
SZEMLE 

Iter Germanicum 
Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn 

im 16-17. Jahrhundert (hrsg. von András Szabó) 

Az irodalomtörténeti kutatások a több szempontú megközelítések ellenére is akkor 
értékelhetők igazán, ha azokat nemzetközi horizontú vizsgálódások támasztják alá. 
Különösen igaz ez, ha a felvilágosodás előtti nemzeti irodalmakra gondolunk. Nem 
egységes a kutatások terminológiai szakszókincse, nem azonosak a vizsgálati szem-
pontok sem. Tulajdoníthatóan annak, hogy az egyes területeken nagyságrendi 
különbségek vannak az „irodalmi eszmélődések" között. Örvendetes, hogy nagy, 
európai szintű irodalmi, eszmetörténeti folyamatok mentén már megindultak a kez-
deményezések a szorosabb, összehangoltabb vizsgálatok irányában. Évek óta dolgo-
zik együtt több nemzetközi kutatócsoport a reneszánsz kora, irodalmi megjelenése 
egységesebb szempontjainak kialakításáért. így láttak napvilágot a Histoire comparée 
des littératures de langue européennes és a Wolfenbiitteler Abhandlungen zur Renaissance-
forschung sorozat kötetei, melynek munkálataiban Klaniczay Tibor is részt vett, illet-
ve az Iter Italicum kötet Paul Oskar Kristeller szerkesztésében. 

A fenti színvonalas munkák ellenére a magyar kutatások nem kerültek az érdek-
lődés középpontjába. A külföldi szakmunkák csak jelzésszinten tudnak valamit a ma-
gyar irodalomról, éppen csak érintőlegesen: például Martin Opitz kapcsán ismerik 
Szenei nevét Németországban is, holott neves tudósunk életéből majd 30 évet német 
egyetemeken tanított. Az Elbán túli irodalomtól való lemaradás mellett nincs össze-
hangolva velük irodalomértésünk sem. A reformáció és a konfesszionalizáció 
(Kemper: Deutsche Lyrik) korának még hiányzó irodalomtörténetéhez tisztázni kelle-
ne alapvető fogalmakat, korszakhatárokat. Elsősorban olyan kötetekre van szükség, 
mint a most bemutatandó, Szabó András szerkesztésében megjelent Iter Germanicum. 

Az előszóban a kötet összeállítója kifejti a cím értelmét. Érthető módon az Iter 
Italicum megjelenése sugallta az ötletet a hiánypótló kötet elkészítésére: a magyar 
tudós- és prédikátori nemzedékek útját hivatott kontúrjaiban érzékeltetni, azt, amiről 
a német szakirodalom alig, az angolszász pedig szinte semmit sem tud. A könyv cél-
ja egy kapcsolatközpontú mű közkézre bocsátása, mely a hazai reformációról eddig 
külföldön kialakult képet kívánja nemcsak árnyalni, hanem tágítani is. A neves 
szerzőgárda tagjai különböző magyar kutatóműhelyek képviselői, egyetemi kated-
rán tanítóktól az OSZK és MTA tudományos munkatársáig, egyház- és irodalomtör-
ténészek egyaránt. Már publikált, de külföldiek számára nehezen hozzáférhető mű-
vek időszerű fordításai találhatók meg a kötetben. Széles horizontú a témaválasztás, 
bár a megjelölt két főtéma, a peregrináció-kutatás régiós viszonylatban és Szenei 
Molnár Albert életművének elemzése szinte elvész az egyéb témák közt, mind a ter-
jedelem, mind az elrendezés szempontjait tekintve. Egy-két tanulmány egymaga 
nagyobb teret foglal el, mint a két Szenei-elemzés együtt. A kötet tematikus csopor-
tosítást nem tartalmaz, mégis így célszerű bemutatni. 

