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Egy újabb kutatási irány 

Az ars combinatoria és a 17. századi grammatika, retorika és poétika kapcsolatára a 
régi magyar irodalomtörténeti kutatások eddig nem fektettek kellő hangsúlyt. A Tarnai 
Andor és Bán Imre által kezdeményezett kritikatörténeti kutatások főként az arisztote-
liánus-ciceroniánus, illetve újabban a rámista tradíció hazai recepciójára koncentráltak.1 

Úgy vélem azonban, hogy a Kecskeméti Gábor által felvetett történeti kommunikációel
méleti modell feltétlenül megköveteli több olyan korabeli szinkretikus törekvés vizsgála
tát is, mint például a lullizmus." A Horváth Iván indította Nem arisztotelészi poétikák 
című kutatószeminárium már 1995 ősze óta több ülésszakot is szentelt a témának,3 ám 
mind ez idáig jogosnak tűnt Kecskeméti ellenvetése, miszerint a kombinatorikus modell 
„beható ismerete inkább egy intellektuális elit igen zárt köréhez köthető, s jelentőségének 

* A tanulmány megírásának idején a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány és a Ruprecht Karls 
Universität Heidelberg ösztöndíjasa voltam. Köszönettel tartozom továbbá a Heidelbergi Egyetemi Könyvtár 
munkatársainak és heidelbergi barátaimnak, Geraldine-nak, Tamarának és Tevelinek. Végül, de nem utolsó 
sorban mesteremnek, Horváth Ivánnak és szemináriumi társaimnak, különösen Balogh Endrének, Benits 
Péternek, Dobolán Katinak, Hegedűs Bélának, Láng Benedeknek és Szabados Imrének. 

1 Pl. BARTÓK István, XVII. századi logikai és retorikai irodalmunk kritikatörténeti tanulságai, ItK, 1991, 
1-24; Uö., A humanizmustól a klasszicizmus felé: Molnár Gergely grammatikájának 1700 előtti kiadásairól, 
MKsz, 1995, 349-360; Uő., Valami a metaplasmusról, ItK, 1995, 577-585; Uő., Bisterfeld gyulafehérvári 
ars concionandija, ItK, 1997, 550-556; KECSKEMÉTI Gábor, A történeti kommunikációelmélet lehetőségei, 
ItK, 1995, 561-576; Uő., Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. szá
zadban, Bp., 1998 (História Litteraria, 5). 

2 „...Működésük mikéntjéről tett észrevételeik nem tárhatók fel, nem érthetők meg, ha az irodalomelméleti 
jellegű tudományok keretein belül maradunk, hanem komplex művelődés- és eszmetörténeti szemléletre van 
szükség, beleértve a világ megismerhetőségéről, a felismert tények közölhetőségéről, kimondhatóságáról, a 
közlés és az ismeret, a közlés és a valóság adekvát megfeleléséről, a közlés értelméről, céljáról tett megállapí
tások feltárását. Mindezzel már az ismeretelmélet, a filozófia, a teológia kérdéseinél, ezeknek a közlést bármi
lyen szempontból befolyásoló tételezéseinek és megállapításainak figyelembevételénél járunk." KECSKEMÉTI, 
A történeti kommunikációelmélet lehetőségei, i. m., 562. 

3 Régi modernek: Matematikai poétikák a középkortól a felvilágosodásig, Visegrád, 1995. november 8-
12. (tudományos ülésszak a Centre de Hautes Etudes de la Renaissance szervezésében). A konferencia előadá
sai sugárlemezen jelentek meg: ABCD 1996/1-2. La poésie dans le contexte de la science, Budapest, 1996. 
november 21. (nemzetközi tudományos ülésszak a Centre de Hautes Etudes de la Renaissance szervezésében). 
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következetes végiggondolásához és belátásához valószínűleg ennek tagjai közül is vajmi 
kevesen juthattak el".4 Kutatásaim az utóbbi időben azonban egyre több új adatot hoztak 
a felszínre a hazai Lullus-recepcióval - elsősorban a Herbornból érkező Johann Heinrich 
Alsted tevékenységével - kapcsolatban, melyek a téma újragondolására ösztönöznek. 

