
sa, Wilhelm Gumppenberg (1609-1675) 
müncheni jezsuita számos kiadást megért 
munkája, az Atlas Marianus. A kísérőtanul
mány a források meghatározása után Ester
házy könyvének részletes elemzését nyújtja. 
A megjelent változatot a felkutatott kézira
tos előzmények minden darabjával összeve
ti, s megállapítja a nádor munkamódszerét, 
forráshasználatát addig, amíg a kép eredeté
nek leírása, a megtalálás története és a cso
dák leírása elkészült. 

Az egész világon lévő csudálatos Boldog
ságos Szűz képeinek rövideden föltett erede
ti a korban egyedülálló magyarországi 
nyomtatvány volt, hiszen 118 egész oldalas 
metszet díszíti. Galavics Géza tanulmánya e 

Mindig rendkívüli örömet okoz, ha iro
dalmi és kulturális örökségünk megmenté
sére, kiadására vállalkoznak kutatóink, és 
különösen fontos ez akkor, amikor, mint a 
jelen kötetben publikált írások esetében, a 
kéziratok külföldön találhatók, nehezen el
érhetők. Az Archivum Rákóczianum III. 
Osztálya új folyamának (írók) kötetei kö
zött, II. Rákóczi Ferenc Emlékiratainak kri
tikai kiadása (1. kötet) és az állambölcseleti 
és etikai értekezéseket tartalmazó Politikai 
és erkölcsi végrendelet című mü (3. kötet) 
után a sorozat 4. kötetében most a fejedelem 
száműzetésben írott fohászainak gyűjtemé
nyét ismerhetjük meg kritikai kiadásban. Az 
újabb kötetnek köszönhetően II. Rákóczi 
Ferenc portréja további elemekkel egészült 

metszetek keletkezéstörténetét mutatja be, 
megállapítva, hogy a forrásul szolgáló 
Gumppenberg Atlas Marianus-ki&däsait Es
terházy 17 új képpel egészítette ki. A Gump-
penberg-kiadásokkal ellentétben itt vala
mennyi képnek egyetlen metszője volt, a 
frankfurti származású, 1684-től Bécsben élő 
Matthias Greischer (meghalt 1712), akit a 
kismartoni főúr több más munkával is meg
bízott. Az ő élettörténete is rámutat arra, 
hogy Esterházy Pál a közép-európai sokszo
rosított grafika egyik jelentős mecénása 
volt. E mecenatúrája is - saját családja múlt
jának ábrázolása mellett - elsősorban a Má
ria-kultusz elterjesztését szolgálta. 

Monok István 

ki, a fejedelem, a hadvezér, a mindennapjait 
élő ember, az író képe egyre pontosabban 
rajzolódik elénk. 

A Fohászok című kötet három szöveget 
kapcsol egybe: az Egy keresztény fejedelem 
fohászai, a Fohászok háború esetén, vala
mint a Szentáldozás előtti és utáni szemlélő
désben fogant fohászok című írásokat, ame
lyeket Rákóczi két változatban, latin és fran
cia nyelven készített el. A kötetben az ere
deti szövegek kritikai kiadása mellett a tel
jes, szöveghű fordítást is megtaláljuk, amely 
most jelenik meg először. A kiadás a párizsi 
Bibliothéque Nationale-ban található teljes 
kétnyelvű kézirat szövegét veszi alapul, 
amelyet Rákóczi oldalanként parafált aláírá
sával, de figyelembe veszi a troyes-i level

ii. RÁKÓCZI FERENC FOHÁSZAI / ASPIRATIONES PRINCIPIS FRANCISCI 
II. RÁKÓCZI / ASPIRATIONS DU PRINCE FRANCOIS II RÁKÓCZI 
A latin szöveget gondozta és jegyzetelte Déri Balázs, a francia szöveget gondozta és 
jegyzetelte Kovács Ilona, a tárgyi jegyzeteket készítette Hopp Lajos, a magyar fordítás 
Csóka Gáspár és Déri Balázs, a szöveget kísérő tanulmányok Hopp Lajos, Kovács Ilona 
és Déri Balázs munkái, Budapest, Akadémiai Kiadó-Balassi Kiadó, 1994, 377 1. 
(Archivum Rákóczianum, 4). 
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tárban fellelhető francia nyelvű befejezetlen 
másolatot is. 

