
alkotásként való értelmezését is lehetséges
nek tartja, becsülni tudja bennük az olvasót 
és az írói összekötő képességet s azt, hogy 
gondolkodásra ösztönöznek. De hogy a gon
dolkodást és az érvelést nem érzi elég erős
nek, elég megbízhatónak ezekben a „színes" 
írásokban, az bizonyos. 

Megismétlem: irodalomelméleti, poétikai 
jellegű munkákkal szemben j ogosnak érzem ezt 
a szigort, de a szépirodalmi művek kritikáját 
sokkal változatosabbnak képzelem a Tamás 
Attila bírálataiból kiolvasható eszménynél. 
Igaz, ő is elismeri másféle kritikák létjogát, 
de maga tartózkodik a művel való találkozás 
élményének tükrözésétől. Nemcsak a szemé
lyesség jegyeit szűri ki, de a közelítés, a nyo
mozás, a lényeghez hatolás dramaturgiá
jának izgalmat is eltünteti, ahol csak tudja. 

Olyan komolyan veszi önmagát s a kritika 
tudomány jellegét, hogy azt hiszi, maga elé 
mormolva is írhat, mivelhogy munkájában 
csak az igazság a fontos. Ahol átizzik sorain 
a megismerés személyiség-mozgósító szen
vedélye, mint a már említett helyeken, vagy 
a Kháron ladikjáról írott bírálat szép expo
zíciójában, ott mérhető igazán, mennyi belső 
gazdaságot kényszerít igájába a tudósi ob
jektivitás tiszteletreméltó fétise. 

Az eredmény azonban arra vall, hogy 
megtérül ez az áldozat, s ilyenképpen nem is 
áldozat, hanem alkat és szerep egymáshoz 
hangolódásának szerencsés megvalósulása, 
melynek problematikussága csak egy más
fajta alkat mérlegét hozza ilyen nyugtalan 
mozgásba. 

Kiss Ferenc 

FORMATEREMTŐ ELVEK A KÖLTŐI ALKOTÁSBAN 
Bp. 1971. Akadémiai K- 652 1. (Az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadvá
nyai 1.) 

1968-ban a frissen megalakult MTA Sti
lisztikai és Verstani Munkabizottsága a leg
időszerűbb feladatot hajtotta végre annak a 
tanácskozásnak megrendezésével, amelynek 
anyagát e kötet tartalmazza. A külföldön 
már jelentős múltra visszatekintő műköz-
pontú irányzatok a hatvanas évek közepén 
kezdtek behatolni a magyar tudományba, 
párhuzamosan a strukturális nyelvészet hazai 
kibontakozásával. Alapvető, a hazai kutatás 
jövőjét meghatározó feladat volt, hogy minél 
szélesebb körben megkíséreljük átültetni s 
egyben továbbfejleszteni a nemzetközi iro
dalomtudomány újabb módszereit, alkalmaz
ni s kamatoztatni eredményeit. A felhívás, 
mely előzetesen megadott szempont nélkül, 
sőt a módszertani sokirányúság elvárásával 
szólította fel az irodalomtudomány képvise
lőit, stilisztákat, irodalomtörténészeket, el
méleti kutatókat két egymástól igen elütő 
költemény (Babits: ősz és tavasz között, 
ill. Kassák: A ló maghal, a madarak kirepül
nek) elemzésére, interpretálására — nos, egy 
ilyen felhívás valóban alkalmas volt arra, 
hogy felkeltse a figyelmet és az érdeklődést, 
elindítson valamit, mozgásba hozza a tudo
mányos életet. 

Ha ez a gyűjtemény még a vitaülés évé
ben megjelenik, akkor talán ma már előbbre 
tartanánk, összehasonlításul a rokon disz
ciplína kínálkozik: strukturális nyelvtudo
mányunk ma már van, részletező és össze
foglaló művek megjelentek, az új tudomá
nyos műhelyek kialakultak. Az irodalom
tudományban ezzel szemben legfeljebb csak 
elszigetelt egyéni kísérletek, szétszórt, olykor 
eklektikus próbálkozások fedezhetők csak fel. 

