
mány legérdekesebb fejezetei Rákóczi ima
fohászainak és szemlélődő fohászainak mű
faji árnyalatait tárgyalják a magyar, a fran
cia és az európai kegyességi és morálfilozó
fiái munkák összefüggéseibe helyezve a 
kérdéskört. A nemzetközi szakirodalom 
szempontjából is alapvető eredményekre jut 
a kutató, amikor Rákóczi Ferenc müveinek 
eszmei-műfaji összefüggéseit tárja fel Fleu-
ry, Descartes, Nicole, Pascal, Arnauld, Bos-
suet stb. műveivel. A szív vallásának, az 
önvizsgálat jelentőségének, a test és lélek 
párharcának kérdéskörét a fejedelem egész 

A veszprémi Vár Ucca Tizenhét Ányos 
Pál-összeállítása egyszerre tesz eleget a he
lyi kulturális hagyományőrzésnek, valamint 
annak, hogy a magyar irodalomtörténet egy 
sajátos alkotóját és műveit újra a vizsgálat 
körébe vonja. A szám anyaga három fejezet
re oszlik: az első Ányos Pál levelezéséből 
címmel 88 Ányos által és Ányosnak írt ver
ses levelet ad közre Szajbély Mihály beve
zetőjével és szöveggondozásában. Ez a köz
lésmód, amelyet a szövegkiadások ritkán 
szoktak követni, lehetőséget ad a funkció
történeti értelmező új ráolvasásra. Az eszté
tizáló irodalomértés Ányos korának bizo
nyos szövegtípusait, és a verses levél ezek 
közé tartozik, olyan elvárások elé állította, 
amelyeknek azok alig, vagy csak az értelme
zések erőteljes felstilizálásával tudtak eleget 
tenni. A korszak még nem a modern indivi
dualizmusjegyében gondolta el az irodalom 
létezését, és a könyvkiadásban is „gyorsan 
feledésbe merült a magyar felvilágosodás 
korai szakaszának kollektív irodalomműve
lési gyakorlata." (8.) Az ebben a szövegköz

életművében elhelyezi és ezzel párhuzamo
san a fohászok műfajában fellelhető sajátos
ságokat is meghatározza. A fohászírás mű
fajáról adott elemzését a stílusjegyek és a 
nyelvi kifejezésmód bemutatásával teszi tel
jessé. 

A kötet összehangoltságát, a tanulmány 
és a tárgyi jegyzetek filológiai pontosságát, 
gondolati mélységét és az elemzések finom
ságát értékelve az alkotóereje teljében eltá
vozott kutató halála fölötti fájdalmunkat ele
vennek és erősnek érezzük. 

Penke Olga 

lésben megjelenő szerkesztői szándék, 
amely a szövegek kontextusán túlmenően a 
kulturális kontextus rekonstruáló bemutatá
sát is megkísérli megvalósítani, a tematikus 
szám középső fejezetében (Ányos Pál a ma
gyar irodalomtörténeti hagyományban) is 
érzékelhetően jelen van. A válogatás az 
Ányos-szakirodalom jelentős részét érintve 
rajzolja ki Ányos útját az irodalmi hagyo
mánytörténésben. Ezáltal szinte észrevétle
nül billenti át a hangsúlyt a második résztől 
kezdődően a szerzőről a recepciótörténetre. 
Ez az elmozdulás pedig sajátos módon meg
változtatja a harmadik rész olvashatóságá
nak (Újabb tanulmányok és esszék Ányos 
Pálról) feltételeit is. 

A második rész kortárs dokumentumok: 
Batsányi kiadói élőbeszéde (ezzel a kiadás
sal Mezei Márta tanulmánya a harmadik 
részben fog behatóan foglalkozni), Ráth 
Mátyás egy tudósítása mellett „irodalom
történeti dokumentumokat" tartalmaz. 
Ezeknek az értekező írásoknak egy része a 
családtörténet (Hudi József) és az irodalmi 