A probléma kutatásának rendkívül fontos forrásai Alsted Gyulafehérvárott kiadott 
grammatikai tárgyú nyomtatványai, különösen a latin, görög és héber-káldeus rudimen
ták. A latin változat például a 18. század végéig számos kiadást megélt Erdélyben, illetve 
a történeti Magyarország más területein.5 Amennyiben belátjuk, hogy e könyvek az ars 
combinatoria jegyében születtek, úgy feltétlenül módosítanunk kell elképzelésünket a 
kombinatorikus modell hazai befogadóinak számával és összetételével kapcsolatban. 

4 KECSKEMÉTI Gábor, Válasz Bitskey István és Horváth Iván kandidátusi értekezésemről írott opponensi 
véleményére, kézirat, Bp., 1997, 2. 

5 J. H. ALSTED, Rudimenta linguae latináé..., Albae-Iuliae, 1634 (RMNy 1580, OSZK: FM2/4409); 
Rudimenta linguae graecae..., Albae-Iuliae, 1634 (RMNy 1579, OSZK: xerox a Debreceni Ref. Koll. könyv
tárának példányáról); Latium in nuce... (v. Rudimenta Lexici Latint...), Alba-Iuliae, 1635 (RMNy 1608, 
OSZK: FM2/257); Rudimenta linguae Hebraicae et Chaldaicae..., Albae-Iuliae, 1635 (RMNy 1609). 

A Rudimenta linguae latináé kiadásai az OSZK, az RMNy és Jörg Jungmayr adatai alapján: 

RMNy v. OSZK v. 
Müneh. Kat. 

kiadás éve kiadó kiadás helye Jörg JUNGMAYR 

RMNy 1580 1634 Albae Juliae 
RMNy 1610 1635 Albae Juliae A 53.01 

1640 Albae Juliae A 53.02 
1667 Samuel Brewer Leutschoviae A 53.03 

ILL. lat. 314 1722 Sámuel Telegdi Pap Claudiopoli A 53.04 
ILL. lat. 318, OSZK 
806.065 

1756 Gregorius Kállay Debrecen A 53.05 

IL L. lat. 324 1771 Joannes Michael Lan
derer 

Posonii A 53.06 

OSZK 816.842 1772 Stephanus Margitai Debrecen 
OSZK 308.121 1773 J. M. L. Posonii A 53.07 
II. L. lat. 327 1780 S. M. Debrecen A 53.08 
IL L. lat. 330 1782 Franciscus Ignatius 

Ambro 
Vác A 53.09 

II. L. lat. 333 1782 J. M. L. Posonii et Cassoviae A53.10 
II. L. lat. 336 1797 J. M. L. Posonii et Pestini A53.ll 

JUNGMAYR bibliográfiáját az Alsted-enciklopédia hasonmás kiadásához csatolta: Johann Heinrich ALSTED, 
Encyclopaedia septem tomis distincta..., Herborn, 1630; Faksimile-Neudruck mit einem Vorwort von 
Wilhelm SCHMIDT-BlGGEMANN, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1989, xix-xxxiii. Arra, hogy Alsted latin gramma
tikái Molnár Gergely kézikönyvei mellett a legtöbbet kiadott tankönyvek voltak, már BARTÓK is utal Valami a 
metaplasmusról című cikkében, i. m., 581. Lásd még Uő., A humanizmustól a klasszicizmus felé..., i. m. 
Alsted grammatikai tárgyú, gyulafehérvári kiadványairól lásd még BARTÓK István, Alsted feltételezhető 
gyulafehérvári nyelvtana, MKsz, 1996, 96-97. A rudimenták és a mnemotechnika kapcsolatára már Kvacsala 
is felhívta a figyelmet, vö. Johann KVACSALA, Johann Heinrich Alsted, Ungarische Revue, 9(1889), 653. 
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Bartók István Bisterfeld ars concionandijaról írott újabb tanulmányában szintén utal 
arra, hogy több figyelmet kell fordítanunk a korabeli „német közvetítés irodalomelméleti 
vonatkozásaira". Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a herborni tudósok Gyulafehér
váron kiadott grammatikai, poétikai és logikai tankönyvei „világosan mutatják, kinél 
hogyan valósultak meg a szinkretikus törekvések." Bartók arra is felhívja a figyelmünket, 
hogy az erdélyi tankönyvek tágabb kontextusát is vizsgálnunk kell, különösen „érdekes 
lehet azoknak a külföldön megjelent műveiknek a vizsgálata, amelyekben a szerzők 
részletesebben fejtik ki rendszerüket, mint az erdélyi diákok használatára összeállított 
kompendiumokban".6 

