BEVEZETÉS 

Dolgozatomban Barkóczy Ferenc egri püspök, majd esztergomi érsek reprezen-
tációjának kellékei közül az irodalmi alkotásokat, az ünnepi köszöntő verseket, 
beszédeket, színjátékokat mutatom be. Egri püspökségének évétől, 1745-től kezdve 
egészen haláláig, 1765-ig igen sok művet címeztek neki, amelyek különböző ünnepi 
alkalmakkor, beiktatási ünnepségeken, körútjai és az oktatási intézményekben tett 
látogatásai alkalmával hangzottak el. A Barkóczyval foglalkozó szakirodalom már 
közölt ezek közül néhányat, Bitskey István is számos szerzőt felsorolt az egri évek-
ből, aki költeményt vagy egyéb művet – köszöntőket, búcsúztatót – írtak a püspök-
höz.1 Azonban a szakirodalom az alkalmi költemények, beszédek számbavételével 
és bemutatásával még adós maradt. Csak azok az alkotások váltak ismertté az utó-
kor számára, amelyeknek szerzője már egyéb munkájával elismerésre tett szert. Az 
alkalmi jelleg lehetett az oka annak, hogy ezek a művek kiszorultak az irodalom 
fogalomköréből. A XVIII. századra az alkalmi verselés divattá vált, a közélet vagy a 
magánélet eseményeinek elmaradhatatlan része lett. Mint pénzkereseti lehetőség 
nem csak a világi főurak udvaraiban volt jelen, hanem az egyházi méltóságok repre-
zentációjához is hozzátartozott.  

Barkóczy Ferenc reprezentációs irodalmának bemutatásához orációkat, köszön-
tő verseket, előadásokat, színjátékokat gyűjtöttem össze a Petrik-bibliográfiából2 és 
az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és Érseki Levéltár azonos vonatkozású 
anyagából. A könnyebb feldolgozhatóság érdekében kronologikus sorrendben és 

                                                        
 Hálás vagyok Nagy László tanár úrnak, aki felhívta figyelmemet a témára és mindvégig hasznos ötle-
tekkel, tanácsokkal segítette munkámat. 
1 BITSKEY István, Püspökök, írók, könyvtárak – Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban, 
Eger, Heves Múzeumi Szervezet, 1997, 51–88.; UŐ, Ferenc, az irodalmi mecénás = Irodalom és felvilágo-
sodás – Tanulmányok, szerk. SZAUDER József, TARNAI Andor, Bp., Akadémiai, 1974, 333–365. 
2 PETRIK Géza, Magyarország bibliographiája, 1712–1860, I–IV, Bp., 1882–1892; V–VIII. kötet: 1712–
1800 közt megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok, közread. az OSZK, Bp., 
1971–1991. (V. és VII. kötet: Pótlások; VI. kötet: Nyomda- és kiadástörténeti mutató; VIII. kötet: Függelék, 
Hazai 18. századi színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája, Nyomda- és kiadástörténeti 
mutató). 
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ünnepi alkalmak szerint katalógusba rendeztem a műveket.3 Ezek közül most 
azoknak az alkalmi műveknek a részletesebb bemutatására szorítkozom, amelyek 
valamilyen oknál fogva – a szerzőt, vagy tartalmi illetve külső formát tekintve – 
különösen fontosak voltak a püspök, majd az érsek reprezentációjának szempont-
jából, és a szakirodalom sem mutatta be őket részletesen. A művek bemutatásával 
párhuzamosan rekonstruálom azokat az ünnepi alkalmakat, és – amennyiben le-
hetséges – azoknak részvevőit, amelyeken ezek a köszöntő, Barkóczy reprezentáci-
óját szolgáló művek elhangzottak.  

2. BARKÓCZY FERENC PÁLYÁJA: AZ EGRI KANONOKTÓL AZ ÉRSEKIG 

Barkóczy Ferencet az irodalomtörténet már sokféle jelzővel illette. Egyházkor-
mányzati szerepét, művészetpártolását a vele foglalkozó kutatás egyértelműen 
kiemelte, azonban bemutatták mint elnyomó földesurat, és az egyházmegye pénzét 
szóró, saját pompakedvelését előtérbe helyező püspököt is.4 Ez alapján elmondha-
tó, hogy Barkóczy kettős megítélés alá esett a korban: az egyik oldal a nagyvonalú, a 
művészeteket pártoló, széles műveltségű püspököt, majd érseket méltatta, aki fé-
nyes kísérettel hajtatott ki olasz mintára épült nyaralójába, ugyanakkor az egri pol-
gárok nem egyszer sérelmezték a püspök túlzott pompaszeretetét, valamint azt, 
hogy egri mesterek helyett külföldieknek ad megbízást és mindezt a város adójából 
teszi. 

Egyházi pályafutásának felfelé ívelése és a közben elért eredményei tették lehe-
tővé, hogy ekkora hatással legyen kora közvéleményére és reprezentációja ekkora 
csodálatot, vagy éppen botránkozást keltsen. Főnemesi családban született, alsóbb 
iskoláit Kassán végezte, majd bölcseletet Nagyszombatban tanult. III. Károly már 
ezekben az években, 1729-ben az iváncai prépost címet adományozta neki. Teoló-
giai tanulmányait a korban méltán elismert római Collegium Germanicum Hungari-
cumban végezte. A későbbi évekre tekintve római művészete és szellemi légköre 
meghatározta Barkóczy ízlésvilágát.  

Tehetségét és rátermettségét bizonyítja, hogy tanulmányai befejezése után az 
egyházi pályán töretlenül lépett előre: 1733-ban, 23 éves korában Erdődy egri püs-
pök kanonokjává, 1740-ben szepesi préposttá, 1741-ben titkos tanácsossá ne-
vezték ki. 1743-tól a hétszemélyes tábla bírájának feladatait is ellátta, majd 1745 
májusában nevezték ki egri püspöknek, még ez év júliusában Heves-és Külső-
Szolnok vármegyék főispáni székébe is beiktatták. Egyházmegyéjében 16 év alatt 

                                                        
3 Terjedelmi korlátok miatt a katalógus mellékletként való közlésére itt nincs lehetőség.  
4 Heves megye műemlékei I, szerk. DERCSÉNYI Dezső, VOIT Pál, Bp., Akadémiai, 1978, 143–160.; 
Barkóczy Ferenc életéről: MESZLÉNYI Antal,  A   magyar  hercegprímások arcképcsarnoka, 1707–1945, 
Bp., Szent István Társulat, 1970, 99–121.; DÓKA Klára, Barkóczy Ferenc = Esztergomi érsekek 1001-2003, 
szerk. BEKE Margit, Bp.,Szent István Társulat, 341–347.; ENTZ Géza, Barkóczy Ferenc gr., a magyar 
barokk kor nagy mecénása,Történetírás, Bp., 1939, 164–185. 



 
13 

  

igen sok új templomot emeltetett, a város épületeit felújíttatta, gondoskodott a kór-
ház továbbfejlesztéséről, átalakította az egri papképzést, betelepítette a nazarénus 
rendet és kolostort emeltetett számukra. A kultúra széles körű terjesztését segítve 
könyvnyomda berendezését kezdeményezte, a papneveldét egyetemmé akarta 
fejleszteni. Püspökként és főispánként személyében összefonódott a világi és az 
egyházi hatalom, földesúrként és egyházi méltóságként nagy jövedelmeket kezelt. 
Egy róla készült festmény ábrázolja a világi és egyházi rangjait: fején a püspöki ka-
lap, de kezében a vármegyeház tervrajza látható, mint a világi, politikai hatalom 
jelképe.5 Ezeket a címeket 1761-ig, esztergomi érsekké való kinevezéséig töltötte 
be. Érsekként az egrihez hasonló nagy építkezéseket és reformokat tervezett meg-
valósítani.6 Székhelyét Nagyszombatból Esztergomba akarta helyezni, ezt szimboli-
zálta az is, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az esztergomi Bakócz-kápolnában 
szentelték fel. Terveinek megvalósításában 1765-ban bekövetkezett halála akadá-
lyozta meg.  

3. HATALMI REPREZENTÁCIÓ: FÉNYES BEVONULÁSOK ÉS REPREZENTATÍV 

ÉPÜLETEK 

Az életében betöltött méltóságok és az általa támogatott intézmények, szerze-
tesrendek, írók és költők vezettek széles körű reprezentációjához, amely mind a 
kortársak visszaemlékezéseiben, mind kézzel fogható formákban fennmaradt. A 
dolgozatban Barkóczy reprezentációjának termékei közül az irodalmi alkotásokat 
vizsgálom, azonban a fogalom teljessé tételéhez a reprezentáció egyéb formáit is 
szükséges megemlíteni. 

A hatalmi reprezentáció egyik formája a díszes kíséretekben, bevonulásokban 
nyilvánul meg, amelyekről leírások maradtak fenn. Ilyen az új püspök, vagy érsek 
bevonulása székhelyére, amely az egyházi méltóságok első reprezentációja volt. A 
reneszánsz triumfus barokk változatának lehet nevezni ezt a bevonulást, amelyben 
meghatározott sorrendben követték egymást az egyházi méltóságok, világi urak, 
dámák, zenészek.7  

A másik típusú, maradandó és akár még ma is kézzel fogható reprezentáció 
termékei a paloták, nyaralók, virágoskertek, különböző ajándékok, irodalmi alkotá-
sok, síremlékek.  Ide tartozik Barkóczy már említett felsőtárkányi nyaralója, egri 

                                                        
5 Huszár Ferenc 1768-ban festette az életnagyságú olajfestményt Heves vármegye székháza számára. 
Ma az egri Dobó István Múzeumban található. 
6 PROKOPP Gyula, Barkóczy Ferenc érsek esztergomi építkezése, Művészettörténeti Értesítő, 1977/3−4, 
261−270. 
7 PETNEKI Áron, Intrada. Az ünnepélyes bevonulás formája és szerepe a közép-kelet európai udvarokban = 
Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., Gondolat, 281–290.; UŐ., Pompa 
episcopalis avagy a püspöki reprezentáció a barokk kori Közép-Európában = Ünnepi tanulmányok Szigeti 
Jenő 70. születésnapjára, szerk. Daniel HEINZ, FAZEKAS Csaba, RAJKI Zoltán, Miskolc, Bíbor, 2006, 233–
263. 
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püspöki palotája. Egerben nemcsak az egyház és az oktatás intézményeit reformál-
ta meg és építette újjá, hanem a helyi költők műveinek kiadásával, nyomda beren-
dezésével, egy egri főiskola alapításának gondolatával a világi kultúrát is 
támogatta.8 Ezek a tudományokat, könyvkiadást, magyar nyelvű irodalmat célzó 
rendelkezései tudományos reprezentációját szolgálták. Gazdag könyvtára is mű-
veltségét, jártasságát hivatott bemutatni, ez 1761-ben Egerből Pozsonyba, majd 
Esztergomba került.9 Érsekként a nagyszombati, pozsonyi, esztergomi székhelyein 
számára emelt kényelmes és reprezentatív épületeket használhatta. Érseki kineve-
zése után a legtöbb időt a pozsonyi prímási palotában töltötte, amit felújított a hoz-
zá tartozó kerttel együtt. Érseki reprezentációját szolgálták a neki ajándékozott 
tárgyak, amelyek közül a jegyzék szerint sok még ma is megtalálható az Esztergomi 
Főszékesegyházi Kincstárban.  

4. BARKÓCZY, MINT EGRI PÜSPÖK REPREZENTÁCIÓJA 

Barkóczy, mint egri püspök reprezentációjának bemutatásakor három csoport-
ba sorolhatók be a hozzá intézett művek: a püspöki beiktatás alkalmára szerzett 
költemények, az egri püspöksége idején hozzá intézett művek, – ide sorolhatók a 
kanonokok beszédei, a jezsuita iskolák tanárainak és diákjainak beszédei, színjáté-
kai – amelyek közül sokat körútjai során intéztek Barkóczyhoz. Külön csoportot 
képeznek azok a beszédek és költemények, amelyek esztergomi érsekké való kine-
vezését ünneplik és egyben búcsúztatják is az Egert elhagyó Barkóczyt.  

Püspöksége idején négy alkalommal köszöntötték színjátékkal. Először 1745-
ben Eperjesen mint új püspököt ünnepelték,10 majd 1754-ben az egri jezsuita isko-
lában támogatását meghálálva mutattak be színdarabot az iskola növendékei 
Barkóczynak ajánlva.11 1756-ban Podolinban köszöntötték a piarista iskola diákjai 
egy tragédia színpadra állításával.12 A kéziraton a Barkóczynak címzett Dedicatio 
után a szerepek következnek, azonban a játszó személyek neveit nem tüntették fel. 
A darab argumentumának rövid ismertetése után 10 anagrammát írtak Barkóczy 
dicséretére. A kézirat címlapja alapján az eseményen részt vett Andreas 
Moszczinsky a helyi rendek képviseletében valamint Okolicsány János zempléni 
alispán. 

                                                        
8 BITSKEY, Püspökök, írók… i. m., 51–88. 
9 A könyvtár folyamatban lévő feldolgozása – Barkóczy hagyatékában fennmaradt könyvtárjegyzéke 
alapján – sokban hozzá fog járulni az érsékről kialakult képhez, a korszak egyházi és világi áramlataihoz 
való viszonyáról is pontosabb képet fogunk kapni.  
10 STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai III., Bp., MTA Könyvtára, 1988, 426. 
11 Uo., 145. 
12 A kézirat lelőhelye: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár (a továbbiakban: Et., FK) Coll. II. 80. 5., 
Virtus Amore et Timore fortior sive Alanus tragoedia, 1754, [20] p. 
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A kézirat címlapja 

 Egerben, 1761-ben a jezsuita érseki iskola évzáró ünnepségén bemutatott szín-
játékot miután Barkóczynak ajánlották, feltehetően ekkor már érseki kinevezésé-
nek is szólt az ajánlás.13 A Boldizsár király címmel bemutatott darabot „szentséges 
Római Birodalom Fejedelmének, Esztergami Érseknek" címezték.14  

A püspök névnapját minden évben megünnepelhették, de az Egerben töltött 
évekből csak 1752-ből maradt ránk egy kézirat, amelyben patrónusa, Xavéri Szent 
Ferenc napja alkalmából egy verssel köszönti Kovács Ferenc.15 A szerző foglalkozá-
sára és a keletkezés idejére a vers utolsó versszaka adja meg a pontos adatokat: 

"Zöngedező Musam szünnyél szólásodban, 
Elég légen már most főnt irott righmussokban, 
Ezer hét száz ötven kettodék irásban, 
Iurista Létemben Eger Városaban." 

Xavéri Szent Ferenc napja december 3., innen tudjuk, hogy Barkóczy december-
ben tartotta a névnapját. A strófakezdő betűk az alábbi olvasatot adják: Vivat Groff 

                                                        
13 STAUD, i. m., 152. 
14 Uo., 151–152. 
15 A kézirat lelőhelye: Et., FK, Coll. II. 94. 14., KOVÁCS Ferenc, Prodromus hymenaeus az az méltóságos … 
Barkozi Ferenz úrnak … mondattatott örvendetes izenet azon nagyságnak … készített és tett Kovács Ferenz 
…, Agriae, 1752, [9] p.  
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Barkoczi Ferencz. A 25 strófás költeményt előbeszéd, egy rövid "örvendetes Izenet" 
és egy elővers előzi meg. 

 

A kézirat első levele 

Előbeszédében a szerző leírja, mit fog versében ünnepelni: „Méltósághos Szalai 
Gróff és Pálócz Eörökös Barkóczi Ferencz Úrnak, mint Fő Urunkhoz eő 
Excellentiajának Istentűl engedett Xaverius Szent Ferencz Patronusa napjának tisz-
tességére solenitassarul, élletérül és szerencséssen való megtirissérűl, ugyan azon 
föllebb emlétett Uri Méltóságnak hoszszu szerencsés, békességes, egésséges, és 
üdvösséges örvendetes életeért Votumok, avagy bozgó kivánságok sommája alatt 
mondattatott." 

Az „Örvendetes Izenet"-ben még egyszer köszönti Barkóczyt, mint verse cím-
zettjét.  

Az elővers első versszakából megtudjuk, hogy Kovács Ferenc verse csupán egy 
volt a Barkóczyt ünneplők sorában, több köszöntő is elhangzott már az ő verse 
előtt: 

„Musam jóról elő verssel tusakodván. Már 
a több köszöntők álnak csilapodván. A do 
lognak vége nálad lévén tudván, szol es 
Excellentiadhoz tisztességgel mondván." 
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Az ünnepség menetét a későbbi versszakok is sejtetik. Barkóczy hívei, tisztelői, 
pártfogoltjai, – mind világi, mind egyházi emberek – egyenként járultak a püspök 
elé, versekkel köszöntötték, amelyeket sok esetben énekelve, zeneszóval is előad-
hattak. A szóbeli köszöntés után, amely a névnapi jókívánságokat tartalmazta, tár-
gyi ajándékokkal is kedveskedtek Barkóczynak: 

„A jó kívánságok ma itt őszve gűlnek 
új új köszöntéssek egben heverülnek. 
Én is kiszen lészek mégh hármat csöngetnek 
Sok szép köszöntéssel és mással kedveznek. 

Röbdöznek s őrűlnek az egé madarak 
Még a nag vadak is ébredvén alusznak. 
Várva várván napját sz: Patronusodnak, 
Hog üdvözléssére jönnek Excellentiádnak.” 

A vers szerzője utalást tesz Barkóczy nyaralójára, a Fuorcontrastira, amelyet ma 
már csak festmények ábrázolásaiból ismerünk. Az ünnepség ezen része, amelyen 
Kovács is részt vett, ezek szerint nem a Fuorcontrastiban zajlott, de ott folytatódott:  

„Oda föll vár téged nap kelleti Kastély, 
Kit nem is régenten földrűl föl emeltél, 
szem, szév ohajtásra elevennyé tettél 
Az is kiálts vivat mert, mert az én Uram él." 

A következő strófában a szolgák előkészületeit és a püspök bevonulását is leírja: 

„Im érkezék az Úr: az szolgák kialtyák, 
eddég szárt ajtókat tágosson nittatyák, 
mik akadáloznak láb alól el rakják, 
Patronusod napját eők is nagyon várják." 

A további versszakokban a szerző hosszú életet, vígságot, minden földi és égi jót 
kíván Barkóczynak, majd az utolsó előtti strófában előkerül a patrónus, Xavéri Szent 
Ferenc neve is, az ő életéhez hasonló, kegyes, szent életet kíván Barkóczynak:  

„Csöndes életed légen Ferencnek Párja, 
eg mást szerencsének szépen hirül járja 
Ferencznek a szévét Xaverinok bírja, 
Sok jótéteményét követvén óhajtsa." 

Zárásként az ünnepi alkalomhoz és a költemény mondanivalójához illő idézet áll 
a Prédikátorok könyvéből: 

„Légyen áldott a te forrásad és vigada 
a te szerzeted Társaságával. Prov. 5. v. 18." 

Több vers nem maradt fenn, amely az ünnepség keretein belül hangzott el, és 
esztergomi érsekké való kinevezéséig kevés Barkóczynak címzett verset, beszédet, 
színjátékot ismerünk.  
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5. AZ ESZTERGOMI ÉRSEK REPREZENTÁCIÓJA 

5.1. AZ EGRIEK KÖSZÖNTIK ÉS BÚCSÚZTATJÁK BARKÓCZYT 

Barkóczyt Mária Terézia 1761. május 12-én nevezi ki esztergomi érsekké. Ez al-
kalomból köszöntik, és egyben búcsúztatják őt az egriek, Egerből Esztergomba 
tartó útja során is több helyen ünneplik költeményekkel.  