Pedig ez a tanácskozás szinte valamennyi 

problémáját exponálta a modern irodalom
tudománynak. Technikai, metodikai és törté
neti megközelítéseken keresztül az irodalom 
ontológiájáig hatolt: eredményeit mérlegel
ve, azt hiszem, leghelyesebb, ha ezek rend
jében haladunk. 

Hogy milyen adatok azok, melyek alapján 
egy irodalmi művet elemezni lehet, csak 
századunkban vált elméletileg kérdésessé, 
s az probléma is, hogy milyen funkciót tu
lajdonítsunk az adatoknak: a gyakorlat itt 
nagy változatosságot produkált Lady Mac
beth gyermekei számának „kiderítésétől" a 
„Teljesség" és „Végtelenség" világérzésének 
kutatásáig. 

A vitaülés kellőképpen demonstrálta, hogy 
tudományos közvéleményünk ma már „adat"-
nak ilyen összefüggésben kizárólag a „belső" 
adalékokat tekinti: jól mutatta ezt az az 
általános (és indokolt) meghökkenés, mely 
a Kassák-vers egyik motívumának, a „nikkel 
szamovár"-nak „repülőgép"-pel való (külső 
szempont alapján történt) azonosítását fo
gadta. Kovalovszky Miklós cikke jó példát 
mutatott arra, hogy az életrajz, életrajzi 
regény csak annyiban szolgálhat adalékul 
egy vers elemzéséhez, hogy felhasználható 
egyes motívumok konnotaciós hátterének 
megvilágításához. 

Az adatok felhasználása, értelmezése, ma
gyarázata tekintetében már távolról sem ala
kult ki ilyesfajta hallgatólagos egyetértés. 
Pedig éppen ez a leglényegesebb kérdés: 
milyen célt szolgálnak a feltárt stilisztikai, 
poétikai, verselési sajátosságok? 

Rába György a Babits-vers leíró és ref
lexív rétegeinek gyakori egymásbajátszását, 
átfedését a költőnek azzal a szándékával ma-
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gyarázza, hogy a halálfélelem tudatállapotát 
érzékeltesse. Rónay György Kassák olyan 
eljárásait, mint a sűrítés, vágás, szimulta-
nizmus az emlékezés-folyamat hiteles ábrá
zolásának céljára vezeti vissza. Baránszky 
Jób László pedig egyenesen azon méri le a 
két mű esztétikai értékét, hogy melyik képes 
hitelesen ábrázolni valamely pszichológiai 
állapotot. E felfogás szerint a szöveg elemei 
a téma követelményei szerint rendeződnek 
el: a téma képviseli az esztétikai tartalmat, 
mely a többi formai elemet meghatározza. 
Nem véletlen, hogy a legszakszerűbben egy 
„par excellence" pszichológus, Földes Éva 
alkalmazta ezt az alapelvet, a Babits-vers-
ben ez elhárítás, a Kassák-versben pedig az 
identifikáció lelki folyamatát mutatván be 
mint a struktúrát megszervező központi 
tényezőt. 

A téma mint „formateremtő elv": nos, 
ez a múlt századi esztétikai gondolkodás 
vívmánya, mely elsősorban az „érzékletes
ségét" követelte meg az alkotásoktól. Egy tör
ténelem feletti, normatív esztétika ideája ez, 
mely nem képes lényegi, belső különbséget 
tenni azonos témát különböző korszakokban 
feldolgozó művek között, mely számára pl. 
Csokonai és Babits halálfélelmet tükröző 
műveiben a közös téma képezi a megragad
ható lényeget, míg az elválasztó tényezők 
akcidentálisak maradnak. Ne feledjük azon
ban Austin Warren megfigyelését: még a 
pszichológiailag igen „reális"-nak tűnő alko
tásokban sem jelenti a pszichikum ábrázolása 
a lelki folyamatok pontos reprodukálását — 
inkább egy olyan dramatizálásról van szó, 
mely valósághűnek hat. (Wellek—Warren: 
Az irodalom elmélete. Bp. 1972. 133.) Amel
lett ez az elmélet, s az ezen alapuló funkcio
nális elemzés az esztétikai értékelés szem
pontjából sem kielégítő, mivel az esztétiku
mot leszállítja egy adott költői idióma-kész-
let átlagos használatának szintjére. Nem 
véletlen, hogy már az első modern irodalom
elméleti iskola, az orosz formalisták csoportja, 
s az ő hatásukat tükröző más kutatók is 
éppen az „érzekletesség-esztétikával" szem
ben dolgozták ki álláspontjukat: az a meg
állapítás, melynek nevében pl. Baránszky 
Jób hiteltelennek s ezért csökkent értékűnek 
tekinti Babits versét, hogy ti. „ . . . a stílus, 
az életmű győz a lírai alkalom fölött..." — 
nos ez a minősítés Vigotszkijnál épp az esz
tétikum jelenlétét igazolta volna I 

