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D e térjünk vissza a jegyzetekhez! Tömören megfogalmazott, érde-
kes megjegyzéseikkel — amelyekben szó- és szintaxismagyarázat vagy 
az énekek és versek irodalmi mintái stb. egyaránt helyet kaptak — 
hozzásegítik az olvasót ahhoz, hogy értő és élvező befogadója legyen 
e remekeknek. Különösen szimpatikus olvasni azt, milyen őszinte 
alázat sugárzik időnként megjegyzéseikből, amikor saját szavaikkal 
próbálják visszaadni egy-egy bonyolultabb Balassi-sor inkább csak 
érezhető, mint érthető jelentését. Néhány egyenetlenség, sajtóhiba 
azért becsúszott a kötetbe. A 15. ének versalakja a Harmincnegye-
dikkel egyezik meg és nem a Harmincegyedikkel, mint az a jegyzet-
ben szerepel. Az In somnium kifejezés egybeíratott a 16. ének címé-
ben. Az 53. ének dallamának szövege Hétfő csillag-gal kezdődik. 
A ,,té-tova" szót hol magyarázzák, hol nem. Pető és Pethő írásmód 
egy lapon kétféle alakban fordul elő (284. 1.). Stoll Béla 1974-es és 
Varjas Béla 1979-es és 1981-es szövegkiadásai kimaradtak az iro-
dalomjegyzékből. 

Mindezek ellenére igen jól sikerült kiadással gyarapodott a Ba-
lassi-szövegközlések száma, amely magába szívta és hasznosította a 
Balassi-kutatás legújabb eredményeit, dallamközléseivel és sokszor 
nagyon valószínűnek látszó kiigazításaival egyben előre is vitte azt. 
Ugyanakkor fontos segédeszközt adott a magyar irodalom okta-
tóinak a kezébe. A dallamközlések révén ugyanis lehetővé válik, 
hogy a Kodály-féle szolfézson nevelkedett, és azt remélhetőleg siker-
rel elsajátító és elsajátított, zenét szerető, sőt aktívan zenélő ifjúsá-
gunk — akár iskolások, akár egyetemisták — a komplex esztétikai 
nevelés keretében, énekelve sajátítsák el legrégibb magyar költőnk 
énekeit. Ezáltal nemcsak Balassi költészetének szelleméhez fognak 
közelebb kerülni, hanem végre újra é lővé válhat méltatlanul elfele-
dett régi magyar dallamkincsünk egy-egy melódiája is. (Szépiro-
dalmi, 1986.) 
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Katona József nevéhez a közgondolkodás hosszú ideig csak a 
Búnk bánt társította, Madách Imrééhez az Ember tragédiáját, pedig 
mindkettőjük életműve bővelkedik olyan értékekben, amelyek, mél-
tán legismertebbé vált alkotásaik nélkül is, irodalmunk jelentős sze-
mélyiségeivé emelnék őket. Szenei Molnár Albert nevét is elsősorban 
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zsoltárfordításairól ismerik szélesebb körben, szótáráról, biblia-
kiadásairól, Kálvin InstitutiojäwiW magyarrá fordításáról már inkább 
csak az irodalom- és egyháztörténet hivatásos ismerőinek van tudo-
mása, életművének igen nagy része pedig lényegében az irodalom-
történeti kutatás érdeklődésén is kívül esett. Először is ezért üdvö-
zölhetjük különös örömmel a Humanizmus és reformáció című soro-
zat legújabb, 12. tagját, Vásárhelyi Judit könyvét, mert az életmű 
eddig kevésbé vizsgált darabjainak, az életpálya kevésbé közismert 
eseményeinek szenteli figyelmét. Elmélyült, gondos elemzések sorá-
val bizonyítja, hogy Szenei Molnárnak gyakorlatilag minden alko-
tása abba az irányba mutat, amelynek legszebb költői megvalósulá-
sát Túróczi-Trostler József a zsoltárfordításokban látta : a magyar és 
az európai távlat összehangolásának irányába. Ennek megfelelően 
Vásárhelyi Judit Szenei Molnár ezúttal tárgyalt műveinek elemzésén 
keresztül bemutatja a XVII. század elejének azokat a modern ide-
ológiai irányzatait, eszmei áramlatait, reformmozgalmait is, ame-
lyek ,,a kor társadalmi-politikai valóságának következményeikép-
pen bontakoztak ki a protestantizmus akkoriban Európa-szerte meg-
figyelhető létharcának kísérő jelenségeiként." (7. o.) 