A Barkóczyt ünneplő 1761-ben íródott magyar nyelvű versek közül már többet 
közölt a szakirodalom. Czene Dániel felsőtárkányi plébános köszöntő versét több 
más, ismeretlen szerzőjű verssel együtt közölte Hubert Ildikó.16 Feltételezi, hogy a 
versek az 1761-ben Egerben bemutatott Boldisár király című dráma előadása előtt 
és végeztével hangozhattak el. Jakabfalvy Román, egri minorita szerzetes köszöntő 
versének szövegét Bitskey István közölte, majd a hozzá tartozó kotta is előkerült.17   

Egri híveinek búcsúzó versei és beszédei közül a legismertebb Orczy Lőrincé, aki 
a Barkóczy által támogatott költők közé tartozott, és későbbi pályája során is sokat 
köszönhetett az érseknek.18 Költeményének címe: Mátra hegyei között mulatozó 
nimfáknak éneke, mellyet a’ nagy méltóságú herczeg Barkóczy Ferencz Magyar-
ország primássának esztergami érsek úrnak mint egy búcsúzó képpen szomorodott 
szivel mondának. A vers szerzőjét illetően megoszlottak a vélemények, mivel 
Szauder József Fejér Antalt nevezte meg szerzőnek, egy, az MTA Könyvtárában 
található kézirat alapján. Valójában két, majdnem azonos vers létezik különböző 
szerzőkkel. 19 Mindez arra enged következtetni, hogy megtörtént, hogy egy-egy 
alkalomra írt verset más szerző később saját céljaira felhasznált, valamelyest átírt. 
Ezt a többszörös felhasználást az alkalmi költészet sablonjai, vándormotívumai 
tették lehetővé. Orczy 104 strófás költeménye Barkóczy esztergomi érsekké való 
kinevezését ünnepli, megemlékezik erényeiről és jóságáról, valamint mindarról, 
amit Eger városáért tett. 

                                                        
16 HUBERT Ildikó, Barkóczy Ferenchez írt magyar nyelvű versek 1761-ből, Archívum, Eger, 1998/15, 
123–129. 
17 BITSKEY István, Barkóczy Ferenc püspököt köszöntő vers 1761-ből, Archívum, Eger, 1973, 43–44. A 
kotta közlése: HUBERT Ildikó, SZELESTEI N. László, Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc tiszte-
letére = Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, szerk. JANKOVICS József, MTA Irodalomtu-
dományi Intézet, Bp., 2007. http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Hubert_Szelestei.pdf 
18 Ennek bizonyítéka, hogy több mint 20 évvel Barkóczy halála után, 1787-ben megjelenő verseskötet-
ének (Költeményes holmi egy nagyságos elmétől) ajánló versét Barkóczy hamvaihoz címzi. Az ajánló 
költeményt Révai József írta. Nem Orczy volt az egyetlen, aki halála után is hálával és tisztelettel emléke-
zett Barkóczyra: Baróti Szabó Dávid 1777-ben megjelent Barkótzy Ferentz esztergomi érsekhez című 
versében így írt:”Dolgaid ember’erőn túl-vannak. Ha Virgyil azokról/ Ön’ maga verset akar mondani, 
néma leszen./ Mit remegek? Nagy vagy; de kegyes: nagy léted ha meg-fedd:/ Drága kegyességed mente-
ni fogja hibánk.” 
19 L.: H. KAKUCSKA Mária, Ki írta a „Mátra hegyei között mulatozó Nimfáknak éneké”-t?, Magyar Könyv-
szemle, 119/1, 2003, 45–52. 
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Eger városa nevében köszöntötték egy emblémaverseket tartalmazó nyomtat-
vánnyal.20 A címlapon jelölt dátum szerint 1761. június 16-án, tehát a királynő ki-
nevezése után, de még a hivatalos felszentelés előtt hangzott el.  

 
A nyomtatvány címlapja Barkóczy címerével díszítve 

Az emblémás könyvekben található metszeteket itt írásos képleírás helyettesíti. 
Magyarországon a 18. században született a legtöbb embléma, azonban megfelelő 
felszereltségű nyomdák és rézmetszők hiánya miatt egyre gyakrabban maradtak ki 
az ábrázolások.21 A nyomtatványban 7 embléma található, a következő képleírá-
sokkal: 

1. Justitia cum bilance. 
2. In saxo et arce Ecclesiae Strigoniensis aperta porta. 
3. Ecclesia Strigoniensis interfluente Danubio cum Ecclesia Agriensi ducta per 

annulum catena colligata. 
4. Jupiter munera fundens. 
5. Caelum pluens. 

                                                        
20 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 12. 59. Symbola in honorem ... Francisci Barkóczy ... per civitatem 
Agriensem ... 16. Junii 1761. Agria [!Agriæ] illustrari curavit, in typoque veris suæ celsitudinis clientibus 
distribuit, Agriae 1761, [Bauer] ex typographia Archi-episcopali Agriensi, [4] p.  
21 KNAPP Éva, TÜSKÉS Gábor, Irodalmi emblematika és emblémarecepció Magyarországon 1564–1796, 
Magyar Könyvszemle, 1995, 141–163. 
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6. Caelum serenum. 
7. Ros matutinus. 

A leírások mutatják, hogy a képek Barkóczi érsekké való kinevezésének állomá-
sait mutatták volna be, kezdve a kinevezés helyességétől – „justitia cum bilance" – 
az Esztergomig tartó útig, amely közben továbbra sem felejti el Egert.  Majd az új 
érsekkel lassan kitisztuló eget festi le, amely a korábbi versekben már többször 
előkerült "saecula laeta" eljövetelére emlékeztet.  

A képleírást a lemma követi, ami csattanósan megfogalmaz egy gondolatot, ame-
lyet a képleírás jelenített meg és az epigramma majd megmagyaráz. Az epigramma 
itt minden esetben egy, a Bibliából vett idézet, amelyet az utána következő sorok-
ban Barkóczy életére vonatkoztat, és az új érsek méltatására és ünneplésére hasz-
nálja fel. Példaként a hetedik, az utolsó emblémát mutatom be:  

 
A hetedik embléma 

Az embléma képleírása a reggeli harmatot ábrázolja, majd a lemma értelme a 
szerény életet adja. Az epigramma a Prédikátorok Könyvéből vett idézet, a lemmát 
fejti ki: az egészség a test és a lélek józanságából fakad. Majd a rövid bibliai idézet 
értelmét Barkóczyra vonatkoztatja: „örökké harmatozó", hosszú és milliónyi jó-
kedvben teli életet kíván neki. 

5.2. BARKÓCZY KÖSZÖNTÉSE ORSZÁGSZERTE (1761) 

Az új érseket 1761. szeptember 21-én szentelte fel hivatalosan és adta át neki az 
érseki palliumot Migazzi Kristóf Antal az esztergomi Bakócz-kápolnában. Migazzi, 
aki 20 éven keresztül váci püspök, és 1756-tól bécsi érsek is volt, az alkalomra be-
szédet intézett Barkóczyhoz és az egybegyűltekhez, amelyben Barkóczy megválasz-
tásának okait sorolja fel, majd jókívánságait mondja el: „In te omnium ora, 
vultusque conversa sunt: Status et Ordines exulant, et gratulantur Tibi, sibique, dum 
ex pulcherrimo, sapientissimoque facto Tuo certum pignus accipiunt, nobilissimam 
hanc, et celeberrimam quondam Sacri Imperii in hoc Regno sedem pristinae Luci, 
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splendori, et Gloriae a Te restituendam esse.[…]"22 Közvetlenül a felszentelés előtti 
napon, szeptember 20-án egy ódával köszöntötték.23 A címlapon a szerző Barkóczy 
új címeit sorolja fel: Applausus poeticus festivis honoribus celsissimi ac 
reverendissimi S. R. I. principis Francisci e comitibus Barkoczi de Szala, perpetui in 
Palocz et Tavarna, dei et Apostolicae sedes gratia ecclesiae metropolitanae 
Strigoniensis Archi-Episcopi, S. Sedis Apostolicae legati nati, Hungariae Primatis, 
ejusque summi et secretarii cancellarii, etc. A vers az új érseket, a "legfőbb elöljárót" 
köszönti, és a város lakóit is az ünneplésre szólítja fel. Ahogy más versekben is, itt is 
a "boldog kor" eljövetelét remélik Barkóczy érsekségétől. 

Pestre való bevonulásakor a pesti iskolák nevében egy carmennel köszöntötték 
az új érseket. A vers szerzője nincs megnevezve, valószínűleg az iskola valamelyik 
tanára lehetett. Barkóczy erényeit méltatja, amelyek az érseki székig juttatták. A 
versben hangsúlyozva van egri püspöksége és az Egertől való elszakadás is: 

„O Felix tantum quae tanto tempore habebas 
Agria Ponteficem! sed ais: divellitur a me, 
Tristeque suspiras. Bona verba o Agria! vel te 
Pectore fert secum, vel grande hoc culmen honoris 
Scandit, ut ex alto plures jactare Favores 
In te commodius possit. Conversaque rursum: 
Erige Strigonium Caput, inquit, plaudeque, qui te 
Fixius inspiciat posthac, rerumque tuarum 
Sucessus putet esse tuos, jam proximus instat."24 

A vers a korabeli barokk költészet jellemvonásaival rendelkezik. A műfaja óda, 
amelyben szerző többször segítségül hívja a múzsákat – ezen belül Kalliopét nevezi 
meg – hogy az érsekhez méltó verset tudjon írni.  

1761-ben a budai Landerer nyomdában jelent meg egy érseki beiktatására írott 
vers.25 A címlapon szerepel az „in festo inaugurationis", tehát az is valószínű, hogy 
közvetlenül a beiktatás utáni ünnepségek valamelyikén olvasták fel Barkóczynak.  A 
szerző egy magát meg nem nevező obszerváns ferences szerzetes, a címlap első 

                                                        
22 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 12. 26; Coll. II. 96. 4., MIGAZZI, Christoph Anton, 
Sermo celsissimi, ac reverendissimi domini ... principis archi-episcopi Viennensis Christophori, e comitibvs 
Migazzi ... habitvs Strigonii die 21. Sept. MDCCLXI. cvm ... pallivm archi-episcopale imposvit ... Francisco e 
comitibvs Barkoczy ..., Vindobonae 1761,  typis Ioannis Thomae Trattner ..., [6] p. 
23 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 1.  Applausus poeticus festis honoribus celsissimi ac 
reverendissimi ... Francisci e comitibus Barkóczi de Szala, ... dum communi gaudio Strigonii solenniter 
inauguraretur devotissimo affectu dicatus anno MDCCLXI. 20 Septembris [1761], Budae 1761, [Landerer] 
ex typographeo Leopoldi Francisci Landerer, [6] p. 
24A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 4.  Francisco II. e comitibus Barkóczy de Szala principi 
ecclesiae Strigoniensis ... quum Pestanam urbem solemni pompa ingrederetur ... : carmen. 
25 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 6. Hecatombe debita ab religiosa Capistrana observantia 
honori ... Francisci e comitibus Barkóczy de Szala, ... humillime oblata centenis disparibus versibus nomen 
principis in festo inaugurationis per Aonias Virgines a obsequiose exhibens, Budae 1761, ex typographæo 
Leopoldi Francisci Landerer, [4] p. 
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sora – „Hecatombe debita" – pedig azt jelzi, hogy valamiféle ünnepélyes áldozat-
ként, ajándékként szánta a verset a püspöknek. A sorok kezdőbetűje a következő 
akrosztikont adja: Franciscus e Comitibus Barkoczy De Sala S. R. I. Princeps Archi-
Episcopus Strigonii Regni Hungariae Primas Vivat! Perennet! A verselés és a vers-
szakokban megjelenített barokk mitológiai apparátus művelt, a klasszikus művelt-
ségben is jártas szerzőre vall, aki jól ismerte az antik kultúrát. 

 
A nyomtatvány második levele 

 Mindegyik versszak más versmérték szerint íródott, így az antik költészet leg-
népszerűbb versformái mind megtalálhatók a műben: hexametrum, elegiacum, 
trochaicum, jambicum, hymeniacum, phaleucium, pherecratium, asclepiadeum, ode 
horatiana, saphicum. A mű tíz versszakában múzsák szólalnak meg: Melpomene, 
Thalia, Euterpe, Terpsychore, Erato, Calliope, Urania, és Polyhymnia. A szerző nem 
véletlenül a múzsákat szólaltatja meg versében, hiszen Barkóczy a művészeteket 
támogató püspökként vált híressé egri évei alatt. 

A kilenc múzsa közül csak Clio nem szólal meg a költeményben, helyette Illyris 
nimfa beszél az első és utolsó versszakban. A nimfa bevezeti és előkészíti a múzsák 
felszólalását, felszólít, hogy ünnepeljék a hercegprímást. A hiányzó Clio múzsa neve 
is felbukkan Illyris első megszólalásában: 
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„Incipe vota prior depromere debita Clio! 
Saecula laeta ferant (Clio) tot Te Celsissime Princeps!" 

A fenti sorokban a Cliónak szánt ajándék magára a költeményre utalhat, mivel 
Clio a heroikus költészet múzsája, Barkóczy pedig mint egy új idők felé mutató hős 
fog megjelenni a versben. Mindegyik múzsa a rá jellemző sorokkal élteti Barkóczyt 
és az ünnepség minden versszakban részletesebben tárul elénk. Melpomene elűzi a 
tragikusokat, és ünnepi dalok éneklésére szólít fel:  

„Ergo depulsis tragicis in laeta, sorores! 
Carmina festivo deproperate pede!" 

Majd ahogy a műben még többször is, Nestor éveit – a halhatatlanságot – kívánja 
az érseknek:  

„Vivat! Jo! Princeps! Pylios Celsissimus annos! 
Saecula Nestoreis plura diebus agat!" 

A következő versszakban Thalia az érseki címmel együttjáró felelősséget és az 
ezt körülvevő tiszteletet hangsúlyozza: 

„Roma quod Tibi dedit libens honoris ergo debiti, 
calarops Aronae virescens virgae ad instar germinet!" 

Euterpe, a lírai költészet múzsája, az attribútumait jelentő hangszerekkel kö-
szönti Barkóczyt, majd a következő versszakokban tovább folytatódik az érsek 
ünneplése. Urania múzsa megemlíti Egert is, mint a várost, amelyet már bearanya-
zott Barkóczy szelleme, majd hitbuzgalmáról és törekvéseiről szól, amelyeknek híre 
messzi vidékekre is eljutott: 

„Virtutum radiis, quos colit Agria, 
Nec tantum Patriae lux fueras Tuae. 
Gliscebat pietas Regna per extera, 
Aecurata fides, prodiga charitas;" 

Végül a magyarok éltető Daeliusának nevezik, akivel boldog korszak kezdődik. 
Polyhymnia múzsa egy új korszak kezdetére, a régi bánatok elfeledésére szólítja fel 
a magyarokat. A vers zárásaként Illyris nimfa még egyszer hosszú életet kíván az új 
érseknek: 

„Nesciat tristes Tua vita palas!" 

Egy latin nyelvű, négy levélből álló kéziratban szintén az új érsek köszöntésére 
írt verset olvashatunk.26 A szerző itt sincs pontosan megnevezve, a jezsuiták nevé-
ben íródott, és a tartalmi utalások mellett a kronosztikon alapján is 1761-ben kelet-

                                                        
26 A kézirat lelőhelye: Et., FK Coll. I. 39. 16. Versus festivis ignibus illustrati honoribus celsissimi S.R.I. 
Principis Francisci e comitibus Barkóczy de Szala et Tavarna… Strigoniensi 1761, [4] p. 
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kezett. A vers soraiban kiemelve jelezték Barkóczyt nevét és megszólításának kü-
lönböző formáit: 

 
A kézirat a címlapot követő első levele 

Az alkalmi költészet jellemzői figyelhetők meg a költeményen, az előző versben 
jellemzett barokk sajátosságok, mitológiai utalások itt háttérbe szorulnak. Az első 
sorokban dicsőítve, a jellemző "Éljen!" megszólítással az érsekhez szól: 

„Vive Decus Patriae Barkóczi, Vive Tuorum 
Deliciae, noster Vivito, et Orbis Amor!" 

Majd erényeit, bölcsességét sorolja fel, egri püspökségének idejéről is ír:  

„Stirpe Tua Magnus, Major Virtutibus, ipsis 
Maximus es meritis, Praesul amate, Tuis. 
Si pingi Pietas, Sapientia, Gratia posset; 
Apta haec effigies Principis una foret. 
Agria moesta comas abeuntem flere parentem 
Te potuit; gaudet nostra sed ora Suo." 
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A költemény befejező részében az új érseket ünnepli a szerző, mondván, eddig 
felsorolt erényei túl nagyok voltak ahhoz, hogy ne léphessen tovább az egri püspök-
ségnél. 

Egy képvers is készült esztergomi érsekké való felszentelése alkalmából:27  

 
Ismeretlen szerző képverse (1761) 

Szerzője ismeretlen, átiratát Kilián István közölte.28 A csillag alakú verstől jobbra 
és balra található strófákban közli a szerző a négyzet alakú képvers tartalmát, amit 
két rákversből állított össze. A kubuson, melyet a rákversek építenek fel, Barkóczy 
Ferenc címere található.29 A csillag alakú képvers mezosztichonja: FRANCISCUS, a 
csillag kilenc ága jelöli a kezdőbetűket, képvers átiratában középen fognak elhe-
lyezkedni. 

                                                        
27 A kézirat lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 18. Da veniam prineps! quod sint mihi rara poetae, 1761, [1] p.  
28 KILIÁN István, Régi magyar képvers. Old Hungarian Patern Poetry, Felső Magyarország Kiadó–Magyar 
Műhely, Miskolc, Bp., 1998, 65–67. 
29 A Barkóczy-címer hét ágú koronás, hercegi rangú címer. A négyfelé osztott pajzson átlósan két orosz-
lán és egy koronán ülő sas látható. A címer felett egy angyal figura van, fején a hétágú koronával. 
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5.3. BARKÓCZY ÉRSEK KÖSZÖNTÉSE KÜLÖNBÖZŐ ÜNNEPI ALKALMAKON 

Az 1761. esztendő ünnepségsorozata után, amelyeken a bemutatott köszöntő 
versek és beszédek elhangzottak, felszentelt esztergomi érsekként tovább folyta-
tódtak a tiszteletére rendezett ünnepségek, amelyeknek bizonyítékául igen sok 
vers, beszéd, és színjáték maradt ránk. Mint esztergomi érsek, az előzőeknél na-
gyobb szabású ünnepségeken vett részt, ezt támasztja alá, hogy egy-egy ünnepi 
eseményre – névnapra, születésnapra, illetve egy város vagy iskola meglátogatása 
alkalmából – több neki címzett, különböző szerzőtől származó, változatos műfajú 
alkotás is fennmaradt.  

Barkóczy Nyitra városába 1763-ban látogatott el, több köszöntő beszéd és vers 
is íródott hozzá ez alkalomból. Terlanday János nyitrai kanonok latin nyelvű beszé-
de magyar fordításban is megjelent.30 A beszédben Terlanday köszönetet mond 
Barkóczynak, amiért „a minapi nagy kegyelmes Urunknak, ő Excellencziájának, 
végső és halottas gyászos Pompaját maga Fő személlyével meg-tisztelni méltózta-
tik." Barkóczy Esterházy Imre nyitrai püspök temetésén vett részt, aki ebben az 
évben, 1763-ban hunyt el. Egy másik beszédben, amelyet a nyitrai püspökség nevé-
ben mondtak Barkóczynak abból az alkalomból, hogy megjelent püspökük temeté-
sén, a pontos nap is jelölve van: március 4-én zajlott a szertartás a nyitrai 
főtemplomban.31 

Terlanday beszédében utal Barkóczy ellenlábasaira, akik – csakúgy mint Eger-
ben – továbbra is voltak. Így szól róluk Terlanday: „Hertzegségednek mindenekhöz 
le-hajló kegyességét tsak az nem láttya, a' ki elme tompúlt, vagy kinek a' kaponya 
velejét az irigységnek halálos mérge által járta."  A beszéd további részében, mint 
erényt, kiemeli Barkóczy szerénységét, ami nem tűri a hízelkedést, de röviden felso-
rolja érdemeit: "nem emlitem, az Ország nehéz, terhes, kétséges kimenetelű ügyei-
ben, elmés meg hányásában, mely nagy és meszsze látó sas! A' bajvivásban mely 
erős, mely diadalmas! Ezeket mindnyájan Ország szerte ditsirik, és szűnés nélkül 
magasztallyák."32 A beszéd záró részében sokáig élteti az érseket. 