Mindezek a megfontolások nem ismeretle
nek a hazai tudományos életben. Nem hiszem, 
hogy a vitaülés bármelyik résztvevője vál
lalta volna, hogy ő a témát tekinti a mű 
esztétikai tartalmának. Török Gábor nagyon 
világosan meg is fogalmazza: „Maga a szub
jektivitás a lírának nem célja, csak vonatko
zása, oldala, eszköze." A verselemzés gya
korlatának színvonala azonban oly nagy mér

tékben marad el (nemcsak nálunk I) az esz
tétikai elmélet színvonalától, hogy gyakranf 
úgy tűnik, e kettőnek semmi köze sincs egy
máshoz ! 

A két vers igen szerencsés kiválasztása 
már eleve arra inspirálta a kutatókat, hogy 
az irányzatok, a történeti fejlődés, korsza
kolás problémáját ne hagyják ki az elemzés
ből, így szóba került már a mű mögött meg
húzódó — a történeti folyamatok változásá
nak alávetett — szerzői világkép is, melyben 
sokkal több joggal gyanítható az esztétikai 
tartalom, mint a szűk tematikában. Ilyen 
irányú rendszeres vizsgálatot azonban csak 
két tanulmány tartalmaz. Szegedy-Maszák 
Mihály kitűnő elemzésében a diszkurzív- és 
a pszeudoszíntaxis közötti váltás leírása, s 
összekapcsolása a költészet korszakváltásai
val, megmutatja miképpen lehet meghalad
ni a funkcionális (téma központú) elemzést 
úgy, hogy az adatoknak a téma felé vezető 
funkcióját a világkép összefüggésébe ágyaz
zuk, másrészt más, a témán túl vezető funk
ciókat rendeljünk hozzájuk. Németh G. Béla 
pedig e vitaülés legkidolgozottabb, legegy
ségesebb s egyik legszínvonalasabb tanulmá
nyában széles hátterét rajzolja meg annak 
a világnézeti változásnak, mely a modern 
költészet alapját képezi, s minden adatát e 
valóban tartalmi szempont viszonylatában 
értelmezi. 

Sajnos, ez a történeti szemlélet a tanul
mányok egy részét csak annyiban befolyásolta, 
hogy az Ősz és tavasz között „hagyományos" 
kifejezésmódját Kassák „meghökkentő" köl
tői nyelvével vetették egybe. Volt, aki be 
is vallotta, hogy egyes motívumok összefüg
géseiről semmit sem tudna mondani, a puszta 
meghökkentő szándékot látja csak mögöt
tük működni. Roger Caillois Török Gábor 
által idézett szavaiból azonban egyértelműen 
világossá válik, hogy a jó művekben a pusz
tán meghökkentőnek látszó motívumokban 
sem a meghökkentés, hanem a rejtett össze
függéshálózat (a konnotációk hálózata) a 
lényeges. A konnotációk vizsgálatát (a „nik
kel szamovár"-ét) azonban Török Gábor is 
elhibázza. 

