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cén. Wittenbergben tanult. 1577 őszén Joachim 
Zinzendorf császári követ kíséretében utazott 
Konstantinápolyba. Útja során elsajátította az 
arab és a török nyelv alapjait és megismerkedett 
az iszlám vallással. 1584-ben tért vissza Prágába, 
az Anti-Alkoránt már ott állította össze. 1614-ben 
engedélyezték a kiadását, ami összefüggött a 
protestánsok javuló csehországi helyzetével. Bu-
dovec a rendi felkelés idején a téli király feltétlen 
híve volt. A fehérhegyi csatát követően elfogták, 
és 1621. június 21-én huszonhat társával együtt 
kivégezték.

Noha Budovec műve megírásakor fenyegető 
veszélynek érezte a török európai jelenlétét, poli-
tikai érdeklődését két egymással szorosan össze-
függő kérdés határozta meg: az egyik a protes-
tánsok helyzete a Habsburg Birodalomban, a 
másik a török európai térnyerése. Műve forrása-
ként Theodor Bibliander latin Korán-kiadását és a 
Bibliát használta fel. Elődjéhez hasonlóan össze-
vetette a Koránt és a Bibliát, nehogy az előbbi a 
vallások közötti hasonlóságok miatt vonzóvá vál-
jon a keresztény olvasók számára. Az Anti-Alko-
rán célja, hogy a törökkel harcoló keresztény vité-
zek számára iránymutatást adjon. Munkája az 
előszót követően három nagy fejezetre tagolódik. 
Műve bevezetőjében saját konstantinápolyi ta-
pasztalatait mondja el. Az első részben Biblian-
der latin nyelvű munkájáról ad cseh nyelvű ösz-
szefoglalást, amelyben ismerteti az iszlám vallás 
tételeit és bemutatja a Koránt. A második részben 
saját véleményét mondja el az iszlám vallásról. 
Ebben a fejezetben Budovec kitér a keresztények 
ellen felhozott muszlim vádakra, a felekezetek 
közötti ellentétekre és a Biblia-hamisítás vádjára. 
A harmadik fejezet több alfejezetből áll, az első 
az emberi történelmet egy nap történéseihez ha-
sonlóan huszonnégy órára osztja. A tizenkettedik 
órára helyezi Jézus születését, a huszonnegyedik 
órára Jézus második eljövetelét és a végítéletet. 
Budovec könyvét két bibliai idézettel zárja (Józs 
23, 14–16. és Iz 25, 7–8.). 1616-ban kiadta Circulus 
horologi lunaris et solaris című latin nyelvű művét, 
amelyben tartalmi és szövegszerű átfedések ta-
lálhatóak az Anti-Alkoránnal. Mindkét mű hitvé-
dő irat, amelyekben kifejeződik a szerző vélemé-
nye a végítélet napjának közeledtéről. Luther 
Márton és Philipp Melanchthon törökképe is szo-
rosan kapcsolódik ezekhez az elképzelésekhez. 
Budovec szemléletmódjára nagyobb hatással 

vannak a lutheri-melanchthoni hagyományok, 
mint a huszita tradíció.

A kötet második részében Kovács Eszter 
Dvorský és Budovec műveinek legjellemzőbb 
részleteit adja közre magyar fordításban. A kötet 
első részében kifejtett gondolatmenetet bemutató 
szövegrészeket gyűjtötte ki (Dvorský művéből az 
előszót követő 1–4., 10–12., 15., 18. és 25. könyvet, 
Budovec Korán-polemikájából pedig hosszabb- 
rövidebb egységeket).

Magyarországon nemrég Kecskeméti Gábor 
2007-ben megjelent, „A böcsületre kihaladott ékes 
és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retori-
kai hagyomány a 16–17. század fordulóján című 
monográfiája ismertette Václav Budovec életét, 
konstantinápolyi követi tevékenységét és a hu-
szonhét cseh vértanút övező legendát. A témá-
val kapcsolatos összefüggések szempontjából 
fontos megemlíteni Szörényi Lászlónak a 2008. 
évi akadémiai közgyűlésen Mátyás királyról el-
mondott előadását is, amelyben részletesen ele-
mezte II. Pius nevezetes levelét és annak politi-
kai hátterét. E kutatások eredményeit Kovács 
Eszter nem használta fel újonnan megjelent kö-
tetében.