ÁNYOS PÁL 1756-1784 
Vár Ucca Tizenhét, negyedévkönyv, 1994/2, szerkeszti Fenyvesi Ottó, Géczi János, 
Mátis Lívia, Veszprém, 1994, 2121. 
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topográfia (Semper [Lauschmann Gyula], 
Mártonvölgyi László) témáit teszi vizsgálat 
tárgyává. Az anyag másik, tetemesebb része 
az irodalomtörténeti hagyomány felől köze
lít tárgyához. A figyelmes olvasó számára 
ritka (ez alkalmasint jó, alkalmasint rossz) 
pillanatokban határozottan derültséget tud 
okozni egy-egy mondat; a kritikatörténeti 
irányultságú olvasás bizony bölcsességre, 
de még inkább szerénységre képes tanítani. 
Ezeknek a szövegeknek egy része alkalmi 
írás (Rónay György), irodalmi arckép (Ke
lemen Béla, Császár Elemér), egy metafora 
kibontása (Szerb Antal; ő például ezt írja: 
,,A végső regresszióig eljutott preromanti-
kus titkos vágya: kísértet szeretne lenni ma
ga is, test nélküli, aktivitás nélküli létező", 
138), de alapvetően az jellemzi őket, hogy 
már a „készből gazdálkodnak". Zwickl Eri
ka bevezetője megkísérli vázlatosan össze
foglalni ezeknek az írásoknak az alapvető 
problematikáját és a szakirodalom értékelő 
áttekintését adni. E helyütt leginkább azt le
het sajnálni, hogy hiányzik az összeállítás
ból egy alapos, korrekt (esetleg válogatott) 
bibliográfia. 

Az Ányos-recepciót itt képviselő váloga
tás (Koltai Virgil, Endrődi Sándor, Olgyai 
Bertalan, Horváth Dezső) olyan szöveg
gyűjteményt ad, amely az irodalomtörténeti 
kanonizáció intertextuális alakulásrendjét 
teszi olvashatóvá. Az egymást (jelölten vagy 
jelöletlenül) idéző szerzők elsősorban az 
élet, másodsorban az életmű pszichologizá
ló szemléletű problémáját igyekeznek meg
oldani. A szerzetesség, illetve a szerzetesi 
reguláktól való eltérés, az elefánti tartózko
dás okait és belső történéseit nyomozzák. 
Ennek a romantizáló megközelítésnek az 
eredményeképpen a művek pusztán illuszt
ratív, dokumentáló értéket hordoznak, és 
Ányost regény hősként jelenítik meg. Példá
ul így: „Egy borongós novemberi nap alko

nya felé van. A hó sűrű pelyhekben száll alá, 
s csakhamar gyászfátyol terül Felsőelefánt 
amúgy is szomorú, zord s vad vidékére, 
amelyet a „hegyek magassága, a völgyek 
mélysége iszonyúvá tészen nézők előtt". // 
A pálos rend klastroma előtt egy kocsi áll 
meg, s arról fiatal rendtag lép le. Arcán, 
melyet a hideg lég pirosra csipdezett, balsej
telmek kínjai ülnek; nehézkesen lép a porta 
felé - lábait a hideg merevítette-e meg, vagy 
szívének fájdalma miatt oly roskatagok lé
pései? // Az új lakót üdvözlik a régiek, cel
lájába vezetik, víg kedéllyel csevegnek az 
ifjú s mégis komoly társnak; de, míg der
medt tagjai a szoba melegében felengednek, 
lelke megdermed; s míg ajka, bár fájón, de 
mégis mosolyog, szívében a halál, a lelki 
halál nyomasztó súlyát hordja." (63.) Egy 
másik írásban megjelenik a kétkedő hang is, 
de a kétely csak a retorika felülbírálatáig 
hatol, nem érinti meg azt a feltevésrendszert, 
amely ezt a legendát kitermelte: „Elefánt 
nyájas vidéke sem oly iszonyú és kietlen, 
mint aminőnek Ányos látta. // Ányos boron
gó lelkén átszűrődve az elefánti tájék olyan, 
mint az átok földje: a Zoborhegy titokzatos, 
északi zugában, sűrű sötét árnyékában, égbe 
nyúló kősziklák lábánál, melyek fölött hara
gos felhők kavarognak. Valójában e föld 
nagyon szelíd. Angol ember sweet land
scape-nek, édes tájképnek mondaná. A ha
talmas kolostor épülete rézzel födött temp
lomtornyával azon széles völgyre tekintett, 
hol rétek között a szigetes Nyitra vize ka
nyarog. Körös-körül apró fehér falvak. 
A Zoborhegy déli lejtőjén pedig egy másik 
remetekolostor húzódott meg. Ez a kamal-
duliaké, a néma barátoké volt, akikhez a 
hegyen át egy árnyékos út, a »Barátút« vitt." 
(91.) Ez a kétkedés mindazonáltal nem ren
díti meg az élményelvű, illetve a mimetikus 
olvasás fenntarthatóságát. Mindemellett 
megjelennek az egyes írói teljesítményeket 
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hosszú időre uraló sematizálások, legjelen
tősebbként az, amely élet és életmű feszült
ségét a kölcseyes „ábrándvilág" (63), „tün
dérvilág" (70) metaforákkal, illetve az ara
nyi „a művészet nem egyéb, mint az élet, a 
való eszményítése" (71) normával teszik ér
telmezhetővé. A műveknek pedig normatív, 
műfajelvű besorolását követik; lásd az elő
dök eredményeit felhasználó Horváth De
zső feldolgozását. 