Az adatok funcionális és történeti értel
mezésén túl érvényesült egy harmadik irány
zat is, mely bizonyos elvont esztétikai tör
vényszerűségek érvényesülését kutatta a 
vizsgált szöveg elemei között. A modern 
verselemző iskolák többsége így jár el: az 
orosz és cseh formalisták az „aktualizáció", 
Vigotszkij „a téma megszüntetése", Jakob
son a „párhuzamosságok", más nyugati 
strukturalisták az „irónia" törvényszerűsé
geit elemzik ki a műből. Ez utóbbinak leány
ági rokona az „oszcilláció-elmélet", melyet 
leghatásosabban József Attila komplex képei 
című tanulmányában fejtett ki Hankiss Ele
mér, s melyet ezen a konferencián Széles 
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Klára igyekezett átgondolt és éppen ezért 
igen magas színvonalú tanulmányában igazol
ni. Az ő csoportosítása szerint a Kassák-vers 
motívumai egy összefüggő dinamikus hullám
zás résztvevői: minden a „realitás" szintjén 
egzisztáló motívumnak megvan a maga 
„szürreális" ellentétpárja, s köztük egy har
madik motívum képviseli a „híd"-at, a kö
zös szemléleti alapot, mely többnyire „da-
daista" jellegű. A „híd"-ban történik meg 
az „ellentétek közötti átcsapás", melyet 
Hankiss „síkváltás"-nak, „oszcillálás"-nak 
szokott nevezni. 

Az elemzésnek ez a szigorúan elvont, esz
tétikai nézőpontja azonban szintén nem 
bizonyul kielégítőnek: túlzottan általános
ságban tartott definíciója miatt minden bi
zonnyal bármely szövegben ki lehetne mutat
ni efféle „síkváltásokat", s így mint eszté
tikai kritérium erősen megkérdőjeleződik. 
Amikor pedig Széles Klára ugyanilyen dia
lektikus hármasságokkal próbál megragadni 
egy-egy szerzőt, ül. szerzők bizonyos cso
portjait, különösen szembetűnővé válik az 
eljárás kissé skolasztikus jellege. A legna
gyobb hiányossága a módszernek azonban az, 
hogy a motívumok közötti konkrét konnotá-
ciós kapcsolatokat csak igen kis mértékben 
kutatja, a verselemzés nem is igen igyekszik 
determináltként bemutatni az „önkényes", 
„meghökkentő" motívumokat. 

Az „elvont esztétikai" szempont legszél
sőségesebb álláspontját Martinkó András 
képviselte, aki egy hozzászólásában arra buz
dította a kutatókat, hogy gyűjtsék össze a 
„szép" formai elemeket (szerkezet, leírás, 
ábrázolás, mondat, hangzás, versforma), s 
ennek alapján próbálják leírni az „önmagá
ban szép" forma-modellt, melyet aztán az 
esztétikai értékelésnél mérceként lehetne 
használni. Hasonló szellemben fogant Vitá
nyi Iván elemzése, aki a vers szerkezetében 
az ,,aranymetszés"-arány megvalósulásának 
tulajdonított esztétikai jelentőséget. Ezek 
a nézetek annak a múlt századi pszichofizi-
kának az elméletét újítják föl, melynek 
nagyon jó kritikáját találhatjuk Vigotszkij-
nál — s minden olyan esztétikai elv, mely az 
esztétikumot a befogadó tudatában, a befo
gadó bizonyos lelkiállapotában, pszichés 
működésében véli megvalósulni, óhatatlanul 
ide torkollik. Az újabb elemzési irányza
tok éppen abban egyeznek meg, hogy 
az esztétikai minőséget nem az alkotó 
vagy a befogadó tudatában s nem is valami 
társadalmilag meghatározott etikai, szociális 
vagy történeti értékben, hanem magában a 
szöveg struktúrájában keresik. Nem véletlen, 
hogy a társtudomány, a strukturális nyelvé
szet képviselője, Szépe György eleve így 
közeledik a szépirodalomhoz. Világosan látja, 
hogy pl. a műfaji hovatartozást nem a kü
lönböző pszichológiai implikációk (szubjek