A fentiek szellemében kívánom tehát bemutatni a korabeli elemi grammatikaoktatás és 
az ars combinatoria kapcsolatát Alsted tankönyveiben. A kombinatorikus modell, tehát a 
17. századi magyar lullizmus vizsgálatával csatlakozni szeretnék Bartók és Kecskeméti 
kritikatörténeti kutatásaihoz, remélve, hogy az újabb szempont felvetésével még transz-
parensebb képet kaphatunk a korszak irodalomelméletéről. 

A rudimenták új megvilágítása a nemzetközi Alsted-kutatás számára is fontos lehet. 
Schmidt-Biggemann, Michel és Evans is megegyeznek abban, hogy Alsted 1618 után 
(Erdélyben kiváltképpen) egyre inkább visszavonul a szinkretikus, heterodox teóriák, így 
a lullizmus alkalmazásától is. Kései Alsted-publikációk egyértelmű kapcsolata az ars 
combinatorial^ nyilvánvalóan módosítja ezt a felfogást. 

Alsted és a szinkretikus tanok 

A külföldi szakirodalom számára evidencia, hogy Alsted számos szinkretikus és her
metikus teóriát ismert és alkalmazott.8 

Lássunk néhány erre vonatkozó utalást, a teljesség igénye nélkül. Közismert, hogy 
szerzőnk enciklopédiaprogramjának első korszakát jelentős mértékben meghatározta az 

f' BARTÓK, Bisterfeld gyulafehérvári ars concionandija, i, m., 550. 
7 Wilhelm SCHMIDT-BIGGEMANN, Topica universalis: Eine Modellgeschichte humanistischer und ba

rocker Wissenschaft, Hamburg, 1983, 103; Walter MICHEL, Der Herborner Philosoph J. H. Alsted und die 
Tradition, Inaugural-Dissertation, Frankfurt am Main, 1969, 14; Robert J. W. EVANS, Alsted Erdélyben, 
Korunk, 1973, 1910-1911. 

8 L. E. LOEMKER, Leibniz and the Herborn Encyclopedists, Journal of the History of Ideas, 22(1961), 
323-338; Alois MADRE, Raimundus Lullus und Johann Heinrich Alsted, Estudios Lullianos, 4(1960), 167-
180; R. J. W. EVANS, Rudolf II and His World, Oxford, 1973, 283; Frances A. YATES, The Art of Memory, 
London, 1992, 362, 367; SCHMIDT-BIGGEMANN, i. m., 100-139; MICHEL, i. m.; Umberto ECO, The Search for 
the Perfect Language, London, 1993, 132 (magyarul: A tökéletes nyelv keresése, Bp., 1998); Paolo ROSSI, 
Clavis universalis: Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Milano-Napoli, 1959, 199— 
203; KVACSALA, /. m„ 628-642; Howard HOTSON, Alsted and Leibniz: A Preliminary Survey of a Neglected 
Relationship = Leibniz und Europa: VI. Internationaler Leibniz-Kongress - Vorträge, 1, Hannover, 1994, 
356-363; Uö., Philosophical Pedagogy in Reformed Central Europe between Ramus and Comenius: A Sur
vey of the Continental Background of the 'Three Foreigners' = Samuel Hart lib and Universal Reformation: 
Studies in Intellectual Communication, eds. Mark GREENGRASS, Michael LESLIE, Timothy RAYLOR, Cam
bridge, 1994, 45-49; Carreras Y ARTAU, Lafilosofia cristiana, Madrid, 1939-1943, II, 239-249. 
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ars Lulliana értelmezése és alkalmazása.9 Alsted Lullus kombinatorikus modelljét egy 
olyan univerzális kulcsnak (clavis universalis) vélte, mellyel panszofikus törekvéseit 
megvalósíthatta. Az 1630-as enciklopédiából kiderül, hogy a német tudós olyan hermeti
kus szerzők müveit is forgatta, mint például Robert Fludd vagy John Dee. Ugyanitt töb
bek között a mágia, a kabbala és az alkímia ismertetése is szerepel.10 Giordano Bruno 
lullista ihletésű, hermetikus retorikája pedig hosszú éveken át foglalkoztatta.11 

