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Többszerzős zsolnai tanulmánykötet nyitotta 
meg a közelmúltban azon kiadványok sorát, ame-
lyek – a kötet ismétlődő szófordulatának és a mai 
szlovákiai tudományos közbeszédnek megfelelően 
– „a mai Szlovákia területén” folyt tudományos 
kommunikációt kívánják bemutatni az 1500–1800 
közötti időszakban. A gyűjtemény a bevezetést kö-
vetően hét tanulmányban vizsgálja a 16–18. szá-
zadban a Magyar Királyság északi területén foly-
tatott (a szerzők szerint ezért: szlovák) tudós leve-
lezést Európa legfontosabb kulturális, politikai, 
gazdasági és tudományos központjaival, valamint 
a szlovák értelmiségi réteg helyét az európai értel-
miségi kapcsolatrendszerben.

A tanulmánykötetet Jarmila Majerová tanul-
mánya nyitja, amely részletezi a res publica littera-
ria fogalmának 15. századi megjelenését, a tudós 
közösségek vallási és politikai ellentéteken felüle-
melkedő tevékenységének formálódását és válto-
zásait a 15. századtól egészen a 21. századig. En-
nek feltérképezésére zajlott 2015–2018 között a 
COST IS1310 Reassembling the Republic of Let-
ters 1500–1800 nevű európai kezdeményezés, 
amelybe a szlovák kutatók is bekapcsolódtak, és 
létrehozták a most megindított sorozat hátterét 
adó INDED (Intelektuálne dedičstvo a vedecká ko-
munikácia 1500–1800) projektet. Legfőbb céljuk, 
hogy összegyűjtsék és digitalizálják a szlovák(iai) 
értelmiségi réteghez köthető olyan leveleket, 
amelyek tudománnyal, kultúrával, politikával, 
gazdasággal és iskoláztatással foglalkoznak. Eva 
Augustínová például Rimay irodalmi és kulturális 
kapcsolatait vizsgálja a 17. század első évtizedei-
ben, így Balassi Bálinttal és Karel ze Žerotínnal 
folytatott levelezését, továbbá fontos összekötte-
téseit magyar uralkodókkal és főurakkal, például 
II. Mátyással és Illésházy Istvánnal. A tanulmány 
döntően olyan dokumentumokra támaszkodik, 
amelyek Ipolyi (a kötetben mindvégig: Ipo-
lyi-Stummer) Arnold 1887. évi kiadása óta isme-
retesek. A  következő írás szerzője szintén Au-
gustínová, aki a 17. század első két évtizedének 
korrespondenciáját vizsgálja Thurzó György és 
fia, Imre között, továbbá a wittenbergi egyetem-

mel váltott leveleiket és a támogatásukkal ott ta-
nuló diákok leveleit, amelyeket a szerző a szegedi 
oktatástörténeti munkaközösség 1989-ben indult 
Fontes rerum scholasticarum című forrásközlő soro-
zatának nyitókötetéből ismer. A következő tanul-
mányban Eva Kowalská az 1674-es vésztörvény-
szék után Magyarországról kiutasított protestáns 
prédikátorok helyzetét bemutató, megmentésüket 
és támogatásukat elősegítő leveleket dolgozza fel: 
Philipp Jacob Spener levelezését, az I. Lipót 
meggyőzésére írott diplomáciai leveleket és az 
exulánsok közötti levélváltásokat. Az utóbbiak 
közül a Juraj Láni környezetében kialakult levele-
zésre összpontosít. Az 1674-es eseményeket el-
szenvedő protestáns prédikátorok nem voltak 
egységesek. Komoly konfliktusok alakultak ki a 
reverzálist aláíró és gályarabságot elszenvedő, 
majd a rabságot elszenvedő és a gályák elől elme-
nekülő prédikátorok között, így Lánit is gyakran 
illették kritikával szökése miatt, ennek következ-
ményeként pedig kiterjedt levelezés jött létre a 
prédikátort védelmezők és támadók között. A me-
nekült prédikátorok számos levelet írtak Magyar-
országon maradt hozzátartozóiknak, amelyek 
pontos képet adnak a Láni körüli vitákról, az exu-
lánsok helyzetéről és a befogadó közösségek hol 
kedvező, hol pedig ellenséges magatartásáról. 
Kowalská tanulmányához S. Varga Katalin 2002-
ben megjelent szövegkiadását, Spener 1992-ben 
Johannes Wallmann által kiadott levelezését és 
lengyel levéltári forrásokat használt fel. A követ-
kező tanulmány Marián Grupač írása, amelyben a 
bécsi királyi könyvtár igazgatójának, Adam Fran-
tišek Kollárnak (1718–1783) a levelezését mutatja 
be a korszak jelentős személyiségeivel, például Bél 
Mátyás fiával, Karl Andreas (a kiadványban: Ka-
rol Ondrej) Bellel, aki Kollár segítségét kérte 
édesapja kéziratos hagyatékának kiadásában. 
A  tanulmányíró nagy súlyt fektet Magyarország 
18. századi helyzetének a bemutatására, a magyar 
rendek és Mária Terézia viszonyára, az uralkodó 
és Kollár között kialakult személyes jó kapcsolat 
bizonyítására. Kollár a pánszláv ideológia képvi-
selője volt, és a könyvtárban betöltött vezető sze-
repét a szlovák érdekek és ügyek előmozdításának 
érdekében kamatoztatta. Grupač messzemenően 
Soós István a Magyarországi tudósok levelezése 
című budapesti, sorozatban megjelent szövegki-
adását (2000) használja fel. A  következő tanul-
mányban Ivona Kollárová Kant írásainak eltérő 