A szerző nem törekedett arra, hogy a teljes-
ség igényével áttekintse Dvorský és Budovec te-
vékenységét és magyarországi kapcsolatait. Ehe-
lyett a török és az iszlám témájának megjelenését 
vizsgálta a 16–17. századi cseh irodalomban a két 
szerző Korán-polemikáján át. A kötet hiánypótló 
munka, mivel vizsgálata unikális módon a ma-
gyarországi irodalomtörténetben kevéssé ismert 
két cseh nyelvű Korán-cáfolat gondolatmeneté-
nek részletes bemutatására helyezi a hangsúlyt, 
és először ad közre a művekből hosszabb-rövi-
debb fordításokat magyarul.

Papp Ingrid

Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász 
Géza szerk., Programok és tanulmányok, FLEA 
(Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – 
Aufklärung), 6 (Szeged: JATE Press, 2017), 216.

A Szegedi Egyetem Francia Tanszéke által 
2012-ben elindított tudományos szakfolyóirat 
legújabb száma – Szász Géza előszavának címét 
átvéve – a felvilágosodás-kutatás új irányainak 
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bemutatására vállalkozik. Amint azt az előszó 
szerzője is hangsúlyozza, a kiadvány a tanulmá-
nyok sokféleségén keresztül az interdiszcipliná-
ris megközelítés melletti elköteleződést igyek-
szik demonstrálni, erre hivatott utalni a kötet cí-
mében szereplő „program” szó. Ezen elv mentén 
a huszonegy tanulmányt felvonultató kötet há-
rom részre tagolódik: a legnagyobbrészt francia 
tematikájú írások Irodalom és filozófia, Esztétika és 
művészetelmélet, Eszme- és művelődéstörténet cím-
szavak alatt szerepelnek. A sorozat elnevezésé-
ben négy nyelven is felvállalt eszmetörténeti kor-
szak, a felvilágosodás kronológiai határait tuda-
tosan kiterjesztő szemlélet magyarázza, hogy 
egyes tanulmányok kilépnek a 18. század kerete-
iből, visszanyúlnak a 17., sőt a 16. századig, illet-
ve átvezetnek a 19. századba. Ez az időbeni kiter-
jesztés, csakúgy, mint az interdiszciplináris meg-
közelítés, mindenképpen örvendetes, hiszen ref-
lektál az egyre inkább teret nyerő francia és an-
golszász gyakorlatra.

Az első nagy tematikus rész Albert Sándor 
Condillac nyelvfilozófiájáról írt tanulmányával in-
dul, melyben a szerző – Condillac munkásságá-
nak elemzésén túl – kiemeli a nyelvről való 18. 
századi gondolkodás nem kellőképpen elismert 
jelentőségét, s egyben hiányolja a legfontosabb 
szerzők műveinek magyar fordítását. Aradi Csen-
ge Eszter az angolszász eredetű kognitív metafo-
raelmélet tükrében elemzi Pascal és La Rochefou-
cauld műveit, és az interdiszciplináris vizsgálódás 
ezen új módszertani lehetőségével egyben illuszt-
rálja is a kötet programadó célkitűzését. Orbázi 
Melinda Lesage pikareszk regényeiről írt tanul-
mányának egyik fontos, újszerű eleme, hogy vizs-
gálatába bevonja az író elfeledett műveit is (Esteva-
nille Gonzalez, Le Bachelier de Salamanque). Ízelítőt 
kapunk még Penke Olga készülő monográfiájából, 
amely Magyar Voltaire címmel dolgozza fel a fran-
cia gondolkodó hazai recepciójának történetét. 
Átfogó tanulmányát egy rendkívül hasznos füg-
gelékkel, Voltaire magyar fordításainak időrendi 
táblázatával egészíti ki, melyben a kiadási év mel-
lett feltünteti a fordítót, illetve a szöveg műfaját és 
témáját. Az első tematikus rész lezárásaként Szé-
kesi Dóra különösen eredeti tanulmányát olvas-
hatjuk a francia „monstruosité”-fogalom magyar-
országi hatásáról.