A kötet élén a latin nyelven írt fohászok 
találhatók, amelyeknek jegyzetei feltüntetik 
a kéziratban lévő korrekciókat, a francia 
nyelvű szövegtől való sajátos eltéréseket, 
utalnak a korábbi, Grisza Ágost-féle kiadás 
jelentősebb korrekcióira (betűvel jelölt jegy
zetek), ugyanakkor Rákóczi gondolatainak 
esetleges közvetlen forrásszövegeire vonat
kozóan is adnak referenciákat (számmal je
löltjegyzetek). A francia nyelvű művek szö
vegkritikaijegyzetei a latin nyelvű szöveggel 
való szövegkritikai összevetésen kívül a pá
rizsi és a troyes-i kézirat eltéréseit közlik. 
Végül a magyar nyelvű fordításhoz csatolt 
jegyzetek a latin nyelven írt fohászokhoz 
csatolt, forrásszövegekre utaló megjegyzése
ket adják meg magyar nyelven is. 

Ezt a rendkívül gondosan elkészített szö
vegkritikai apparátust egészítik ki a tanul
mányokat követő, francia és magyar nyel
ven írt tárgyi jegyzetek, amelyek egyszerre 
kapcsolódnak a latin és francia nyelvű kéz
irathoz valamint a magyar fordításhoz, és 
amelyek Hopp Lajos alapos kutatásait és 
kitűnő összehangoló tevékenységét dicsé
rik. Ezek a jegyzetek a szöveget értelmezik 
és elénk tárják mindazokat az ismereteket és 
forrásokat, amelyek Rákóczi fohászainak 
megértéséhez fontosak lehetnek: felfedik a 
konkordanciákat a fejedelem más írásai és a 
Fohászok között, valamint elemzik az egyes 
szövegrészek viszonyulását Rákóczi olvas
mányaihoz, a Bibliához és korabeli, főleg 
francia szerzők műveihez. A szövegek ke
letkezésére, az egyes terminológiák értel
mezésére vonatkozó megjegyzések a későb
bi kutatások számára felbecsülhetetlen érté
ket jelentenek, éppúgy, mint a pontos bibli
ográfiai utalások, amelyekkel Hopp Lajos a 
szövegekre vonatkozó korábbi kutatások 
eredményeit is összegzi. 

Szerencsés megoldást választottak a szö
vegek gondozói és kiadói, amikor a latin és 
a francia nyelvű kézirat, valamint a magyar 
nyelvű fordítás egymás utáni közlése mellett 
döntöttek (eltérve a párizsi kézirat szöveg
képétől, amely a latin és a francia szöveget 
osztott oldalon tartalmazza), mivel ilyen 
módon a szövegek egymástól elválasztva is 
olvashatóak és értelmezhetőek. A csak ma
gyarul értő olvasó számára éppúgy hozzá
férhetővé teszi ez a kiadás II. Rákóczi Fe
renc Fohászait és a rájuk vonatkozó tudo
mányos ismereteket, mint a csak idegen 
nyelven értő kutatók számára, hiszen ez 
utóbbiak franciául olvashatják nemcsak a 
szövegeket, de a tanulmányokat és ajegyze-
teket is teljes terjedelemben. Kovács Ilona 
és Déri Balázs kitűnően gondozott kézirat
kiadása és szövegösszevetései és a szép, 
veretes magyar nyelvű fordítás, amely Csó
ka Gáspár és Déri Balázs munkája, élvezetes 
és értékes olvasmánnyal ajándékozzák meg 
az olvasót. A múlt század végén készült, 
következetlenül modernizált, sok hibát tar
talmazó kétnyelvű kiadást és a huszadik szá
zadi, de mind erudíciójában, mind költőisé-
gében hiányos fordítást méltán helyettesítik 
jelen kötet szövegei. 

Külön ki kell térnünk Hopp Lajos rend
kívül gazdag, sok szempontú, nagy jelentő
ségű tanulmányára. A közelmúltban elhunyt 
kutató utolsó befejezett munkája minden bi
zonnyal a Rákóczi-szakirodalom egyik 
alapvető referenciaműve lesz. A fohászok 
műfajához tartozó valamennyi fontos kér
désre kitér a tanulmányíró. Megmutatja, 
hogy a keresztény fejedelem életművében 
hogyan függ össze a politikai és erkölcsi 
végrendelet és a valláserkölcsi, de világi 
szempontú irodalmi testamentum. Kitér a 
Fohászok keletkezésének történeti és sze
mélyes hátterére, az imádság és a fohászírás 
hazai és külföldi előzményeire. A tanul-
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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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