A harmadik részben szereplő írások érzé
kelhetővé teszik, hogy az irodalomtörténeti 
diskurzusban lényegesen megváltoztak a 
kérdezésirányok. Az élet és mű együttes 
vizsgálata háttérbe szorul, a szélesebbé vált 
időbeli rálátás megváltoztatta az értelmező
horizontot. Ezekben az írásokban már sok
kal inkább a korszak, a magyar felvilágoso
dás értelmezésének összefüggésrendszeré
ben vált kérdésessé az Ányos-jelenség. Ezt 
mutatja Bíró Ferenc nyitótanulmánya, 
amely kötetben (A felvilágosodás korának 
magyar irodalma) Az írók történelme cím
mel szerepel. Ez az áttekintés az Ányos által 
képviselt irodalmi program, írásmód jelen
tőségét eszme- és művelődéstörténeti szem
pontból tekinti át. Ez a funkciótörténeti ref
lexió az újraértelmezés kereteit változtatja 
meg, kezdeményező szerepe a korszakra vo
natkozó irodalomértést termékenyen befo
lyásolja, az értelmezhetőség körét lényege
sen kitágítja. Talán az így megjelenő kérdés
irányok felől olvashatók az összeállítás to
vábbi írásai. Debreczeni Attila tanulmánya 
a korszakértelmezés egy másik lehetséges 
megközelítésmódját állítja középpontba: az 
érzékenység jelenségének vizsgálatát. A fo
galom szerteágazó jelentése termékeny kiin
dulási alapnak tűnik, mivel a korszak 
átmenetisége, szövegalakítási normáinak 
bizonytalansága, a tragikusan hamar meg
szakadt írói pályák a dolog természetének, 
elsajátíthatóságának megfelelőbb közelítést 

igényelnek. Ányos szövegeinek korábbi 
megközelítéséhez képest, vagyis a szövegek 
műfaji (élményi, témaköri) osztályozása he
lyett inkább egy „szövegközpontúbb" köze
lítést ösztönöz a korszak egésze szempont
jából történő értelmezés. Ennek a kérdési
ránynak felel meg Lőkös István tanulmánya, 
amely Ányos episztoláinak vizsgálatában 
műfaji-poétikai megalapozottságra törek
szik, nagy hangsúlyt helyezve a „természet
leírásokra". A hagyományos irodalomtörté
neti megközelítésmódtól való eltávolodás
ként értelmezhető Mezei Márta már említett 
tanulmánya, amely a korabeli kiadások, ki
adói gyakorlat, kötetkompozíciók vizsgála
ta sorában hoz újabb szempontokat és ered
ményeket. A korabeli kiadási és szerkesztési 
gyakorlat vizsgálata egyrészt a recepciótör
ténet pontosabb megismerését segíti elő, 
másrészt épp azzal a genetikus elvű, „élet
mű-szemléletű" irodalomértelmezéssel je
lent szakítást, amelyet ennek a tematikus 
számnak a középső részét képező írások 
képviselnek. Ebből a szempontból -érdekes 
témafelvetése ellenére - inkább a korábbi 
szemlélethez kapcsolható Brassai Zoltán 
dolgozata Ányos egy bizonytalan státusú 
írásának (Carbéri Anna kis-asszonynak ked-
vesséhez irtt levele, mellyben meg-mutatja, 
hogy: az asszonyi személyek emberek) apro
póján. Zwickl Erika írása a magány és a 
barátság ellentétes fogalompárja által szer
veződik, és noha ennek feltárásában érde
kelt, erősen meghatározni látszik az a meta
fora, amely a névvel történő játékkal -
mag(Á)nyos - vonható kapcsolatba. Tando-
ri Dezső talán Ányos nyelvhasználatától 
ösztönzött nyelvi leleményei, neologizmu-
sai és archaizmusai az összeállítás üdítő zár
latátjelentik. Helyenként csak az az igyeke
zete lehet zavaró, hogy modern elemeket 
találjon a régi szövegekben. Ám az a 
palimpszesztus, amelyet átsajátító olvasás-
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technikája által folyton átfordít a jelen hori- elem! ]", 211) élvezetessé teszi Ányos fordu-
zontjába („Elhalsz?... áh!" [Mely pop latait is. 