Ahogy Terlanday méltatásában is megjelenik, Barkóczy egyre tevékenyebben 
vett részt az országos ügyekben. Mária Teréziával igyekezett együttműködni, ezt 

                                                        
30 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 12. 55. TERLANDAY János, Salutatio nomine statuum, & 
ordinum inclyti comitatus Nittriensis ad ... Francisco e comitibus Barkoczy de Szala, ... solenniter obviam 
egredientium, Strigonii 1763, typ. Franc. Ant. Royer, [6 p.]  
31 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 41. 1. Exuviae ... Dni Emerici e comitibus Esterházy de Galantha 
... episcopi Nittriensis ... Triduano honore per ... Franciscum e comitibus Barkoczy de Szala, archiepiscopum 
Strigoniensem ... in arce, et ecclesia cathedrali Nittriensi in maxima illustrium, & nobilium virorum corona 
conditae anno 1763. die IV. III. [70 p.] Strigonii, typ. Franc. Ant. Royer.  
32 Szabó István jezsuita 1750-ben Pozsonyban a Szent István Rendhez szóló prédikációjában, 
Terlandayhoz hasonlóan, sasokhoz hasonlítja az ország főrendjeit: „Sasok vadtok tudniillik, méltóságos 
főrendek. […] S ugyanarra való nézve, sasok vadtok, magasságban laktok, mint a sasok; mert méltósá-
gokban és tisztviselésekben helyheztetve vadtok. És nemcsak szemmel nézitek az országnak ügyét és 
baját, hanem le is repültök a magasságrul. […]. L.: Régi magyar prédikációk, szerk. SZELESTEI N. László, 
Bp., Szent István Társulat, 2005, 368. 
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példázza, hogy az uralkodó 1762. január 7-én kinevezte az összes katolikus iskola 
tanulmányi felügyelőjének, majd 1763-ban a frissen alapított Szent István Rend első 
nagymesterének kitüntetést kapta. Ennek ellenére korábban, a cenzúra kérdésében 
már szembekerült az uralkodóval, de ez az ellentét sokkal később, a nemesi adó-
mentességet illetően bontakozott ki az 1764-65-ös országgyűlésen, mikor Barkóczy 
a főurak mellé állt.33  

Nyitra városában 1763-ban még egy elégia hangzott el a püspök tiszteletére.34 A 
versben nem említik, hogy az érsek milyen alkalomra érkezett a városba, de az elé-
gia kezdő sorai, amelyben Nyitrát a múzsák a szomorúság elhagyására szólítják fel, 
arra engednek következtetni, hogy az elégia ugyanazon látogatás alkalmával hang-
zott el, amikor a két beszéd: 

„Nittria quid quereris? quid lamentabile fatum 
Damnas? quid fortem deprimis ipsa tuam?" 

Az elégia további részében a beszédek tartalmához hasonlóan a múzsák köszö-
netüket fejezik ki, amiért Barkóczy ellátogatott városukba és ezzel enyhítette fáj-
dalmukat. Nyitra városának örökös hűségéről biztosítják az érseket. Az egyik 
beszéd és az elégia a temetési szertartás előtt hangozhattak el, amikor Barkóczy 
kíséretével a városba érkezett, míg távozásakor a másik beszéddel búcsúzhattak el 
tőle. Arra nem tesznek utalást a nyomtatványok, hogy Terlanday mellett ki írta a 
másik két köszöntőt. Esterházy Imre után Gusztinyi János lett a nyitrai püspök, aki 
Barkóczy pártfogoltjai közé tartozott, így lehetséges, hogy valamelyik köszöntőt ő 
írta és mondta el.35 

                                                        
33 Ehhez az eseményhez kapcsolható a Vexatio dat intellectum című névtelen röpirat, melynek szerzője a 
szakirodalom álláspontja szerint Richwaldszky György, Barkóczy kanonokja volt, "de a tollát az érsek 
vezette". L.: BITSKEY, Püspökök, írók…i. m., 342. 
34 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 42. 11. Elegia qua teneræ musæ adolescentis cleri Nittriensis 
civitati nominis ejusdem de adventu celsissimi et reverendissimi domini ... Francisci e comitibus Barkoczy de 
Szala, ... Strigonii 1763, [Royer] typ. Franc. Ant. Royer, [6] p. 
35 Gusztinyi és Barkóczy már az érsek egri püspöksége idején kapcsolatban álltak egymással.  A kanonok 
egyetlen nagyobb terjedelmű műve, az Üdvösség mannája, 1759-ben jelent meg, Barkóczy Ferencnek 
ajánlva, aki akkor még egri püspökként támogatta egyházmegyéjének íróit. Gusztinyi hitvédelmi művet 
írt, amelyben a megszólítás után azonnal az "alázatos ajánló levél" következik. A szerző először azt ma-
gyarázza, miért Barkóczynak ajánlja a művét: aki egy könyvet ír, a könyvének „homlokára" olyan nevet 
igyekszik írni, akinek nagy a tekintete az emberek előtt, vagy pedig annak teszi az ajánlást, akinek köte-
les, hogy ezzel tegyen bizonyságot hálájáról. Gusztinyi a felvezetés után így folytatja: „Nem kell vala 
nékem azon aggódnam, kinek ajánlanám e' múnkátskát? Elmémben öttlött leg-ottan exczellencziád: 
Kinek én, mint engedelmes Fiú, Attyának, 's Fő-Pásztorának, sokakkal tartozom; és a'kinek nagy az ő 
tekintete, mind az Isten-Házában, mind pedig e' magyar Hazában." Gusztinyi soraiból arra lehet követ-
keztetni, hogy Barkóczy már korábban is támogathatta Gusztinyit. A Barkóczyhoz intézett ajánlás után a 
szerző az olvasóhoz fordul, ahol művének célját, hasznosságát mutatja be. Itt előkerül a magyar nyelv 
ügye, amelynek támogatása szorosan Barkóczyhoz kapcsolódik. Gusztinyi a katolikus művek az egysze-
rű hívek számára is érthető és elérhető kiadásai mellett emel szót: „… felettéb kedvesek, 's ritkán talál-
tathatók azok a' könyvek, mellyek ezen felséges és meg betsülhetetlen Sacramentomrúl magyar nyelven 
a' nép között forgnának. – ezért tudatlanok, vagy éppen erkölcsbontó üdvvesztő, alom s mese fejtő olva-
sásokba kezdenek, vagy idegen vallásbelik műveit kezdik olvasni."  
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Az érsek 1763-ban Esztergomban ünnepelte a névnapját. Az eseményhez kötő-
dő, reprezentációs alkalomra készült köszöntő versek és színjátékok közül több 
fennmaradt. Barkóczy ez alkalommal eskette össze a Bakócz-kápolnában Erdődy 
János varasdi főispánt és Széchenyi Annát. Az eseményre Széless György verses 
Hirdető levelet írt, amelyet a szakirodalom is bemutatott.36 A versben a házasság 
felmagasztalása mellett a házasulandók és az érsek Esztergomhoz való kötődése áll 
a középpontban.  

A Hirdető levél mellett a szakirodalom bemutat egy latin nyelvű színjátékot is, 
amelyet ezen alkalommal adtak elő a jezsuita iskola diákjai.37 Széless György versé-
hez hasonlóan párhuzamosan jelenítette meg a grófi pár házasságát és az érsek 
névnapját, ami személyének méltatásával is összekapcsolódott. A kézirat felsorolja 
a színjáték szereplőit: 

 

Az első jelenetben megérkeznek a múzsák az esztergomi várhegyre, majd a má-
sodik jelenetben Apolló és Natalis Barkóczyt magasztalják és Esztergom csodás 
képéről, az új, pompás épületekről beszélnek. A harmadik jelenet szerveződik az ifjú 
pár köré: Nicon és Neria házasságának örül mindenki, diadalkaput építenek címere-
ikkel, majd minden szereplő az ifjú párral bevonuló érseket dicséri. A darabban 
német nyelvű dalbetétek is vannak, amelyeket hivatásos zenészek kísérhettek. 

Az esküvőre még néhány, – a szakirodalomban nem említett – vers íródott. Az 
esküvő alkalmából Witte Ferenc német nyelven írt köszöntő verset.38 A nyomtat-
vány címlapján a szerző említi az érsek névnapját is, amelynek alkalmából összead-
ta a grófi párt: „VVoLgeMeIntes HochzeItgedicht bey Gelegenheit der von Franz 

                                                        
36 SZELESTEI N. László, Barkóczy Ferenc érsek névnapja 1763-ban, Magyar Sion, 2007, 116–122. 
37 Uo., 120–122. 
38 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 14.  
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dem Zweyten aus dem hochgraflichen Geschichte Barkoczy von Szala durch Ungarn 
Primas, Erzbischofen zu Grann, in Anwesenheit der Fräule Braut-hochgräflichen 
Aeltern, und vieler hohen beiderseitigen Anverwandten, in höchster Person an 
Dero hochfürstl. Namensfeste, als den 4. Weinmonats hier zu Grann beseegnet-
zwischen der Fräule Braut Gräfinn von Szecsenyi dann Herrn Bräutigam Grafen 
von Erdődy, eines löblichen szecsenyischen Husarn Regiments Obersten glücklich 
vollgezogenen Eheverbindnüsse in Unterthänigkeit dargereichet, in der erz-
bischöflichen Stadt Grann, gedruckt bey Frantz Anton Royer, 1763". A házasulan-
dók köszöntésére írt vers címe – "Dem graflichen Brautpaare gib eder seegenvolle 
Jahre" – is sejteti, hogy itt nem a Barkóczyt élteti a szerző, hanem elsősorban a fiatal 
jegyespár szerelme és a jókívánságok a közös életükre kerülnek a középpontba. A 
vers – mivel mindvégig mint jegyespárt említi Erdődyt és Széchenyi Annát – az 
esküvő előtt hangozhatott el a Barkóczyt és a fiatalokat köszöntő többi vers között.  

Egy 1763-as latin nyelvű kézirat címlapja is az esztergomi esküvőről tudósít.39 
Az költemény műfaja epithalamon. A kézirat első lapjain Erdődy gróf és Széchenyi 
Anna szerelmének tisztaságát állítja a középpontba a szerző, majd Cupido és Venus 
közbenjárásáról ír, ami nélkül nem jöhetett volna létre a frigy. Sorban érkeznek a 
múzsák, majd Hymen, a házasság istene, és megkezdődik a Bakócz-kápolnában az 
esküvői szertartás, amiről szintén részletes leírást kapunk. Barkóczy neve már az 
esküvői előkészületben megjelent, – az ifjú párt az érsek adja össze, ezért jövőbeli 
boldogságuk még nagyobb lesz – de az érsek köszöntésére és ünneplésére a költe-
mény végén kerül igazi hangsúly. 

Az érsek névnapját az esküvői szertartástól függetlenül is megünnepelték. Egy I. 
B. monogrammú szerző latin nyelvű költeménnyel köszöntötte, amely kéziratban 
maradt ránk.40 A kézirat az epithalamon szerzőjével azonos kéztől származik, ezért 
valószínű, hogy ez a költemény is az esküvőt megelőző vagy az azt követő ünnepsé-
gen hangzott el a többi érseket köszöntő vers között. 

                                                        
39 A kézirat lelőhelye, Et., FK, Coll. I. 39. 21. Epithalamium ad nuptias illustrissimi domini Joannis e 
comitibus Erdődy de Monyorókerék ... cum ... Anna e comitibus Széchényi Strigonii qvarto-nonarum 
Octobris celebratas anno MDCCLXIII. 
40 A kézirat lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 20. Elegia honoribus celsissimi ac reverendissimi S. R. I. Principis 
Francisci e comitibus Barkóczy de Szala… Arhi-Episopi Strigoniens, primatis regni Hungaria, legati nati… 
Domini sui benigni… Dum onomastium sui nominis, sollemni pompa celebraret, ab infimo cliente I. B., [4] 
p.17. 
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A kézirat címlapja 

A vers első sorai, számos alkalmi vershez hasonlóan a Barkóczy számára készü-
lő ünnepet készítik elő: 

„Dicite io Poean labasque ad sidera voces 
Tollite Francisci solvite vota Die. 
Solvite vota Patri, rutilent altaria flammis, 
Et pia centenis supplicet axa locis." 

Ahogy az Esztergomban tartott névnapi ünnepség szinte összes köszöntő ver-
sében, úgy itt is ki vannak emelve Barkóczy esztergomi városképet megújító épít-
kezései: 

„Dum reparat Princeps veteris miracula Templi 
Pro reliquos unum fama loquat opus." 

A következő, 1764. esztendőből több költemény, köszöntő beszéd és színjáték 
maradt ránk Barkóczynak a nagyszombati Szent Adalbert Konviktusban tett látoga-
tásainak alkalmából. Kende József, a konviktus növendéke egy időmértékes magyar 
nyelvű verssel köszöntötte az érseket. Ahogy a nyomtatvány címlapja kiemeli, a 
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verset Kölcsei Kende József "mondá és mély tisztelettel bé-mutatá", azonban azt 
nem jelzi, hogy a költeményt valójában Birsi Ferenc írta.41 A köszöntő első része 
bemutatja, hogy a természet is ünneplő ruhába öltözött a prímás érkeztére:42 

„Újjonnan ragyagó fénnel tündöklik előttünk 
E' máj Nap. Mássát itt ennek az Emberi szem-fény 
Eddig nem látá. Bú, bánat enyészik előtte, 
Mint a' gyöngy harmat, mikor a' Nap fényit ereszti, 
'S a' folyosós kertekre derúl, életre vidámit 
Mindeneket, 's a' Rósa felel, bimbóji fakadnak." 

A vers további részében arról szól a szerző, hogy míg személyesen nem volt je-
len köztük Barkóczy, ugyanúgy atyjuknak érezték, most azonban látogatásának 
alkalmával, ami száműzte a "fellegeket", még inkább örvendenek. 

A konviktusban tett egyik látogatásakor a növendékek még egy verssel köszön-
tötték, amelyet a szakirodalom közölt.43 A vers keletkezésének évét nem ismerjük. 
A konviktus tanárainak és diákjainak nevében íródott, akik hálájukat és köszönetü-
ket fejezik ki mindazért, amit Barkóczy tett intézményük érdekében. A nagyszom-
bati adalbertisták köszöntése képvers formájában is fennmaradt, amelyet Kilián 
István közölt.44 A szakirodalom a nemesi konviktusban, 1764-ben előadott nagy 
sikerű Salamon című darabról is beszámolt, amelynek valamelyik előadásán min-
den bizonnyal Barkóczy is jelen lehetett.45 A darab közben előadott énekek az ér-
seknek címzett költemények között találhatók meg.  

A következő, 1765. esztendőből még egy színjátékot ismerünk, amelyet a jezsui-
ta konviktorok mutattak be Nagyszombatban az érsek jelenlétében.46 A kéziratban 
a színi programot követően a Barkóczyt dicsőítő versek találhatók, az alkalmi köl-
temények toposszá vált jelzőivel: „Magyar Ország égén ki tetző fényesség", „Vigyázo 
okosság", „tőb sereges erkőlts". Hálát adnak, amiért jelenlétével megtisztelte az 
előadást. 

                                                        
41 SZELESTEI N. László, Argenis-fordítás időmértékes magyar versbetétekkel (1761), ItK, 2000, 230–231. 
42 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 39. 10. KENDE József , Köszöntő versek midön leg főb métoságú, 
és tiszteletű szalai gróff Barkóczy Ferntz úr ... a’ Szent Alberti Nemes Convictust Nagy-Szombatban 1764-dik 
esztendőben kegyelmes látogátásával meg-vidámitotta mondá, és mély tisztelettel bé-mutatá Kölcsei 
Kende Josef ..., Nagyszombatban 1764, a’Jesus Társasága Akademiai Collegiumának betűivel, [4] p. 
43 Üdvözlünk szivbül tisztelünk kegyelmes hertzegünk ..., 5 p. Coll. I. 39. 11. (kézirat) Közl.: HUBERT Ildikó, 
SZELESTEI N. László, „Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc tiszteletére” = Album amicorum 
Szörényi László hatvanadik születésnapjára, MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 2007, 522–525. 
44 KILIÁN, i. m., 294–295. 
45 HUBERT Ildikó, SZELESTEI N. László, i. m., 525–528. 
46 Uo., 529–531. 
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6. AZ ÉRSEK UTOLSÓ REPREZENTÁCIÓJA: A TEMETÉSI SZERTARTÁS  

Barkóczy Ferenc 1765. június 18-én pozsonyi kúriájának kertjében hunyt el. A 
temetés és a hozzá kapcsolódó előkészületek közül a szövegszerűen megragadható 
mozzanatokat mutatom be, amelyek a temetést eseménnyé, a reprezentáció eszkö-
zévé tették.  

Beke Margit a Prímási Levéltárban található dokumentumok alapján mutatta be 
Barkóczy temetésének előkészületeit, a halott balzsamozásától kezdve a 
koporsóbatételig.47 A temetés előtti három nap az exequia, a tetem jelenlétében 
tartott egyházi szertartások ideje. Ennek tárgya a castrum doloris, másként gyász-
ravatal, az előkelő személyek halotti búcsúztatójának építménye. Barkóczy castrum 
dolorisát Johann Georg Leithner bécsi szobrász készítette. Az oszlopok tövénél négy 
allegorikus alak helyezkedett el: Religio, Fidelitas, Patria, Pallas. Az alakok kötődtek 
a halott eszmevilágához. A castrum dolorist a temetés után lebontották, azonban 
metszeteken megörökítették, ez legtöbbször a nyomtatásban megjelent halotti 
prédikációkhoz kötve maradt fenn. A halotti prédikációk gyakran irodalmi vonat-
kozásban is összefüggésbe kerültek a castrum dolorissal: díszei inspirálták a szóno-
kot, aki beszédébe nem egyszer belefoglalta a castrum dolorist is. 48 

 

Barkóczy Castrum dolorisa, Zeller Sebestyén rézmetsző munkája49 

                                                        
47 BEKE Margit, Barkóczy Ferenc esztergomi érsek temetési pompája = Ministerio: Nemzetközi Történész-
konferencia előadásai: 1995. május 24–26., szerk. BÁRDOS István, BEKE Margit, rend., kiad. Esztergom-
Budapesti Érsekség, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, Kultsár István Társadalomtudomá-
nyi és Kiadói Alapítvány, 21–28. 
48 GALAVICS Géza, Egy efemer építészeti műfaj magyarországi történetéhez, Építés–építészettudomány, 
1973/3–4, 497–508. 
49 A metszet lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 50. b. 2.  
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A temetési pompa maradandó alkotásai a temetési szónoklatok. A szertartást a 
majdani utód, Batthyány József kalocsai érsek káplánjaival együtt végezte.  A kápta-
lan feladata volt, hogy magyar, német és latin nyelvű szónokokat hívjanak meg, akik 
az elhunyt érdemeiről beszélnek a nekik felállított szószékről. A halotti beszéd, mint 
több évszázados múltra visszatekintő műfaj, a reprezentáció egyik fontos eszköze 
volt a szertartás keretén belül. A temetési beszédek kötetekben való gyors kiadása 
is minden esetben nyilvánvaló reprezentációs szándék eredménye. Barkóczy halot-
ti beszédeit is kiadták Pozsonyban, 1765-ben. Augusztus 12-én a magyar nyelvű 
ünnepi beszédet Herman József győri kanonok, mosoni főesperes mondta. A teme-
tési beszédben az elhunyt életét példaképként állította a hallgatóság elé, ez a vallási 
tanítás bizonyításának is az egyik eszköze volt. Beszédét azzal kezdte, hogy 
Barkóczy nem csak az Istennek, hanem a hazának és a népnek is kedves volt, – „Ímé 
a' Fő-Pap, a' ki az ő napjaiban tetszett az Istennek" – ennek ritkaságát bibliai pél-
dákkal támasztotta alá.50 Az érsek életének és erényeinek dicsérete és felmagaszta-
lása előtt felsorolja Barkóczy méltóságait, amelyekkel élete végén rendelkezett, 
majd az érsek hármas dicséretével folytatja, amelyben leírja, miért volt kedves az 
Istennek, a Királynak, és a Hazának egyaránt Barkóczy.   

