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I. Kiinduló kérdésfeltevések 

 A dolgozat a 18 − 19. századi magyarországi irodalom egy emblematikus alakja, 

Verseghy Ferenc pályáját vizsgálja. Az irodalomtörténet-írás fogság előtti pályaszakasza 

leghangsúlyosabb momentumának a Millot-fordításhoz fűzött Értekezések nyomán a szerző 

ellen lefolytatott vizsgálatot tartja. A tanulmány e sokat emlegetett, de összefüggéseiben nem 

feltárt ügy körüli vizsgálódásokból kiindulva fejlődött jelen formájába. 

 Claude François Xaviere Millot (1726 – 1785), a korban népszerű francia történetíró 

Élémens de l’ histoire générale című, a filozofikus világtörténet műfajában íródott munkája  a 

magyar olvasóközönség franciául tájékozódó része előtt is ismert és kedvelt volt: Bessenyei 

György már az 1770-es évek végén szorgalmazta lefordítását. A feladatra Batsányi János 

kérésére Verseghy Ferenc vállalkozott,  aki az eredetileg hat − három ókori és három modern 

történettel foglalkozó − részből álló műből két kötetnyit jelentetett meg magyarul ( [Claude 

François Xaviere] MILLOT, A’ világnak közönséges történetei: Első kötet: A’ régi nemzetek, 

[ford. VERSEGHY Ferenc,] Pest – Buda, Weingand, 1790., [Claude François Xaviere] MILLOT, 

A’ világnak közönséges történetei: Második kötet: A’ görögök, [ford. VERSEGHY Ferenc,] 

Pest-Buda, Weingand, 1791.). Mivel úgy találta, Millot összefoglalója túlzottan az 

eseménytörténetre koncentrál, a magyar változat első kötetét tíz értekezéssel kibővítve adta 

közre: civilizációtörténeti vonatkozásokkal pótolni szándékozván az eredeti munka  

hiányosságait. E kiegészítések azonban − mivel a Katolikus Egyház képviselte állásponttal 

ellentétes nézeteket tartalmaztak − magukra vonták a cenzor figyelmét.  Szerzőjük ellen 

vizsgálat indult, amelyben végül elmarasztalták, kötetei példányait lefoglalták, tételei 

visszavonására kötelezték, őt magát pedig háromhavi elzárásra ítélték. Az eset nagy figyelmet 

kapott mind a kortársak, mind a recepció szemében. A büntetés letöltése sem jelentette, hogy 

az eseményeket követők előtt feledésbe merült volna az Értekezések szerzőjének sorsa, s 

jóllehet az évek során a legkülönbözőbb témájú és műfajú publikációk sora került ki kezei 

alól, hosszú ideig e művét említve azonosították. 

 Amilyen jelentősnek mondható az Értekezések egykorú visszhangja, oly csekély 

figyelmet szentelt neki az irodalomtörténet-írás. Császár Elemér a tárgy vonatkozásában 

alapműnek tekinthető monográfiája, és néhány, mára ugyancsak szépkorúnak számító kisebb 

közlemény óta, csak az utóbbi évtizedben fordult felé a kutatói érdeklődés, s jobbára 

érintőlegesen. E jelenség voltaképpen tünetként értékelhető, hiszen lényegében ugyanez az 
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állítás érvényes Verseghy életművének más darabjaira is. A szerző kivételes adományban 

részesülvén hosszú életpályát mondhat magáénak, amelyből négy évtizedet irodalmi 

produktumok tekintetében rendkívül aktívan töltött, maga után jelentékeny méretű nyomatott 

és kéziratos szellemi hagyatékot örökül hagyva. Ez az œuvre nemcsak nagyságát értve 

tekintélyes, hanem szerteágazó az érintett tudományterületekre nézve is.  A Verseghy-

recepció sajátosságának oka itt rejtőzhet: a szerzőről Császár Elemér 1903-as műve óta nem 

született monográfia, neve a legkülönbözőbb tárgyú kötetekben tűnik fel gyakran példaként, 

analógiaként, jelezvén, hogy a tárgyalt kérdéskörhöz, vitához hozzászólt, avagy hogy részese 

volt valamely, a kutatások érintette szellemi közegnek. Így bukkan fel nyelvészeti kérdéseket 

körbejáró művekben, a jakobinus iratokat közzétevő forráskiadványokban és monográfiákban, 

