
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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más, mint a szerző édesapja; vagy hogy az 
1989-es Kármán-ünnepség egyik szónoka 
maga Böszörményi István volt - ezt az egyik 
fénykép bizonyítja, még ha a szövegben er
ről szó sem esik. A személyes hitelű háttér
információknak köszönhető az a rendkívül 
tanulságos leírás, amely először foglalja 
össze a Kármán-emlékmű 1945-ös eltávolí
tásának eseményeit: a református templom 
kertjében való elrejtésétől kezdve egészen a 
szintén ekkor megsemmisített 1848-as hon
védemlékmű helyén történt 1969-es újra-
fölállításáig. Akkor már ugyanis a Kármán-
oszlop eredeti helyén egy szovjet hősi em
lékmű állt, s áll mindmáig... 

Ez a vékony füzet tehát jelentős újdonsá
gotjelent a Kármán-szakirodalomban: alap
vetően helytörténeti érdeklődéstől vezettet
ve, fontos adalékokat nyújt egy helyi irodal
mi kultusz kialakulásához, Kármán József 
oldaláról nézvést pedig azzal a nem csekély 
tanulsággal szolgál, hogy a szülőváros 
1896-ban, a kultusz megalapozásakor nem 
volt képes - a határozott szándékok ellenére 
- egyetlen, bizonyíthatóan az író személyé
hez kötődő emlékhelyet sem a megemléke
zések központi monumentumává avatni. 
A losonci kultusz egyik fő sajátossága 
ugyanis éppen az volt, hogy tagadhatatlanul 
fiktív színhelyek jelöltettek ki a számára: 
egy olyan emlékoszlop, amelynek elhelye
zését csak a jó megközelítés indokolta; egy 
olyan, a születés helyét megjelölő emléktáb
la, amely az eredeti szülőház helyén álló 
házra került; egy olyan síremlék, amely a sír 
helyének ismeretlensége miatt a temetői út 
mellé került. Ez a megoldás természetesen a 
kényszerűség következménye volt: nem állt 
rendelkezésre sem a tárgyak, sem a térele
mek, sem a kollektív memória szintjén moz
gósítható helyi tradíció. Gyakorlatilag a fik
tív alakteremtésnek az a folyamata rajzoló
dik itt ki, más körülmények között, mint 

amit Kármán 1843-as újrafölfedezésekor 
Toldy Ferenc nagy hatású előadása végzett 
el. Annak az előadásnak a kultusztörténeti 
következménye aligha is lehetett volna 
más... Ez a szituáció a könyvből jól kirajzo
lódik; mindazonáltal inkább az adatokból, s 
nem az elemzés szempontjai révén. Mindez 
Böszörményi rendkívül tisztességes adatke
zelésére vet fényt: hiszen éppen ő, aki a 
Kármán-kultusz fönntartásában és újra
élesztésében vállalt hatalmas szerepet, nem 
restelli a fiktív elemek ilyen hangsúlyos be
mutatását sem. Mégis, a kötetnek különösen 
a millenniumi eseményekkel foglalkozó ré
sze hiányt ébreszthet: a szerző jelentősen 
megnövelhette volna tanulmányának ható
körét, ha vizsgálati szempontjait kibővítvén, 
a hely történetiségen túl egyéb kérdés irányo
kat is láthatóvá tesz. 