Ha kapcsolata a rózsakeresztes mozgalommal - a téma természetéből következően -
teljes bizonyossággal nem is mutatható ki, nyilvánvaló, hogy elképzelése egy minden 
tudományt magában foglaló rendszerről, mellyel a világ harmóniája rekonstruálható, nem 
áll távol az általános reformáció és a rózsakeresztes felvilágosodás tudományos program
jától.12 

1618-ban azonban két jelentős változás történik, amelyek a heterodox nézetek nyílt 
vállalását megnehezítették szerzőnk számára. Egyrészt ebben az évben a teológia fakul
tására nevezik ki professzornak a herborni egyetemen, másrészt pedig a dordrechti zsina
ton képviselőként vesz részt. Úgy tűnik, a következő húsz évben a lullizmus elveszti 
centrális szerepét az alstedi életműben. 

E hangsúlyeltolódás szempontjából is igen érdekes, hogy az 1630-as években publi
kált rudimenták, ha nyíltan nem is hivatkoznak Lullusra, illetve a lullizmus 16-17. szá
zadi művelőire, mégis kombinatorikus alapelvre épülnek. 

E rövid bevezető után térjünk rá a Rudimenta linguae latináé elemzésére, mely lénye
gében azonos felépítésű, mint a további görög, illetve héber-káldeus társai. 

A könyv három fő fejezetre bomlik: 1. a Rudimenta grammaticae latináé, úgymint a 
Lectio (Litterae, Syllabae, Voces), alaktan (Deciinationes, Coniugationes, Comparatio), 
Syntaxis puerorum; 2. a Sylvula linguae Latináé című szógyűjtemény; 3. az Usus huius 
libelli című használati utasítás, melyben a tanmenet (Curriculum unius anni) és egy vizs
gapélda (Examen puerorum) található. A továbbiakban a Lectiót, a Syntaxist és a Sylvu-
lát elemezzük részletesebben. 

l) Az egyértelműen lullista müvek: J. H. ALSTED, Clavis artis Lullianae..., Strassburg, 1609 (a konzultált 
példány az ún. Zetzner-kolligátumba kötve: Raimundus LULLUS, Opera ea..., ed. Lazarus ZETZNER, Strass
burg, [1598], 1617, OSZK Opp. 461); Consiliarius academicus et scholasticus... Accessit consilium de copia 
rerum et verborum, id est methodo disputandi de omni scibili, Strassburg, 1610 (a konzultált példány, az 
1627-es kiadás aHeidelbergi Egyetemi Könyvtárban: UBH Res. N716); Panacea philosophica, id est, facilis, 
nova, et accurata methodus docendi et discendi universam Encyclopaediam. ... Accessit ejus Criticus De 
Infinito harmonico Philosophiae Aristotelicae, Lullianae et Rameae, Herborn, 1610; Systema mnemonicum 
duplex..., Frankfurt, 1610; Theatrum Scholasticum..., Herborn, 1610 (MTAK: 550.126); Trigae Canonicae, 
Quarum prima est Dilucida Artis Mnemologicae, ... Secunda est Artis Lullianae, a Multis neglectae et nescio 
quo edicto proscriptae, architectura, et usus locupletissimus. Tertia est Artis Oratoriae Novum Magiste-
rium..., Frankfurt, 1612; Philosophia digne restituta..., Herborn, 1612. 