a korszak énekelt dalköltészetéről, színháztörténetéről, bibliakritikájáról, filozofikus 

világtörténeteiről, prédikációirodalmáról, sajtó- és zenetörténetéről, esztétikájáról szóló 

kötetekben, tematikus tanulmánygyűjteményekben egyaránt. Jellemző módon, s többségében 

tehát nem olyan elemzésekben, amelyeket kifejezetten a Verseghy iránti érdeklődés indította 

kérdésfeltevések motiválnak. Módszertanilag mindez veszélyeket rejthet magában: a 

rendkívül színes portréból – az egyes tudományterületek nézőpontjaihoz mereven 

ragaszkodva, az alapvetően más tárgyra irányuló vizsgálatok gondolatmenetéhez igazodva – 

néhány árnyalat lehet csak látható, irányonként más és más. E kutatói magatartás közelít az 

Értekezések ügyéhez kizárólag a könyvvizsgáló hivatallal való összeütközés tényére 

fókuszálva, figyelmen kívül hagyva egyebek mellett például az életmű más darabjai, valamint 

a szerzői kapcsolati háló kínálta kontextusokat. Jelen értelmezés álláspontja szerint azonban – 

noha az nem állítja, hogy a fenti szemlélet alapján született munkák egyetlen állítása sem állja 

meg a helyét – ily módon olyan fontos vonatkozások maradnak homályban, amelyek a 

vizsgált kérdést egészen más megvilágításba helyezhetik. 

 A kizárólag szekunder források nyomán tájékozódó olvasó, a történtek kései 

szemlélője, e részletek figyelmen kívül hagyásával is megalkothatja narratíváját az 

Értekezések kapcsán: a józsefi enyhe cenzúrarendeletek után Ferenc császár idején a 

könyvvizsgálat nagyfokú szigorítása, s a Katolikus Egyház befolyásának újbóli dominanciája 

tapasztalható. A kormányzat – az éppen tomboló francia háborúkkal egy időben – mind 

jobban ellenőrzése alá kívánja vonni azon olvasmányok körét, amelyekből az állampolgárok 

ismereteket meríthetnek. A nagypolitika folyamataira kevés rálátással rendelkező kortársak 

némelyikéhez a körülöttük zajló eseményekről szóló információk csak szűrten és megkésve 

értek el, ezért hathattak nem várt élményként a hatóság lépései.   
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 Az értelmező, aki elfogadja a Verseghy ügyének megközelítésére kínált ajánlatot, 

voltaképpen nem fog mellé: a vizsgálat esetében is egy feljelentéssel, s az ennek hatására 

született elmarasztaló cenzori véleménnyel indult. A folytatást jelentő lépéseket, a vonatkozó 

forrásokat, s magukat a szereplőket górcső alá véve mindazonáltal kijelenthető: az 

Értekezések nyomán lefolytatott eljárást csupán egynek tekinteni a cenzúra hivatallal való 

összeütközések sorában az eset tanulságainak számos szegmensét hagyná rejtve. 

Mindenekelőtt egyháztörténeti vonatkozásokat. A vádak kereszttüzébe került szerző ugyanis 

jelen esetben expaulinus világi pap, inkriminált műve pedig nem az uralkodó, vagy az állam 

ellen szól, hanem kifejezetten az Egyház államban betöltött szerepét, s működésének 

szervezeti kereteit bírálva nyilatkozik.  

 A Millot-fordításhoz csatolt függelék ürügyén eszkalálódott konfliktusban megszólaló 

katolikus egyházfiakat két csoportra szokás osztani. S valóban, a kifogásokat megfogalmazók 

között a korszak olyan római katolikus hangadóinak neve merül fel, mint a(z ex)jezsuita 

cenzor Riethaller Mátyás, a katolikus apologétaként számon tartott Alexovics Vazul és Szaicz 

Leó, valamint maga a prímás, Batthyány József. A recepció Verseghy Ferencet velük 

ellentétes oldalon álló renitens, radikális és provokátor (ex)szerzetesként pozícionálja.  E 

tipizálás-szembeállítás túlmutat az Értekezések analíziséből eredő közvetlen tanulságokon, s 

utat nyit a 18 – 19. század fordulójának római katolikus szerzőihez való közelítés felé.   

 A dolgozat alapjául szolgáló kérdésfeltevések voltaképpen itt gyökereznek, s 

alapvetően a katolikus, egykor a pálos rend kötelékébe tartozó szerző magatartására 

koncentrálva érdeklődnek: Verseghy Ferenc vajon valóban renitens egyházinak tekinthető? 