Vásárhelyi Judit a legkézenfekvőbb módon, kronológiai rendben 
tárgyalja az általa vizsgált anyagot, s minden fejezetben lényegében 
azonos elemzési módszert alkalmaz. Először ismerteti Szenei Mol-
nár Albert személyes kapcsolatait egy-egy szellemi irányzat kiemel-
kedő képviselőivel, utána rámutat Szenei munkáiban azokra a rész-
letekre, gondolatokra, amelyek az éppen tárgyalt irányzattal hoz-
hatók összefüggésbe. E módszer akár példának is tekinthető a hasonló 
kapcsolat- és hatástörténeti kutatások számára. Az egyes fejezeteket 
— minthogy Szenei szóban forgó művei többnyire fordítások —, 
igen gyakran Szenei szövegeinek fordítás-stilisztikai elemzése zárja le. 

Mivel Vásárhelyi Judit könyvének tartalmi gazdagsága lehetet-
lenné teszi, hogy egy rövid ismertetésben valamennyi filológiai, iro-
dalomtörténeti eredményét, megállapítását kellőképpen bemutas-
suk és méltassuk, a tárgyalt témáknak, műveknek, jelenségeknek 
szinte csak érintőleges felsorolására kell szorítkoznunk. Először ki-
emeljük a közvetlenebbül politikai tartalmú tevékenységgel, írások-
kal foglalkozó részeket, majd az eszmei-ideológiai áramlatokhoz csa-
tolható fejezetekkel foglalkozunk. 

Szenei Molnár közvetlen politikai tevékenysége lényegében két 
eseményhez kapcsolható: a Bocskai-szabadságharchoz és a harminc-
éves háború kezdeti szakaszához. 1608-ban három alkalommal is 
megjelentette a Bocskai Apológiát, amelyben a magyarországi egy-
házak küldöttei cáfolják a Bocskai szentháromság-tagadó voltáról ter-
jesztett vádakat. Molnár e kiadványt mind német barátai között, 
mind a Németországban tanuló magyar diákok körében terjesztette. 
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Amint Vásárhelyi Judit megállapítja, Molnár a külföldet akarta in-
formálni a magyarországi protestantizmus eredményeiről, s egy-
szersmind az Európában és Magyarországon élő azonos gondolkodású 
emberek között óhajtott hidat építeni. Ugyanez volt a célja Molnár-
nak, mikor Debreceni Szappanos Jánosnak a Báthori Gábor ellen 
szőtt, sikertelen Kendi-féle összeesküvésről beszámoló versét latinra 
fordította. E munka fordítás-stilisztikai elemzése során Vásárhelyi 
Judit meggyőző érvekkel módosítja Szekfű Gyulának azt a nézetét, 
hogy Molnár „magyarosan" fordít, görcsösen ragaszkodva az ere-
detihez, a nagy bőséggel felsorakoztatott példákból egyértelműen 
kitűnik, hogy a szótáríró Molnár a latinban is hasonló kifejezésbeli 
biztonsággal mozog, mint anyanyelvén. 

Sok új felfedezést tartalmazó filológiai anyaggal számol be Vásár-
helyi Judit Molnár és a pfalziak angol követének, Johann Joachim 
von Rusdolfnak a kapcsolatáról. Molnár Albert 1624-ben, végleges 
hazatérése idején a Bethlen és Rusdolf között közvetített üzenet-
váltásokkal annak a folyamatnak az elindításához járult hozzá, amely 
a westminsteri szerződés megkötéséhez vezetett. 

