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nak, ezért „más távlatot" kapnak. Lezárultak, így „múlt 
jellegük" mélyebb, tökéletesebb. Határozottan a múlthoz 
tartoznak, nem keverednek a jelennel. Mindez nem a nagy 
időbeli távolságból adódik: a fordulatot, a jelen más voltát az 
sugallja igazán, hogy ezek az objektíve nem régi események 
oly nagyon is múltnak tűnnek. S az idő effajta szubjektív 
érzékeléséből fakadó „meseszerűség" is motiválja az emlékek 
idillé formálódását. 

BÁRDOS JUDIT 

AKI EURÓPÁBAN KÉPVISELTE 
MAGYARORSZÁGOT 

SZENCI MOLNÁR ALBERT VÁLOGATOTT MŰVEI 

(Magvető, 1976.) 

Mikor a harminchárom éves Szenei Molnár Albert 1607 
februárjában a Nürnbergtől húszegynéhány kilométerre fekvő 
Altdorf iskolavároskából fölkerekedett, hogy élete főművét: 
Zsoltároskönyvét — melynek magyarrá költéséhez egy bajor-
országi faluba áttelepült osztrák protestáns nemesúr adta a 
pénzt és az időt, rábízván Molnár Albertre két fiának nevelését 
— Frankfurtban, ebben a liberális szellemű, szabad és gazdag 
birodalmi városban, mely azonban császári koronázóváros 
lévén, mégis erős Habsburg-befolyás alatt állt, kinyomtattassa, 
kellemetlen csalódásban részesült: megtagadták tőle a kinyom-
tatási engedélyt. 

Ez egyrészt meglepő, hiszen a szerző előző munkáját, egy 
Latin-magyar szótárt, maga Rudolf császár fogadta kegyesen, 
ösztöndíjjal jutalmazva a szerzőt, aki dedikációjában azzal a 
kétértelmű dicsekvéssel hódolt a honfitársai körében nép-
szerűnek semmiképpen sem mondható uralkodó előtt, hogy ő 
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az első magyar író, akinek eszébe jutott könyvet ajánlani 
őfelségének; másrészt viszont mégis érthető, lévén Molnár 
Albert kálvinista meggyőződésű, s ezt a lutheránus Németország 
kevés városában méltányolták. Molnár Albert oly eltökélt 
református volt, hogy a bécsi egyetemre szóló császári ösztön-
díjat sem vette igénybe, a pénzt másra költötte s ezzel föl-
égette maga mögött a nagy nehezen megszerzett császári 
kegyhez vezető hidat. Számítsuk mindehhez a magyarországi 
helyzetet: közvetlenül Bocskai halála után vagyunk, Erdély és 
a rendi elégedetlenség egyre kínosabb védekezésre kényszeríti 
Rudolfot. 

így esett, hogy a Zsoltároskönyv a hessen-kasseli feje-
delemség egyik városában, a Westerwald délkeleti nyúl-
ványainál elterülő Herbornban látott napvilágot. Bizony 
messze esik a megírás helyétől, Altdorftól, de Frankfurthoz 
sincsen közel. 

Ettől kezdve Molnár Albertnek (míg Németországban 
tartózkodott) minden könyve a hessen-kasseli fejedelemnek 
(vagy szövetségesének, a Rheinland-Pfalz szintén kálvinista és 
szintén császárellenes urának) hatósugarában jelent meg: 
Herborn, Hanau, Oppenheim; sőt, Molnár, bár szívesen utaz-
gatott mindenfelé, bár haza is el-ellátogatott, Németországnak 
ezen a viszonylag kis területén élt, dolgozott, itt kapott állást, 
itt érezte magát biztonságban: Marburg, Hanau, Heidelberg, 
Oppenheim . . . Haza is csak akkor települt végleg, amikor ezt 
a maradék kis „szabad világot" kihúzták a lába alól: a 
harmincéves háborúban Tilly generális császári csapatai leg-
irgalmatlanabbul éppen azokat a városokat és államocskákat 
sarcolták meg, ahol Molnár Albert élt és dolgozott. 