Ha igen, e jellemzőjével egyedül áll-e a vitában vele ellentétes oldalon felsorakozó 

klerikusokkal szemben? Az Értekezések publikálásával (a közzététel idején) vajon valóban 

normaszegést követett el? Ha igen, megítélhető-e annak foka? Attitűdjének kialakulásához 

hozzájárult-e – amint arra rendre hivatkoznak – a pálos szerzetesi közeg, ahonnan származott? 

Amikor Batsányi János 1787-ben Verseghy kezébe adja Millot világtörténetét, kinek a 

gondjaira bízza a kötetet: a több nyelven író és olvasó, ekkor épp tábori papként egzisztáló 

expaulinus literátoréra, avagy régről ismert, szabadon gondolkodó egykori pálos barátjáéra? 

(Jogos-e ez a különbségtétel?) A felkérés megtörténtekor volt-e jele annak, hogy nem csupán 

a kötet magyarítása készül el, hanem az a világtörténethez tematikailag csupán laza szálakon 

kötődő tíz dolgozattal gyarapodva hagyja majd el a sajtót? Egyáltalán: a szerző miért e 

munkához csatoltan adta ki, s miért nem külön publikálta azokat? Miért, s voltaképpen melyik 

fél szándékának megfelelően kapott ekkora (média)figyelmet a dolgozatok keltette vihar? 
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Megítélhető-e pontosan e figyelem valós nagysága? Hogyan pozícionálható a Millot-fordítás 

és az Értekezések a Verseghy- életművön belül?  

 E kérdésekre az Értekezések kontextualizálásával lehetséges válaszlehetőségeket 

kínálni. (1.) Figyelemmel egyrészt a szerző egyéb, ez idő tájt keletkezett szövegeire. Az 1790-

es évek első fele mind publikációk, mind közösségi szerepvállalás tekintetében Verseghy 

egyik legaktívabb időszaka. Az ezt követően gyors egymásutánban megjelenő művek sorának 

lendületét törte meg 1795-ben a Martinovics-per Verseghyt elmarasztaló ítélete. A megelőző, 

1786-tól számított szűk évtized eseményei nyomtatott és kéziratban maradt produktumai a szó 

szoros és átvitt értelmében is az Értekezések kontextusát alkothatják. A periódus nyitányát a 

pálos rend feloszlatása jelenti, amely nemcsak közösséget, hanem egyszersmind egzisztenciát 

is nyújtott a szerzőnek. E köteléken – legalábbis hivatalosan és látszólag – kívül kerülvén a 

boldogulás számos módját megkísérelte: előbb egyházi vonalon, utóbb attól egyre távolodva 

literátorként, számos más rendjét vesztett szerzeteshez hasonlóan. Ami őt társai közül mégis 

kiemeli, az a párját ritkító érzék és serénység, amellyel meglátta és használta a megszólalásra, 

s ezáltal érvényesülésre nyíló lehetőségeket. Kiterjedt kapcsolathálója is az alkalmak közelébe 

segíthette. E tekintetben két, részben egymást fedő közösség szemügyre vétele látszik 

indokoltnak. Egyfelől az a pesti pálosok köré épült szellemi környezet, illetve kapcsolatháló, 

amely által a lefordítandó munka Verseghy látószögébe került. Másfelől az a szerzetesi – 

immár nem csupán pálos – közeg, amely megélvén az abolíciót, illetve szerencsésen (avagy 

sikeres stratégiát követve) elkerülve azt, magatartásmintákat kínálhatott számára: többek 

között a publikáló, a könyvpiacra termelő egyházi literátorét.   

 (2.) Verseghy Ferenc manapság kevéssé kutatott, ámde hatalmas életművének 

jelentékeny részét fordítások alkotják.  Tájékozódási irányainak, nyelvismeretének vizsgálata 

mind a Millot-fordítás, mind az Értekezések tekintetében megkerülhetetlen. Az életmű 

vizsgálata mindazonáltal arra utal, hogy a fordítást mint szövegalkotási fogást nem csupán 

egyfajta ismeretterjesztési módként, hanem a könyvpiacon értékesíthető produktumokat 

eredményező leggyorsabb eljárásként is alkalmazza. Mivel az Értekezések egy népszerű, s 

keresett, a világtörténet műfajában íródott kötethez toldva jelent meg, azt Verseghy egyéb 

fordításai között elhelyezve szemlélni több vonatkozásban is tanulságokkal járhat. 

