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SZEMLE 

Imre Mihály: „Úton járásnak megírása” 

Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek 

érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben. 

Bp. 2009. Balassi, 353 l. 

Imre Mihály több mint harminc esztendeje 

kutatja nagy lelkesedéssel, kitartó szorgalommal 

és igen eredményesen Szenci Molnár Albert mun- 

kásságát. Első, méltán figyelmet keltő eredménye 

Szenci Molnár Albert Biblia Tigurinájának a fel- 

fedezése volt 1974-ben a hódmezővásárhelyi 

Bethlen Gábor Gimnázium Könyvtárában. Már 

az e lelet kapcsán készült írásaiban fontos meg- 

figyeléseket tett Szenci Molnár bibliakiadói mun- 

kájáról, forrásairól stb. A következő mű a Dic- 

tionarium volt, amelynek fakszimile kiadásához 

(Bp. 1990) ő írta a kísérő tanulmányt. Debre- 

cenbe kerülvén többek között a reformáció kori 

retorikák magyarországi megismertetésén fára- 

dozott. S végül a közelmúltban újabb jelentős 

felfedezéssel örvendeztette meg a régi magyar 

irodalom kutatóit. Ezúttal a debreceni Nagy- 

könyvtárban folytatott szisztematikus feltáró mun- 

kájának köszönhetően megtalálta, és azóta szép 

kiadású könyvben közre is adta a Vizsolyi Biblia 

egyik eddig ismeretlen forrását, amelyet Káro- 

lyi Gáspár ismeretlen fordítótársa írt be kézzel 

Petrus Martyr 1564-ben Zürichben megjelente- 

tett, Sámuel könyvét kommentáló kötetének Bib- 

lia-szövege mellé (Debrecen 2006). 

Most megjelent könyvével ismét Szenci Mol- 

nár munkássága felé fordult. Az általa választott 

címet a következőképpen indokolta: „…három 

évtized sokfelé szerzett ismereteinek olyan ösz- 

szegzése e könyv, amely mindig visszatalált 

a causa efficienshez, ezért nem más az, mint 

»Hodoeporicum Itinerarium«, Uton jarasnac 

megirasa” ahogyan a szótárszerző Molnár mond- 

ja.” (12.) 

A könyv első fejezete a németországi könyv- 

tárakban: Wolfenbüttelben és Heidelbergben: 

a Bibliotheca Palatina mikrofichen meglévő gaz- 

dag állományában végzett kutatásokra támasz- 

kodva Szenci Molnár szótárkiadásának tudo- 

mányelméleti hátterét vizsgálja. Ilyen jellegű 

kutatások eddig csak elvétve voltak a Szenci Mol- 

nár-filológiában. Balázs János, Téglásy Imre és 

Uray Piroska tanulmányain kívül Imre Mihály 

saját korábbi eredményeire támaszkodhatott a Dic- 

tionarium említett hasonmás-kiadásához írott ta- 

nulmányából. Ezúttal már nemcsak Johann Sturm 

„sapiens et eloquens pietas” koncepcióját vá- 

zolta fel, hanem a források és a rájuk vonatkozó 

legújabb külföldi szakirodalom eredményeinek 

hasznosításával összefoglalta a 16−17. századi 

retorikai és poétikai elméletek lényegét. Végig- 

vezette azt a folyamatot, amelynek során a le- 

xikográfia önálló „ars”-szá lépett elő. Hiszen 

Johann Heinrich Alsted Septem artes liberales 

című, Herbornban 1620-ban megjelent munká- 

jában a tudományok sorában már az első ars 

a lexikográfia. 

Imre végigelemezte Szenci Molnár Albert Szó- 

tárának (Nürnberg, 1604) és Lexiconainak (Ha- 

nau 1611, Heidelberg 1621) prae- és postlimi- 

náriáit (ajánlólevelek, előszavak, üdvözlőversek, 

függelékek), valamint az azokban idézett, tehát 

Szenci Molnár által ismert nyelvészek, teoreti- 

kusok munkásságát. Kutatási eredményei közül 

a következő néhányat emeljük ki: 

Helyesen látja, hogy Szenci Molnár számára 

„a szótár az autentikus bibliaemendáció tudo- 
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mányos-nyelvi eszköze” (19.), ezért is előzi meg 

életművében a szótárszerkesztés a Vizsolyi Bib- 

lia újrakiadását. Helyesen figyelmeztet arra is, 

hogy Szenci Molnár esetében az általa tanult, 

ismert és vallott elméletek gyakorlatiasabb, egy- 

szerűsített értelmezésben jelennek meg (46.), nem 

ismétli el részletesen azokat, hanem inkább meg- 

teremti az eszközöket – vagyis szótárt, gram- 

matikát szerkeszt stb. −, amelyek hozzásegítik 

honfitársait ahhoz, hogy „más művelt népek min- 

tájára” magas szinten, anyanyelven imitálhassák 

a klasszikus latin irodalmat; illetve hirdessék 

szóban és írásban Isten Igéjét – természetesen 

ugyancsak anyanyelven. Jó példa erre az, hogy 

Horazio Toscanella: Ciceroniana epitheta, anti- 

theta et adiuncta című munkáját az elméleti be- 

vezetők nélkül vette át Szenci Molnár Albert, 

s ezzel – Imre Mihály szavaival – „elmaradt az 

az elméleti értelmezői távlat is, amely a retorika 

és filozófia szoros kapcsolatát fejtette ki, maradt 

a pragmatikus szöveggyűjtemény” (113.). 