tivitás, objektivitás, kifejezés, ábrázolás stb.) 
döntik el, hanem pusztán a nyelvi struktúra: 
a próza és a vers különbsége eszerint nem 
más, mint „azonos mélyszerkezetből eltérő 
felszíni szerkezetekben történő transzfor
málás". S ennek alapján már választ lehet 
adni konkrét elemzési kérdésekre is: így 
kiderül, hogy A ló meghal, a madarak kire
pülnek nem pusztán tördelése vagy a szerző 
besorolása miatt vers, hanem azért, mert 
szövege közelebb áll a mélyszerkezethez, mint 
egy prózai alkotásé. A művet struktúrának 
tekintő felfogás alapján már két vers össze
hasonlításában is túl lehet lépni a „hagyo
mányos" — „meghökkentő" üres ellentét
párján: Török Gábor kitűnően állapítja meg, 
hogy mindkét vers erősen „szubjektív" jel
legű, de míg Babits a kifejezést az ábrázolás 
segítségével valósítja meg, Kassák ezt meg
kerüli, s a „belső beszéd", a „tudatkivetítés" 
eszközét használja (tehát a „mélyszerkezet"-
hez való közelítést). Igen örvendetes a nyel
vész és az irodalmár-nyelvész nézeteinek 
találkozása. 

A versekről a legtöbbet az a két tanul
mány mondta el, mely programszerűen a 
konnotációs kapcsolatok vizsgálatát állította 
előtérbe. Bernáth Árpád és Csúri Károly 
elemzéseiről van szó, melyek közül Bernáth 
Árpádé jelentőségében túlnő a vitaülés ke
retein: „embléma" és „motívum" meghatá
rozása fontos tudományos előfeltételét te
remti meg mindenfajta, a konnotációkra 
irányuló szövegelemzésnek. E fogalmakkal 
voltaképpen a konnotációk két típusát kü
löníti el: a „motivikus", szövegen belülre és 
a „szimbolikus", a szövegen kívülre vezető 
összefüggésekét. Elméletileg nagy jelentő
ségű alapelvet mond ki, mikor megállapítja, 
hogy egy irodalmi műben a „motívumszer
kezet" az elsődleges, az „emblémaszerkezet" 
csak azon keresztül tud érvényesülni. 

Bernáth Árpád és Csúri Károly e módszer 
hatékonyságát igazolta ezen a vitaülésen 
(s később a novellaelemző konferencián is). 
Az ülés mindkét olyan vitájában, melyben 
— kivételesen — végig irodalmi kérdésekről 
volt szó, Bernáth tudta kimondani a döntő 
szót, mivel olyan apparátus állt rendelke
zésére, mely alkalmas volt érdembeli adalé
kok felsorakoztatására, ő az egyetlen, aki 
Kassák „nikkel szamovár"-ját helyesen tudja 
a művön belül értelmezni, rámutatva a „fém-
madár"-ral való azonosulás konnotációs soro
zatára, s annak jelentőségére a szöveg jelen
téshálózatában. Eközben újabb elméleti ered
ményt is fel tud mutatni, megállapítva, hogy 
egy motívum konnotációs háttere mindig 
egy egész konnotációs hálózattal áll össze
függésben, s a kutatás során e hálózat felfej
tése a feladatunk. Ugyancsak meggyőző 
érveket hoz fel amellett, hogy az ősz és tavasz 
között végső soron nem a halál megnyugtató, 
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beletörődő, elfogadó, hanem éppen felkavaró, 
szorongásos ábrázolásai közé tartozik. Vita
partnere, Német G. Béla ugyanis kizárólag 
a „rájátszások", tehát a szimbolikus konno
tációk, az „emblémastruktúra" összefüg
géseit vizsgálta: Bernáth viszont a motivikus 
konnotációk („motívumok") analízisével bi
zonyítja, hogy a szövegen belüli kapcsolatok 
határozzák meg a szimbolikus konnotációk 
(az „emblémák", azaz utalások, példázatok) 
minőségét. Különösen bravúros e nemben 
az „asszony" motívum halál-konnotációjá-
nak tisztázása. 

