
hatását egyelőre csak sejteni lehet; még az is 
meghatározásra vár, ki egyáltalán értelmiségi, 
ki tartozik az elithet és a szerényebb képzett
ségű, de nagyobb számú és konzervatív csoport
hoz. 

Mindezek a kutatási feladatok és számos 
más kidolgozásra váró, ezekkel összefüggő', 
szorosabban irodalmi kérdés arra utalnak, hogy 
az 1960-as évek óta a régi magyar irodalom 
kutatásában új fázis van kialakulóban. A szakma 
egészében tagadhatatlanul „nyitottabbá", 
„európaibbá" vált mint korábban volt; a kutató 
manapság nagyobb forrásanyaggal dolgozik, 
bővebb ismereteit mélyebb történeti és társa-

A magyar kultúréletben szokásos egy-egy alko
tót vagy történelmi személyiséget méltatni és ele
mezni nagyjából egy időben, legtöbbször vala
milyen évfordulóhoz kapcsolódva. így irodalom
történetírásunk az 1970-es esztendőkben bővel
kedett a Szenei Molnár Albert munkásságát 
sokoldalúan és sokszempontúan elemző írások
ban, amelyeknek egyrészt foglalója, másrészt 
elindítója volt az 1974-es sárospataki jubileumi 
Szenei Molnár Albert ülésszak. Ekkoriban készí
tette el Vásárhelyi Judit a Régi Magyar Prózai 
Emlékek sorozat köteteként a Discursus de 
summo bono kritikai kiadását (Budapest, 1975., 
Akadémiai Kiadó), és szerkesztette Tolnai Gábor 
vezetésével a Szenei Molnár válogatott müvei 
című kiadványt, amelyet az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Régi Magyar Diákköre állí
tott össze (Budapest, 1976., Magvető Kiadó). 
Ebben az időben már dolgozott az 1981-ben 
megvédett kandidátusi értekezésén is, amelynek 
rövidített és részben kiegészített adaptációja 
ez a kötet. Vizsgálódásainak legfontosabb ered
ményei már megjelentek önálló publikációkként 
(Szenei Molnár Albert versfordításai egyes 
Nyéki Vörös Mátyás kiadások függelékeiben = 
ItK 1974/4; Adalék Molnár Albert Imádságos
könyvecskéjének nyomtatásához = MKSzle 
1977/3; Molnár Albert és a sátán szövetsége -
ItK 1977/3; Molnár Albert és Joachim von 
Rusdorf = ItK 1980/3 és a már említett Discursus 
de summo bono kritikai kiadásának bevezetője), 
így ez a kötet a szakirodalomban jártas kutató

dalmi összefüggések ismeretében dolgozza fel, 
mint korábban tette, s egészében úgy látszik, 
hogy 1980 tájától lassanként új koncepció van 
kialakulóban. Az alapokat tekintve közvetlen 
folytatása ez a réginek, de gazdagabb, sokrétűbb 
anyagra épül, és az egyes életművek és műfajok, 
a szorosabb értelemben vett irodalmi jelenségek 
is élesebb megvilágításba kerülnek mint koráb
ban. Ez az irányzat lehet az, amellyel egy újabb, 
részletes és alapos magyar irodalomtörténet 
alapjait lassanként megvethetjük. 

» 
Tarnai Andor 

nak nem nyújt szenzációként felfogható új 
eredményeket, csak - és az legalább annyira 
fontos - megbízható, precíz, a szakirodalom 
teljességét felhasználó, mind történeti, mind 
filológiai síkon otthonosan mozgó, kimerítő 
elemzéseket és bizonyításokat. 