A Dictionariumhoz készült üdvözlőversek 

vizsgálata ébresztette rá Imre Mihályt arra, hogy 

a kortársak szemében Szenci Molnár és a Dictio- 

nariumot kiadó, Elias Hutter tudós nyelvszem- 

lélete, írói terveik rokonságban álltak egymással. 

 A magyar−latin Szótár parömiológiai előz- 

ményeinek, párhuzamainak és Baranyai Decsi 

János hatásának több részfejezetet is szentelt 

a szerző, bevonva vizsgálataiba a ma Sárospata- 

kon őrzött erasmusi Adagia-példány kéziratos 

bejegyzéseit is. Ez 1990-ben, a Dictionarium- 

kiadás kísérőtanulmányában még a megvizsgá- 

landó témák között szerepelt. 

S végül méltó figyelmet szentelt a Syllecta 

scholastica című 1621-ben megjelent szöveg- 

gyűjteménynek is. Kutatásaiból kiderült, hogy 

a Molnár által itt kiadott Rudolf Agricola-írás, 

a De formando studio epistola az egyik legelső 

reneszánsz kori irat, amely a latin és az anyanyelv 

együttes oktatásának fontos szerepet szánt már 

1474-ben. 

A második nagy fejezete Jan Assmann termi- 

nológiáját kölcsönvéve a „kulturális emlékezet” 

jelenlétét és mibenlétét tárgyalja a molnári para- 

textusokban, más szóval végre Szenci Molnár 

 

Albertnek az ezekben az írásokban megnyilvá- 

nuló történelemszemlélete, res litteraria-felfogása, 

konfesszionalizmusa is vizsgálat tárgya lesz. 

A német környezet e téren is döntő hatást gya- 

korolt Szenci Molnár nézeteire. A német kultu- 

rális emlékezet szemiotikus alakjának, Nagy Ká- 

rolynak a magyar megfelelőjét Mátyás királyban, 

Attilában, majd Bethlen Gáborban találta meg. 

E történelemszemlélet egész életén végigvonult, 

hiszen utolsó művének, a Discursus de summo 

bono (Lőcse, 1630) című erkölcsfilozófiai érte- 

kezésének az ajánlólevelében, 1630-ban a már 

megboldogult Bethlen Gábor fejedelem gyula- 

fehérvári akadémia-alapításáról szólt dicsérőleg, 

amelyben valószínűleg őneki is szerepet szánt 

a néhai fejedelem. E részben Imre Mihály arra 

a kérdésre is válaszol, hogy mennyiben illesz- 

kednek e paratextusok a fő mű mondanivaló- 

jához, jellegéhez, mennyiben szólnak a külföldi 

olvasókhoz és mennyiben a hazaiakhoz. Itt va- 

lóban szépen megvalósul célkitűzése, egységben 

vizsgálni Szenci Molnár Albert életművét, ezzel 

csökkentve az eddigi világi és egyházi tudomá- 

nyosság hamis dichotomiáját. 

A következő, „A Psalterium Ungaricum poé- 

tikai programja XVI. századi kontextusban” című 

fejezetben Imre Mihály megpróbálta „körbeol- 

vasni a Psalterium ajánlásait, hogy megtalálja 

annak kapcsolódási pontjait a kortárs, közel-kor- 

társ német zsoltárköltészet irodalmában”. (238.) 

Természetesen itt is a források és a legújabb szak- 

irodalom ismeretében részletesen szólt a zsoltár- 

író, „psalmographus” Móric, hesseni fejedelem 

udvaráról, zsoltárparafrázisairól és a környeze- 

tében született, neki ajánlott zsoltáros munkákról. 

Figyelmet szentelt a Szenci Molnár által példa- 

ként idézett Andreas Spethe latin nyelvű, met- 

rikus zsoltárainak is. 

Az utolsó fejezet a Szenci Molnár Albert által 

szerkesztett Idea Christianorum… című szöveg- 

gyűjteményt (Oppenheim, 1616) mutatja be. Az 

itt közölt írásokban egyfelől a Concordia-gon- 

dolat hangsúlyozását látja a szerző a protestan- 

tizmuson belül, másfelől a kereszténység össze- 

fogását sürgeti az oszmán hódítás ellen. Imre már 

könyve első fejezetében figyelmeztetett arra, hogy 
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a Sturm által képviselt Unio és Concordia-esz- 

mény csak rokonítható, de nem azonosítható 

a később kibontakozó irénikus mozgalommal, de 

kétségtelen, hogy Szenci Molnár irénikus min- 

tái között Sturm gondolatrendszerének is szere- 

pelnie kell. 