Bernáth és Csúri elemzései azért hatéko-
konyak, mert tudatosan a konnotációs össze
függésekre koncentrálnak: ez az irányulás 
(és ez nagy eredménye ennek a konferenciá
nak) más hozzászólásokban is érvényesült 
több-kevesebb mértékben, s ennek sok értékes 
részeredmény köszönhető. A pszichológus 
Földes Éva a Babits-vers elemzésekor a 
költő bizonyos kulcskategóriái, a „meztelen
ség" és a „szégyen" felé vezető szimbolikus 
konnotációkra figyel fel: igen találó kiindu
lás, hogy a „halál" (ill. Németh G. Béla 
distinkciójával élve: a „meghalás") a „le-
meztelenífessel", a kiszolgáltatottsággal egy-
jelentésű. Szegedy-Maszák Mihály pedig egy 
hozzászólásában éppen a lényegre tapint, 
amikor kifejti, hogy ez a vers nem elsősorban 
a tematika miatt áraszt halál-hangulatot, 
hanem a konnotációs hálózat halál-utalásai 
révén. Egyébként ő az egyetlen, aki a „kon-
notáció" fogalmát nevén is nevezi. 

Bernáth tanulmányának egy mozzanata 
azonban arra is figyelmeztet, hogy a konno-
tációkkal végzett műveletek terén igen óva
tosnak kell lennünk. Egy helyen meggyőzően 
bizonyítja, hogy az „agyagos domb" motí
vuma konnotációs szinten azonosul a „ha
lott", a dombot belepő „sár", majd „hó" 
pedig a „dunna", ill. a „paplan" motívumá
val. Amikor tehát — folytatja — az ehhez 
tartozó hasonlatban a gyerek nem akar 
lefeküdni, a „paplan alá" bújni, akkor ez a 
halálfélelemmel egyjelentésű, hiszen nem akar 
„halott" lenni. Ez a következtetési forma a 
konnotációs kapcsolat racionalizálását jelenti: 
a konnotációs azonosítást logikai azonosítás
nak veszi, és ennek alapján végez művelete
ket a motívumokkal. Feltétlenül helytelen 
ez az eljárás, pedig jelen esetben az eredmény 
helytálló: ám ezt racionalizálás nélkül is lehe
tett volna bizonyítani, hiszen az „alvás" mo
tívuma (Paplan alá! Hajjcsi 1), mint „emblé
ma", eleve a halálra utal. 

A konnotációs kapcsolatok racinalizálására 
igen sok példa adódott a vitaülésen. Voigt 
Vilmos és Bécsy Tamás elemzése pedig szisz
tematikusan ezen az eljáráson alapult. Bécsy 
pl. másfajta összefüggést nem is vett figye
lembe az egyes motívumok között, mint a 
logikai azonosítást, így pl. a nyelvi formához 

kötött konnotációk nála számon kívül ma
radtak. 

A Babits-vers metrumáról - többen is (Né
meth G. Béla, Kecskés András és különösen 
Gáldi László) megállapították, hogy az egy 
régies halottsiratóval áll Összefüggésben: a 
verstörténeti vizsgálat tehát egy újabb szim
bolikus konnotációt tárt föl, ezúttal a hang
zás, a versforma kapcsán. Kecskés András 
megpróbált ezen túlmenő, motivikus konno-
tációkat keresni már a metrumban: a vers
tani séma alapján igyekezett a szöveg hangu
lati karakteret megragadni. Itt azonban 
metaforákba veszett: „kiszélesedő tempó"-t, 
„emelkedett nyugalmat", „bölcs mérték
tartást" emlegetett, holott metrumról lévén 
szó, legfeljebb a „gyors", „lassú", „egyenle
tes", „nem egyenletes" kategóriák lettek 
volna helyénvalóak. Több lehetőséggel biz
tatott, amikor a metrumot a konkrét, meg
valósult ritmussal vetette egybe: a feltárt 
adatokat azonban kizárólag funkcionálisan, 
a szöveg által bemutatott pszichológiai fo
lyamatokhoz kapcsolva értelmezte (pl. „az 
emelkedő sorkezdetek jajdulása"), melynek 
ki nem elégítő voltáról már ejtettük szót. 