A következő nap, augusztus 13-án tartott szentmisén a német nyelvű szónokla-
tot Engelmayer Sámuel biduai választott püspök, egri nagyprépost, esztergomi 
kanonok tartotta.51 Augusztus 14-én, a temetés napján mondta el latin nyelvű bú-
csúztatóját Pintér József jezsuita szerzetes.52 A latin nyelvű szövegeknek kitüntetett 
helyük volt a temetési szertartáson, egyrészt a hallgatóság nagy részének társadal-
mi rangja miatt, másrészt nemcsak a hazai közönséghez szóltak, hanem a külföld 
tájékoztatását is szolgálták.  

A rekviem után az elhunytat véglegesen réz szarkofágba helyezték, az Alamizs-
nás Szent János kápolnában.  A temetés után a résztvevők visszatértek a templom-
ba. A halál a XVIII. szerint nem a reménytelenség és a szomorúság ideje, hanem a 
hité, a bizalomé és az örömé, ezt példázza az is, hogy a temetés után örvendező 
szentmisén ünnepeltek. 
  

                                                        
50 A nyomtatvány lelőhelye: Et., FK, Coll. I. 55. a. 1. HERMÁN József, Az esztergomi kedves, és nagy fő-
papnak hármas ditsérete, mellyet méltóságos ... Barkóczi Ferencz, ... halottas pompájának alkalmatosságá-
val a’ posonyi Szent Márton templomában 1765-dik esztendőben Kis-Aszszony havának 12-dik napján élő 
nyelvel hirdetett Hermán Jósef ..., Győrben 1765, nyomtattatott Streibig Gergely János, királyi püspöki és 
városi privil. könyv-nyomtató által, [32] p. 
51 ENGELMAYER Sámuel, Der zum besonderen Dienst des Herrn seines Gottes von Mutterleib an beruffene 
Fromme und getreue Knecht wie ihn bey Gelegenheit der den IIten August. MDCCLXV. ... zu Pressburg 
vollzogenen Standesmässigen Beysezung des weyland ... Herrn Francisci II. des h. römischen Reichs Fürsten, 
und Erz-Bischofs zu Gran ... aus dem hochgräflichen Hauss Barkóczy von Szala ... in einer Trauer- und Lob-
Rede, Strigonii, 1765, Bauer, [28] p. Coll. I. 10. 48; Coll. I. 39. 28; Coll. I. 51. b. 6. 
52 PINTÉR József, Laudatio funebris Cels., ac Rev. principis Francisci e comitibus Barkóczy de Szala, 
ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi primatis regni Hungariae etc. cum in collegiata S. Martini 
ecclesia triduanis funeris exequiis justa suprema persoluta sunt Posonii 1765, Tyrnaviae, typ. collegii 
academici soc. Jesu, [54] p. OSZK 503. 994. 



 
34 

HIVATKOZOTT IRODALOM 

BEKE Margit, Barkóczy Ferenc esztergomi érsek temetési pompája = Ministerio: 
Nemzetközi Történészkonferencia előadásai : 1995. május 24–26., szerk. BÁRDOS 
István, BEKE Margit, rend., kiad. Esztergom-Budapesti Érsekség, Komárom-
Esztergom Megye Önkormányzata, Kultsár István Társadalomtudományi és Ki-
adói Alapítvány, 21–28. 

BITSKEY István, Barkóczy Ferenc püspököt köszöntő vers 1761-ből, Archívum, Eger, 
1973, 43–44.  

BITSKEY István, Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecénás = Irodalom es felvilágosodás – 
Tanulmányok, szerk. SZAUDER József, TARNAI Andor, Bp., Akadémiai, 1974, 
333–365. 

BITSKEY István, Püspökök, írók, könyvtárak – Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a 
barokk korban, Eger, Heves Múzeumi Szervezet, 1997, 51–88. 

DÓKA Klára, Barkóczy Ferenc = Esztergomi érsekek 1001-2003, szerk. BEKE Margit, 
Szent István Társulat, 341–347. 

ENTZ Géza, Barkóczy Ferenc gr., a magyar barokk kor nagy mecénása, Bp., 1939, 
164–185. 

GALAVICS Géza, Egy efemer építészeti műfaj magyarországi történetéhez, Építés– 
építészettudomány, 1973/3-4, 497–508. 

H. KAKUCSKA Mária, Ki írta a „Mátra hegyei között mulatozó Nimfáknak éneké"-t?, 
Magyar Könyvszemle, 119/1, 2003, 45–52. 

Heves megye műemlékei I, szerk. DERCSÉNYI Dezső, VOIT Pál, Bp., Akadémiai, 1978, 
143–160. 

HUBERT Ildikó, Barkóczy Ferenchez írt magyar nyelvű versek 1761-ből, Archívum, 
Eger, 1998/15, 123–129. 

HUBERT Ildikó, SZELESTEI N. László, Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc 
tiszteletére = Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, szerk. JAN-
KOVICS József, MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 2007. 
http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Hubert_Szelestei.pdf 

KILIÁN István, Régi magyar képvers. Old Hungarian Patern Poetry, Felső Magyaror-
szág Kiadó–Magyar Műhely, Miskolc, Bp., 1998. 

KNAPP Éva, TÜSKÉS Gábor, Irodalmi emblematika és emblémarecepció Magyaror-
szágon 1564-1796, Magyar Könyvszemle 111, 1995, 141–163. 

MESZLÉNYI Antal,  A   magyar  hercegprímások arcképcsarnoka, 1707–1945, Bp., 
Szent István Társulat, 1970, 99–121. 



 
35 

  

PETNEKI Áron, Intrada. Az ünnepélyes bevonulás formája és szerepe a közép-kelet 
európai udvarokban = Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI 
Ágnes, Bp., Gondolat, 281–290. 

PETNEKI Áron, Pompa episcopalis avagy a püspöki reprezentáció a barokk kori Kö-
zép-Európában = Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára, szerk. Da-
niel HEINZ, FAZEKAS Csaba, RAJKI Zoltán, Miskolc, Bíbor, 2006, 233–263. 

PETRIK Géza, Magyarország bibliographiája, 1712–1860, I–IV, Bp., 1882-1892; V–
VIII. kötet: 1712–1800 közt megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) 
nyomtatványok, közread. az OSZK, Bp., 1971–1991. (V. és VII. kötet: Pótlások; VI. 
kötet: Nyomda- és kiadástörténeti mutató; VIII. kötet: Függelék, Hazai 18. századi 
színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája, Nyomda- és kiadástörténe-
ti mutató). 

Régi magyar prédikációk, Szerk. SZELESTEI N. László, Bp., Szent István Társulat, 
2005. 

PROKOPP Gyula, Barkóczy Ferenc érsek esztergomi építkezése, Művészettörténeti 
Értesítő, 1977/3−4, 261−270. 

STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, I–IV., Bp., MTA 
Könyvtára, 1984–1994. 

SUGÁR István, Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök Felsőtárkányban épített 
Fuorcontrasti kastélya s annak 1761. július 17-i átadása, Művészettörténeti Érte-
sítő, 1996/1−2, 107−121. 

SZELESTEI N.  László, Barkóczy Ferenc érsek névnapja 1763-ban, Magyar Sion, 2007, 
116–122. 

SZELESTEI N. László, Argenis-fordítás időmértékes magyar versbetétekkel (1761), 
ItK, 2000, 230–231. 



 
36 

 

  



 
37 

 

ASZTALOS EMESE 

„Verses regény” 
egy fogalom története a 19. században53 

1. EGY MŰFAJ PERSPEKTÍVÁI 

Kutatásom konstitutív célja, hogy a ’verses regény’ magyar terminus 
technicusának (ki)alakulását és e műfaji szakkifejezés kanonizálódását tárja fel a 19. 
század folyamán. E fogalom születését és történetét ugyanis a műfaj- és recepciótör-
ténet eddig még nem tisztázta. A statikus, egységesítő műfaji leírásokkal és definíci-
ókkal szemben az effajta fogalomtörténeti analízis közvetett módon a műfajiság 
folyton változó, dinamikus rendszerét hivatott érzékeltetni. 

A verses regényről szóló elméleti gondolkodás kiváló összefoglalása az 1990-
ben megjelent, A magyar verses regény című monográfia Imre László tollából.54 E 
munka a műfaj eszmei, tartalmi, formai attribútumairól maradéktalanul beszámol, 
mi több, a szerző túlmutat eredeti célján, hiszen akaratlanul is meggyőz arról, hogy 
e művészi forma „az első ízig-vérig posztmodern műfaj a magyar irodalomban”.55 
Imre László kötete azonban magától értetődőnek tartja a ’verses regény’ kifejezést, 
nem tér ki a magyar műfaji fogalom, vagyis a szókapcsolat kialakulástörténetére, 
noha ennek megszilárdulása korántsem homogén vagy zökkenőmentes a szerzői és 
a befogadói gondolkodásban. A műfajt korábban kifejező terminusok, variánsok az 
egyszerű deskriptív funkción természetesen túlmutatnak, e szintagma megszületé-
sének körülményei, korábbi típusai a szövegmagyarázatok felől is érdekes szem-
pontokkal szolgálnak: eltérő műfajmegjelölések ellentétes interpretációkhoz 
vezethetnek, különböző irodalmi hagyományokba, transztextuális viszonyrendsze-
rekbe helyezhetik a műalkotásokat.  

Más oldalról körbejárva: egy műfaj megnevezésének kialakulása a műfajról való 
érett gondolkodás kifejeződése, kitüntetett szerepet kap tehát, hogy e ma reflektá-
latlanul használatos terminus milyen variánsokon keresztül, illetve mikor vált ka-

                                                        
53 Szeretnék köszönetet mondani felkészítő tanáraimnak, Kiczenko Juditnak és Tarjányi Eszternek, akik 
szakmailag és emberileg is nagy segítséget nyújtottak a dolgozat megírásában.  
54 Érdemes a dolgozat elején néhány gondolatban feleleveníteni a verses regény néhány fontosabb 
jellemzőjét. A műfajt Byron teremtette meg a 19. század elején, e kevert műnemű műfajjal a kor világné-
zeti bizonytalanságát fejezte ki. Röviden megjegyezhető, hogy a verses regény a „válság műfaja”. A látszó-
lag struktúra nélküli csapongó szövegforma valójában komoly kompozíciót rejt magában, a verses 
regények művészi feszültségét fokozza a szigorú verses forma ütközése az előadásmód fesztelenségével. 
Alapvető újdonsága önreflexív, autopoétikus jellege, hiszen a szöveg egyik főszereplőjévé magát a narrá-
tort, a szövegalkotás folyamatát avatja. 
55 DÁVIDHÁZI Péter, Imre László: A magyar verses regény, Itk, 1992/1, 118. 
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nonizált elnevezéssé. Az újonnan megjelenő, ma már verses regényként aposztro-
fált forma körül csoportosuló elméleti tapogatózást összefoglaló módon, mintegy 
címként jelölik a különböző műfajelnevezések, a ’verses regényt’ megelőző kifejezé-
sek sorra vétele, összehasonlítása segít e forma 19. századi recepciójának megérté-
sében, sőt a szövegek műimmanens vizsgálatának esetében is tájékozódási pontot 
adhat. 

Mielőtt a témához szorosan kapcsolódó, feltáró és aprólékos elemzésbe fognék, 
szeretném kutatásomat a fogalomtörténeti felfedezésen túl tágabb összefüggési 
rendszerbe emelni, hiszen nemcsak a műfajjelölő kifejezés filológiai analízise a cél, 
hanem az egyes szövegek értelmezéséhez is adalékokkal kívánok szolgálni. Mi adja 
a verses regényről szólógondolkodás aktualitását? Miért elengedhetetlen e műfaji 
terminus tisztázása, kialakulásának felvázolása a 21. század hajnalán? A válasz kor-
társ irodalmunkból olvasható ki: napjainkban alkotó szerzőink ugyanis fantasztikus 
invencióról tettek tanúbizonyságot, „mikor a verses regényt, e több mint száz éve 
szendergő, hajdan igen jó sorsot élt magyar műfajt”56 felelevenítették, s jelenkori 
irodalmunk egyik meghatározó kifejező módjává választották. (Pl. Térey János, 
Paulus, 2001, Varró Dániel, Túl a Maszat-hegyen, 2003, Géher István, Polgár Istók, 
2008, Schein Gábor, Bolondok tornya, 2008, Térey János, Protokoll, 2010.)  

A fent említett szövegek hermeneutikai magyarázata a ’verses regény’ terminu-
sának pontos definiálását posztulálja, hiszen a legszigorúbban vett textuális elem-
zések esetében is tisztázni kell műalkotás és műfaj reciprocitását. E 
viszonyrendszer irodalmiságát a ma már axiómának tekintett Genette 
Transztextualitás elmélete is bizonyítja, ahol egy szöveg műfajmegjelölését a tágab-
ban értett paratextualitás, illetve a szűkebben vett architextualitás fogalomkörébe 
sorolja.57 E szerint a művek elé „biggyesztett” műfaji jelzés (pl. vers, regény, verses 
regény stb.) nem izolált vagy felesleges kategória, hanem a befogadóval kötött fon-
tos „szerződés” egyik tétele, az a kiváltságos hely, mely rendkívül izgalmas 
szövegközöttiséget, változó és játékos szövegkontextust, illetve értelmezői mezőt 
teremthet az olvasó számára. E „játék” izgalmát tovább fokozza, hogy egy mű műfa-
ja, vagyis rendszerbeli paratextuális jelzése sokszor lehet „néma”, így akár a befoga-
dók „elvárási horizontján” is múlhat, milyen kategóriába emelik az olvasott 
szöveget (esetünkben: szatirikus vagy vígeposz, költemény, költői beszély, elbeszé-
lő költemény, verses regény, stb.); másfelől a mű vagy a recepciótörténet által addig 
megadott műfajt a különböző olvasatok minduntalan felül is írhatják.  

Kortárs verses regényeink természetesen a posztmodern diskurzus szubverzív 
technikája felől közelítik meg a műfajt, és előszeretettel variálják a verses regény 
kanonizált formáját, de magát a műfajmegjelölést is. Ezért a szövegértelmezések 
során nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy e meghatározások (pl. „verses mesere-

                                                        
56 MARGÓCSY István, A posztmodern gesamtkunstwerk = Erővonalak. Közelítések Térey Jánoshoz, szerk. 
LAPIS József – SEBESTYÉN Attila, L’Harmattan, Bp., 2009, 100. 
57 vö. GENETTE, Gerald, Transztextualitás, Helikon, 1996/1-2., 84-86. 
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gény”58, „regény versekben”59, „verses elbeszélés”60) hogyan alludálnak a „klasszifi-
kált” műfajmegjelölésre, attól hogyan és mennyire térnek el, illetve az „eredeti” 
műfaji kifejezésbe olvasztott formák közül (pl. szatirikus eposz, pikareszk regény, 
elégia, stb.) milyen módon hangsúlyoznak bizonyos attribútumokat. Ha egyes szö-
vegek nem is adnak direkt műfajmegjelölést, számos ponton, és éppen paratextuális 
(pl. Polgár Istók fülszövege61) közegben – amellett, hogy mindenképp evokálják 19. 
századi előképeiket – több szempontból átírjak, meghaladják vagy újraértelmezik a 
műfajt, esetleg új alműfajokat generálnak. 

A fent említett példák tehát jelenkorunk felől is szükségessé teszik a verses re-
gény terminus kialakulástörténetének vázolását, hiszen a műfaj elnevezésének 
rendkívül pontos ismerete elengedhetetlen a kortárs szövegek mutációinak, játéka-
inak megértéséhez is; ráadásul a 19. században e formai kifejezést helyettesítő, 
szinonimaként használt műfajnevek szintén izgalmas irodalmi viszonyrendszert 
alakíthatnak a napjainkban megjelenő művek formarendszerével és paratextuális 
jelöléseivel. 

Más aspektusból szemlélve, a kortárs verses regények egészen új irodalmi kon-
textusba helyezték a korábbi század szövegeit, így katalizálják a „klasszikus” művek 
újraolvasását, posztmodern interpretálását is. Amint Eliot jegyzi meg: „A már meg-
levő művek egymás között ideális rendet alkotnak, ezt a rendet módosítja, ha (iga-
zában új) műalkotás iktatódik soraik közé. […] hogy ez a rend továbbra is 
fennmaradhasson (az újdonság beavatkozása után), ezt a régi rendet, ha csak gyér 
»retusálásokkal« is, meg kell változtatni; ezáltal minden egyes műalkotás viszonya, 
aránya, értéke az egész eddigi rendhez viszonyítva más lesz; éppen ebben áll régi és 
új összjátéka.”62 

A verses regény műfaji szövegkorpusza korunkban folytonos átalakulásban, bő-
vülésben, átértelmezésben van, dolgozatom 19. századi fogalomtörténeti vizsgáló-
dása, bár közvetett módon kapcsolódik jelenkori szövegeinkhez, mégis 
figyelemfelkeltő mozzanat szeretne lenni kortárs irodalmunk irodalomtörténeti 
változásainak hangsúlyozásában.  

2. A MŰFAJ KÉRDÉSÉNEK TISZTÁZÁSA – DISZKURZÍV ALAKZAT VAGY 

TAXONOMIKUS KÉNYSZER? 

Mielőtt a 19. századi szépirodalom és kritika szövegkorpuszában a ’verses re-
gény’ terminusának nyomába erednék, a probléma felvetése és részletes kifejtése 

                                                        
58 VARRÓ Dániel, Túl a Maszat-hegyen, Magvető, Bp., 2003. 
59 TÉREY János, Protokoll, Magvető, Bp., 2010. 
60 SCHEIN Gábor, Bolondok tornya, Jelenkor, Pécs, 2008. 
61 Ld. az alábbi kiadást: GÉHER Isvtán, Polgár Istók, Kalligram, Pozsony, 2008. – például: „Művem: változat. 
Előzménye a Bolond Istók.[…] vonzódik a modern élmény a hagyományosan kötött formához” 
62 ELIOT, Thomas Stearns, Hagyomány és egyéniség = Káosz a rendben, Gondolat, Bp., 1981, 63. 
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közt még egy rövid kitérőt kell tennem, hiszen műfajról beszélve tisztáznom kell, 
mit érthetünk általában a műfaj fogalma alatt, illetve mindez hogyan dialogizál a 
verses regény és a terminus kérdésével, s végül hogyan bizonyítja a műfajnév meg-
állapításának fontosságát.63 A műfaj-kategorizáló olvasatok az egyedi jelentés-
komplexumokat, az addig még nem látott szövegkompozíciókat, vagyis az 
egyedülálló műalkotásokat a műfajok általános szabályrendszerébe, illetve egysé-
gesített terminusba kívánnak besorolni. E mozzanat pedig mindenképp heterogén 
jelentésvilágok homogenizálásával jár. Egy szöveg értéséhez illesztett vagy interp-
retált műfaj zárt kategória, a befogadásra szánt műalkotás azonban tartalmazhat 
olyan jegyeket, melyek a műfaji rendszerben valójában egymástól távol álló osztá-
lyok apparátusába tartoznak. Ez a verses regény műfaji „mixtúrájában” különös 
jelentést kaphat. E forma sajátja épp a különböző műfajok integrálása, imitációja 
vagy parodizálása, így a korábbi, leegyszerűsített műfaji elnevezések sokáig alkal-
matlanok voltak a műalak komplexitásának a kifejezésére. A látszólag paradox szó-
szerkezetű (vers/regény) műfajnév a változékony műfajiságot autentikusan jelzi, 
ezért érthető, hogy kialakulása fokozottan bonyolultabb folyamatok eredménye, 
amely hosszabb időszakot ölelt fel. 