Hogyan került Molnár Albert a hesseni fejedelemmel kap-
csolatba? Mint maga írja, már 1604-ben, Prágában jártában, 
„az császár őfelsége matematikához való szerszámosházában" 
biztatták őt Hesseni Móric akkor szintén ott-tartózkodó 
csillagászai, hogy folyamodjék a felvilágosult fejedelem 
támogatásáért. A Zsoltároskönyv befejezése után, 1606 
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novemberében pedig Heidelbergben járva, az akkor ott időző 
Thököly Miklós (a Bocskai-párti Thököly Sebestyénnek fia!) 
hívta fel figyelmét a hessen-kasseli fejedelemre; Móric grófot 
Thököly Miklós személyesen ismerte, még azt is elmesélte 
róla, hogy ezt a német főurat „magyarul szólni hallotta". 

Mikor tehát Tolnai Gábor — aki Vásárhelyi Judit közre-
működésével rendezte sajtó alá ezt a kötetet — számos új 
szempontot felvető bevezető tanulmányában megkockáztatja 
annak feltételezését: hátha nem csak afféle egyszerű „szabad 
foglalkozású értelmiségi" volt ott Németországban Molnár 
Albert, hanem több is, más is, például magyar-erdélyi érdekek 
képviselője (37. lap) - , akkor nézetünk szerint igen közeljár 
az egyelőre még csak sejtett, de éppen e kötet hatására remél-
hetőleg fellendülő Molnár-kutatás várható eredményeképpen 
talán majd bizonyított igazsághoz. A Hesseni Mórichoz fűződő 
kapcsolatok megérnek további alapos kutatásokat. 

De mielőtt ezt a gondolatsort tovább fűznénk, téijünk e 
pompás kötet méltatására. Hogy egy korszerűen gondozott, 
figyelmesen és szakszerűen összeállított válogatásba fölvett 
írások pusztán az együtt-szereplés, az egyszerre-olvashatás, az 
ide-odalapozás lehetőségének megteremtésével is mennyi újat 
adhatnak a szakmai kutatás által ismerni vélt íróról: ennek 
jeles példája Tolnai Gábor és Vásárhelyi Judit e munkája. 
Hiszen ennek a könyvnek igazi szenzációja, hogy harmincegy 
ötletesen válogatott zsoltáron, két, kuriózumként ható kocka-
versen, néhány prózai szemelvényen és levélen, meg az önélet-
rajzi feljegyzéseken kívül nem tartalmaz egyebet, mint elő- és 
utószavakat . . . De micsoda elő- és utószavakat! Hiába ismeri 
ezeket a kutató, hiába tud róluk, külön-külön olvasva más-
képpen hatnak, mint így együtt. Kibontakozik belőlük Molnár 
Albert átgondolt koncepciója, évtizedeken át szívós kitartással 
épített életművének céltudatossága: hazáját szolgálandó, a 
magyar nyelvet és kultúrát az európai népek közösségének 
tudatába olvasztani. Minden egyes előszavában felméri a 
magyar irodalom valamilyen vonatkozását, s ezzel eddig át 



Forum. 185 

sem tekintett következtetések levonására ad módon az utó-
kornak. 

Dehát erről szépen s pontosan ír Tolnai Gábor előszava, 
melynek számos részlete merőben új megfigyeléseket ad. így 
Molnár Albert „patria"-fogalmáról; strassburgi éveiről; nem 
utolsósorban pedig zsoltárainak költői értékéről. E sorok írója 
is, a kelleténél merevebben ragaszkodva gondolatmenetéhez 
(hogy tudniillik a régi magyar irodalom ismertetését ne 
terhelje túl az annyi szépséget elszürkítő felekezeti szem-
pontokkal) szándékosan mostohán bánt a hitbuzgalmi és 
áhítati költészet termékeivel s könyvében bizony szűkre 
szabta a Psalterium Ungaricum méltatását. Reméljük, e nem is 
napok: órák alatt elkapkodott kötet lapozgatásakor minden 
olvasót megragad majd az ilyen sorok szépsége, melyekben az 
ősi lírai ihletettséget a racionálisan gondolkodó 17. századi 
ember tudata közvetíti „magyar zubbonköntöskében": 

Az ég mennyezeti 
szépen kijelenti 
Kezinek munkáit. 