 (3.) A harmadik momentumra, amely a vizsgálódás keretét jelentheti, maga Verseghy 

mutat rá a vádak elhárítására írt levelében. Itt utal a körülményre, miszerint munkájának 

megjelenése után csaknem két év telt el a hangos kritikák megérkeztéig. A késedelem okainak 

felderítése közelebb vihet ahhoz, hogy megválaszolhatók legyenek az Értekezésekre irányuló 



5 

 

kiemelt érdeklődés miértjei. A felhívás, amely Verseghy figyelmét Millot-ra irányította 1787-

ben érkezett el hozzá, az elmarasztalás után rá kirótt büntetést 1793 őszén töltötte le. Az eltelt 

hat esztendő mind a Habsburg Birodalom, mind Európa, mind a Katolikus Egyház, mind 

Verseghy személyes történetében meghatározó fordulatokat hozott. A Habsburg trónon II. 

Józsefet II. Lipót, őt I. Ferenc váltotta. A Birodalom alattvalóinak nem egyszerűen csupán új 

uralkodók neveit kellett megjegyezniük: rövid idő alatt három különböző karakterű vezető 

szerfelett eltérő politikája szabta át lehetőségeik kereteit. A körülmények e forgandósága nem 

csupán kormányzói stílusok különbözőségeiből fakadt, az okok között megtalálhatók a 

kontinens sorsát a korábbitól merőben más mederbe terelő francia háborúk kiváltotta reakció 

nyomai is. A Katolikus Egyház sorsát illetően a legmarkánsabb váltást II. József halála, s 

rendeleteinek visszavonása hozta. Mind egykori híveinek, mind rendelkezései ellenzőinek 

meg kellett találniuk helyüket a régi-új viszonyok közé került közösség kötelékein belül. E 

közösség – immár az állam vezetésének támogatását élvezve – maga is reagál tagjainak 

megelőző években tanúsított magatartására: az Értekezések szerzője, Verseghy esetében sincs 

ez másként. A jozefin egyházi reformokkal egyetértő, azokat szóban és írásaival is támogató 

egyházfi magatartása (avagy stratégiája), amely a nyolcvanas években a kormányzati politika 

céljaival összhangban állt, a következő évtizedben nemkívánatossá válik. Az Értekezések 

körül kelt vihar, a szerző megfenyítése ilyen értelemben a Katolikus Egyház részéről küldött 

üzenetként is felfogható.  

 

II. A vizsgálat módszerei  

 Kifejezetten és szorosan csupán az Értekezések sorsára fókuszálva a vizsgálat a fenti 

kérdések és kontextusok mentén e sok tekintetben változékony és képlékeny időszak 

hatesztendőnyi (1787 – 1793) szeletét venné górcső alá. Jelen kísérlet azonban ennél többet 

vállal, kevesebbet nem is ígérhet: álláspontja szerint ugyanis az ügy önmagán túlmutató 

jelentőséggel bír mind a szerző, mind a régi századforduló tekintetében. Az inkriminált 

szövegeket ürügynek tekintve egymással régóta szembenálló felek összecsapására, a 

vizsgálódás időkeretét tágabbra szabja, s annak kezdőpontját az 1770-es évek végére, a 

nagyszombati egyetem Budára helyezésének időszakára helyezi. Verseghy Ferenc kötődései a 

pesti pálos rendházhoz – amely a köré épült szellemi közösség révén olyan kapcsolati tőkével 

ajándékozza meg őt, amely közvetlenül vagy közvetve élete végéig elkíséri, s amely az 

Értekezések megszületésében is közrejátszik – hozzávetőlegesen innen datálhatók. Végpontját 
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az 1810-es évek derekára helyezi két okból. Egyfelől azért, mivel Verseghyt a kortárs 

megnyilatkozások ezekben az években azonosítják utoljára nagy port kavart ügy 

szereplőjeként. Másfelől azért, mivel ezekben az esztendőkben nyeri el a Helytartótanács 

megbízását gimnáziumi tankönyvek kiadására. A felkéréssel csaknem egy időben, 1814 

októberében egyik fő pártfogója, kesselőkői Majthényi Mária, nyugdíjával csaknem 

megegyező mértékű évjáradékot hagy örökül rá. A vonatkozó források ismeretében úgy tűnik, 

e két utóbbi momentum hosszú évek útkeresését zárja le: szűkebb értelemben véve a 