Az eszmetörténeti részek közül az első nagyobb témakör Molnár 
Albert és a Németországban élő francia és németalföldi kálvinista 
emigráció kapcsolatainak vizsgálata. Külön erénye e fejezetnek, hogy 
az itt bemutatott művek között nemcsak a korábban is tudottan 
hugenotta minták nyomán született zsoltároskönyvet említi meg Vá-
sárhelyi, és Szenei Novae grammatieae Ungaricae-jának ramista mód-
szerét, hanem olyan munkákkal is megismertet, amelyek kéziratban 
maradtak, mint Daniel Toussaint imádságoskönyvének — ma már 
sajnos ismeretlen — fordításával, vagy Jean Crespin Histoire des 
Martyres című művének tervezett magyar kiadásával. Thury Farkas 
Pál Idea Christianorum Hungarorum in et sub Turcismo című levelét 
Szenei egyenesen a száműzött belga és francia egyház vigasztalására 
adta ki köszönetképpen Bibliakiadásai támogatásáért. De hugenotta 
eredetű szövegekre hívja fel figyelmünket a szerző a Lusus poetici 
című gyűjteményben is, és a jóval később már idehaza megjelent Con-
secratio templi novi című kötetben is. Ez utóbbi kiadványt a Monaki 
Miklós által építtetett bekecsi templom felszentelésének alkalmából 
állította össze Szenei. Jelen tanulmánykötetben e nyomtatványról 
liturgia- és építészettörténeti adatokban és eredményekben bővel-
kedő komplex elemzést olvashatunk. 

A XVII. század elejének jelentős kálvinista teológiai irányzata volt 
az irénizmus, amely a protestáns felekezetek egységét akarta elérni. 
Vásárhelyi kiemeli, hogy ezen irányzat teológiai alapvetésében o lyan 
elemek fedezhetők fel, amelyek a modern tolerancia-gondolatot e lő-
legezik. Szenei Heidelbergben személyes jó viszonyban állt ezen irány-
zat két legjelentősebb személyiségével, David Pareussal és Abraham 
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Scultetussal. Scultetus prédikációskötetét magyarra is fordította Mol-
nár. 1640-ben Váradon megjelent Scultetus Axiomata concionandi 
practica c ímű retorikai kézikönyve is. Vásárhelyi Judit pedig él a pá-
ratlan lehetőséggel, és igen magas színvonalú tanulmányban Scul-
tetus retorikájának mélyreható elemzésével és ismertetésével veti ösz-
sze Scultetus prédikálási elveit prédikálási gyakorlatával, illetve pré-
dikációinak magyar fordításával. 

Az irénizmusnak a harmincéves háború közeledtével mindinkább 
politikai tartalma vált hangsúlyossá: a protestantizmus erőinek össze-
fogása az ellenreformációval szemben. Molnár életművében a szintén 
Scultetustól fordított, eredetileg a reformáció századik évfordulója 
alkalmából Heidelbergben elhangzott Jubileus esztendei prédikáció 
és az ehhez csatolt Appendix de idolo Lauretano c ímű függelék tük-
rözik ezt a gondolatkört. E fejezet részletesen leírja Balásfi Tamás 
boszniai érsek Christiana responsiojának, az Appendixre adott kato-
likus válasznak a tartalmát is. 

Molnár Albert személyiségének súlyánál fogva régóta szükséges 
és méltán igényelt feladat volt Molnár Albert és a korabeli ezoterikus 
mozgalmak kapcsolatának megrajzolása. Ezeknek a mozgalmaknak, 
tendenciáknak — amelyek sokszor a hermetikus tanok tanulmányo-
zásával vagy a kabala, a mágia az alkémia, a számmisztika segítsé-
gével próbálták megfejteni a világ és természet titkait, akartak új, 
igazságos, erkölcsi alapozású társadalmat elképzelni, új reformációt 
indítani — alig felbecsülhető szerepe volt az újkori, modern világ-
kép megszületésében. Vásárhelyi Judit sokszor bravúros filológiai nyo-
mozással deríti fel Monár Albert életének és műveinek minden, e 
szempontból értékelhető mozzanatát, és teszi mérlegre. Végül igen 
következetes tudósi magatartásra vall, hogy vállalja vizsgálatainak 
negatív eredményeit. Megállapítja, hogy Molnárnak számos olyan 
személyi kapcsolata volt, amelyeken keresztül bizonyára megismerte 
e mozgalmakat, tanokat — például Rudolf császár udvarában Kep-
ler volt a szállásadója, idehaza a Batthyányak könyvtárában vehe-
tett kézbe ilyen tárgyú könyveket stb. . . — azonban gondolkodását 
mégsem befolyásolták mélyebben e mozgalmak, és műveiben is csak 
kevés értékelhető nyomot hagytak. 