10 ALSTED, Encyclopaedia..., i. m., 2266-2277. 
1' Lásd a 40. jegyzetet. 
12 Allgemeine und General Reformation, der gantzen weiten Welt. Beneben der Fama fraternitatis R. C, 

Kassel, 1614; F. A. YATES, The Rosicrucian Enlightenment, London, 1972 (függelékben közli a Fámát Tho
mas Vaughan 1652-es angol fordításában). 
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Lectio (A lexikalizációról ) 

Ebből az alfejezetből megtudhatjuk, hogyan épülnek fel a szavak (voces) a három 
alapbetűből (litterae primitivae seu fundamentales). 

Előbb létrejön a többi betű (litterae derivativae): 

i. j . m. n. r. t. u. y. x. 
c. a. e. o. s. 
1. b. d. f. g. h. k. p. q. / z. 

majd ezekből a szótagok (syllabae). Először az egy mágánhangzósak (monosyllabae): 

Ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. 
Ba. bab. bac. bal. bar. be. bi. bo. bu. 
Ca. cab. cac. cad. cal. ce. ci. co. cu. etc. 

majd a többi (disyllabae et polysyllabae), végül a szótagokból á szavak (ex syllabis sit 
vox). A fejezet végén pedig hasonló hangzású szópárokat találunk, olyanokat, amelyek
kel majd a Sylvulában találkozunk: 

pl. Ara Gemitus Orator Fluctus Libellus Religio Coelum 
chara fremitus arator luctus bellus regio velum 

Alsted már az előszóban is utal arra, hogy a Lectióban tulajdonképpen az egy- és 
többszótagos szavak hasonló hangzáson alapuló játékát találhatjuk (spatio lectionem fa-
ciliorem reddit lusus vocum monosyllabarum, et polysyllabarum sono convenientium). 
A hasonló hangzásra épülő paronomázia alakzatára, mely a fentebbi szópárokban ural
kodó mnemotechnikai eszköz, a Sylvula elemzésekor visszatérünk. A lusus fogalmára, 
amely a korszakban igen gyakran előfordul rózsakeresztes és más univerzalista irányult
ságú didaktikákban, sőt sokszor kombinatorikus spekulációkhoz kapcsolódik, a Syntaxis 
puerorum elemzésekor térünk majd ki. 

A rudimenta olvasójának - a lusus behatóbb ismerete nélkül is - már első látásra fel
tűnik azonban, hogy a latin nyelv szavai és szókészlete - s így a Sylvula linguae Latináé 
és társai is - kevés számú elem permutációjával épülnek fel. A 17. századi Lullus-recep-
cióban nem ismeretlenek az olyan spekulációk, melyek a latin ábécé permutációjával 
foglakoznak. Clavius vagy Guldin mellett elsősorban Mersenne, Harsdörffer, Leibniz és 
Comenius műveit említhetjük. 

I? A korban, a rámista és az alstedi grammatika terminológiájával valójában Etymologica, vö. ALSTED, 
Encyclopaedia..., i. m., 278. 

14 Christophorus CLAVIUS, In Spheram loannis de Sacro Bosco Commentarius, Roma, 1585, OSZK Ant. 
4698 (az editio princeps vélhetően 1570-es); G. P. HARSDÖRFFER, Delitiae Mathematicae et Physicae: 
Mathematische und philosophische Erquickstunden, Nürnberg, 1651-1653; Ndr., Hrsg. Jörg Jochen BERNS, 
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Figyelmesebb olvasó azonban azt a kérdést is felteszi, vajon mi alapján választ ki 
Alsted éppen három betűt minden betű alapjának, és miért éppen azt a hármat? Legin
kább a tipográfiai magyarázat tűnik ésszerűnek. Ha a nyomtatvány eredeti betűkészletét 
vesszük (a gyulafehérvári fejedelmi nyomda betűtípusait), akkor még nyilvánvalóbb, 
hogy az /, c és / betűkből mindegyik további betű formája levezethető. Ám nem kizárható 
egy másik értelmezés sem, amelyik héber grammatikai hagyományokkal, illetve a kabba
la nyelvelméletével áll kapcsolatban.15 