A bevezető két tanulmány Magyarországot a XVI. század kulturális közegében he-
lyezi el, szemléletesen láttatja, milyen szerves egységet jelentett a kora újkori Közép-
Európa. Mindkét tanulmány része a szerzők már magyarul megjelent kötetének. 
Péter Katalin írása jelzi, milyen mértékben volt jelen a magyar reformátori nemze-
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dékben Magyarország kulturális felvirágoztatásának igénye. Luther és Kálvin mun-
kája nyomán a bibliaolvasás és a kátétanítás együtt nagy szerepet játszott a vallásos 
öntudat formálásában, az utóbbi jelentős túlsúlyával. A tanulmány a lelki szabadság 
határait kutatja a német egyházi szervezet kialakításában, a kátékban megmutatkozó 
konszenzuskeresés alapján. A párhuzamos magyar fejlődés útját a magyar eraz-
misták tevékenysége fémjelzi, különös tekintettel Sylvester Jánosra. Szerzőnk megál-
lapította, hogy habár a magyar nyelvű biblia alig jutott el a néphez, a reformátori 
szellem más téren sokkal jelentősebben megmutatkozó kulturális hatása (populáris 
irodalom, természettudományi, történelmi, földrajzi ismeretek, klasszikusok átdol-
gozása) felbecsülhetetlen. 

Imre Mihálynak a kötetben közölt tanulmánya a Csokonai Könyvtár sorozatában 
megjelent könyvének 10 válogatott fejezetét tartalmazza, s a Querela-toposz hazán-
kat érintő kérdéseit tárgyalja. A kiváló munka beillesztése igazán telitalálat, az előző 
művel több szempontból is kiegészítik egymást. Míg az előbbi a bibliaolvasás prog-
ramját és annak a populáris kultúrára tett hatását vizsgálta, addig ez egy kulturális 
toposz retorikai hagyományát kutatta. Az előbbi a magyar reformátori nemzedék né-
met példához való kötődését, az utóbbi latin nyelvű magyarországi humanisták Ma-
gyarországról alkotott képét tekintette tárgyának. A „termékeny Pannónia" képzet 
mellett élénken élt a külföld által is több ízben felrótt elmaradottság leküzdésének tu-
data. Elég csak a XVII. századi groningeni prédikátor, Laetus Compendiumára gon-
dolni, melyben Magyarországnak nem jutott hely, mivel a külföld számára magyar 
egyháztörténet nem készült. Jó száz évvel később a göttingeni egyetem kutatói nem 
találták a magyar nyelv helyét a világban (August Ludwig Schlöser). Ezt a peremte-
rületeknek járó téves megítélést segíthet eloszlatni a régi-új „magyar nép-kép", hidat 
teremthet újra két világ között, felmutatva a százados kontinuitással rendelkező, csak 
figyelembe nem vett szellemi kontaktust Nyugat- és Közép-Európa között. 

A peregrinációval három tanulmány is foglalkozik a kötetben. A magyarországi 
viszonylatban legjelentősebb oktatási központok kulturális szerepét méltatták a 
szerzők Wittenberg, Heidelberg, illetve Frankfurt an der Oder universitásainak kora-
beli életét vizsgálva. A coetus szervezeti és hitéleti tevékenységén túl a szerzők gór-
cső alá vették a magyar diákok írásbeli hagyatékait, a matrikulációs jegyzéktől az „al-
bum amicorum"-okig. Olyan fontos kérdések kerültek itt napirendre, amelyek a 
német és a magyar szaktudomány közti távolságot hivatottak csökkenteni. Szabó 
András tanulmánya tudatosítja az olvasóban, hogy Melanchthon nemcsak Németor-
szág, de Magyarország tanítómestere is volt. Heltai János a heidelbergi késő rene-
szánsz kulturális kapcsolatokat vizsgálva megállapította, hogy az itt tanuló prédiká-
tori nemzedék olyan szervezeti és liturgiái alapokat teremtett magyar földön, melyek 
egészen a XX. századig érvényben maradtak. A jelentős átmenő forgalmat bonyolító 
Frankfurt an der Oder szerepe Heidelberg feldúlása után nőtt meg. Ráday Pál és 
Comenius unokája, a berlini udvari prédikátor, Daniel Ernst Jablonski barátságának 
méltatása már előremutat a könyv másik fontos részére, amely személyek viszonyá-
ban mutatja be a peregrinációs kapcsolatokat. 