A hagyományos műfajtörténet lekerekített készletanyagot illeszt egy-egy analó-
gia útján megalkotott „szövegtípushoz”, a műfaj így csupán „set of instructions” 
lehet az alkotó számára, és „set of expectations”64 a befogadó részére. Éppen ezért 
napjainkban egy irodalmi forma bármiféle konzisztens és problémamentes definí-
ciója korszerűtlen elméleti elgondolás eredménye volna, hiszen a kortárs tudomá-
nyos kutatás éppen a műfaji kategóriában feszülő ellentéteket szeretné 
nyomatékosítani, és a lezárt műfajok problematizálásában látja mind a szöveg, 
mind a kritikai recepció termékeny megvalósulását. A verses regény épp formai 
rájátszásai miatt immanens módon kizárja a leegyszerűsített műfaji meghatározást, 
így e műformát leíró terminusok oszcillálásának feltárása valószínűleg termékeny 
megközelítési szempontot kínálhat jelenkorunk számára is. 

A műfaji osztályozás további alapvető kérdést vet föl, melyet Culler így összegez: 
„they [genres] are simply taxonomic categories in which we place works that share 
certain features.”65 E gondolat a befogadók önkéntelenül is rendszerező elméjére, 
taxonomikus kényszerére hívja fel a figyelmet, vagyis arra a befogadói korlátra, 
miszerint a gondolkodó szellem struktúrák nélkül nem képes elemző gondolkodás-
ra. Culler ennek tudatosítására hívja fel a figyelmet, hiszen máskülönben csapdába 
eshetünk: ha már meglévő, kanonizált műfajokat veszünk alapul, az új megoldáso-
kat applikáló alkotások elkerülhetik figyelmünket: „works, which falling outside of 
established genres, would be treated as a […] residual literature.”66 E szempont 

                                                        
63 E fejezet gondolatmenetéhez HITES Sándor tanulmánya adott ösztönzést (A magyarországi irodalmak 
műfajtörténete a 19. században, It., 2011/ 2.) 
64 CULLER, Jonathan, Toward a Theory of Non-Genre Lietrature = Theory of Novel. A Historcial Approach, 
edited by Michael MCKEON, The Johns Hopkins UP, 2000, 51.  
65 CULLER, i.m. 52. 
66 Uo.  
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figyelembe vétele megkerülhetetlen bármely interpretáció során, és különösen a 
posztmodern szövegkorpusz tekintetében (de a jelenkor elméletei felől újraolvasott 
korábbi alkotások esetében is), hiszen az effajta diskurzust követő műalkotások 
szándéka éppen a „nem-műfajiság” megteremtése, ez pedig korunk alapvető létél-
ményére reflektál: „non-genre literature is not just a residue but central to the 
contemporary experience of literature.”67 Ez az ún. „residual literature” gondolata 
érdekes a verses regény tekintetében is, hiszen e művészi forma sokáig kifejezhetet-
len volt klasszikus műfajfogalmi apparátussal, e kánonon kívül eső helyzete pedig 
késleltette, befolyásolta terminus technicusának kialakulását. 

Különböző műfajok fogalmának alapos tisztázása a fent említett meggyőző ér-
vek ellenére sem felesleges elméleti munka, a verses regény terminusának vizsgála-
ta sem redundáns tanulmányozás. Amint Hites Sándor cikkében továbbfűzi Culler 
gondolatát, az új műfajok, sőt még a paradigmaváltó „nem-műfajok” is csupán rend-
szerszerű struktúra, vagyis pontosan letisztázott műfajkategóriák ismerete felől 
válik olvashatóvá. 

A pontos műfaji és műfaj-elnevezési rendszerezést további korszerű érvek is 
alátámasztják. Mint beláthattuk, az értelmezői gondolkodás megköveteli rendsze-
rek, fogalmak, terminusok összevetését, bizonyos aspektusok szembeállítását vagy 
összehasonlítását. Minden műfaj nyitott rendszer, az olvasás értelmezői izgalmát 
épp az a feszültség adja, hogy egy szöveg miként forgatja fel az addig adottnak vélt 
paradigmarendszert – mindehhez azonban pregnáns, letisztázott műfaji definíciók-
ra és megnevezésekre van szükség. A verses regényt épp a számtalan korábbi mű-
fajhoz viszonyuló tagadó vagy affirmatív mozzanata teljesíti ki, melyet kiválóan 
jelez a műfajhoz sorolható szövegek különböző műfajjelölései. A műfaji terminusok 
feltárásának segítségével így direkt módon is láthatóvá válnak korábbi normarend-
szerek, de akár a már kialakult verses regény műfajának változásai is. Emellett a 
befogadó aktus interpretatív gesztusa is dönthet egy adott szöveg műfajmegjelölé-
séről, amint már Genette kapcsán is felvetettem, a verses regény különböző elneve-
zései, illetve szövegeinek műfajváltása tehát e szempontból is magyarázható. 

Egy új műfaj létrejöttének feltétele, hogy bizonyos diszkurzív jegyek (narratíva, 
forma, terjedelem, tematika, stb.) adott kombinációja annyiszor ismétlődjön, hogy a 
recepció intézményesítse (kritika, piac, pályázatok, akadémiák stb. által) az új for-
mát. Míg tehát egy műfaj egyfelől előzetes kategória, vagyis minden szöveg alapvető 
tulajdonsága, másfelől a recepciótörténet projekciója is, vagyis utólagosan létreho-
zott fogalom. A verses regény esetében különösen érdekes a műfajelnevezések 
segítségével vizsgálni, hogy ez az új forma milyen műfajjegyeket, milyen „arányban” 
alkalmazott először, ezt milyen már létező fogalmakkal írta le, illetve az intézmé-
nyesülés folyamatában miképp változott megnevezése. A szövegekre illesztett ter-
minusokon keresztül kirajzolódhat az is, milyen természetes és mesterséges 
(tervszerű) folyamatokon keresztül születhetett meg a ’verses regény’ kifejezés, 

                                                        
67 CULLER, i.m. 55. 
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mely napjainkban tovább mutálódott, ezáltal tovább folytatva egy műfaj sorsának 
természetes „életútját.” 

3. EGY EXPANZÍV FORMA MŰFAJI TERMINUSÁNAK KIALAKULÁSA A 19. SZÁ-

ZAD MAGYAR IRODALMÁBAN 

3.1 MÓDSZERTANI BEVEZETŐ 

Jelen tanulmány ívét filológiai kutatások ismertetése és eddig nem hangsúlyo-
zott adatok nyomatékosítása adja, hiszen dolgozatom tisztázni szeretné a verses 
regényt leíró fogalmak ingadozását, majd a ma is használatos műfajmegjelölés ka-
nonizálódását a 19. század folyamán. Ismét fel szeretném hívni a figyelmet arra, 
hogy míg a téma kutatója, Imre László, monográfiájában „a magyar verses regény 
történetét, műfaji tulajdonságait és fejlődéstörténeti helyét tisztázza”,68 addig e 
munka a terminus kialakulását vázolja. 

Milyen elméleti és gyakorlati nehézségekkel kell szembenézni a vizsgálat során? 
Ahogy Imre is jelzi: e műfaj körébe tágan/szorosan sorolható alkotások rendkí-

vül „heterogén anyagot”69 implikálnak, amit a fogalom immanens módon jelez is: 
látszólag antagonisztikusan elváló két műfaj kohézióját termeti meg. Amint e dolgo-
zat műfajelméleti gondolatai már felvetették, e forma rendkívül sok műfajjal és 
műnemmel áll rokonságban, ez pedig komplikálta, és tovább hátráltatta egy végle-
ges műfaji elnevezés megszilárdulását. A műforma meghatározhatósága egy műfaj 
születésekor, illetve születése utáni évtizedekben fokozottan bizonytalan, az elmé-
leti reflexió hiánya vagy késlekedése ilyenkor természetes, így a 19. század foga-
lomhasználata a ’verses regénnyel’ kapcsolatban feltűnően következetlen. 
Természetesen a műfaji elnevezések változékonysága éppen hangsúlyozza a téma 
tisztázásának szükségességét, ezért a továbbiakban kronologikus rendben igyek-
szem körvonalazni a terminus formálódásának útját. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a magyar ’verses regény’ fogalom eseté-
ben a külföldi terminológia hatását sem, hiszen e műfaj megteremtői külhoni szer-
zők (Byron, Puskin). Itt sajnos nem minden dokumentum állt rendelkezésemre – 
például a korai, korabeli angol, német, francia kiadások nem elérhetőek hazai 
könyvtárainkban –, ez olykor hátráltatta a kutatás előmenetelét. 

3.2 KÖLTEMÉNYTŐL A VERSES REGÉNYIG 

A magyar recepciótörténetben először az 1850-es években bukkanhatunk az 
alábbi kifejezésre: ’verses regény’ (az adatot l. később), a 60-as években használják 

                                                        
68 IMRE László, A magyar verses regény, Akadémiai, Bp., 1990, 6. [továbbiakban: IMRE, 1990.] 
69 IMRE, 1990, 6. 
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először mai műfaji értelemben, s maga a név csupán a 70-es évektől válik szélesebb 
körben elterjedt formai terminussá. Mint már utaltam rá, korábban a legváltozato-
sabb fogalmakkal járták körbe ennek az új művészi formának a megjelölését, s mi-
vel ezek a megnevezések általában egybeestek már korábban létező műfaji 
kategóriákkal, sokáig nem differenciálták e számos ponton újszerű szövegtípust. Az 
alábbi fejezetben azt igyekszem felkutatni, hogy milyen korábbi műnevekkel illették 
a verses regényeket, illetve mikor született meg e terminus, melynek megjelenése a 
műfaj a nagykorúsodását is jelentette. 

Mint utaltam rá, egy műfajt sosem tekinthetünk statikus kategóriának, elméleti 
gondolkodásomat az irodalmi forma dinamikus, folyton alakuló aspektusa felől 
igyekszem alakítani, mindig szem előtt tartva azt, hogy egy műfaj immanens tulaj-
donsága az illékonysága. A műfaj komplexitását ezért a diakrón metszet mellett 
szinkrón rendszerben is vizsgálom. Ismét hangsúlyozom azonban, hogy e változé-
konyság mellett mégis látnunk kell, milyen hagyományos műfajok kontrasztjaként 
születhetett meg egy adott pillanat új formavilága, illetve mikor az már „irodalmi 
ténnyé” lényegült, hogyan térnek el tőle a későbbi műfaj(variáns)ok. Vagyis a meg-
előző, „az automatizálódott mozzanatokat fel lehet használni”,70 különösen akkor, 
ha a posztmodern olvasatok intertextuális játékaikban szeretik tudatosítani korábbi 
mintáikat. 

A magyar irodalomban a verses regény első hírnöke 1820-ban bukkan fel Byron 
Childe Harold szövegének fordítása kapcsán. A Childe Harold-ot ma már nem illeszt-
jük a műfaj szorosan vett szövegkorpuszához, többek között a hőstípus – elátkozott 
vándor, különc egoista, társtalan, közösségből kiszakadt egyéniség71 – alakja miatt.  
A mű 1819-es kiadásában72 „a romaunt” (= ’verse romance’) műfajmegjelölést ta-
lálhatjuk. Így nem véletlen, hogy Puskin például az Anyegin írása közben előkép-
ének nem a Childe Haroldot, hanem éppen a Don Juant tekintette: „Ami 
foglalatosságaimat illeti, amit most írok, nem regény, hanem verses regény -- ez 
pedig pokoli nagy különbség. Olyasféle, mint a Don Juan.”73 Azonban Byron e ko-
rábbi alkotását mégis számba kell vennünk vizsgálódásaink során. A Childe Harold 
több szempontból is közvetlen előfutára volt a Don Juannak, egyfelől mert az angol 
költő itt használja először a spenceri stanzaformát, másfelől mert e művében már 
tetten érhető a romantikus pózok kifigurázása is, és az a mozzanat, hogy a költő 
nemcsak alkotója, de tárgya is a szövegnek.74 Meg kell jegyeznünk, hogy a 19. szá-
zadi műfajelméleti gondolkodás még nem tett különbséget a Childe Harold illetve a 

                                                        
70 TINYANOV, Jurij, Az irodalmi tény, Gondolat, Bp., 1981, 11. 
71 Vö. „Harold kétségtelenül hasonlít a romantika bizonyos kedvelt hős-típusaihoz” = IMRE László, Byron 
Don Juan-ja és a magyar verses regény, A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalom-
történeti Intézetének Közleménye, Debrecen, 1980, 56. 
72 BYRON, George, The works of Lord Byron, Vol. I-III., London, John Murray (printed by Thomas Davison), 
1819, p. XIII. 
73 PUSKIN, Levelek, vál., szerk. PÓR Judit, Bp., Európa, 1980, 147. 
74 Vö. IMRE László, Byron Don Juan-ja és a magyar verses regény, i.m. 56 
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Don Juan tartalmi és világképi jellemzői közt, így a Childe Harold formai megjelölé-
seit bizonyos esetekben relevánsnak kell tartanunk kutatásunk során. 

Nem véletlen, hogy Byron művészetének magyarítása épp a Childe Harold fordí-
táskísérleteivel indul, ez mutatja, hogy az újszerű műfaj korszakos jelentőségét már 
Byron életében felismerték magyar nyelvterületen is. A Hasznos Mulatságok egyik 
1820-as száma az említett mű négy énekének parafrazált verzióját közli. A lap az 
egyes versszakok cselekménybeli összefoglalását adja az alábbi alcímmel: „Néhány 
Darabok Lord Byronnak ezen költeményéből: Childe Harold Pilgrimage”.75 A ma-
gyar szerzők itt tehát még nem reflektálnak a mű ’költeménytől’ megkülönböztet-
hető tulajdonságaira, azonban a megjelentetéssel elindítják Byron kanonizálódását 
a hazai szépirodalomban, s megteremtik a lehetőséget ahhoz, hogy az adott szöveg 
műfaja összevethető legyen más Byron művekével. Ezzel teret adnak a műfajnévről 
való elméleti gondolkodás feltételeinek is. 

Az áttörő műfajmegjelölésre vonatkozó reflektáltságra egészen az 1830-as éve-
kig kell várni. Előtte említésre méltó adat, hogy az első, mai értelemben vett verses 
regény feltűnik Kölcsey Ferenc könyvtárában is, az író tulajdonát képezte ugyanis 
angol nyelven Byron Don Juan-ja.76 Ismert, hogy Kölcsey e nyelven tudott (vö. „An-
gol nyelvmesterrel végzés tegnap Bezerédinél.”77), s hogy eredetiben olvasta a szi-
getország szerzőit, így Byront is (vö. „E télen a közgondoktól megszabadulva, 
leginkább Lord Byronnal töltém időmet, munkáinak nagyobb részét az eredetiben 
átolvasván.”),78 ám arról egyelőre nincs tudomásunk, hogy bármiféle elméleti meg-
jegyzést tett volna a Don Juan-féle műfaji formára. Ez a filológiai tény azonban to-
vábbra is jelzi, hogy a Don Juan műfajának formabontó tulajdonságai már a 30-as 
években megjelenhetett a magas irodalmi körök befogadói tudatában. 

Egészen váratlan módon a magyar recepcióban a ’verses regény’ terminus tech-
nikusának első körvonalazója a reformkor egy olyan maradinak kikiáltott egyéni-
sége, akinek személye és munkássága körül már életében egzaltált viták folytak 
(elegendő példa már az Arany-Petőfi levelezés is), s akinek életműve az irodalom-
tudomány számára ma már egészen elfeledett „tett”, szépirodalmi és elméleti szö-
vegei kihullottak az értelmezői érdeklődésből. E dolgozatnak nem célkitűzése 
revideálni Petrichevich Horváth Lázár munkásságát,79 de életművével talán ismét 

                                                        
75 Hasznos Mulatságok, 1820/ II., 230. [kiemelés tőlem, AE] 
76 Vö. SZABÓ G. Zoltán, Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai, Gondolat, Bp., 2009, 50. 
77 KÖLCSEY Ferenc, Országgyűlési Írások II., szerk. SZABÓ G. Zoltán, Unversitas, Bp., 2002, 23. 
78 Kölcsey Ferenc levelezése, vál. SZABÓ G. Zoltán, Gondolat, Bp., 1990, 239. 
79 Lapszerkesztői tevékenységét (Honderű és annak bíráló megjegyzéseit Petőfiről és köréről) érdemes 
új szempontok felől megközelíteni. A kritikatörténeti diskurzusban például a reformkor megítélése 
hangsúlyosan pozitív periódus. Margócsy István megállapítja az elmúlt két évszázad kritikai reflexióit, 
dilemmáit vizsgálva, hogy az egyetlen egészséges szellemi légkörű, ezért példaértékű időszak a Petőfi 
körül zajló, pezsgő, bíráló - befogadó attitűd. [vö. MARGÓCSY István, Kritika a modern magyar irodalomban 
= Az olvasó lázadása?, szerk. BÁRÁNY Tibor, Kalligram, Pozsony, 2008]. Kétségtelen tehát, hogy 
Petrichevich „[…] ízléskiállásával, népirodalmi közleményeinek színvonalával nagyobb igényességre 
késztette riválisait, valamint […] növelte a magyar irodalmat rendszeresen olvasók táborát.” [A magyar 
sajtó története 1705-1848, szerk. KÓKAY György, Akadémiai, Bp., 1979, 617.] Petrichevich nívóját bizo-
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dialógusba kell bocsátkoznunk, hiszen meghatározása a verses regényről máig ható 
műfajelméleti mérföldkő. 

Noha Byronról írt munkája, Byron lord élete és munkái, csupán 1842-ben jelen-
hetett meg, tanulmányának nagy része már a 30-as években elkészült, melyre több 
ízben hivatkozik is.80 Petrichevich kiváló nyelvérzékéből fakadóan elsők közt olvas-
ta és fordította eredetiből Byron műveit, nagy hatással volt rá a Childe Harold spen-
ceri formájához illesztett szeszélyes hangvétele, az eszmék szabad áramlása, az új 
modor. Ismertetésében először reflektál arra, hogy ennek az új műfajnak egyelőre 
nincs konzisztens elnevezése, hiszen kevertsége miatt egyetlen addig létező kategó-
riába sem illeszthető. „Költemények e nemének tudtomra nincs még neve újabb lite-
ratúrában. Didacticum poëmának nem nevezhetni, mert mit se tanít. Sem 
descriptivumnak, mert nem csak leír, hanem előbeszél is. Epicumnak se, mert se 
hőse, se characterei, se nevezetességei, se méltósága. E három nem mindenikéből 
van az öszvevegyítve, mert: beszél is, fest is, okoskodik, és tanít.”81  

Mint az új műfaj elnevezésének első fölvetője, időzzünk el kissé hosszasabban az 
új formával kapcsolatos elméleti felvetéseinél, melyek a verses regény általános 
jellemzése szempontjából is irodalomtörténeti jelentőségűek, a recepcióban azon-
ban ismeretlenek. 