Martinovics-összeesküvésben elítéltként rá kimért büntetés letöltése utáni egy, tágabb 

értelemben véve a pálos rend feloszlatása után eltelt három évtizedét. 1814 táján hosszú távú, 

s jövedelmet ígérő megbízatást nyerve, valamint nem jelentéktelen örökséghez jutva lehetővé 

válik Verseghy számára, hogy a következőkben immár ne (elsősorban) a lojalitás és a kereslet 

igényei, hanem egyéni érdeklődése mentén alkothasson. Tartós(nak látszó) egzisztenciális 

háttérrel maga mögött − amelytől az abolíció fosztotta meg −  erre utoljára 1786 előtt volt 

lehetősége. A dolgozat így tehát nem csupán egyetlen vita analízisére, hanem sokkal inkább 

egy történet elmesélésére vállalkozik: miként vált az 1780-as évek közepének egykori pálos 

szerzeteséből az 1810-es évek közepére Kufstein, Graz és Brünn börtöneit megjárt, világi 

papként egzisztáló literátor. Ezen az úton kiemelten fontos állomás az Értekezések 

megszületése és kortársak körében kiváltott hatása, lévén mind a szerző indíttatásait és 

érdekeit, mind környezete felé támasztott elvárásait tekintve a literátor egyházfi két fő 

karakterjegye kerül konfliktusba egymással: az Egyház kötelékébe tartozó, s a könyvpiac 

viszonyai között boldogulni szándékozó íróemberé. 

 A keretet adó két időpont közé eső esztendők legkülönfélébb eseményei és cselekvései 

között egyetlenegy tevékenység akad, amelyet Verseghy mindvégig töretlenül folytat: 

folyamatosan ír. Jóllehet a „Mit?”, „Mikor?”, „Hogyan?”, „Kinek?”, „Miért?” kérdésekre 

adott válaszok állandóan változnak. A feleleteket reakciók indukálják, amelyeket Verseghy 

esetében, ha nem is mindig, de számos alkalommal krízishelyzetek váltanak ki. Olyan 

válságok, amelyek literátor létének egzisztenciális hátterét veszélyeztetik. Az életpályán két 

ilyen azonosítható: a pálos rend feloszlatása és a Martinovics-összeesküvésben való részvétel 

miatti súlyos elmarasztalás. Az életmű vizsgálata arra mutat, hogy mindkét esetben – nagyon 

hasonló lépéseket követve – literátori készségeit és képességeit értékesíti annak érdekében, 

hogy megteremtse egy olyan létforma hátterét, amelynek keretei között ugyanezen 

készségeket és képességeket immár egyéni ízlése és érdeklődése, s nem más célnak 

alárendelve kamatoztathatja. 
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 A kutatás számára – jóllehet nem „krízisnek” vagy „válságnak” nevezve azt – nem 

ismeretlen e jelenség. Julia Anna Riedel Tübingenben megvédett, 2012-ben publikált doktori 

disszertációjának központi fogalma egy hasonló udvarú kifejezés: a „Bedrohung”, magyarul 

’fenyegetettség’. Az értekezés témájával a tübingeni egyetem (Eberhard Karls Universität) 

egy projektjéhez kapcsolódik. A vállalkozás a „Bedrohte Ordnungen”, azaz ’fenyegetett 

rendszerek’ nevet viseli. Az időben és térben változatos témákat vizsgáló kutatócsoport 

érdeklődése a kulturális vagy társadalmi értelemben vett rendre/rendszerre („Ordnung”) 

irányul, amelyben bizonyos tényezők („Störelement”) olyan zavart, fenyegetettséget 

(„Bedrohung”) okoznak, amely a korábbi állapotokban károkat, veszteségeket 

(„Ordnungsverlust”, „Ordnungsverschwund”) okoz. Riedel az Anton Schindling vezette, 18. 

századdal foglalkozó alprogramhoz csatlakozva monográfiájában azt a kérdést járja körül, 

hogy a piarista rend („Ordnung”) számára mennyiben jelentettek fenyegetettséget 

(„Bedrohung”) Mária Terézia és II. József reformjai, s miféle stratégiákat követve igyekezett 

e negatív hatásokat kikerülni, illetve ellensúlyozni. A Habsburg Monarchia országaiban – 

előbb a jezsuiták konkurenseiként, utóbb örököseiként – a piaristák tekinthetők a leginkább 

elterjedt, s legjelentősebb tanítórendnek. Riedel meglátása szerint a Katolikus Egyház és az 