Szenei Molnárnak a hermetikus irányzatokhoz való kapcsolatát 
leginkább azok a történetek sugallják, amelyek az ördöggel kötött 
szövetségéről számolnak be. E mondákat — amelyek mai ismere-
teink szerint a XVII. század végén bukkantak fel először, s amelyek-
nek Molnár Albert nevével való összekapcsolódását ma az adatok 
hozzá nem férhetősége miatt nem lehet megnyugtatóan tisztázni — 
Vásárhelyi, nagyon helyesen, tárgytörténeti összefüggéseikben helyezi 
el, számba veszi változataikat, rokonaikat a magyar irodalomban, s 
rámutat a Faust-mondákhoz fűződő világirodalmi kapcsolataikra. 
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XVII. századi szellemi életünk egyik leginkább meghatározó irá-
nyához, a neosztoicizmushoz köthető Szenei Monár Albertnek életé-
ben megjelent utolsó fordítása a Discursus de summo bono, értekezés 
a legfőbb jóról. Azeredeti mű Ziegler (Georgius Ciegler Tegelmeister) ri-
gai prédikátor erkölcsfilozófiai értekezése, „amelynek hátterében a XVI. 
század végi csalódott polgárság világképe áll". (110. o.) A kor em-
bere a reneszánsz és a humanizmus lendületének megtörése után, a 
háborúk és a gazdasági hanyatlás miatt bizonytalanná vált létben 
etikai síkon próbál új életeszményeket keresni. Ezt Ziegler a hitben, 
mint igaz, teljes és állhatatos jóban jelöli meg, ez segíti az embert 
abban, hogy transzcendens irányultságú életet élhessen. Szenei for-
dításának bemutatásán és értékelésén kívül gondolatgazdag, össze-
hasonlító elemzést kapunk Ziegler munkájának filozófiatörténeti 
előzményeiről, Boëthius Consolatio philosophiae c ímű művéről, va-
lamint kortárskapcsolatáról, Justus Lipsiusnak, a neosztoicizmus leg-
nagyobb alakjának De Constantiajáró\. 

A kötetet a Humanizmus és reformáció sorozat gyakorlatának 
megfelelően idegen nyelvű (itt német) összefoglalás és névmutató 
zárja. 

Vásárhelyi Judit több mint egy évtizede kutatja módszeresen 
Szenei Molnár Albert életművét. E kutatások alaposságát, tudomá-
nyos igényességét már korábban is két könyvével és számos tanul-
mányával dokumentálta. Mostani munkája újból bizonyságát adja 
elmélyültségének. Rendkívüli mértékben kiszélesíti Molnár Alberttel 
kapcsolatos eddigi ismereteinket, árnyalja és elmélyíti irodalmunk e 
nagy alakjáról alkotott képünket. Könyve ezért a legszélesebb iro-
dalmat értő közönség érdeklődésére tarthat igényt. Tudományos 
szempontból pedig nemcsak a Szenei-filológiában lesz nélkülözhe-
tetlen, hanem mindenki számára, aki a XVII. század első felének 
irodalmi életével, intellektuális mozgalmaival, irányzataival foglal-
kozik. (Akadémiai Kiadó, 1985.) 

HELTAI JÁNOS 

KÖPECZI BÉLA: MAGYAROK ÉS FRANCIÁK 
XIV. LAJOSTÓL A FRANCIA FORRADALOMIG 

Tizenöt, korábban tudományos folyóiratok lapjain, szövegkia-
dások bevezetéseként vagy nemzetközi kollokviumok anyagában meg-
jelent, a szakmai körök számára nem ismeretlen tanulmányt fog 
egybe Köpeczi Béla kötete. így, egy könyvbe gyűjtve azonban még 