Vásárhelyi Judit nem szánta könyvét Szenei 
Molnár Albert monográfiának. „Tisztában va
gyunk azzal, hogy a könyvben bemutatott 
irányzatokon kívül elemezni lehetne a humaniz
mus, keresztény humanizmus, biblicizmus, ramiz-
mus és a molnári életmű kapcsolatát is. Mind
ezekből egy újabb tanulmánysorozat telne ki, 
s Molnár Albertről teljes és helyes képet csak e 
vizsgálódások elvégzése után nyerhetnénk." — 
írja mértéktartóan a könyv végére illesztett 
„Kitekintésben. Azokat az eszmetörténeti és 
politikai vonulatokat veszi szemügyre, amelyek 
Molnár Albertet külföldi élete során érték, s 
gondolkodására és nézeteire kifejtett hatásukkal 
részben meghatározták korának magyar protes
táns teológiáját és ideológiáját is - hiszen köz
ismert, hogy Szenei Molnár Albert életművét 
egy cél érdekének szentelte: a magyarországi 
helvét irányú protestantizmust akarta a korabeli 
külföldi teológia és egyházszervezet színvonalára 
emelni. S mint számos tanulmány kimutatta, 
művei valóban meghatározó szerepet játszottak 
a XVII. századi magyarországi helvét irányú 
protestantizmusban. 

Vásárhelyi Judit ennek bemutatására a 
következő módszert választolta: Szenei Molnár 

VÁSÁRHELYI JUDIT: ESZMEI ÁRAMLATOK ÉS POLITIKA SZENCI MOLNÁR ALBERT ÉLET
MŰVÉBEN 
Bp. 1985. Akadémiai K. 1421. (Humanizmus és reformáció 12.) 
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Albert életének egymást követő állomásain 
megvizsgálja, kivel vagy kikkel állt kapcsolatban, 
milyen művek kerültek a kezébe és keltették fel 
a figyelmét, milyen politikai viszonyok és erő
vonalak határozták meg életét; és ezután elemzi 
azokat a műveket, amelyeket az adott időben 
fordított, illetve amelyek később keletkeztek, 
de dokumentálhatóan ezekhez a hatásokhoz 
köthetők. Vizsgálódásaiban kitér azokra a mű
vekre is, amelyek nem jelentek meg nyomtatás
ban, de adatok vannak róla, hogy Szenei Molnár 
Albert lefordította őket, vagy pedig tervbe vette 
lefordításukat. 

Először a Németalföldről és Franciaország
ból a német protestáns fejedelemségekbe mene
kült hugenották hatásához köthető alkotáso
kat vizsgálja. Megállapítja, hogy a többek által 
behatóan elemzett Psalterium Ungaricumon és a 
ramista elvek alapján szerkesztett Grammaticán 
kívül a hugenották hatásának tulajdonítható az 
1625-ben Kassán megjelent Consecratio templi 
növi című gyűjteményben szereplő, Pierre Du 
Doulin írásából fordított prédikáció, amely a 
vegyes vallású házasságokat ellenzi. Szenei 
Molnár Albert lefordította Daniel Toussaint 
lelki gyakorlatra és meditációkra épülő imád
ságoskönyvét is, de ebből a fordításból egy 
példány sem maradt fenn. Terv maradt csak 
Jean Crespin Histoire des martyres című gyűj
teményének magyarra való adaptációja. Vásár
helyi Judit a konkrét fordításokon kívül foglal
kozik Szenei Molnár Albertnek a hugenotta 
menekültekhez fűződő baráti kapcsolataival is, 
és Thuri Pál Idea Christianorum. . . című művé
hez írt, a hugenotta gyülekezetnek ajánlott 
bevezetéséből kimutatja azt is, hogy Molnár 
figyelemmel kísérte a hugenotta teológiai vitákat. 

Szenei Molnár Albert németországi mun
kásságának nagy része a helvét irányzatú pro
testantizmusban vezető szerepet játszó Pfalzhoz 
kötődik, s ezen belül is elsősorban Abraham 
Scultetushoz, V. Frigyes udvari lelkészéhez. 
Nemcsak az mutatja Schultetusnak Szenei Mol
nárra gyakorolt hatását, hogy Molnár műveinek 
statisztikailag is legnagyobb hányadát adják a 
tőle való fordítások, hanem az is, hogy a magyar 
szerző fordításprogramjában megmutatkozó el
gondolásai és ideológiai nézetei alapvetően az 
Abraham Scultetus által követett irányt kép
viselik. Vásárhelyi Judit tanulmányában a hang
súlyt Scultetus irénizmusára teszi, de nem szabad 
elfelejtenünk, hogy Scultetus működése még a 
sorsfordító dordrechti zsinat (1618) előtt is 
nagyban különbözött a szintén pfalzi David 