állam konfrontációjának kiemelt területe az oktatásügy, hiszen úgy látja, az iskolareformok az 

állam igényeinek kifejeződései egy eleddig alapvetően az Egyház, pontosabban a (tanítással 

foglalkozó) szerzetesrendek uralta terepen. Az oktatási reformokat ezért értelmezi 

„fenyegetettség”-ként a kettős karakterű – egy személyben egyházfi és pedagógus – 

szerzetesek, a piaristák, mint „Ordnung” vonatkozásában. Következtetései és módszerei több 

tekintetben meghaladják a vizsgálat kezdeti célkitűzéseit, s a kegyesrendiek példájából 

kiindulva lehetőséget kínálnak arra, hogy azok más szerzetesrendekhez közelítve is 

alkalmazhatóvá váljanak. Verseghy vonatkozásában Riedel eredményei közül két momentum 

tűnik hasznosíthatónak. Egyfelől: számos piarista portréját elemezve megrajzolja egy 

speciális, a 18 – 19. század fordulóján egzisztáló − publikáló, kutató, a profán világhoz egyre 

szorosabb szálakon kötődő − szerzetestípus, az úgynevezett „geistlicher bürgerlicher 

Gelehrter” alakját. Másfelől: ugyane pályákat analizálva magatartásformákat, viselkedési 

stratégiákat azonosít, amelyeket gyakorolva a piarista szerzetesek reagáltak a 

fenyegetettségként ható állami beavatkozásokra. 

 A „geistlicher bürgerlicher Gelehrter” Julia Anna Riedel által azonosított vonásai 

jelen dolgozat álláspontja szerint – jóllehet az azokat birtoklók között kétségtelenül domináns 

a jelenlétük – nemcsak a kegyesrendi barátok sajátjai: más, „fenyegetettség”-et elszenvedő 
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közösségek tagjainál, például a pálosoknál is kimutathatók. Számos jel mutat arra, hogy a 

Verseghyvel egy időben Pesten szolgálatot teljesítő pálosok élénk és intenzív összeköttetést 

tartottak fenn az ugyancsak itt működő kegyesrendiekkel. Adottak voltak tehát a körülmények 

az érintkezéshez, a minták észleléséhez és adaptálásához, s Verseghy esetében úgy tűnik, a 

lehetőség nem is maradt kihasználatlanul, hiszen a „geistlicher bürgerlicher Gelehrter” 

modelljének ismérvei közül számosat birtokol. 

 Jelen dolgozat álláspontja szerint a Millot-hoz fűzött Értekezések ügye épp ennek okán 

hordozza igazi jelentőségét. Verseghy ugyanis immár exszerzetesként II. József halála után is, 

a „geistlicher bürgerlicher Gelehrter” magatartásmintáinak jegyeit követi, azonban ekkor már 

nem szabadon választott lehetőségként, nem az abolíció következményeire felkészülvén, 

hanem elsősorban a kényszerű szituációból kiútnak tetsző stratégiaként. A célzott kritikán túl 

épp e magatartásával vonja magára a bírált közösség figyelmét, amely – amint azt a 

prímásnak küldött megfigyelési jelentés bizonyítja – szemmel tartotta már a vizsgálat 

megindulása előtt, s sejthetően csak a megfelelő alkalmat kereste a válaszintézkedések 

megtételéhez.  

 

III. A dolgozat fejezetei 

 A fenti megfontolások alátámasztják a már megfogalmazott, s több oldalról 

megindokolt előfeltevést, miszerint az Értekezések körül lezajlott vizsgálat jóval távolabbra 

vezet a szöveget ért konkrét bírálatoknál. (1.) Egyfelől: a Katolikus Egyház kötelékébe 

tartozó, de eltérő mentalitású és érdeklődésű, egymással hosszú ideje konfliktusban álló 

egyházfiak nyílt összecsapására kínál ürügyet és alkalmat. Rámutat, hogy e közösség 

korántsem homogén, komoly mentalitás- és lelkiségbeli különbség mutatkozhat nemcsak 

világi papok és szerzetesek, hanem az egyes rendek között, hovatovább az egyes szerzetesi 

közösségeken belül is. A 18 – 19. század fordulóján, a Katolikus Egyházat ért kihívásokra e 

sok tekintetben vegyes összetételű csoport tagjai más-más módon reagáltak: voltak, akik 

csatlakoztak a kritikát megfogalmazók köreihez, s akadtak, akik nem mutattak fogékonyságot 

az új eszmék iránt. Az Értekezések kapcsán e két társaság csapott össze. Hogy Verseghy 

