
Nemesné Matus Zsanett

Bodroghy 
Papp István
Irodalom és művelődés 
a reformkori Dunántúlon
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Bodroghy Papp István egy, a 19. század derekán élt dunán-
túli evangélikus kisnemes, akinek megőrződött egy hetven 
alkotást tartalmazó, Faragószék címet viselő versesköte-
te. A  költeményeket vizsgálva egyértelműen kijelenthető, 
hogy Bodroghy Papp István nem veheti fel a versenyt kora 
jelentős alkotóival, de kutatása mégis számos tanulságot 
rejt. A monográfiában bemutatott alkotások egyrészt bő-
vítik Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi 
Dániel és Kis János recepciótörténetét, másrészt betekintést 
engednek az evangélikus kisnemesi értelmiség műveltségi 
viszonyaiba és olvasási kultúrájába is. A szerző kísérletet 
tesz arra is, hogy elhelyezze a költőt a 19. század elejének 
irodalmi hagyományában is. 

Ahhoz, hogy megismerhessük az irodalomtörténet szá-
mára eddig ismeretlen költőt, a kötet bepillantást enged 
Bodroghy Papp István és családjának történetébe. A vizs-
gálat során alkalmazott módszerek hozzájárulnak a ge-
nealógiai, migrációkutatási, társadalom- és művelődéstör-
téneti kutatásokhoz, valamint hálózatelemzési munkákat 
is alapul véve sikerült feltérképezni Bodroghy Papp István 
kapcsolati hálóját. Ez nemcsak újabb példaként szolgál a 
korszak evangélikus közösségének összetartó erejére, ha-
nem erősíti a költővel kapcsolatos azon megállapítást is, 
hogy a Vas megyéből, Uraiújfaluból származó Bodroghy 
Papp István Sopronon, majd Győrön keresztül az Alföldre, 
Mezőberénybe kerülve jogosan nyerte el magának az iro-
dalompártoló és -művelő címet. 

Nemesné Matus Zsanett (1982) történész-muzeológus, a 
győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igaz-
gatóhelyettese. Az észak-dunántúli regionális közösségi 
tudat és helytörténeti kutatás támogatására életre hívott 
Bedy Vince Alapítvány elnöke.
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A VITӔ sorozatban olyan monográfiák kapnak helyet, 
amelyek értelmiségi pályaképeket mutatnak be vagy ér-
telmeznek újra. Céljuk, hogy megvizsgálják a szövegek 
és életművek egykorú életrajzi, történelmi és szellemi 
kontextusát. Megítélésünk szerint az irodalmi szöveg-
elemzés mellett elsőrendűen érdekes a művek létrejötté-
nek és befogadásának feltételrendszere, akárcsak az ezt 
befolyásoló társadalmi, retorikai és történeti tényezők, a 
nyilvánosság terei, az értelmiségi hálózatok. 

A sorozatot a Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Irodalomtudományi Intézetének Reciti Kiadója alapí-
totta 2020-ban.
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