Különösen feltűnő, hogy miközben a kö
tet gyakorlatilag kultusztörténeti adatokat 
tár fel, nem kamatoztatja a magyar nyelven 
is egyre sokszínűbb szakirodalmat eredmé
nyező kultusztörténet szemléleti eredmé
nyeit. Böszörményi mintha tartana a kultusz 
szó pejoratívnak érzett csengésétől - hiszen 
többnyire csak idézőjelben írja le. Ezért né
hány ponton elmaradnak azok a kérdések, 
amelyek éppen az ünnep időzítésének és 
szertartásrendjének csöppet sem esetleges
nek tűnő elemeire irányulnának: a leírás 
megmarad a rögzítésnél. Pedig nem lett vol
na érdektelen választ keresni arra: ha Gellén 
István már 1875-ben fölveti a helyi sajtóban 
Kármán írói jelentőségének és losonciságá-
nak összekapcsolhatóságát, miért csak 15 év 
múlva lesz ebből társadalmi mozgalom? Mi 
indokolja, hogy éppen az 1890-es években 
tűnik Losonc számára fontosnak egy helyi, 
irodalmi kultusz kialakítása? Végül is ki áll 
a mozgalom hátterében a kezdetekben? Va
lóban egy gimnazista fiú - újságcikké, majd 
helyi kiadású kötetté formálódó - pálya-
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munkája lenne a kezdeményező? Miért kap
csolódik hozzá Kármán emlékének ügye a 
millenniumhoz? Ezek a kérdések a Nógrád 
megyei politikai küzdelmek, illetve a kora
beli, egyéb településeken lejátszódó emlék
műállítási, alapítási mozgalmak ismereté
ben biztosan sokatmondóak lehetnének; 
ezek a párhuzamok pedig igen sokat segít
hetnének az arányok érzékelésében is. Talán 
nem fölösleges és illetlen megjegyezni: e 
recenzió írója éppen ezek felől a kérdések 
felől már tett kísérletet a Böszörményi által 
feldolgozott anyag újragondolására. Ez a -
közelmúltban, de már Böszörményi munká
ja után a Petőfi Irodalmi Múzeum évköny
vében megjelent - tanulmány fel is menthet 
most az alól a kötelezettség alól, hogy az itt 
fölvetett ötletekre részletes választ keres
sünk. Böszörményi teljesítményének megí
téléséhez ennek nem is nagyon van köze: 
hiszen vállalt és méltányolható szemléleté-

Kiss József (boldog emlékezetű, korán 
elköszönt elődöm a Petőfi kritikai kiadás 
szerkesztésében) élete főművének a Petőfi-
adattár általa gyűjtött-jegyzetelt első és har
madik kötetét tartotta, az egykorú recepció 
kiegészítését és az életrajzi okmánytár 
összeállítását. Hasonló szeretettel rendezte 
sajtó alá Oltványi Ambrus levelezés- és nap
lógyűjtését, a Petőfi-adattár második köte
tét, és élete végéig reménykedett a negyedik 
kötet, egy helytörténeti dokumentum-válo
gatás kiadásának lehetőségében. A terv 
ugyan nem valósult meg, ám a helytörténeti 
kiadványok sorjázása újra a Petőfi-életrajz 
fontos és homályos részleteire irányította a 

nek keretein belül aligha lehet kifogásokat 
emelni a feldolgozás módszeréhez. A kötet 
problémaérzékenységét azonban jól jelez
heti, hogy a kiválasztott és elsőként feldol
gozott téma milyen sokrétűen kiaknázható 
anyagot rejtett magában. 

Böszörményi István kötete, amely gya
korlatilag magánkiadásnak tekinthető és ép
pen ezért szinte teljesen hozzáférhetetlen is, 
már csupán ezért is fontosnak minősíthető. 
Jóval többről van itt szó, mint helytörténeti 
érdekű adatközlésről: a munka éppúgy hoz
zásegíthet a lokális irodalmi kultuszok 19. 
század végi változatainak jobb megértésé
hez, mint ahogy a magyar irodalomtörténet
írás Kármán-képének alakulásához is nyújt 
adalékokat. Úgy tart fönn egy losonci iro
dalmi kultuszt, hogy ugyanakkor mindezt 
segít átvilágítani is. 

Szilágyi Márton 

kutatás figyelmét. Jakus Lajosnak köszön
hetjük a Petrovics- és Hrúz-ősök családfáját; 
Asztalos István munkálkodása nyomán 
megelevenedett az aszódi kisgimnázium, 
Petrovics Sándor 1835 és 1838 közötti alma 
matere; legutóbb pedig Tóth Sándor adta ki 
és elemezte a család minden korábbinál tel
jesebb szabadszállási adattárát. (Ismertet
tük: ItK, 1995/2.) 

A mostani kötetnek ez lehetne az alcíme: 
„Egy élet Petőfi szolgálatában." És nem is 
túloznánk vele, hiszen a tősgyökeresen 
szalkszentmártoni szerző 1932 nyarán még 
meghallgathatta dédanyja emlékeit, aki 
1845 márciusában, tehát akkor született, 

MAJSAI KÁROLY: PETŐFI SÁNDOR ÉS SZÜLEI A SZALKSZENTMÁRTONI 
NAGY VENDÉGFOG ADÓBAN 1845-1846 
Szalkszentmárton, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 1996, 
192 1. 
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