Ez az új szempontú, a Szótár, a Lexikonok, 

a Psalterium és az Idea Christianorum-kiadás 

szellemi környezetét igen jól megrajzoló, érde- 

kes szintézis természetesen számos kérdést hagy 

még nyitva, amelyek némelyikére szerzője maga 

is utal. Imre Mihály is sürgeti olyan összefog- 

lalás elkészítését, amely a Szenci Molnár Alber- 

tet Marburgban ért ösztönzések és hatások elem- 

zésére irányul. Hasonlóképpen izgalmas kérdés 

a Vizsolyi Biblia szóanyagának és a Lexikonok- 

nak a viszonya. Igazat adhatunk a szerzőnek 

abban, hogy e tekintetben eredmény a két Lexi- 

kon-kiadás magyar–latin szóanyagának vizsgála- 

tától remélhető (76. lap: 166. lábjegyzet). A loci 

communesek és a molnári életmű tekintetében 

a kép teljessé tétele tekintetében elengedhetetlen 

az Analecta aenigmatica tematikus beosztásá- 

nak figyelembe vétele és a Marosvásárhelyen 

őrzött feljegyző könyvecskéé, amelynek CD-vál- 

tozata az OSzK Kézirattárában is kutatható. Meg 

kellene vizsgálni továbbá Szenci Molnár Albert 

és Újfalvi Imre literátori kapcsolatát. Erre nézve 

igen jelentős előrelépést tett Imre Mihály köny- 

ve. A korabeli magyarországi neolatin költészet- 

ben vajon megfigyelhető-e Szenci Molnár szó- 

tárkiadásainak és azok függelékeinek hatása? 

Tényleg felhasználták alkalmi költeményeikben 

a magyarországiak a Szenci Molnár által közölt 

szinonimákat stb.? 

A könyv igen értékes függeléke végül felso- 

rolja mindazokat a retorikai és irodalomelméleti 

címszavakat, amelyek Szenci Molnár Albert szó- 

táraiban előfordulnak. Jellemző a magyar nyel- 

vű retorikai szaknyelv hiányára, hogy míg a la- 

tin–magyar szakszavak jegyzéke a 12 lapot is 

meghaladja, a magyar szakszavak mindössze 

másfél lapot tesznek ki. 

A könyv végén – amint azt a Balassi Kiadó 

e sorozatában már megszokhattunk – részletes 

német nyelvű összefoglalás olvasható. Így meg- 

van a lehetősége annak, hogy Imre Mihály érté- 

kes eredményei a korral foglalkozó, németül tudó 

szakemberek előtt is ismertté váljanak, és a nem- 

zetközi tudományos vérkeringésbe is bekerül-

jenek. 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyv- 

tár gyűjteményes kincsei és történetük. (Szerk.: 

BOKA László, FERENCZYNÉ WENDELIN Lídia.) 

[Bp., 2009.] Kossuth–Országos Széchényi Könyv- 

tár, 231 l. 

Gyűjtők, adományozók, könyvtárosok emlé- 

két kívánja szolgálni nemzeti könyvtárunk evvel 

a szépen megírt, megtervezett és előállított kö- 

tettel, amely azonban nem előzmény nélküli. Né- 

hány évvel ezelőtt ugyanis már egy reprezenta- 

tív albumban mutatta be legféltettebb kincseit 

– kódexeket, nyomtatványokat és egyéb ki- 

adványokat –, ezután került sor az Országos 

Széchényi Könyvtárhoz kötődő, legfontosabb, 

legértékesebb gyűjtemények, gyűjteményrészek 

illetve a mögöttük álló könyvgyűjtők felidézé- 

sére is. E két kötet, a szellemi, kulturális örökség 

(2002), s a mecénási, támogatói önzetlenség 

(2009) alapján egymás kiegészítésének tekint- 

hető. A Gyűjtők és gyűjtemények címet viselő 

„második” rész tartalmaz néhány, már koráb- 

ban megjelent, de ma is helytálló tanulmányt, 

amelyek érvényessége nem fakult, adataik pon- 

tossága nem sérült, – ám döntően e válogatás 

számára írt ismertetésekből áll. A kötetkezdő 

írások a legnagyobb alapítókról szólnak, majd 

azok a támogatók kerülnek sorra, akik a mai kü- 

löngyűjtemények állományához járultak hozzá 

jelentős mértékben. 

Somkuti Gabriella Széchényi Ferencről, Ber- 

lász Jenő Jankovich Miklósról és Illésházy Ist- 

vánról, Wix Györgyné pedig a kevésbé reflek- 

torfényben álló, ám azért a nemzeti könyvtárat 

gazdag adományokkal bővítő, 19. századi könyv- 

gyűjtőkről közöl összefoglalást. Széchényi, Jan- 

kovich és Illésházy a nemzeti könyvtár kezdeti 

gyűjteményének meghatározói voltak, a könyv- 

tártörténeti érdeklődés nem véletlenül fordul fe- 