Tanulmányában meglepően értő és modern összefoglalását közli a verses re-
gény műfaji sajátosságainak, elsőként vázol támpontokat a műfajt kizárólagosan 
szervező tulajdonságokról. Megállapítja, hogy e kevert műfaj főszereplője maga a 
szerző: „hős benne maga a költő”, mai szaknyelvre fordítva: jelzi, hogy a narrátor 
szeret előlépni a történet mesélése közben, és elfecsegni önmaga érzéseiről. Aho-
gyan Imre László fogalmaz: e műfaj egyik leglényegesebb megkülönbözető jegye „a 
költő állandó jelenléte”.82 Petrichevich tehát tudatában van annak, hogy a narrátor 
gyakori előlépései, társalgásai az olvasóval sokszor fontosabbak, mint maga a cse-
lekmény, hisz „saját szíve ránézve érdekesb témává vált, sem mint a regényes, vagy 
historiai hősök kissé már elkoptatott kalandjai”, s arra is tesz megjegyzést, hogy e 
műfaj igazi nóvuma szigorú formájának és laza történetmesélésének a találkozása 
mentén szikrázik föl. Más oldalról azonban érzékeli azt is, hogy a verses regény 
gazdag irodalmi utalásai, interszubjektivitásai és transztextualitásai folytán „egy 
előrehaladt műveltség poëmája”. 83 

Amellett, hogy Petrichevich felismerésének irodalom- és műfajtörténeti jelentő-
ségét –tehát a műfajról való, általában vett gondolkodás esetében – hangsúlyoz-

                                                                                                                                          
nyítja rendkívül széleskörű tájékozottsága a különböző társművészetek terén is (komolyzene, képző-
művészet), roppant áldozatokat és eredményeket hozott a magyar festészet illetve komolyzene terén. 
(vö. Liszt Ferenccel való személyes ismeretsége, a Hymnus zenei bírálatának elnöklete, Barabás Miklós 
támogatása stb.) 
80 L. az előszót illetve a lábjegyzetet: PETRICHEVICH HORVÁTH Lázár, Byron Lord élete s munkái, Landerer és 
Heckenast, Pest, 1842, 1. ill. 40. [továbbiakban PETRICHEVICH, 1842.] 
81 PETRICHEVICH, 1842,122. [Kiemelés tőlem, AE] 
82 IMRE, 1990, 15. 
83 Vö. PETRICHEVICH, 1842,121-122. 
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nunk kell, jelen dolgozat céljából is kitüntetett szerepe van, hiszen a szűken vett 
terminus kialakulásának feltehetően első reflexiója tőle származik. Rövid ismerte-
tésében helyesen jelzi az új forma ingadozását műnemek és műfajok közt, így kivá-
lóan tükrözi a században tovább oszcilláló fogalomhasználatot. 

Petrichevich e tanulmányában – valószínűleg az angol terminológiából és a By-
ron által is használt műfajmegjelölésből átvett általános értelmű „poem”84 mintájára 
– a Don Juan jelölésére a poéma szót alkalmazza, és e művel kapcsolatban is rávilágít 
a szöveg újszerűségére, illetve ennek kapcsán is körbejárja az új műfaj jellegzetes-
ségeit: „Don Juan czímű poemájának stylje […] s természete különösen szerencsés 
vegyét85 teszi a tréfa és pathosznak, a szeszélyes vizsgálódás, s a költészet magasb 
elemeinek. Soha nem füzéreztettek az angol nyelv virágai bujább stanczákba, mint 
Don Juanban. Honias habok közt játszadó delphinként, melly minden fordulatára – 
bár mi furcsa is legyen az – egy egy új szint, szépséget fedeztet fel: ugy a jeles szerző 
is, tehetségein uralni tudó korlátlan erőt mutat e munkájában, s annak minden 
bármi szeszélyes ríme, vagy szórakásában, újabb és varázslóbb észfogásokkal gyö-
nyörködtet. Ohajtanók – szívünkből ohajtanók – hogy a finom költészet, mi ezen 
legeredetiebb, legbámulandóbb munkának 16 énekei fölött olly dúsan elhintve, ne 
lett légyen összevegyítve sok ollyassal is, mi épen olly léha, min tréfás. Őszíntén saj-
náljuk, hogy a testiség nemtelenítő salaka olly szabadon folydogál a szerző versei-
nek különben olly dús erein keresztül.”86 

Újabb, máig használatos definíciókat fejthetünk ki soraiból. Ugyancsak rámutat 
mondanivaló és formai megnyilvánulása közti feszültségre (vö. buja stanzák), vagy-
is a csapongó előadásmód és a feszes stanzák közt húzódó művészi erőre; helyesen 
körvonalazza a mű játékos, csipkelődő modorát. Kifogásolja a verses regény pajzán 
leírásait, de ezzel csupán a későbbi magyar verses regények íróinak felfogását előzi 
meg, hiszen amint Imre László is utal rá: „Byron verses regénye annak idején sikam-
lósságával keltett nagy feltűnést, a […] magyar művek, persze, nem is vállalkozhat-
tak túlságosan jelentékeny frontáttörésre ebből a szempontból. A korabeli olvasó 
számára a Bolond Istók II. énekének Klárcsi-epizódja, vagy A délibábok hőse befejező 
eseménysora eléggé szókimondónak, szemérmetlennek tűnhetett, de a mű-
egészben ennek nem jutott olyan kiemelt szerep, mint Byronnál.” 87 

Petrichevich így folytatja az új műfaj meghatározását: „Don Juan – tehát – min-
dennemű hibákkal teljes, mellyeknek számosbjai menthetetlenek, némellyike bot-
ránkoztató, de a mellett még is költészeti érdem, majd minden nemével dicsekszik. 
A legjelesb helyek vannak ott, miket Byron lord csak valaha irt; emberi természet-
csodára méltó ösmerete, választékos szeszély, szabadság, pattanósság, s a képzés 

                                                        
84 Byron is gyakorta egyszerűen csak ’poem’-ként aposztrofálta művét, például 1818-ban: „a poem in the 
style and manner of Beppo” [idézi Byron Thomas Moore-hoz írt levelének részletét: Introduction = The 
Works of Lord Byron VI., Octagon Books, New York, 1966, XVII.], de számtalan lexikon (l. később) ugyan-
csak ezzel a kifejezéssel él. 
85 Kiemelés tőlem, AE. 
86 PETRICHEVICH, 1842, 112-113. – Kiemelés tőlem, AE. 
87 IMRE, 1990, 24. 
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elevensége lakozik ott, s egy bámulást gerjesztő nyelv, és érzés. Ott a mély, magos, 
eredeti eszmék roppant termékenysége, de egyszersmind egy sebes, dusztig meg-
tömött emlékező tehetség eláradásai mutatkoznak. A lelemény élénk költői, festé-
sek ragyogók, tüzesek, s még sem kelletén túl kidolgozottak, hanem inkább 
természettől elevenek, szinezéseikhez hűk, s az egésznek uralkodó jelleme – kivéve 
némelly homály-pontokat – nem lelket sújtó, noha búsongó, nem embergyűlölő, 
noha keserű, s a költői lelkesedés ábrándait sem visszataszító, noha durczás is, ber-
zenkedő is.”88 

Petrichevich utal a szöveg művészileg szervezett szélsőségességére („választé-
kos szeszély”), melyek által a mű tudatosan szakít az addigi irodalmi kötöttségekkel 
(„mély, magos, eredeti eszmék roppant termékenysége”), nyelvének újszerű ízére, 
az idegen szavak tudatos közbeiktatására, mely mégis művészileg feszül a klasszi-
cista formatökélybe („bámulást gerjesztő nyelv”). Ösztönösen megragadja a verses 
regény szatirikus hangütésein túl, a szöveg egészén eluralkodó melankóliát, kiáb-
rándultságot (búsongó, keserű). 

Petrichevich műfaj-meghatározásának részletesebb analízise után térjünk át a 
szűken vett terminológiai oszcillálás következő stádiumaira, melynek során mind 
az új művészi forma meghonosításához, szélesebb körű ismertségéhez, s a fogalom 
egyértelműsített használatához is Arany János életműve fog elvezetni. Noha, amint 
eddig láttuk, a verses regényről a magyar befogadástörténet viszonylag hamar be-
számol, s már az 1830-as, 40-es évekből olvashatunk értő elméleti reflexiót e témá-
ban, ahol felvetődik az új forma elnevezésének problematikája is, azonban a műfaj 
szélesebb körű kanonizálódására egészen az 1870-es évekig várni kell. 

Arany János az 1840-es évek elejétől kezd behatóan foglalkozni angol iroda-
lommal, 1842-43 körül már fordít is e nyelvből a német nyelv segítségével.89 Byron 
Don Juan-át is ez időkben olvasta el, hiszen 1844-es Elveszett alkotmánya már tele 
van szőve Don Juan reminiszcenciákkal,90 sőt e vígeposzként meghatározott szöveg 
formai megoldásai (reflektálás a befogadói aktusra, a szöveg irodalmiságának 
hangsúlyozása, a nyelv alsóbb regisztereinek beemelése stb.) olykor határozottan 
túlmutatnak a vígeposz kritériumain, és már a verses regény műfajiságának foga-
lomkörét is megidézik. 

Arany János művészetében a Don Juan hatása direkt formában 1845 folyamán 
jelentkezik, mikor Byront már egészen annyira „bírja”,91 hogy a mű egy lírai részle-
tét le is fordítja magyarra. Ekkor adja első műfaji elgondolását is az új formára: 
„Ezen vers Byron Don Juanja (:16 énekes satyricus eposa:) III-ik énekében találtatik, 

                                                        
88 PETRICHEVICH, 1842, 117. 
89 ARANY – Szilágyi Istvánnak, Nagyszalonta, 1842 vagy 43 nyara = AJÖM XV., S. a. r. SÁFRÁN Györgyi, 
Bp., Akadémiai, 1975, 10. [Továbbiakban: AJÖM XV.] 
90 Erről kimerítő és részletes elemzést ad: LÁSZLÓ Irma, Arany János angol irodalmi kapcsolatai, Pécsi 
Egyetemi, Pécs, 1932. 
91 Arany János kifejezése: „Ön eltávozta óta könyvtáram néhány angol könyvvel szaporodott, mely 
nyelvet most már szinte oly szabadon olvasok, mint a németet. Shakespeare-t és Byront egészen bírom.” 
ARANY Szilágyi Istvánnak, Szalonta, 1845. aug. 1. = AJÖM XV, 15. 
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általa egy új görög költő szájába adatva, az Archipelagus egyik szigetén.”92 E kifeje-
zés, ’szatirikus eposz’, a poémához hasonlóan igen elterjedt volt, illetve a mai napig 
elterjedt az angol terminológiában, hiszen e megjelölést Byron maga is alkalmazta 
művére,93 Arany feltehetően ezt adaptálta ekkor. A Don Juan formavilága (tartalom, 
hangnem, hőstípus stb.) az 1840-es években még nem tudta egészen kifejteni hatá-
sát a magyar irodalomra, hiszen az „idő” és a „helyzet” még nem ért meg egy „tisz-
tán vett” verses regény születéséhez, ahhoz majd az 1850-es évek világnézeti 
komplexitására lesz szükség.94 Aranyt így 1845-ben a Don Juanból egyelőre egy új 
görög szájába adott (elegico) óda „kapta” meg annyira, hogy fordításra is ösztönöz-
te.95 

A magyar irodalom első, mai értelemben vett verses regénye Arany János Bo-
lond Istókjának első része, melynek kéziratán az alábbi műfajmegjelölés olvasható: 
nedélyes költemény.96 Arany tehát mindenképp jelölni akarja szubjektív érzései és a 
közhangulat humorának97 újszerű műfaji találkozását, és nem véletlen, hogy egy 
addig soha nem használt szószerkezetet alkot, ráadásul ezt Szemere Pál által alko-
tott, vadonatúj szó, a ’nedélyes’ felhasználásával. Meglepő, hogy ez a paratextuális 
jelzés a mű első megjelenésekor már elsikkad, illetve új jelzőt talál. A Csokonai La-
pokban 1850 augusztusa, szeptembere folyamán közlik a Bolond Istókot, az első 
tizenkét versszakhoz lábjegyzetet illesztenek: „Mutatvány legjelesb népköltőnknek 
egy készülőben levő terjedelmes költeményéből.”98 Ez utóbbi meghatározásra fel-
kaphatjuk fejünket, hiszen a váratlan jelző kizökkenti a megjelent szöveget a ha-
gyományos befogadói megszokásokból. Egy mű hosszúsága, mértéke 
műfajkonstituáló erő lehet, és éppen a regény esetében kritériummá is avatódik: 
„[…] bizonyos történelmi időszakokban a térbeli terjedelem is megszabhatja a szer-
kezet törvényeit. A regény abban különbözik […], hogy nagy forma. […] a szerkezet 
nagyságától függően minden részlet, minden stilisztikai fogás más funkciót nyer.”99 
Így mintha e műfajjelölő gesztusban, hogy ’terjedelmes’, valamiképp az új műforma 

                                                        
92  ARANY Szilágyi Istvánnak, Szalonta, 1845. dec. 4.= AJÖM XV, 23. [kiemelés: tőlem, AE] 
93 Byron 1819-ben így járja körül a Don Juan műformáját: „a playful satire, with as little poetry as could 
be helped”. [Letter to Murray, idézi: Introduction = The Works of Lord Byron VI, i.m. XVII.] Az angol iro-
dalmi lexikonok (pl. The Oxford Companion to English Literature vagy The Cambridge Guide to Literature 
English) is leggyakrabban ezzel a műfajmegjelöléssel élnek. 
94 A sokat idézett levélrészlet, amely Arany tollából Világos után származik, a születő verses regény 
hangulati „kritériumait” is kifogástalanul összefoglalja: „Úgy hiszem, még az elégiáig sem higgadtam meg 
s az illy állapot lehet fájdalmas, kínos, dühös, desperált stb. de e fájdalomban, kínban, dühösség- s két-
ségbeesésben nincs meg a művészi nyugalom; s addig ne vegyen az ember tollat a kezébe, vagy legalább 
olly tárgyat válasszon, melynél szabadon átadhatja magát képzeleinek, s nem vicsorog rá örökké a való 
selectonja.”  ARANY Szilágyi Sándornak, Szalonta, 1850. április 14. =  AJÖM XV, 273. 
95  ARANY Szilágyi Istvánnak, Szalonta, 1845. dec. 4. = AJÖM XV, 23. 
96 Arany János Összes Művei III, Akadémiai, Bp., 1952, 308. [kiemelés tőlem, AE] [Továbbiakban: AJÖM 
III.] 
97 „ nedélyes”  – „Szemere Pál alkotta a humorra, a ned(v)-hez kapcsolt –ély képzővel” = AJÖM III., i.m., 
309. 
98 Csokonai Lapok, 1850, augusztus 21. [kiemelés tőlem, AE] 
99 TINYANOV, Jurij, Az irodalmi tény, i.m., 7. 
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„regényes” jellemzőinek alapvető kritériumát járná körül a lapszerkesztő, s a ké-
sőbbi terminus egyik első közeli szinonimáját alkotná meg. 

Nyilvánvaló tehát, hogy nyomban az első magyar verses regénynek interpretál-
ható szöveg kapcsán igyekeztek az újfajta szöveg megjelölését innovatív kifejezé-
sekkel, új jelzős szószerkezetekkel körbejárni/körülírni, nem megelégedve a már 
létező kategóriákkal.  

Arany János műfajelméleti gondolkodását a ’verses regényről’ egy időre meg-
szakítja az a recepciótörténeti tény, hogy a Bolond Istók első éneke „mondhatni 
semmi figyelmet se gerjesztett”.100 Az új művészi forma magyar elnevezésének 
következő kritikai reflexióját ezért Gyulai Páltól olvashatjuk, aki 1855-ös Szépiro-
dalmi Szemle cikksorozatában több ízben kitér a Don Juan formabontó szövegtípu-
sára. Jelen kutatás szempontjából forradalmi jelentőségű s kivételesen kitüntetett 
szerepű e kritikai írása, hiszen cikkében „Nálunk ő nevezte először verses regény-
nek az angol költő [ti. Byron] elbeszélő műveit.”101 Mai ismereteink szerint valóban 
itt tűnik föl először e szószerkezet, az alábbi szövegkörnyezetben: „Vagy ha költőink 
némelyike nem bír elég érzékkel mindehhez [ti. naiv műeposz megírásához], s más 
eszmék és érzésekkel van megtelve, mint melyek az epikus múlt felé vonnák: miért 
ne írjon verses regényeket, szabad tért engedve a tájfestések, idylli érzések vagy az 
erős szenvedélyek, akár az irónia lyrai hangulatának? Hiszen prózában írt regénye-
ink nagy része úgyis a valódi élet, a tényleges viszonyok részletes rajzain törik meg, 
mi alól a verses regény eszményibb tartalma és rhytmusos alakja fölmenti a költőt. 
[…] Az epikai költészet fölelevenedése bármely nemben csak újabb erőt öntene 
összes költészetünkbe s nyelvünknek talán elfeledett bájait leplezné le.”102 

Elvitathatatlanul Gyulai érdeme a szókapcsolat megalkotása, azonban a hosszú 
tanulmány egészét tekintve a terminusban a ma már természetesen érzékelt új, 
műfaji jelentéskör még nem társul egyértelműen az új fogalomhoz. Gyulai ugyanis 
nem a formabontó műalak forradalmiságát akarja kifejezni a paradox jelentésű 
szóalakban, hanem a nemzeti műeposz egyik alkategóriáját jeleníti meg általa, más-
képp fogalmazva a verses regényre úgy tekint, mint egy korábbi minta sajátos köve-
tésére, s nem mint egy archaikus rendszer szubverzív módosulására. Maga 
Eisemann György is megjegyzi: „Gyulainak az elbeszélő szövegekről vallott felfogá-
sát meghatározza az aggodalom a verses epika háttérbe szorulása miatt. […] Arany 
nagyepikájából is elsősorban a »naiv eposz« rekonstruálási kísérleteinek tekintett 
alkotásokat emelte ki (a Tolditól a Keveházáig) […]. A Bolond Istók értékeire […] 
nem fordított kellő figyelmet”.103 

                                                        
100 ARANY János, Elegyes költői darabjai, kiadja Ráth Mór, Pest, 1867, 4. 
101 EISEMANN György, Népiesség és klasszicitás = A magyar irodalom történetei, szerk. SZEGEDY-MASZÁK 
Mihály, Gondolat, Bp., 2007, 413. 
102 GYULAI Pál, Szépirodalmi Szemle = Kritikai Dolgozatok 1854-1861, Franklin Társulat, Bp., 1908, 100. 
[kiemelések tőlem, AE] 
103 EISEMANN György, Népiesség és klasszicitás , i. m., 413. 
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Így maga a puszta kifejezés, a szóalak, maga a „váz” Gyulai szellemi terméke, de a 
terminus „valódi”, komplex értelemmel telített entitása csak egy szűk évtized múlva 
fogalmazódik meg a maga teljességében. Gyulai olyannyira az eposzból, illetve a 
magyar eposz „tragikusnak” észlelt hiányából kiindulva közeledik a verses regény-
hez, hogy a terminus leírása, mely különben roppant jelentős mozzanatként artiku-
lálódhatna, így kissé elsikkad. Valójában mindez kiválóan jelzi a műfajiság alapvető 
attribútumát, vagyis a szüntelen paradigmaváltást, melyben jelentések és jelentés-
árnyalatok cserélődése, változása természetes metódus. Maga a név tehát megjele-
nik, de az új műforma lényegével megegyező, újszerű jelentés csak később kapcso-
kapcsolódik hozzá.104 

Sokkal izgalmasabbnak és a fogalomtörténeti aspektus szempontjából is rele-
vánsabbnak találom a különféle terminusok próbálgatását az érzékelt, de újszerű 
jelentőségében még nem egészen értékelt műformával kapcsolatban, mely által jól 
érzékelhető a terminus alakulástörténete és a műfaj recepciójának bizonytalansága 
az 1850-es években. 

A tanulmány első részében, ahol még nem műfaji, hanem erkölcsi példaként 
hozza föl e művet, Gyulai a Don Juant egyszerűen költeménynek105 titulálja. Az írás 
második részében, az „Epikai költemények” című fejezetben pedig már érzékelt 
epikai változások újdonságából fakadóan különböző terminusokat próbálgat az 
„éledező” új formára, mely a műfaj interpretatív változékonyságának bizonyítéka. 