évekkel korábban megjelent szövege épp ez idő tájt került reflektorfénybe, üzenetként is 

értelmezhető: tudtul adásaként annak, hogy a magatartást, amely a jozefin időkben stratégia is 

lehetett egyben, nem ildomos követni immár – legalábbis nem oly módon, hogy annak sajtó 
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alól kikerült lenyomata keletkezzék. (2.) Másfelől: az Értekezések létrejöttét a pálos rend 

feloszlatására, mint „fenyegetettség”-re adott válaszok kontextusában szemlélve a szerző 

egzisztenciális értelemben önfenntartó literátorként való érvényesülésének stratégiái is 

feltárhatók.  

 E dolgozat e két szálat együtt gombolyítva halad célja felé, s fejezetei  kronologikus 

rendben követik egymást. Legelőször a Verseghyt körülvevő, majd 1786-ban a feloszlatás 

okán útjára bocsátó közösség, a pálosok kerülnek górcső alá. A recepcióban szilárdan 

meggyökeresedett elemként, ismétlődő mozzanatként hangsúlyozódik e szerzetesi közeg 

szemléletformáló hatása, anélkül, hogy annak jellemzése, a rá vonatkozó alapvető források 

feltárása és feldolgozása megtörtént volna. Az első fejezet ezt a „geistlicher bürgerlicher 

Gelehrter” és a „fenyegetettség” fogalmainak vizsgálata és alkalmazása tekintetében 

megkerülhetetlen feladatot vállalja magára. Törekvése, hogy képet alkosson a rend 

karakteréről, jellegéről, szerepköréről a jezsuiták feloszlatása után, más szerzetekkel, kivált a 

piaristákkal ápolt kapcsolatáról.  

 A következő egység Verseghy feloszlatás utáni magatartását veszi szemügyre 1786-tól 

egészen 1792-ig, az Értekezéseket ért első bírálatok megszületéséig. E fejezet érdeklődésének 

középpontjában az immár rendjén kívül került szerző-fordító választásai állnak: milyen utakra 

lépve véli kamatoztathatónak meglévő kompetenciáit, mi motiválhatja döntéseit, milyen 

műfajokban alkot, milyen irányokból tájékozódik, kapcsolati hálójának mely meglévő, s mely 

újonnan szerzett tagjai révén jut megszólalási lehetőségekhez. 

 A negyedik fejezet az Értekezések körüli vizsgálat részletező elemzését végzi el. 

Claude François Xaviere Millot és világtörténetének bemutatása, valamint az Értekezésekben 

foglaltak ismertetése, Verseghy feltételezett forrásainak feltárása, s a szöveg kontextualizálása 

után a vád és a védekező fél írásos megnyilvánulásait, az ügy egykorú recepcióját, s későbbi 

visszhangját analizálja.  

 Utolsó lépésként – egyfajta kitekintés gyanánt – az életpályán cezúraként értelmezhető 

másik „fenyegetettség”, a Martinovics-összeesküvésben való részvétel miatt kiszabott 

börtönbüntetés, illetve a kivételesen hosszú fogság után a visszailleszkedésre tett kísérletek 

kerülnek analízisre. E tetteket azonosítva és sorra véve kétségtelennek látszik, hogy Verseghy 

két évtized elteltével 1786 utáni stratégiáját másolja: részint adaptált, részint maga kialakította 

taktika alapján tudását, literátor kompetenciáját, és kapcsolati hálóját mozgósítva kísérli meg 

elvesztett egzisztenciáját újraépíteni.   
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 Az értekezéshez melléklet járul, amely három egységből áll. Az első azokat a 

táblázatokat tartalmazza, amelyek terjedelmük okán – mivel megszakították volna annak 

folyamatosságát – nem kerülhettek a főszövegbe. A második Verseghy Ferenc levelezésének 

az értekezés által vizsgált évkörre vonatkozó kiadatlan darabjait közli. A harmadik ugyanezen 

időszak Verseghytől származó vagy rá vonatkozó publikálatlan levéltári forrásokat, illetve 

hivatalos dokumentumokat adja közre. 
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