Kecskés megpróbálkozik egzakt eljárá
sokkal, elsősorban a versdallam leírásában. 
Hiába végez azonban „objektív" számításo
kat, összehasonlításokat, ha a kiinduló adat
halmazt (a dallamvonal leírását) egy merőben 
szubjektív eljárással nyerte. A nyelvészek 
nagyon jól tudják, hogy egy mondat kimon
dása egyúttal annak értelmezését is jelenti. 
A Kecskés által leírt dallamvonal tehát 
egyben a szöveg interpretációját is magában 
foglalja. Arról nem is beszélve, hogy a „dal
lamvonal" már voltaképpen nem a nyelvi 
műalkotáshoz, hanem annak előadásához, 
tehát az előadóművészethez tartozik. Már
pedig az eredeti vers és annak egy előadása 
már más műalkotás, más művészeti ághoz is 
tartozik, a „szavalat" leírása nem azonos a 
„költemény" leírásával. A költő saját szöveg
mondása szintén nem igazít el e tekintetben, 
hiszen mint Szépe György rámutatott, a 
költő előadásában mindig található meta-
nyelvi kommentár, mely éppen a hanghordo
zást deformálja leginkább. 

Használhatóbbnak tűnik Kecskés kísér
lete a „hangsúlyfok" mérésére. Szellemes öt
letének az a gyengesége, hogy a hangsúly 
fokát egyelőre csak szubjektive tudja meg
állapítani. A strukturális nyelvtudomány fej-
lődete azonban ezen segíthet (L. Chomsky: 
A nyelv formális természete. 1967. In: A 
nyelvtudomány ma 238—243. 1.). 

A vers-zene vizsgálatában a versformán 
túl nemigen terjeszkedtek a vita résztvevői. 
Meglepő volt a statisztikai, akusztikai vizs
gálati módszerek hiánya, a hangszimbolikán 
alapuló kutatások elmaradását viszont a 
magam részéről örvendetesnek tartom. Min-
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denesetre épp ezen a területen vált különö
sen szembetűnővé a kutatási irányok elkü
lönültsége: a verstannal foglalkozók nemigen 
tudtak érdemben hozzászólni a versek sze
mantikus struktúrájához, míg a többi kutató 
(Németh G. Béla kivételével) nem is tartotta 
fontosnak, hogy a vers-zenével foglalkozzék. 

Számos probléma merült még föl a vita
ülésen, valamennyire nem is lehet egy recen
zió keretében kitérni. Az mindenesetre két
ségtelen, hogy a vitaülés — annak ellenére 
(vagy talán éppen azért), mert nem hozott 

Wagner, Dieter: Zur Biographie des Nicasius 
Ellebodius (+1577) und zu seinen „Notae" 
zu den aristotelischen Magna Moralia 
Heidelberg. 1973. (Sitzungsberichte der Hei
delberger Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse. Jg. 1973, 
5. Abh.) 42 1. 

Istvánffy Miklós epitáfiuma szerint Nica
sius Ellebodiust, a magyar földre vetődött 
flamand humanistát „Belgae, Germani, Pan-
nones, Ausonii" gyászolták korai halálakor. 
Azután egykettőre megfeledkeztek róla mind 
a négy nemzetnek a fiai: csaknem négyszáz 
évig alig-alig írták le a nevét. De éppen 
most egyszerre több helyen megindult az 
pdósság törlesztése. Miután Bemard Weinberg 
leihívta poétikájára a figyelmet (A History 
of Literary Criíicism in the Italian Renais
sance. Chicago. 1961, 519—523), nem én 
szenteltem az első önálló tanulmányt mun
kásságának — mint tévesen gondoltam —, 
hanem a német klasszika-filológus, Rudolf 
Kassel (Unbeachtete Renaissance- Emenda-
tionen zur aristotelischen Poetik, in: Rheini
sches Museum für Philologie, 105/1962, 
111 — 121), aki Ellebodius filológiai eredmé
nyeit Arisztotelész Poétiká-ja új kiadásában 
(Oxford, 1965) is értékesítette már. Ezután 
került csak sor Ellebodiusnak szentelt velen
cei (1970) és budapesti (1971) előadásaimra 
s azok megjelenésére (Nicasius Ellebodius 
és poétikája, ItK 1971, 24—34. „Reneszánsz 
Füzetek" 10. — Contributi alle relazioni 
padovane degli umanisti d'Ungheria: Nicasio 
Ellebodio e la sua attivitá filologka, in: 
Venezia e Ungheria nel Rinascimento, Firen
ze 1973, 317-333). Ezzel egyidőben egy fia
tal belga bizantinológus, Daniel Donnet javá
ban dolgozott már Ellebodiusnak Mikhaél 
Szünkellosz (760—846) grammatikai traktá-
tusához írt kommentárján, kiadva előbb 
Ellebodius tervezett Szünkellosz-kiadásának 
az előszavát (Une préface grecque inédite de 
Vhumaniste Nicaise van Ellebode, in: Huma-
nistica Lovaniensia, XXI 1972, 189—195), 
majd magát a kommentárt (Un travail 
inédit de Vhumaniste Nicaise van Ellebode: 
Notes sur le traité de grammaire de Michael 