Borbély Szilárd 

BÖSZÖRMÉNYI ISTVÁN: KÁRMÁN JÓZSEF EMLÉKE LOSONCON 
1896-1996 
Losonc, a Csemadok Losonci Alapszervezete, 1996, 381. 

A losonci helytörténészként már koráb
ban is ismert Böszörményi István ebben a 
vékony, füzetformátumú kötetben azt térké
pezte föl, hogy Kármán József, a 18. század 
végének író-szerkesztője mikor, hogyan és 
miképpen vált szülővárosa számára ünnepi 
objektummá, egy irodalmi kultusz tárgyává. 
Maga a tárgy indokolja a nyitó évszámot, 
1896-ot: a millennium helyi ünnepségsoro
zatához kapcsolt emlékmű- illetve emlék
tábla-avatás volt ugyanis az első kísérlet 
Kármán kultikus átértelmezésére, ilyenfor
mán pedig ez az eseménysor határozta meg 
alapvetően az ünnepségek későbbi szertar
tásrendjét, legalábbis ami az emlékhelyek 
kialakítását és hierarchiáját illeti. Böször
ményi a feladatot elsősorban az egykorú 
helyi sajtóra, illetve a losonci helytörténetí
rás eredményeire alapozva végezte el, s 
adatfeltárása minden szempontból úttörő je
lentőségű. A millenniumi Kármán-ünnep-
ség előtörténetére és magára az ünnepre vo
natkozó egykorú sajtóközleményeknek tel
jes egészében még a bibliográfiai feltárását 
sem végezték el ezidáig: mert bár a magyar 
irodalomtörténeti bibliográfia megfelelő kö
tetében - köszönhetően a kultusztörténeti 
adalékokra is figyelemmel lévő bibliográfu
sok alaposságának - a recens híradások, cik
kek egy részének föltárása megtörtént, nem 
értesülhetünk onnan sem az összes, ezt érin
tő vagy a téma szempontjából releváns be
számolóról. Erről nemcsak a helyi sajtó (az
az a két losonci, illetve egy balassagyarmati 

lap) adott évfolyamainak áttekintése alapján 
győződhetünk meg ezután, hanem Böször
ményi István kötetének és a Kármán-szaki-
rodalom reprezentatív korpuszának össze
vetése alapján is. Az adatfeltárás érdeme 
azonban még csak nem is az egyetlen -
önmagában sem csekély - erény. Böszörmé
nyi könyve ugyanis nem elégszik meg az 
1896-os emlékműállítási mozgalom leírásá
val, ez csupán könyvének első felét teszi ki. 
Ezután összefoglalást kapunk az 1900-as 
évektől egészen 1996-ig terjedő időszak 
eseményeiről is, vagyis a szerző olyan tör
ténelmi korszakokat érint, amelyekről eddig 
semmiféle rendszeres leírás nem állt rendel
kezésünkre, még a bibliográfia szintjén sem. 
Ez persze nem is csodálható, hiszen ezen a 
ponton Böszörményi István olyan informá
ciókkal gazdagíthatja ismereteinket, ame
lyekkel rajta kívül kevesen rendelkezhet
nek: személyében ugyanis nem tárgyilagos 
krónikás, hanem a Kármán-kultusz fenntar
tásában komoly szerepet vállaló személy 
vállalkozott a dokumentálásra - még ha ezt 
az érintettséget a könyv, tiszteletre méltó 
következetességgel, egyáltalán nem hang
súlyozza vagy tematizálja. Csakis az olvasó 
veheti észre - esetleges többlettudását moz
gósítva - ennek jeleit a sorok közé rejtett 
szemérmes utalásokban: hogy ti. „Böször
ményi László, fiatal református lelkész", aki 
1940. június 15-én a budapesti rádió Lo
soncról sugárzott adásában részleteket olva
sott fel A nemzet csinosodásábóX (22), nem 
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