A második tematikus egységre pozitív érte-
lemben nyomja rá bélyegét a nyitó tanulmányt 

jegyző Bartha-Kovács Katalinnak a 18. századi 
festészethez kötődő művészetelméleti munkás-
sága. Ő maga egy készülő Watteau-tanulmány-
kötet előszavával jelentkezett, melyben a „világ-
teremtő” festő 21. század eleji aktualitását emeli 
ki. Szól a Watteau-kötet írása során felmerülő 
kérdésekről, problémákról, az újszerű megköze-
lítés nehézségeiről. A továbbiakban Bartha-Ko-
vács Katalin három tanítványának írásait olvas-
hatjuk: Molnár Luca rendkívül eredeti témához 
nyúlt, amennyiben Watteau művészetét veti ösz-
sze a festőről szóló 18–19. századi költemények-
kel. Prohászka Erzsébet munkáját egy igazságta-
lanul lenézett, de az utóbbi időben újra felfede-
zett területnek szenteli, tanulmánya ugyanis a 
társadalmi viszonyok tükröződését vizsgálja a 
„kis műfajok” kategóriájába tartozó 17–18. száza-
di zsáner- és portréfestészetben. Részben a festé-
szet műfajánál maradva, Szabolcs Enikő az elő-
zőnél jóval kurrensebb témával, a romok poétiká-
jával foglalkozik, Diderot-tól Chateaubriand-ig 
vizsgálva ezt a fontos képzőművészeti és irodal-
mi toposzt. A második tematikus részben kapott 
helyet Fogarasi György tanulmánya, melyben a 
18. századi esztétikai gondolkodásban központi 
szerepet játszó „fenséges” fogalom korabeli brit 
elméleteit tekinti át, míg Ocsovai Dóra a víz 18. 
századi szimbólumrendszeréről írt doktori disz-
szertációjának főbb téziseit és elemzési szem-
pontjait foglalja össze, és felvázol egyéb lehetsé-
ges, szintén a víz szimbolikájához kapcsolódó 
kutatási irányokat.

Az eszme- és művelődéstörténettel foglalko-
zó utolsó rész mutatja a tematikai szempontból 
legváltozatosabb képet. Balázs Péternek a belga 
nemzettudat kialakulásáról szóló tanulmánya 
egy készülő és magyar nyelven hiánypótló műbe 
nyújt bepillantást. Hasonlóan hiánypótló Kovács 
Eszter Madame du Châtelet-nek, a francia felvi-
lágosodás itthon kevéssé ismert alakjának szen-
telt írása, illetve Granasztói Olga érdekes kultúr- 
és társadalomtörténeti tanulmánya a 18. század 
végi német származású magyarországi könyvke-
reskedőkről, melyben bemutatja e réteg kulcssze-
repét a „külföldi, modern, szekularizálódott iro-
dalom” hazai terjesztésében. Az utazási irodalom 
erősebben reprezentált témakörébe tartozik 
Gausz Ildikó írása az első nyomtatott francia úti-
könyvről, illetve Sulyok Anita Casanova-tanul-
mánya, melyben a velencei kalandort utazóként, 
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útleíróként tárgyalja. Szász Géza a – 19. századra 
klisévé váló – konstantinápolyi utazás Magyaror-
szágot érintő szakaszáról szóló irodalom bemu-
tatására vállalkozott. A tisztán történelmi tárgyú 
írások közé tartozik Hegyi Ádám tanulmánya a 
18. századi Békés megyei hétköznapi élet egy-
háztörténeti forrásairól, Péter Róbert írása a sza-
badkőművesség kutatásának új irányairól, Tóth 
Ferenc tanulmánya, amely a történettudomány új 
eredményeire támaszkodva tekinti át Bercsényi 
László életútját, illetve Vajda Zoltán írása az ame-
rikai fehér nők közötti osztálykülönbségekről 
Thomas Jefferson értelmezésében.

Végezetül mindenképpen kiemelendő e több 
éve létező tudományos fórum egyik jelentős ér-
deme, mégpedig az, hogy megnyilvánulási lehe-
tőséget kínál ifjú kutatóknak is, így a legújabb 
kötet szerzői között a szegedi Francia Tanszék és 
más intézmények oktatóin kívül ismét szerepel-
nek a francia irodalmi doktori program hallgatói, 
elismerést érdemlő, rendkívül színvonalas tanul-
mányokkal.