Helikon_2021_4_Könyv.indb   702Helikon_2021_4_Könyv.indb   702 2022. 03. 01.   12:17:032022. 03. 01.   12:17:03



KÖNYVEK 703

magyarországi fogadtatását mutatja be a jakobi-
nus mozgalom időszakában és az azt követő idők-
ben. E tanulmány a Bölcsészettudományi Kutató-
központ Filozófiai Intézetének kutatásaival mutat 
párhuzamokat, hiszen a Kant-recepció fontos ré-
szét képezi a magyarországi filozófia ott megírás-
ra kerülő történetének. A kötet utolsó tanulmánya 
Veronika Murgašová írása, amely a Szlovákiában 
zajló digitalizációs törekvéseket és folyamatokat 
ismerteti a Zsolnai Egyetemen megvalósuló Pamäť 
Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, 
ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého de-
dičstva projekt keretében.

A  tanulmánykötet írásai bemutatják, hogy 
milyen módon kapcsolódtak be a mai Szlovákia 
területén élő kora újkori értelmiségiek az európai 
irodalomba és tudományba, és hogyan váltak ré-
szévé az európai értelmiségi kapcsolatrendszer-
nek. E folyamatok mai megfelelőjének tekinthető 
a szlovák irodalom- és történettudomány dinami-
zálódása az európai kulturális örökség védelmé-
ben. E szerveződésnek ugyancsak nyilvánvaló a 
magyarországi párhuzama: a Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézeté-
nek koordináló szerepe a 2017–2019 között meg-
valósított Arany János Emlékév nagyszabású dig-
italizációs projektjének konzorciumvezetése által 
vált először nyilvánvalóvá, azóta pedig a Digitális 
Örökség Nemzeti Laboratórium keretébe foglalt 
intézeti szerepvállalás révén erősödött meg. Ör-
vendetes fejlemény lesz, ha a szlovákiai digitalizá-
ció oly mértékben előrehalad, hogy levéltári és 
kézirattári gyűjteményeik – Arany kéziratainak 
magyarországi portáljához hasonlóan – a kutatás 
rendelkezésére tudnak majd állni, és a szlovák tör-
ténet-, művelődéstörténet- és irodalomtudo-
mányt – a ma kézenfekvően elérhető magyaror-
szági forráskiadások mellett – saját kultúrjavaik 
fokozódó mértékű ismeretével és felhasználásával 
termékenyíthetik meg.

papp ingrid

Alice cadeddu, Claudia junK und Thomas F. 
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Beiträge zur aktuellen internationalen Rezeption von 
Erich Maria Remarque. Erich Maria Remarque 
 Jahrbuch – Yearbook XXX. Göttingen: V&R 
unipress, 2020. 268.

Osnabrückben működik az Erich Maria Re-
marque-Friedenszentrum, amely az író életével, 
életművével kapcsolatos kutatások központja. 
Szerteágazó tevékenységük egyik eredménye a 
Remarque-évkönyv, melynek legutóbbi számát az 
író nemzetközi recepciójának szentelték.

Bevezetőként Sebastian Ritscher, a zürichi 
Mohrbooks ügynökség tulajdonosa néhány érde-
kes statisztikai adattal szolgál Remarque könyvei-
nek kiadásaival kapcsolatosan. Ők kezelik ugyanis 
a szerzői jogokat érintő ügyeket. Írásából kiderül 
például, hogy az ezredforduló óta a legtöbbet ki-
adott és fordított mű – nem meglepő módon – a 
Nyugaton a helyzet változatlan negyvenegy fordítás-
sal. Ami a nyelvek szerinti megoszlást illeti, az 
orosz fordítási szerződések állnak az első helyen, a 
magyarok a nyolcadikon. Az első tíz helyből 
egyébként nyolcat a volt szocialista országok nyel-
vei foglalják el, de összességében is ezen országok 
nyelvei vannak felülreprezentálva. 

Uwe Zagratzki az egyesült államokbeli recep-
ciót tekinti át. Remarque-nak itt máig tartó sikere 
van, ami nem meglepő, hiszen 1939-től itt élt és itt 
filmesítették meg 1930-ban háborúellenes regé-
nyét. A film két Oscar-díjat kapott és később még 
jó néhány művét vitték filmre az USA-ban. Sven 
Steinberg a Nyugaton a helyzet változatlan kanadai 
angol nyelvű sajtóvisszhangját foglalja össze az 
1920-as évektől. A recepció 1929-ben kezdődött a 
mű kiadásával és alapvetően pozitív kritikájával. 
A regény a II. világháború után gyakran szolgált 
összehasonlítási alapként más szerzők hasonló té-
májú műveinek bírálatakor, később pedig része lett 
a kanadai emlékezéskultúrának is. Ana R. Calero 
Valera a Nyugaton a helyzet változatlan két háború 
közötti spanyolországi fogadtatását elemezve 
megállapítja, hogy mind a regény, mind a film si-
keres volt, bár voltak kritikus hangok is. Emad 
Ghanim tanulmányából megtudjuk, hogy az euró-
pai irodalmakhoz képest a német irodalom recep-
ciója viszonylag későn kezdődött az arab világban, 
ám a Nyugaton a helyzet változatlan már 1929-ben 
megjelent Irakban, ami aztán Remarque-hullámot 
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