Az napok egymásnak 
Tudománt mutatnak 
Az ő bölcsességéről 

(XIX.) 

Mintha Berzsenyi Fohászkodásé, nak egyik változatát 
olvasnánk . . . 

Térjünk most vissza, ismét csak e válogatás méltatásaként, 
Hesseni Móric grófra és azokra a szaktudomány által eddig 
kellőképpen nem méltatott mozzanatokra, melyekre ezt a 
kötet hívja fel figyelmünket. 

Hesseni Móric izgalmas egyéniségére a német irodalom-
történetírás is csak újabban figyelt fel. Ismét méltatják 
drámáit - mert egyebek közt a színműírásban is jeleskedett — 
és foglalkoznak olasz és angol reneszánszot egyesíteni törekvő 
sajátságos manierizmusával. Ő építtette az első állandó német 
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kőszínházat, mégpedig a régi római színházépületek mintájára 
(1604); ebbe Angliából hozatott társulatot! 

Ariosto költészetének mélyebb megismertetésére olasz 
nyelvtanfolyamokat szervezett; e célra azt a Cattarinus 
Dulcis-t szerződtette Észak-Itáliából, akinél Marburgban 1609 
őszén Molnár Albert is „ellátást bérelt". 

Kétségtelennek tűnik, hogy Móric gróf valóban tudott vala-
mit magyarul; de ennél fontosabb, hogy ha nem is tudott jól, 
mégis dicsekedett magyar tudásával. Molnár Albertet azzal 
biztatta, hogy hozzá magyar nyelven íijon dedikációt. 
Politikailag a császárellenes liga egyik vezére volt s mint ilyen, 
kapcsolatot tartott Erdéllyel, Bocskaival majd Bethlen Gábor-
ral. 

Molnár Albert tehát nem akármerre csatangolt szerte 
Németországban (mert utazgatni, úgy tűnik, a puszta utazás 
kedvéért is szeretett), nem a vak véletlen vetette ide vagy oda; 
ő 1607. május 29-től kezdve, amikor Móric tartománygrófot 
melsungeni pompás későreneszánsz kastélyában meglátogatta: 
hosszú időre egyértelműen a császárellenes liga egyik vezető-
jének szolgálatába (és valószínűleg jól fizetett szolgálatába, 
hiszen a 37 éves férfi ekkor nősül) szegődött és Német-
országot, pontosabban: a Hessen-Pfalz-i szövetség területét 
csak akkor hagyta el végleg, amikor ezt a szövetséget a császár 
katonailag felszámolta. Ekkor tért haza, mégpedig az Erdélyi 
Fejedelemség területére! 

Ne feledjük tehát, hogy Molnár Albert olyan embernek 
ajánlotta csaknem minden művét, aki a császár (és egy-
szersmind magyar király) szemében eretneknek és politikai 
lázadónak számított! 

Egy másik érdekes gondolat, amit Vásárhelyi Judit és 
Tolnai Gábor e válogatása ébreszt Molnárral és a 17. századi 
magyar irodalommal kapcsolatban, az, hogy egy nagy-
műveltségű, eleven eszű, könyvesboltokban és könyvtárakban 
jártas, sokat utazó magyar író, aki pedig eltökélten gyűjti a 
magyar nyelvű irodalom emlékeit: milyen döbbenetesen nem 



Forum. 187 

ismerte az anyanyelvű magyar irodalom születésének körül-
ményeit! 