Pareusnak inkább a napi politikához simuló 
és annak minden rezdülését híven követő iréni-
kus tevékenységétől, amelynek elsőrendű célja a 
katolikus Ligával szemben a protestáns egység 
megteremtése és uralomra juttatása, tehát a 
lutheránusokkal való politikai szövetség volt. 
Scultetus elgondolása elsősorban a helvét irányú 
egyház megszervezésére és ennek belső életére 
és igazhitű fegyelmére irányult, s csak ennek 
támogatása céljából tett engedményeket az 
irénizmusnak. A Pareus képviselte irénizmus sem 
engedett a hit „fundamentumos igazságaiból", 
de politikai célzatú és ennek megfelelően rugal
masabb volt, míg a Scultetus-féle orthodoxia 
elfogadta ugyan a lutheránusokkal való szö
vetség gondolatát, de csak olyan mértékben, 
amennyire a saját egyház megerősítése érdekében 
nélkülözhetetlen volt, s ehhez csak minimális, 
politikai változásokat nem követelő engedmé
nyekre volt hajlandó. S ez a különbség érződik 
a Scultetus elveit követő Szenei Molnár Albert 
és a magyarországi irénizmus Pareushoz kötődő 
szószólóinak (Samarjai, Pathai, Alvinci) mun
kásságában is. Molnár Albert legfőbb elgondolása 
elsősorban tudatos egyházszervező program, 
amelynek célja a legfontosabb helvét irányú 
tankönyveket (a Károlyi-féle Bibliafordítás, a 
Psalterium, Kálvin Institúciója) és az egyházi 
élet belső egységét és szervezettségét szolgáló 
iratokat (a hét minden vasárnapjára szentbeszé
deket adó Postilla Sculteticát és a lelki elköte
lezettséget erősítő Imádságoskönyvecskét) akarta 
a magyarországi helvét irányzatú egyház kezébe 
adni, vagyis olyan alapiratokat, amelyek zsinór
mértékké válva a dogmához kötődést, és ezáltal 
az egyház belső megmerevedését segíthették elő. 
Az egyház külső támadások elleni megerősíté
sét célozta a Jubileus esztendei prédikáció és 
az ehhez fűzött, a katolikus loretói ünnepségeket 
és a Mária-kultuszt elítélő vallási iratok gyűjte
ménye. A bekecsi új, már helvét irányzatúnak 
épített templom felszentelésére kiadott prédi
kációgyűjtemény (Consecratio templi növi) fő 
célja az volt, hogy a már megteremtett egyház 
tisztaságát védje és tovább erősítse. Molnárnak 
a sokak által elemzett nyelvművelő programja 
is az egyház megszervezéséhez feltétlenül szük
séges műveltségi szint megteremtését szolgálta. 
Ahogy a Protestáns Uniót szervező V. Frigyesnek 
és az anhalti hercegnek szüksége volt mindkét, 
egymást kiegészítő és támogató irányzatra 
- a politikai szükségletekhez alkalmazkodó, 
elsősorban irénikus, és csak másodsorban orto
dox Pareusra és a hitelvek követésére sarkalló 
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s csak az ezt elősegítő egyezkedést hirdető 
Scultetusra, ugyanúgy támogatta és használta 
az abszolutizmusra törekvő Bethlen Gábor is 
egyrészt Samarjait és Alvincit, másrészt az 
egyházépítő Szenei Molnárt és később a sokkal 
merevebb Geleji Katona Istvánt. 

Az előbbi okfejtés ad magyarázatot arra is, 
hogy noha nem kerülték el Molnár Albert fi
gyelmét a Pfalzban szerveződő rózsakeresztes 
irányzat tanításai, nem merült el bennük és nem 
vált szószólójukká. Ugyanakkor további vizsgá
lódásokra vár az a két későbbi írás, amelyek 
az ördöggel kötött szerződésre utalnak. Vásár
helyi Judit találóan mutatja ki, hogy ez a történet 
más személyekhez is fűzött korabeli legendák 
és példázatok átvétele, de ő sem talált kielégítő 
magyarázatot arra, hogy miért kötötték össze 
Magyarországon ezt Szenei Molnár Albert nevével. 