Cseppentő István

Réka Lengyel, Gábor Tüskés ed., Learned 
Societies, Freemasonry, Sciences and Literature 
in 18th-Century Hungary. A Collection of Do-
cuments and Sources (Budapest: MTA Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont Irodalomtudo-
mányi Intézete, 2017), 247.

A 18. század közepétől kezdődően néhány 
magyarországi tudós, írói csoport vagy akár 
egyetemi oktató számára sürgető kérdéssé vált a 
tudományos munka intézményesítése, nem csu-
pán az egymástól távol levő kutatói életművek 
központosítása, hanem a tudományos gondolko-
dás legitimitásának biztosítása céljából is. Ha a 
magyar felvilágosodás egyik legfontosabb törek-
vésének ezt az intézményesítést tekintjük, akkor 
talán joggal beszélhetünk a felvilágosodás-pro-
jekt kudarcáról, hiszen a 18. század végén, a 19. 
század legelején csak ideiglenesen működhetett 
egy-egy ilyen tudós társaság, és annak ellenére, 
hogy a 19. század harmincas éveiben végre meg-
alakul, és azóta folyamatosan működik a Magyar 
Tudományos Akadémia, a tudományos gondol-
kodás hasznossága időről-időre megkérdőjelező-

dik, a tudományos intézmények léte pedig ve-
szélybe kerül. Hogy mennyire nehéz tudomá-
nyos innovációkat felmutatni egy intézmények 
nélküli társadalomban, arra jó példa volt a 2017 
októberében megrendezett Aufgeklärte Sozietäten, 
Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa című 
konferencia és a Fénykeresők. Felvilágosult társasá-
gok, irodalom és tudomány Közép-Európában című 
kiállítás, mely az MTA Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpont Irodalomtudományi Intézetének 
XVIII. Századi Osztálya és a Magyar Nemzeti 
Múzeum együttműködésében, a Humboldt Stif-
tung támogatásával jöhetett létre. A konferencia 
kísérőkötete volt a fenti nagyon értékes forráski-
advány Lengyel Réka és Tüskés Gábor szerkesz-
tésében, valamint ugyancsak ekkor jelent meg a 
kiállítás katalógusa is.

Ahogyan a konferenciának, úgy ennek a kö-
tetnek is jól kitapintható célja, hogy a magyar 
törekvéseket elhelyezze az európai folyamatok-
ban, hogy rávilágítson arra, hogy ezek a terve-
zetek egy alapvetően európai felvilágosult gon-
dolkodási stratégia adaptálásai voltak a magyar 
viszonyokra. Míg a magyar kutatás folyamato-
san hivatkozott az európai párhuzamokra, a né-
met, francia vagy angol szakirodalomban a leg-
ritkább esetben találkozunk azzal a jelenséggel, 
hogy referenciaként magyar próbálkozásokat 
említene meg. Ezért is üdvözlendő a törekvés, 
hogy a gyakran kéziratban maradt, vagy a nyel-
vi elszigeteltség miatt ismeretlenül heverő szö-
vegeket most bekapcsolják a nemzetközi szak-
irodalomba.

A kötet két fő részre oszlik, az első fejezet az 
akadémiai mozgalom és tudós társaságok törté-
netének tizenhét forrásszövegét, a második pe-
dig a szabadkőművesség magyarországi történe-
téhez köthető tizenhárom textusát tartalmazza. 
Vannak itt programszövegek, tervezetek, beszé-
dek, levelezésrészletek, jelentések és regényrész-
let is, tehát nem a műfaji koherencia, hanem a 
tematika határozta meg a szerkesztők választá-
sait. Az átláthatóság természetesen korlátokat 
szabott, mégis megpróbáltak teljességre töreked-
ni: a szövegek időbeli szórása a 18. század har-
mincas éveitől a századvégig tart, és térben is át-
fogja a Marosvásárhelytől Bécsig terjedő kelet- 
nyugati tengelyt. A kötet minden bizonnyal lát-
hatóvá kívánja tenni azt a bizonytalanságot is, 
ami az egyes tudós társaságok nyelvválasztását 
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