Kézírásos magyar kódexet egyáltalán nem látott („kéz-
írásos magyar kódexre még sohasem bukkantam . . . népünk és 
nyelvünk múltjáról csak igen keveset tudtam kinyomozni"); a 
legrégibb magyar könyv, amit sikerült felhajtania, Székely 
István 1558-as Világkrónikaja. Tehát nem tudott Pesti Gábor-
ról (bár céloz arra, hogy látta szótárát) Sylvesterről, Tinódiról; 
Heltai Gáspár nevét le se írja; Bornemiszáról, aki Molnár 
Albert gyerekkorában Szene szuperintendense volt, meg-
emlékezik ugyan, de inkább nyilvántartólag, semmint 
elismerőn. Ebben a 17. század eleji magyar íróban a 
kezdésnek, az elsőként-megszólalásnak éppoly rokonszenves 
rátartisága él, mint Sylvesterben vagy Heltaiban. Úgy érzi: 
bátortalan kezdetek után most születik a magyar irodalom, s 
bár ismeri s idézi Balassit, kétségtelen, hogy nem élt benne a 
folyamatosságnak az a tudata, amit mi ma, az összefüggések 
ismeretében elvárnánk vagy természetesnek tartanánk. 
Hasonlót figyelhetünk meg később Bessenyeiék munkásságá-
ban, aztán Kazinczynál — hányszor kellett újrakezdeni, még 
akkor is, ha lett volna már mire alapozni! Szótárát, nyelvtanát 
a semmiből teremté, akárcsak számára ismeretlen elődei a 
magukét. 

Mindezt persze az is magyarázza, hogy 1625 előtt csak 
vendég volt itthon; ha végig Magyarországon él s működik, 
bizonyára sok olyan könyv is a kezébe akad, ami ott künn, a 
frankfurti könyvpiacon feltalálhatatlan maradt. De éppen 
ezért tudta oly prófétai buzgalommal kora Európájának szín-
vonalához alkalmazni mindazt, amit írt s ezért becsülték nevét 
annyira azok, akik a magyar nyelvű irodalom létezéséről 
jószerint semmit se tudtak addig, például egy Martin Opitz. 

Tudatosan élt külföldön, mert jól érezte ott magát és mert 
valóban tudott hazájának segíteni mint író s talán mint 
politikai közvetítő; a saját maga elé kitűzött célt kicsi-
nyítenénk, Molnár Albert jelentőségét csökkentenénk, ha 
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válogatott műveinek e mostani kiadása után is csak afféle 
hazájából számkivetettet, itthon, a „barbár" Magyarországon 
meg nem férő, meg nem értett, álláshoz nem jutó bujdosót 
látnánk benne, akit a szűkös kereset tétova reménye hajszolt 
egyik németországi városból a másikba. 

Ha valaki tudatosan élte és tervezte életét (méghozzá 
hazája javára),akkor Szenei Molnár Albert volt az, költözött 
légyen Marburgból akár a rajnamenti Oppenheimbe, akár 
Heidelbergbe, s utazott légyen egy korunkbéli turista mohó-
ságával vadászva műemlékekre'akár Itáliába, akár valamelyik 
német kisvárosba; mint például Aűgsburgba, a Fuggerek 
gazdag városába, ahol „megtekintettem a könyvtárat, melynek 
hosszúsága 62, a szélessége 11 lépés; láttam itt egy görög 
kódexet, amelyet a budai könyvtárból raboltak el". 

Bár követnék ezt a sikerült Szenei Molnár Albert-válogatást 
hasonló egyéb könyvek a régi magyar irodalomból. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 

S Ö T É R ISTVÁN: WERTHERTŐL SZILVESZTERIG 

(Szépirodalmi, 1976.) 

Aki Sőtér István új tanulmánykötetét átlapozza, annak 
legelőször egy csalódáson kell átesnie. Csak kis részben talál-
kozik valóban új, a szerző előbbi kötet publikációiban nem 
szereplő anyaggal; javarésze válogatott újraközlés, igen ritkán 
módosított formában. Évtizedek óta szokás, hogy irodal-
máraink folyóiratokban megjelent, ülésszakokon és kong-
resszusokon elhangzott tanulmányaikat és előadásaikat össze-
gyűjtve is publikálják; ennek meg is van az értelme, de a határa 
is. Először e kötetben jelenik meg (folyóiratközlésektől 
eltekintve) Az európai romantika című rendszerezésnek egy 