Vásárhelyi Judit nem csak a Molnár Albertet 
érő hatások alapján csoportosította a szerző 
műveit, de stilisztikai és összehasonlító vizsgá
latok útján azt is kimutatja, hogy Molnár ideoló
giájának és konkrét praktikus céljainak megfe
lelően hogyan és mennyiben alakította át az 
eredeti szövegeket. A fordítások sorát elemezve 
arra a következtetésre jut, hogy elsősorban a 
szöveg értelmét és gondolatmenetét akarta a 
fordító pontosan visszaadni, de ugyanakkor a 
retorikai suavitas elvéhez híven, elsősorban a 
magyar nyelven is szépen hangzó megfogalmazá
sokat részesítette előnyben. Egyéb átalakításai 
arra szorítkoznak, hogy a külföldi példák helyett 
inkább a magyar történelemből és egyháztörté
netből vett példákat alkalmazzon. Tehát fordí
tásprogramjában elveinek és nézeteinek tökéle
tesen megfelelő, azt mindenben igazoló írásokat 
keresett és nem ideológiájához alakította az 
eredeti szövegeket. Mivel pedig fordításaiból 
világosan körvonalazható program rajzolódik ki, 

fordítási elvei és gyakorlata is azt támasztják 
alá, hogy elsőrendű célja a lelki gyakorlatok 
egységesítésére, az egyház megszervezésére és a 
külső támadásokkal szembeni megerősítésére 
irányult. 

Problematikusabb kérdés Molnár Albert poli
tikai és diplomáciai tevékenysége. Vitathatatlan, 
hogy a protestáns Erdélyi Fejedelemség és a 
protestáns külföld szövetségére törekedett, s 
ebből a kiindulásból népszerűsítette külföldön 
Bocskait és Bethlent, de valamivel kevesebb 
fontosságot tulajdonítanék diplomáciai szerepé
nek. Ugyanis nem Szenei Molnár Albert volt az 
egyetlen külföldön járó humanista műveltségű 
és magasabb körökben is megforduló magyar, 
akire politikai küldetést bíztak, ahogy ezt a kora
beli levelezésből vehető példák sora bizonyítja. 
A XV1-XVII. században - nyilván főleg a 
közlekedési és levélváltási nehézségekből adó
dóan — ugyanis sokkal kiterjedtebb és ugyan
akkor sokkal kevésbé körülhatárolt volt azonak 
a köre, akik követként vagy tanácsadóként 
diplomáciai feladatokat láttak el. 

Vásárhelyi Judit rendkívül precíz és meg
bízható, Szenei Molnár Albert munkásságát 
több szempontból vizsgáló kötete összegzi 
az eddigi kutatásokat és - ahogy a recenzió 
elején már idéztem — ki is tűzi a további vizs
gálódások útját: megvizsgálni a korban ható 
többi irányzat, így a humanizmus, keresztény 
humanizmus, biblicizmus és ramizmus hatását 
Molnár Albert fordításaiban. Ezt a sort szeretném 
még kiegészíteni azzal, hogy a fordításokon 
túl a Molnár eredeti írásaiból, a kötetek beveze
téséből és az ajánlólevelekből kiolvasható eszmei 
törekvéseket is alaposabb elemzés tárgyává 
kellene tenni. 

Uray Piroska 

SZEGED TÖRTÉNETE 
2. köt. 1686-1849. Szerkesztette: Farkas József. Szeged, 1985. 864 1. 

ö t kötetből áll majd a készülő Szeged története 
városmonográfia. Eddig két kötete jelent meg, az 
első 1686-tal zárja anyagát, a második - a most 
szemlézésre kiválasztott - a törökök kiűzésétől 
1848-ig mutatja be Szeged történetét. Pars partis 
— a rész része, erre vonatkozik most csak a 
recenzensi megbízás, hiszen a II. kötet művelő
déstörténeti fejezeteit vizsgáljuk ezúttal. Tudván 

persze azt, hogy istenkísértő így ez a vállalkozás, 
még ha van is rá mentség. Végül majd akkor 
rajzolódik ki a munka igazi jelentősége, értéke, 
arányai, ha az V. kötet is kikerül a nyomdából. 
Akkor már véglegesen lehet vizsgálni, hogy a 
választott műfaj az adott keretek között mily 
eredménnyel, avagy hiányosságokkal valósult 
meg. Arn nem lehet tanulságok nélküli egy íon-
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