megegyezést a vitatott kérdésekben — meg
felelt a várakozásnak. Kiderült, hogy kuta
tóink képesek műközpontú elemzésre, annak 
ellenére, hogy ennek a műfajnak irodalom
tudományunkban eleddig szinte semmi ha
gyománya nem volt. Ez a kötet jó alapját 
képezheti a további munkának, hiszen a 
bemutatott alapelvek és eljárások többsége 
alkalmas arra, hogy továbbfejlesztésre vagy 
továbbgondolásra késztesse a szakembereket. 

Kelemen Péter 
* 

le Syncelle, in: Bulletin de PInstitut Histori-
que Beige de Romé, XL1II/1973, 401-457). 
Mindkettőnktől függetlenül, munkánkról már 
csak a nyomdába adás után értesülve, írta 
meg az Arisztotelész-kutató Dieter Wagner 
most ismertetésre kerülő értekezését. 

A tanulmány nagyobb része a pozsonyi 
flamand tudós életéről és szellemi hagyaté
kának számbavételéről szól, a befejező rész 
pedig az arisztotelészi Magna moralia Elle
bodius által készített fordítását és a műhöz 
fűzött jegyzeteit értékeli. A magyar olvasó 
a legnagyobb örömmel és elismeréssel kell, 
hogy méltassa a német tudós munkáját. 
Nemcsak azért, mert művéből több lényeges 
új tényt megtudunk Ellebodius életéről, 
hanem azért is, mert a szerző a magyar 
forrásokat és szakirodalmat példás gondos
sággal felkutatta, világos képet rajzolt arról a 
szellemi környezetről, mely hősünket Magyar
országon körülvette, a kor magyar személyi
ségeiről pontosan tájékozódott és a magyar 
nyelvű szakmunkákat is mindig teljesen 
hibátlanul idézte. Egyes nehezebben hozzá
férhető vagy csak általam publikált hazai 
adatok érthető módon nála hiányoznak, az 
igazán lényeges ismereteknek azonban hiány
talanul birtokában van. Az Ellebodius-
életrajzot Wagner több fontos ponton teszi 
teljesebbé, különösen ifjú korát illetően. így 
kikövetkezteti, hogy 1535-ben kellett szü
letnie, amit az általam újabban Pozsonyban 
megtalált s nemsokára publikálásra kerülő 
sírfelirata teljes mértékben igazol. Megtud
juk Wagner tanulmányából, hogy Ellebodius 
1549-től 1555-ig a leuveni egyetemen, ettől 
kezdve pedig a római Collegium Germanicum-
Hungaricumban tanult, s innen került 1558-
ban az újjászervezett nagyszombati iskolába 
tanárnak. Igen értékesek azok az adatok, 
melyeket a szerző Ellebodius padovai isme
rőseiről, barátairól, levelező-partnereiről kö
zöl; Clusius levelezése alapján pedig Pozsony
ban vele élt fivéréről s könyvtárának sor
sáról (Radéczié lett) tájékoztat. 

Ellebodius műveit illetően Wagner is 
azokból az Ambrosiana-beli kéziratokból tá
jékozódott, melyeket tanulmányom végén 
felsoroltam. A sort azonban ki is egészíti a 
D 247 inf és az R 105 sup jelzetűekkel. Az 
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