Leszögezi: „Korunk csakugyan nem a valódi eposz kora.”, és kiválóan konstatál-
ja, hogy „blazírt” társadalma hogyan is gyönyörködne naiv eposzokban, ha az elmúlt 
idő bennük „a hitet és erkölcsi meggyőződéseket is megingatta?”106 Ezután rátér 
arra, hogy mi lehet korának megfelelő művészi kifejeződési formája: „Az úgyneve-
zett romantikai eposzt a múlt században emelték műalakká az angolok s tulajdon-
képp nem egyéb, mint elbeszélés versekben, költői beszély, a mint mi nevezzük. Közel 
áll a regényhez, melytől inkább csak eszményibb, költőibb tartalma és rhythmusos 
alakja különbözteti meg. Scott Walter és Byron teremték meg a genre-t, mindketten 
egymástól lényegesen eltérve.”107  

Láthatjuk, hogy ugyan már érzékenyen reagál jelenkorának változásaira, és fel-
ismeri kiábrándult, fásult világképből következő műfaji alakulásokat, de a terminus 
tisztázatlanságából fakadóan, és egy naiv epikai mű utáni vágyódásban még egy 
kategóriába, az „új” eposz alá sorolja Scott korai műveit és Byron Childe Haroldját, 

                                                        
104 Mindezt néhány egyszerű, iskolás példa is alátámasztja, így például – ha hosszabb és bonyolultabb 
történeti folyamat következményeként is, de – komoly jelentésváltozáson esett át a ’paródia’ műfajneve 
is, ahogy Tarnai Andor is jelzi, hogy „Az a paródia ugyanis, amiről az alábbiakban szó lesz, korántsem 
azonos a máig közismert paródiával”, vagyis a mai gúnyos utánzás helyett valaha komoly, tisztelgő 
imitációt jelentett. = TARNAI Andor, A paródia a XVI-XVIII. századi Magyarországon, Itk, 1990. XCIV. évfo-
lyam 4. szám, 444. De ugyanígy az ókortól ismert műfajok (pl. elégia, óda) is általánosabb, sőt akár ellen-
tétes értelemben is használatosak voltak a hosszú századok folyamán. 
105 GYULAI Pál, Szépirodalmi Szemle = Kritikai Dolgozatok 1854-1861, Franklin Társulat, Bp., 1908, 78. 
[kiemelések tőlem, AE] 
106 GYULAI Pál, i.m. 94. 
107 GYULAI Pál, i.m. 95. [kiemelések tőlem, AE] 
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Don Juanját is. Természetesen észleli, hogy e tág megjelölés alá igen eltérő szövegek 
is összekerülnek, igyekszik tehát finomítani az újonnan megjelenő művek besorolá-
sát. Byron „nem a naiv és nyugodt költő, egészen az új kor gyermeke, […], s a kétke-
dő szellem és erős szenvedélyek lyrájában olvasztá fel eposzait”.108  

Az új műfaj megjelölésével kapcsolatos további bizonytalanságot mutatja, hogy a 
következő bekezdésben Gyulai idézi Byron egy levelét, ahol a szerző a Childe Harol-
dot egyszerre hívja költeménynek, de „festői útleírásnak” is. Gyulai Pál tanulmányá-
nak konklúziója roppant eltérő formavilágú műveket sorol egy fogalom, a gunyoros 
hangú eposz műfaja alá (Lenau-tól Puskinig), így ma már nem konvergens szövege-
ket vesz egy gyűjtőfogalom alá: „E gunyoros hang eléggé jellemzi, hogy fogta föl 
Byron az eposzt, hogy teremté meg azon genre-t, melynek oly kevés rokonsága van 
a régi eposszal, s mely talán éppen azért tett oly nagy hatást Európának majd min-
den irodalmára. A németek és oroszok mind Walter Scott, mind Byron eposzait 
több-kevesebb szerencsével utánképezték; a németeknél különösen Lenauban 
talált Byron méltó és eredeti képviselőjére, az oroszoknál pedig Puskinban. Nálunk 
Kisfaludy Sándor nyomán indult regéiben”.109  

Ugyancsak érdekes, hogy a cikk elbeszélő költemények megjelenésének kapcsán 
született (pl. Toldi estéje), de – amint már említettem – nem ismeri föl Arany János 
Bolond Istókjának rokonságát a megállapított új „genre”-ral. Gyulai cikke mégis 
szignifikáns előrelépés a ’verses regény’ kritikai reflexiójában, egyfelől, ha öntudat-
lanul is, de megalkot egy később kiválóan hasznosítható, komplex jelentésű műfaj-
nevet, másfelől Puskin neve nála bukkan föl először a művek sorra vételében, 
ezáltal pedig merőben kitágítja az új forma addig (el)ismert szövegkorpuszát. 

Puskin nevének fölmerülése azért is kitüntetett jelentőségű, mert az 1860-as 
években éppen az Anyegin szövegének népszerűsége fog autoriter fordulatot hozni 
a ’verses regény’ elnevezésének és műfajának recepciótörténetében. Természete-
sen ebben az évtizedben sem egyöntetű még az irodalmi kritika befogadása. Toldy 
Ferenc például, a kor meghatározó, összefoglaló irodalomtörténeti munkáiban nem 
említi az új műfaji formát. Meglepő, hogy Bolond Istók nem keltette föl Toldy érdek-
lődését, noha megjelenéséről tudomása volt, hiszen méltatja a folyóiratot (Csokonai 
Lapok), melyben a mű először feltűnt: „Toldy Ferenc az Uj Magyar Múzeumban 
(okt.) megdicsérte a folyóiratot, de a költeményről nem emlékezett meg, pedig a 
stanzák felkelthették volna figyelmét”.110 Későbbi rendszerező munkáiban (A ma-
gyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, 1857, illetve A Magyar 
Nemzeti Irodalom Története ’A legrégibb időktől a jelen korig’, 1864-65) sem veti föl 
az új művészi forma (kortörténeti) jelentőségét. A magyar eposz hiányának felfoko-
zott érzékelésében és műeposz formában történő rekonstruálása iránti vágyódásá-
ban, Gyulaihoz hasonlóan, a kor műfaji bravúrjának a Buda halálát fogja tartani, hisz 

                                                        
108 GYULAI Pál, i.m. 96. [kiemelés tőlem, AE] 
109 GYULAI Pál, i.m. 97. 
110 AJÖM III., i.m. 308. 
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e művel „melyet hun regének nevez, de sajátképp egy attilai népies nagy epopeia 
első része, Arany a kor csúcsára hágott”.111 

Ezzel párhuzamosan azonban a ’verses regény’ is mindinkább helyét követeli a 
magyar irodalom műfaji palettáján, úttörő ebben a törekvésben továbbra is Arany 
János. Az 1860 körül írt, ugyancsak sokat citált Dózsa Dániel művéről írt recenziója 
mintha Gyulai „modern eposz” műfajmegjelölésének és gondolatmenetének ívén 
haladna tovább. „Byron […] lyrája nagy s legszebb részét elbeszélő formába öntötte, 
s bár nem tisztán eposzi, mégis becses dolgokat nyújtott e vegyes téren”.112 Arany 
szintén hangsúlyozza, hogy „a classicai epopeia korunkban többé nem lehetséges: 
vajon több-kevesebb romanticai vegyülettel modernizált eposz: egy Frithjof-rege, 
egy Childe Harold, egy Onégin, szinte lehetetlen-e?”113 

Arany 1860-tól fogva elismerően szól az Anyeginről, mely, mint előrevetítettem 
már, a magyar ’verses regény’ műfaj és elnevezés kanonizálását fogja eredményez-
ni. Éppen 1860-ban a Szépirodalmi Figyelő ’Glosszák’ hírei közt írja: „Az újkor egyik 
legnagyobb költőjének […] díszes szobrot akarnak emelni, mely […] „Onyegin Jenő” 
halhatatlan szerzőjéhez méltó legyen.”114 Két évvel később pedig fölöttébb fontos 
irodalomtörténeti eseményről ad hírt a Kisfaludy-társaság kiadványai kapcsán, 
mely már egészen közel visz a ’verses regény’ végső „stádiumához”: „[…] a jövőnek 
elejére [ti. jövő év, 1863] következni fog […] Onyégin verses fordítása Bérczy Ká-
rolytól.”115 

Hogy a magyar olvasóközönség „elvárási horizontja” kezd közeledni a verses re-
gény formavilágához, bizonyítja az is, hogy 1863-ra Arany Bolond Istókja is egyre 
népszerűbbé válik, az 1863-as Részvét könyvének megjelenése pozitív befogadói 
reflexiót eredményez. A Nefelejts című lap kritikája például az új műfaj jelentőségét 
és sajátságait felismeri, mégha elnevezésére továbbra is általánosító fogalmat hasz-
nál például: „ha sajnálkozásunkat fejezzük ki a fölött, hogy Arany Bolond Istókja 
miért nem egész bevégzett mű, ezzel csak azt akarjuk kimutatni, mennyire becsül-
jük e nagyszerű töredéket. […] Soha se olvastam költeményt, hol ily csekély tárgy 
körül annyi művészetet lássak. […] Modor, verselés (s valószínűleg a conceptio is? 
[sic!]) Byron Don Juanjára emlékeztetnek”. Ugyanez a kritikus a Részvét könyve 
kapcsán Puskin Anyeginjéről, és Bérczy fordításáról is számot ad: „Lyrai dolgozatok, 
részint fordítások, részint eredetiek, gyönyörű költemény a Tatjana levele 
Oneginhez. Puskintól, oroszból Bérczytől.”116 

Árnyaltabb műfajmegjelöléseket használ azonban Salamon Ferenc a Pesti Napló 
hasábjain, mi több, addig nem használatos fogalmakkal is előrukkol, mint például a 
verses elbeszélés, mely már egészen közel visz a ’verses regény’ mai műfaji értelem-

                                                        
111TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története. A legrégibb időktől a jelen korig. 1864-65., Szép-
irodalmi, Bp., 1987, 398. 
112 ARANY János, Dózsa Dániel – Zandirhám c. „székel hősköltemény” = AJÖM  XI., Bp., Akadémiai, 1968, 8. 
113 AJÖM  XI., i.m., 9. [kiemelések tőlem, AE] 
114 AJÖM, XII. kötet, Bp., Akadémiai., 1963, 20. 
115 ARANY János, Hivatali iratok 1.,= AJÖM,  XIII., Bp., Akadémiai, 1966, 264. 
116 Nefelejts, 1863, június 14, 121. [kiemelések, AE] 
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ben vett terminusához, és az új műalakhoz tartozó szövegkorpusz is tisztázódni 
kezd. A Részvét könyvében Salamon szerint „két terjedelmesebb verses elbeszélést 
találhatunk […]: Bolond Istók első énekét Arany Jánostól s Zrínyi a költő című költői 
beszélyt Szász Károlytól. […] Habár Bolond Istókból itt egy nagyobb terjedelmű 
humorisztikus éposznak csak a töredékét vesszük, e töredék egy ép fej, egy egész 
első ének.”117 Néhány szóval helyesen körvonalazza az új műfaj sajátságait is: „Bo-
lond Istókban, mint humoros költeményben, tehát ne várjunk valami csupán komi-
kus, vagy víg beszély-forma művet. Van benne elég komikus, elég nevettető is, de 
van e mellett megindító, néhol magasztos, lyrailag ömlengő, másutt elégiai, sőt tra-
gikumra hajló is, s alapjában bajos elhatározni, melyik több, a szeszélyesen komi-
kus, vagy a világfájdalmasan bús elem.”118  

Vajda János lapjában, a Magyar Sajtóban, a Gyulai Pál által később is előszeretet-
tel használt ’költői beszély’ kifejezésre bukkanhatunk a Bolond Istók kapcsán: 
„Arany Jánosnak 1850-ből keletkezett „Bolond Istók” című költői beszélye […] a 
költő legjobb geniusának bélyegét viseli homlokán”.119 A rovat dicséri Bérczy Ká-
roly fordítását „Puskin gyönyörű Oneginjéből”, jelezve ezzel, hogy a közönség im-
már szívesen olvas az új műfaji formában. 

Ez a bizonyos Anyegin fordítás egészében csak 1866-ra fog elkészülni, azonban 
még az 1863-as esztendőben Arany újabb felhívást intéz a Koszorúban a mű kap-
csán a Kisfaludy-társaság tagjaihoz: „Puskin világhírű „Onyégin” című verses regé-
nyének fordítása már végéhez közelít; ez lesz egyike az 1864-re kijelölt műveknek, - 
ha a közönség újabb pártolása lehetővé teszi, hogy a társaság folytassa könyvkiadá-
sait.”120  

Íme tehát az első alkalom a ’verses regény’ fogalomtörténetében, mikor a termi-
nus technicus a mai műfaji értelemben kerül lejegyzésre. Feltételezhető, hogy Arany 
ismerte a Gyulai által már használt műfajnevet, érzékelte a benne rejlő lehetőséget, 
és így újabb, egzaktabb, speciálisabb jelentéssel alkalmazta, egyértelműsítette hasz-
nálatát. Az is gyanítható, hogy Arany Bérczy kapcsán ismerte a Puskin által Anyegin 
elé vésett műfajmegjelölést: „роман в стихах”, azonban a tükörfordítást – „regény 
versekben” – kissé körülményesnek, kevéssé jól csengőnek találta, nyelvérzéke így 
a sokkal ritmusosabb, a magyar fül számára barátságosabb ’verses regény’ kifeje-
zést tartotta meg. (A magyar műfajmegjelölések tradíciója talán inkább kedveli a 
jelző – jelzett szó szintagmatikus sorrendjét, pl. vígeposz, történelmi regény, 
elegico-óda, stb. Arany már a Don Juan 1845-ös definiálásakor, satyircus eposz ese-
tében [l. a korábban közölt adatot] ezt a gyakorlatot  követi, vö. az angol „epic satire” 
terminussal.)  

Természetesen ez az egyszer megjelenő széljegyzet továbbra sem válik azonnal 
használatossá a magyar irodalomban. Bérczy Károly Anyegin fordításában (eredeti 

                                                        
117 SALAMON Ferenc, Irodalmi tanulmányok II. kötet, Franklin Társulat, 1889, 223. 
118 SALAMON Ferenc, i.m. 226-227. [kiemelések tőlem, AE] 
119 Magyar Sajtó, 1863, június 3., 503. 
120 AJÖM XIII., Hivatali iratok 1., s. a. r. DÁNIELISZ Endre, TÖRÖS László, GERGELY Pál, Akadémiai, 1966, 271. 
[kiemelés tőlem, AE] 
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oroszból)121 például hű marad a puskini műfajmegjelöléshez, s a magyar szöveg 
alcímének ezt adja: regény versekben.122 E fordítás különben tematikailag mérföld-
kő a magyar verses regény történetében, hiszen tovább dúsítja a műfajhoz kapcso-
lódó témavilág lehetőségeit, s közelebb állítja a magyar társadalom világképéhez. 
Puskin művének társadalomábrázoló és nemzeti karaktereket felvázoló jellege 
különösen fontos lesz majd az 1870-es években keletkező magyar verses regények 
számára.123  

Átlépve a következő évtizedbe, a ’verses regény’ terminusa az 1870-es évektől 
már kanonizált fogalommá válik, elindul az intézményesülés útján is. A műfaji és 
műfajnévi megszilárduláshoz két fontosabb műalkotás fog elvezetni, a 70-es évek-
ben készülő Vajda János mű, a Találkozások, illetve ifj. Ábrányi Emil által fordított 
Byron Don Juanja.  

Vajda említett művének megjelenő énekeivel (1-2.) kapcsolatban a korabeli saj-
tó következetesen a ’verses regény’ terminust használja. (l. Vasárnapi Újság 1873. 
július 27i-, szeptember 14i-, 1874. október 25-i számai vagy Fővárosi Lapok 1873. 
október 8-i száma.) A Találkozások kortörténeti jelentőségét tovább emeli, hogy a 
Figyelő 1873. július 27-i lapszáma hosszasabb műfajelméleti bevezetővel előzi meg 
a mű első énekének kritikai reflexióját. Az ismeretlen szerző a verses regény ma-
gyar műfajtörténetében az első szignifikáns összefoglalást adja a század második 
felének jelentős művészi formájáról. A fontossága és nehéz hozzáférhetősége miatt 
hosszabban idézett sorokban a meg nem nevezett szerző a születő magyar verses 
regényeket világirodalmi kontextusba helyezi, érinti a műfaj általános jellemzőit, és 
immár markánsan leválasztja az eposzról. Kiemeli „jelenkorra” reflektáló jellegét, 
„modernségét”. Meghatározásában a cikkíró következetesen használja az új műfaj-
terminust: „A verses regény Byron óta a közkelet mindig örömmel fogadott tárgya 
lett. Childe Harold-ja és Don Juan-ja, hogy fényes pályáján csak a kiválóbb pontokat 
érintsük, nemcsak számára szereztek koráig példátlanul gyors népszerűséget, de 
egyúttal utánzókat is támasztottak. […] A verses regény nemcsak a brit költő hazá-
jában honosult meg, de csakhamar Oroszországban is diadalokat aratott, hol Puskin 
és Lermontoff az oroszországi viszonyok költői rajzát ritka szerencsével tudták 
beilleszteni e műforma keretébe. […] És a verses regény e diadala nem a divat vagy 

                                                        
121 Bérczy először Bodenstedt német fordításában olvasta, de „bármily kitűnő legyen is ez, éreztem és 
tudtam, hogy a másolatról vett másolat halványan, színvesztetten fogna a toll alól kikerülni.” In. BÉRCZY 
Károly, Előszó = PUSKIN, Anyégin Eugén, ford. BÉRCZY Károly, Kiadja Kisfaludy Társaság, nyomtatta Emich 
Gusztáv, Pest, 1866. 
122 BÉRCZY Károly, Előszó, i.m. 
123 Ehhez egy kis ízelítő Arany László tollából: „A társadalom pedig, melyet az orosz költő rajzol [ti. Pus-
kin Anyegine], méltán tükre lehetne, egy-két évtizeddel ezelőtti időkből, a magyar társadalomnak is. 
Franciául negédeskedő főurak a fővárosban, világtól elmaradt régimódi nemesség a vidéken, lassan 
terjedő nemzeti irodalmi befolyás a falusi kisasszonyoknál, idegen gouvernante-ok begyeskedése a régi 
nemesi kúriákon, tért nem találó tettvágy az ifjúság között, ami azután kicsapongás közt dühöngvén ki 
magát, végre tétlen életunalomban tompul el – mindez le egészen a falusi leányka albumáig, és a jobbá-
gyok vasárnapi verekedéséig, nemde mutatio nomine, rólunk beszélhetne?” ARANY László, Bérczy Károly 
emlékezete = Válogatott művei, Szépirodalmi, Bp., 1960, 296. 
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véletlenség műve. Emberi természetünk indoklást is alig kívánó tulajdonsága, hogy 
érdeklődésünk legszorosabban a közelünkben eső tárgyakhoz s a mindennapi élet 
adott viszonyaihoz tapad. […] Korunk gyakorlati iránya nem kedvez a messze tá-
volban való kalandozásnak […] s a közönség legnagyobb része […] a költőtől azt 
kívánja, hogy modern életünk tartalmát tükrözze vissza költői alakban s korunk 
irányának és törekvéseinek adjon poétikus kifejezést. […] a hősök félistenségébe 
fektetett hitünk megingott, s a költőtől emberek rajzolását követeljük. A verses re-
gény e követelmények teljesítésének köszönheti gyors népszerűségét s nagy hatá-
sát, melyet reánk gyakorolt […]. Puskin és Lermontoff az orosz élet költői rajzaiban 
mindig rámutatnak az orosz társadalom sebeire, sőt örömmel valljuk be, hogy 
újabb költőink hasonnemű kísérleteiben koronkint szintén fellüktet a magyar élet 
egy-egy, habár csak lassan csörgedező ere. Mind Gyulai Pál, mind a »Délibábok hős-
ének« szerzője mutathatnak föl oly vonásokat […] [hogy] jelenünk is képes tárgyat 
nyújtani a modern viszonyok költői lelkületű s mély pillantású rajzolójának.” 124  

Mint korábban beláthattuk, a műfajoktól elválaszthatatlan az intézményesülés 
folyamata, hisz létük épp intézményeken áll vagy bukik. A verses regény műfajának 
és terminusának „felnőtté válása” ezért a 70-es években zajlik le, mikor az Akadé-
mia, mely ez időben már nagy hatást tudott kifejteni, e névvel egyetemben elismeri 
az új művészi formát. A Fővárosi Lapok Akadémiai Tárcák rovatában ugyanis az 
alábbira bukkanhatunk: „Gróf Nádasdy Ferenc az Akadémia fölhívására beleegye-
zett, hogy a Nádasdy-díjra ezentúl ne csupán történelemből merített, hanem mo-
dern tárggyal is lehessen pályázni; ekkép [sic!] a »költői beszélyek« versenyében 
ezentúl a képzelemnek több szabadsága és tágabb tere, a pályázatnak pedig való-
színűleg nagyobb sikere lesz, miután épp újabb időben számos költőnk foglalkozott 
s foglalkozik jelenleg is verses regények, beszélyek írásával, többi közt Gyulai Pál 
(Romhányi), Vajda János (Andor eszményei), Balog Zoltán (Alpári)”. 125 