Egy arisztokrata (báró Wesselényi István), egy orvos (Balsaráti Vitus János) és egy 
ünnepelt költő (Thúri György) útjainak, kapcsolatainak révén válik érzékelhetővé 
igazán, mennyire szervesen kötődött a magyar értelmiség az európai szellemi irány-
zatokhoz, kultúrközpontokhoz. Minthogy ezek a diákok világi tanulmányokat foly-
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tattak, egyéb német egyetemeket is látogattak (Bécs, Berlin, Halle). Ízelítőt kapunk itt 
egy nemes úrfi napi órarendjéről a naplója révén, a pápai udvar nemzetközi hírű 
elfeledett magyar orvosáról, valamint a Keckermann és Pareus professzorok által 
különösen kedvelt „poéta laureatus" sorsáról. Török kori, szomorú történet a híres 
orvosdoktoré: a Balsaráti nevet attól a családtól kapta, amely a török horda által fel-
prédált falu romjai közül magához vette az árva csecsemőt. Geleji Katona István 
későbbi református püspököt az édesanyja váltotta ki egy portya során janicsárnak 
összerabolt gyermekek táborából. Nem volt ritka eset ez a XVI-XVIII. században, a 
gyermekkor hányattatásai után hihetetlen karrier és erkölcsi kiállás azonban példa-
értékű. Egy másik vizsgálatnak tanulságos volt felvillantani a magyar sors két útját: 
1601-ben a fényes sikereket elért Thúri Györgyöt patrónusa hazarendelte, és a haza-
térést javallotta barátjának, Szenei Molnár Albertnek is. Thúriról többet szinte nem is 
tudunk: elsüllyedt a magyar világban, miközben Szenei kitartóan dolgozott, köszön-
hetően kivételes tehetségén és adottságain túl nem kis mértékben állandó támogatói-
nak. 

A tanulmánykötet „non plus ultrá"-ja feltétlenül Szenei Molnár életművének be-
mutatása. Az egyik írás Sziléziában végzett munkáját vizsgálja (Szabó András), a má-
sik pedig személyes kapcsolataiból egy szeletet: Piscatorhoz fűződő viszonyát vette 
górcső alá (P. Vásárhelyi Judit). Az előbbi mű szerzője neves tudósunk naplójának 
kéthavi bejegyzéseit elemezve jutott többek között arra a következtetésre, hogy Mar-
tin Opitzcal életútjuk már 1615-ben keresztezte egymást (bár egymás számára még is-
meretlenül): a beutheni iskolába pályázott tanári állásra a magyar költő, ahol ekkor 
volt diák a német költészet megújítója. A két költői életmű után a két bibliafordító, 
Szenei és Piscator munkájáról, fordítói, filológiai tevékenységük irodalomtörténeti 
részleteiről, az editiók hatástörténetéről kapunk képet. A gyümölcsöző tanár-diák 
kapcsolat eredménye az a filológiai apparátus, mellyel anyanyelvén mindkét tudós 
évszázadokig használatos Biblia-fordítást adott nemzete kezébe. A fenti összefoglaló 
jellegű tanulmányok mellett érdemes lett volna több teret szentelni Szenei Molnár 
Albert és munkái magyarországi hatástörténetének. 

Régóta létező hiányt pótol a tanulmánykötet. Sok szempontból értékeli a kora új-
kori magyar-német tudományos, kulturális kapcsolatokat, jelezve mindig a közös 
pontok akkori nemzetközi és hazai jelentőségét. A kötet redakcióját tekintve fontos, 
hogy van német nyelvű szakirodalom-jegyzék a könyv végén. Nagyon hasznos, hogy 
Font Zsuzsanna elemzésének téziseit műve végén összefoglalta. Hiányossága ugyan-
akkor a kötetnek, hogy - feltehetőleg idő híján - nem készült hozzá név- és tárgymu-
tató. Látva az Iter Germanicum kiváló kezdeményezését, megfogalmazódik az olvasó-
ban az igény: jó volna egy Iter Belgicum című kötet is. A németalföldi kapcsolatok 
feltérképezése állandóan jelen lévő törekvés, a szakirodalomban egy-két nagyobb 
elemzés is megjelent már az összeállításra még váró kötetből (Bán Imre: Apáczai; Jakó 
Zsigmond: Erdélyi féniks; Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása). Ez a kiadás jelenleg 
néhány éves tervet igényel, hiszen sok neves prédikátor életművének az értékelése, 
eszmetörténeti elhelyezése sem történt még meg (Czeglédi István, id. Köleséri Sá-
muel, Martonfalvi Tóth György) 