A kanonizálódás folyamatában a 70-es évek másik fontos szereplője ifj. Ábrányi 
Emil, aki a Don Juant, e rendkívüli „forma-nehéz költeményt”126 1873-ban kezdi el 
fordítani, majd az 1. ének 1879-ben meg is jelenik a Petőfi Társaság Koszorújában. E 
fordításhoz közölt rövid bevezetőben így nyilatkozik: „célul tűztem ki magamnak 
lassankint az egész 16 énekből álló verses-regényt lefordítani.”127  

Az 1870-es években a meghatározó kanonizálódás mellett természetesen to-
vábbra sem válik kizárólagossá a verses regény terminusa, e kifejezést például tá-
gabb jelentésben is fogják alkalmazni. Emellett használatban maradnak a régebbi 
körülírások is (pl. költemény, szatíra, és különösen a költői beszély), Gyulai 1869-
72-es Romhányiját például a szinte rokon értelmű ’költői beszély’128 alcímmel látja 

                                                        
124 Figyelő, 1873. július 27., 357-358. 
125 Fővárosi Lapok, 1873. október 3., 1004. [Kiemelés tőlem, AE] 
126 ifj. Ábrányi Emil szóhasználata, l. Don Juan 1. ének fordításának kapcsán írt 1879-es bevezetőjében = 
Koszorú, Petőfi Társaság Havi Közlönye, I., 1879, 494. 
127 ifj. ÁBRÁNYI Emil, Bevezetésül = Koszorú, Petőfi Társaság Havi közlönye I., 1879, 494. [Kiemelés tőlem, 
AE] 
128 Vö. például az alábbi kiadással: GYULAI Pál Költeményei, II., Buda-Pest, Franklin Társulat, 1894. 
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el, és 1875-ben Vajda János Alfréd regénye is ’költői beszély’ műfajmegjelölést kap-
ta.129 Ábrányi Don Juan fordításának 1885-ös kiadásában (nem teljes szöveg, Byron 
Ajánlását pl. nem tartalmazza) nem találhatunk műfajmegjelölést, de lábjegyzetben 
például a szatíra meghatározásra bukkanhatunk.130 

Arany János Toldi szerelmének 1879-es előszavában ugyancsak használja a ’ver-
ses regény’ terminust, e kifejezés tehát továbbra sem feltétlenül a byroni, puskini 
szövegtípusokra használható, hanem tágabb értelemben egy újfajta, a régi eposz 
keretei közt elképzelhetetlen, annál jóval szertelenebb, de ahhoz valamiként kap-
csolódó művek leírására is: „Vajon okkal-móddal, a népies naivság örve alatti nem 
lehetne e behozni az eddig mellőzött mondarészeket [...]; így a költői beszély, vagy ha 
tetszik verses regény kevesebb igényű keretében alkotni meg a költeményt?”131 A 
Toldi szerelmében olykor felsejlenek a ’verses regény’ tulajdonságai, pl. lazább kom-
pozíció, önéletrajziság – a történetvezetés „valóban regényszerűen, Arany epikus 
műveitől eltérő technikával, több ágra is szakad. Egy cselekmény-fordulónál éppen 
személyes élmények adnak irányt”.132 A verses regény egyes elemeinek alkalmazá-
sakor olyan részletekre gondolhatunk, mint a VI. éneknek, Arany leányára, Juliskára 
emlékező kezdőstrófái, a szalontai hajdúk, köztük az Arany-ős megidézése, Arany 
karlsbadi vagy margitszigeti időzéseire utaló kitérői. Az előszó műfajválasztást la-
tolgató felvetése – mi legyen a harmadik Toldi műfaja? – műfajtörténeti szempont-
ból ugyancsak jelentős. Nemcsak az Aranyt általánosságban jellemző precíz és 
képzett műfajtörténeti- és elméleti érdeklődése és tudatossága miatt, hanem vizs-
gált szempontunkból is. Értékelendő, hogy fölvetette a műfajt az előző részeket 
folytató egyik lehetőségként, miközben leválasztotta a megelőző két Toldi műfajá-
tól, egyik legfőbb elemére világítva („kevesebb igényű”: azaz már nem autentikus a 
„nemzeti nagyelbeszélés” a korban),133 továbbá, hogy Arany itt egyértelműen szét-
választotta a költői beszély és a verses regény fogalmát is.  

Ugorva egy évtizedet, Ábrányi Emil 1892-ben megjelent teljes Don Juan fordítá-
sa a következő fontos állomás, ahol alcímként ezt olvashatjuk: „Lord Byron verses 
regénye”.134 Előszavában e „monumentális művet”, ezt az új formát Ábrányi szintén 
egyfajta 19. századi eposzvariánsnak, illetve modern szatírának tartja, de a ’verses 
regény’ megjelöléssel  érezteti azt is, hogy az „erkölcstelen Odyssea”, „fajtalan szaty-
ra” és „rímbe szedett Tristam Shandy”135 ötvözete annyira új formát hozott létre, 
hogy bár régi műfajnevekkel is illethetjük, de valójában új kifejezést érdemel. Hogy 

                                                        
129 Pl. Kelet Népe, 1875. december 25-i száma. 
130 Byron levelét idézi Ábrányi: „Lassacskán majd annak ismerik el Don Juant, a mi: nem a bűn dicsőíté-
sének, hanem a mai társadalom vétkei ellen intézett szatírának.”  = BYRON, George, Don Juan, ford. ÁBRÁ-

NYI Emil, Révai Testvérek, Bp., 1885, 349. 
131 AJÖM V., s. a. r. VOINOVICH Géza, Bp., Akadémiai, 1953, 9. [kiemelések: tőlem] 
132  Uo., 461.  
133 A fogalmat Dávidházi Pétertől kölcsönöztem (A nemzeti nagyelbeszélés újjászületése ([A narratív 
identitás műfajvándorlása irodalomtól tudományig], Alföld, 1998. február.  
http://epa.oszk.hu/00000/00002/00026/davidhaz.html 
134 Byron, Don Juan, ford. ÁBRÁNYI Emil, Bp., Révai, 1892. 
135 ÁBRÁNYI Emil, Bevezetés = Byron, Don Juan, ford. ÁBRÁNYI Emil, Bp., Révai, 1892, XI. 
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világosan érzi a műfaj elkülönítő kritériumait, bizonyítja az is, hogy előszavában 
Don Juannal együtt két olyan verses regényt említ először a műfaj terminus 
technicusa alatt, mely mai műfajelméletünknek felel meg: „Anyegin egyenes le-
származása a Don Juannak” illetve, a Don Juan „[…] hullámverése Arany Jánosig 
elhatolt. A töredéknek maradt »Bolond Istók« első énekében Arany kedélyét az a 
hangulat rezdíti meg, mely Byron Don Juanján végig vonul.”136 

A ’verses regény’ terminusa a fenti egyértelműsítő applikációk ellenére sem szi-
lárdul meg véglegesen, és a századvég fogalomhasználatában továbbra is követke-
zetlen marad, a műfajhoz ma sorolt művek a legkülönfélébb, olykor inkonzisztens 
formai megjelölésekkel szerepelnek például a lexikonok szócikkeiben. 

Az 1892-93-ban megjelent Athenaeum Kézi Lexikona, noha számot ad Ábrányi 
Emil Don Juan fordításáról,137 mégis a „humoros eposz”, illetve egy másik szócikkben 
egyszerűen csak az „eposz” műfaji kifejezését alkalmazza e műre, s a verses regény 
alatt az Anyegin mellett kizárólag a Childe Haroldot érti, miközben Arany Bolond 
Istókját „elbeszélő költeményként” aposztrofálja. 

A Pallas Nagy Lexikona az Anyegint és a Bolond Istókot nem tárgyalja, azonban a 
Don Juant Byron „legnagyobb és legremekebb verses regényeként”138 határozza 
meg. Ez az előremutató megállapítás azonban továbbra sem kanonizálódik, így a 
századforduló után folytatódnak a bizonytalan és sokszor ellentmondásos műfaj-
megjelölések a verses regény szövegkorpuszával kapcsolatban. A Franklin Kézi 
Lexikona is csupán a Childe Haroldot definiálja verses regénynek, a Don Juant pedig 
„befejezetlen humoros eposzként”139 tárgyalja. Révai Nagy Lexikona amellett, hogy a 
Pallas ’Byron’ cikkéből szó szerint merít, a Don Juant „töredékben maradt hatalmas 
szatíra”140-ként említi. Még az 1960-as évek elején, az Akadémia által szerkesztett 
Új Magyar Lexikon sem következetes a verses regény terminusának használatakor, 
a Don Juant „komikus eposznak”141 tartja, a ’Bolond Istók’ szócikknél pedig ezt ol-
vashatjuk: „Petőfi és Arany azonos című elbeszélő költeményének főhőse”. 

A magyar enciklopédiák ingadozó fogalomhasználata a sokszor forrásként 
használt külföldi, idegen nyelvű lexikonok ugyancsak változó definícióinak átvéte-
léből is származhatott. Az angol tudományos gyűjteményeket az eklatáns meghatá-
rozásban hátráltathatta az, hogy míg Puskin maga illesztett műfajmegjelölést a 
Jevgenyij Anyegin cím alá, addig Byron különféle, olykor ellentmondó körülírásokat 
adott kevert műfajú munkái elé (pl. Childe Harold, Don Juan elé). Az angol műfajnév 
kialakulását tovább bonyolítja, hogy Byron a Don Juan játékos szövegterében rafi-
nált műfaji megjegyzést tesz: „My poem’s epic, […] After the style of Virgil and of 
Homer, / So that my name of Epic’s no misnomer.”142 E műfaji megjegyzés komo-

                                                        
136 ÁBRÁNYI Emil, Bevezetés, i.m., XII-XIII. 
137 Athenaeum Kézi Lexikona ’A tudományok encziklopédiája’, szerk. ACSÁDY Ignác, Bp., 1893, 310. 
138 Pallas Nagy Lexikona, Bp., 1893, 73. 
139 Franklin Kézi Lexikona, Bp., 1911, 470. 
140 Révai Nagy Lexikona, Bp., 1912, 195. 
141 Új Magyar Lexikon, Akadémiai, Bp., 1961, 406. [Kiemelések tőlem, AE] 
142 The Works of Lord Byron VI, i. m., 73. 
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lyan vétele (és épp a Don Juan szövegkontextusában) azonban igencsak leszűkítené 
a mű olvasatainak lehetőségét, ráadásul e néhány sornak mint szépirodalmi szö-
vegnek fogalomtörténeti autoritást nem tulajdoníthatunk, az angol terminológia 
irányát azonban mégis határozottan befolyásolhatta. 

(Noha a korabeli, illetve a korai angol recepció is jelzi a Don Juan Anyeginnel való 
kapcsolatát, és számos esetben ki is fejtik a Don Juan verses regény (’novel in verse’) 
jellegét, e terminust mégsem használják a művel kapcsolatban, hanem számos 
egyéb, változatos műfajmegjelöléssel illetik. A helyzetet tovább komplikálja, hogy 
sokáig nem differenciálták a Childe Harold és Don Juan műfaji viszonyát sem, leg-
többször egy fogalom alá vonják e két szöveget, noha – mint utaltam már rá – a sok 
hasonlóság mellett megannyi különbség választja el őket egymástól.) 

Byron Don Juannal kapcsolatos megjegyzései (művében is számtalanszor hasz-
nálja műfaji értelemben a „poem”, „epic”, „satire” és „novel” kifejezéseket) tehát 
nem könnyítették meg a kritikusok dolgát, az angol lexikonok és különböző irodal-
mi enciklopédiák így a „poem” általánosító fogalmától egészen a „mock-heroic” 
műfajáig terjedő meghatározásokig terjednek, olykor több formai variánst is meg-
engedve egyszerre. Leggyakoribb definíció, mely a magyar szószedetekben is legin-
kább feltűnik: „an unfinished epic satire”,143 de az ’epic’ szócikk alatt a „mock-epic 
poem”144 hagyományai közé is sorolják. Olykor egyszerűen „satire” megjelöléssel 
illetik,145 az Enyclopedia Britannica szerint „a picaresque verse satire in the manner 
of Beppo”,146 de a pikareszk tradícióiból kiindulva egyesek „picaresque novel in 
verse”-ként147 definiálják a Don Juant. 

A teljesség igénye nélkül kiragadott példák érzékeltetni igyekeznek, hogy mind a 
magyar, mind az angol recepció- és műfajtörténet rendkívül váltakozó terminust 
illeszt a Don Juan szövegeihez, e bizonytalanság pedig késleltette a magyar terminus 
létrejöttét is. Óvatosan hozzátehetjük, hogy a magyar terminológiában talán hama-
rabb általánosodott (Ábrányi fordításával) a ’verses regény’ elnevezés az angol 
műalkotásokkal kapcsolatban, mint az angolszász fogalomtörténetben. 

A ’verses regény’ terminusának első modernkori, letisztult és pregnáns össze-
foglalását a Benedek Marcell által szerkesztett Magyar Irodalmi Lexikonban találhat-
juk. Az ismeretlen szerzőjű szócikk a műfaj alapos, értő definícióját adja, és 
világosan elkülöníti a műfajt az addig egybemosott rokon formáktól: „a verses epika 
egyik, a 19. sz.-ban kialakult válfaja. Regényszerű tárgyat dolgoz fel, ám – szemben a 
prózai regénnyel, az eposszal és az elbeszélő költeménnyel – bő teret enged a lírai 
elemeknek, az író szeszélyes érzelmeit és reflexióit megszólaltató kitéréseknek is. 

                                                        
143 The Oxford Companion to English Literature, Oxford University Press, 7. edition, 2009, 304. illetve  
The Cambridge Guide to Literature English, Cambridge University Press, 1988, 283. 
144 The Oxford Companion to English Literature, Oxford University Press, 7. edition, 2009, 344. 
145 L. az alábbi kiadások előszavait: The Complete Poetical Works of Byron, Cambridge Edition, 1933, 744. 
vagy Lord Byron, Don Juan in sixteen cantos, Nürnberg and New-York : printed and published by Frede-
rick Camp. and Co., [ca. 1830], 11-12. 
146 Encyclopedia Britannica, 1968, 510. 
147 The New Pelican Guide to English Literature V., edited by Boris FORD, 1982, 333. 
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[…] Legnagyobb művelői Byron (Childe Harold, Don Juan), Puskin (Anyegin), ná-
lunk Arany János (Bolond Istók) […]”.148 Sajnos a gyűjtemény 1994-ben újraszer-
kesztett változta (Új Magyar Irodalmi Lexikon) e műfajt már nem vette föl szócikkei 
közé. 

A ’verses regény’ terminus végleges, tudományos elismertségét talán csak Imre 
László monográfiája hozta meg 1990-ben. Azonban e dokumentáció szintén csupán 
pillanatnyi műfajtörténeti egységet hozott, hiszen kortárs szerzőink a „használat” 
során azonnal fölülírták e sokáig (és továbbra is) oszcilláló fogalmat. 

4. A KONKLÚZIÓ ESÉLYE 

A tömérdek elnevezés felsorolása után, mely nem hozott egészen megnyugtató 
választ, nehéz konklúziót levonni, a közölt adatok nem mutatnak egy irányba. A 
verses regény alapvető tulajdonsága, a bizonytalan világkép, a válság kifejezése 
talán annyira uralkodik e műformán, hogy ez a fajta instabilitás kivetül a szöveg 
műfaji elnevezésére is.  

Noha jeleznünk kell, hogy jelen korunkban egy fogalmi jel jelentésének folytonos 
felülírása irodalmi kötelességünk, s stílustörténeti korszakok, műfaji koncepciók, 
hatástörténeti, viszonyítási pontok csak ideiglenesen fenntartható kategóriák, tisz-
tázott teóriákra mégis szükségünk van ahhoz, hogy legyen mitől „elkülönböződ-
nünk”, eltérnünk; hogy valamiről beszélhessünk, egy pillanatra láthatóvá kell 
tennünk, hogy mihelyst feltűntettük, azonnal le is romboljuk, meg is haladjuk.  

Mindezek figyelembe vételével az alábbi összefoglalást adhatjuk: a ’verses re-
gény’ formáját a magyar recepció kezdetekben ’költeményként’, ’poémaként’ jelölte, 
később (illetve parallel módon), mivel e műfaj a vígeposz tulajdonságaihoz állt talán 
a legközelebb, ’szatirikus eposzként’ vagy ’modern eposzként’ nevezte e szövegtí-
pust. Az 50-es években megjelenik a ’verses regény’ szóalak is, azonban kezdetben 
csak mint az eposz egyik kategóriája, változata. Ezzel párhuzamosan a befogadás 
reflektált az új műfaj relevánsabb tulajdonságaira is, így a két műnemet egyesítő 
attribútumára, és használatba kerültek a ’verses elbeszélés’ vagy ’költői beszély’ 
megjelölések is. Puskin Anyeginjének eredeti orosz változatának megismerése kap-
csán napvilágra kerül a ’roman v sztyihah’ alcíme, ezután a magyar műfajtörténetbe 
bevezetik a ’regény versekben’, illetve ennek kapcsán a ’verses regény’ kifejezést új, 
formabontó jelentéssel, a mai műfajelméletnek megfelelő jelentéssel telítik meg. Az 
1860-as évektől kezdve egyre elterjedtebb a ’verses regény’ fogalma, a 70-es évek-
ben e név „átesik” az intézményesülés folyamatán is, azonban sokáig általánosabb 
jelentésben is alkalmazzák. Ifj. Ábrányi Emil Byron – Don Juan fordításakor használt 
’verses regény’ megjelölése végleg meghatározza e fogalmat, azonban nem teszi 
kizárólagossá, és e szövegtípusokra egyenértékű műfajmegjelölés marad a ’humo-
ros, komikus eposz’, de az ’elbeszélő költemény’ is. A ma leginkább használatos 

                                                        
148 Magyar Irodalmi Lexikon, szerk. BENEDEK Marcell, Akadémiai, Bp., 1965, 521. 
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terminust a Benedek Marcell főszerkesztett lexikon (ismeretlen szerzőjű) definíció-
ja, illetve Imre László monográfiája tette alapvető műfajnévvé, azonban a ’verses 
regény’ véglegesnek tűnt definícióját elmúlt évtizedünk legújabb szövegei újfent 
elbizonytalanítják, hiszen máris számos variánst, elnevezést és transztextuális kap-
csolatot teremtettek a 19. századi alkotásokkal, ezáltal pedig vadonatúj 
szövegkontextusokat hoztak létre. Ez a folyamat a műfajok folyton változó és illé-
kony természetének immanens tulajdonságát igazolja, hiszen mint a dolgozat kifej-
tette, a ’verses regény’ kifejezés látszólag antagonisztikusan elváló műformákat 
egyesít, e vizsgálódás során tehát tetten érhető a hagyományos irodalmi műfajokat 
folyton felülíró, az irodalmi határterületeket felmutató diskurzus. 

Kutatásom természetesen nem teljes körű, számtalan, továbbra is lappangó adat 
kerülhette el figyelmemet. Jelen tanulmány csupán első, egyértelműsítő lépés kíván 
lenni abban, hogy tisztázza a verses regények paratextuális jelzéseit, s ezen keresz-
tül a 19. században a terminus kialakulásán át nagykorúsodó műfaj kanonizálódá-
sát. Dolgozatom műfajtörténeti aspektusa tágabb értelemben pedig a nézet mellett 
is szeretne állást foglalni, hogy a fogalomtörténeti vizsgálódások kapcsolatot te-
remthetnek textuális és kontextuális elemzések és világlátások között. 

 