A kötet fő célkitűzése igen időszerű: az európai kutatást érdekeltté tenni a magyar 
eredmények iránt. A nagyszabású német retorikatörténeti lexikon esete mutatja az 
európai tudományosságban elfoglalt helyünket: a Historisches Wörterbuch der Rhetorik 
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a magyar retorikai hagyományt címszóként sem vette fel. Bízzunk benne, hogy a ko-
ra újkori tudományos kutatási útvonal Magyarországról Németország felé most a 
XX. század végén talán járható lesz fordítva is. Mert észre kellene vetetni külfölddel 
is a magyar kultúrát, különben mindig csak igyekezni fogunk Európába, ahol már 
rég ott vagyunk.. . 
(Bp., Verlag Calvin, 1999, 243 1.) 

CSORBA DÁVID 

A Baka-líra „benső világteré"-ről 
Fried István: Arnyak közt mulandó árny 

Baka István költészetének fogadtatástörténetére is jellemző az a kettősség, amely a 
hetvenes-nyolcvanas évek irodalomértését jelentősen torzította, s amely némi egy-
szerűsítéssel ideológiai, még rosszabb esetben - és sajnos napjainkban is - politikai 
érdekek mentén osztja ketté irodalmunkat. Ez a kettősség a Baka-recepcióban eleinte 
abban nyilvánult meg, hogy egyes kritikusok a költő aktuális kötetének ürügyén fo-
galmazták meg saját ideológiai álláspontjukat - többnyire a posztmodernnel szemben, 
Baka Istvánt - kevésbé rossz esetben a verseket - játszva ki döntő aduként a nemegy-
szer fantomok ellen vívott kártyacsatában. S mivel a kilencvenes években olykor - s 
inkább taktikai okokból, mint meggyőződésből - a másik oldal is Bakával tromfolt 
(igaz, mindig csak az életmű egy-egy szeletét - többnyire a Pehotnij-verseket - emel-
ve ki), a költő kiterítette lapjait, s több interjúban is érvénytelennek nyilvánította az 
olyan játékszabályokat, amelyek szerint csak két szín - a népi vagy az urbánus - le-
het adu, s a maga részéről egyik színnel sem vállalta a játszmát. 

Míg az ideológiai harc kritikának álcázott megnyilvánulásai pályakezdésekor jócs-
kán ártottak Baka Istvánnak, elszigetelve őt és művét az elismertséget hozó kano-
nizációs folyamatoktól és ezáltal a szélesebb olvasóközönségtől, már ekkor jelentek 
meg olyan kritikák, amelyek tisztán szakmai érdekelődéstől, olvasói rokonszenvtől 
vezérelve kísérték figyelemmel költészetének alakulását. Ez különösen fontos, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a Farkasok órája (1992) után a Bakát mindinkább elismerő 
posztmodern folyóiratok és kritikusok kanonizációs és értelmező gesztusai szerint 
költőnk mintha a semmiből bújt volna elő a kilencvenes évek első évtizedeiben. Pe-
dig a Baka költészetének első tizenöt évét is (az 1975-ös pályakezdéstől az Égtájak cél-
keresztjén válogatott verseiig) figyelemmel kísérő kritikusok és irodalomtörténészek: 
G. Kiss Valéria, Olasz Sándor, Grezsa Ferenc, Görömbei András, Fűzi László vagy 
Szigeti Lajos Sándor írásaiból nyilvánvaló, hogy Baka költészetében nem váratlan és 
ugrásszerű minőségi változást, hanem egy, már az indulásakor jelentősnek minősített 
költői pálya logikus, sokak által várt kiteljesedését hozták a kilencvenes évek. 

A költői pálya utolsó két évében, 1994-től csatlakozott Fried István a Baka-recep-
cióhoz az Év Könyve-díjas (1994) Sztyepan Pehotnij testamentumáról írott tanulmányá-
val. S a következő években sorra jelentette meg a költő egy-egy verscsoportját, ciklu-
sát vagy szerepversét értelmező tanulmányait - értelemszerűen Baka kései verseiről: 
utolsó, még a költő életében megjelent két kötetéről és a már csak folyóiratban - illet-
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