A középkori héber grammatikák egy csoportja szerint három mássalhangzót kell a 
szavak gyökeként feltételeznünk.16 Ám az ábécé betűinek hármas felosztása a kabbala 
nyelvmisztikájának első számottevő forrásában, a Széfer Jecirában (A teremtés v. meg
formálás könyvében) is felfedezhető.17 Már ez a szöveg is hangsúlyozza azonban, hogy 
mind a nyelv, mind pedig a világ egyaránt egy névből - az Isten nevéből - keletkezik, 
mégpedig kombinatorikus úton.18 A leggyakoribb istennevek négy mássalhangzóból 
állnak, ám csak három azonos mindegyikükben, a * (jod), a H (he) és a 1 (vav); így van ez 
a legismertebb istennév, a JHVH esetében is, ahol egy mássalhangzó kétszer ismétlődik. 
Egy másik kabbalisztikus szöveg (Ma ajan ha-Hokma, „a bölcsesség forrása") a jod 
esetében összekapcsolja a betű démiurgikus funkcióját a tipográfiai magyarázattal. 
A könyv szerint minden nyelvi mozgás egyik kiindulópontja a jod, magyarázza ezt egyfe
lől a betű írásképe - hiszen minden betű tartalmazza -, másrészt a tetragrammatonban 
elfoglalt első helye.1 

Alsted azonban héber grammatikáiban - a jod kivételével - nem a tetragrammaton 
mássalhangzóit tekinti az összes betű és szó forrásának." Az viszont, hogy a jod meg
van, és hogy a latin alapbetűk közül az egyik az i, rendkívül fontos lehet. A jod szerepére 
egy olyan generatív mátrixban (Eco), amiből a héber nyelv létrehozható, már láttunk 
példát, ám azt még nem említettük, hogy Dante hasonlóan gondolkodott a latin z-ről, 

Frankfurt a. M, 1990; Paul GULDN, Probléma arithmeticum de rerum combinationibus (1622); Marin 
MERSENNE, Harmonie universelle (1636); J. A. COMENIUS, Linguarum methodus novissima (1648) = J. A. C, 
Opera didactica magna, Amsterdam, 1657; G. W. LEIBNIZ, Dissertatio De Arte Combinatoria (1666) = G. W. 
L., Sämtliche Schriften und Briefe, Hrsg. von der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Sechste Reihe, 
Philosophischen Schriften, I, 1663-1672, Darmstadt, 1930, 165-230. Vö. ECO, i. m., 139-143; Rosemarie 
ZELLER, Spiel und Konversation im Barock, Berlin-New York, 1974, 172-173. ALSTED is hivatkozik az 
alefbet démiurgikus kombinatorikájára, 1630-as enciklopédiájában a „Kabbala Bereschith" ismertetésekor: 
/. m., 2274. Vö. még ALSTED, Encyclopaedia..., i. m., 203. 

15 Gerschom SCHOLEM, Isten neve és a kabbala nyelvelmélete = G. Sch., A kabbala helye az európai 
szellemtörténetben: Válogatott írások, II, Bp., 1995, 121. 

lfl „A nyelv specifikus szavai, akárhány mássalhangzó alkossa őket, ugyancsak mind az ábécé három, négy 
vagy több betűjének kombinációiból keletkeznek, és e kombinációk száma a végtelenségig növekedhet, így 
tehát magába foglalja a nyelv minden lehetőségét." Uo. 

17 Széfer Jecirah (A Formálás és Alakulás Könyve), Athenaeum, 1995/4, 259-275; Roland GOETSCHEL, 
A kabbala, Bp., 1992,37. 

18 /. m., 263; GOETSCHEL, i. m., 39; SCHOLEM, i. m., 120. 
19 Idézi SCHOLEM, i. HÍ.,132. 
20 Vö. pl. ALSTED, Encyclopaedia..., i. m., 280. 
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mégpedig feltételezhetően a legjelentősebb extatikus kabbalista, Abraham Abulafia ha
tására.21 

Itt érdemes utalnunk Alsted érdeklődésére Elias Hutter kabbalához közel álló speku
lációi iránt is.™ Az 1630-as enciklopédiában Alsted a következőképpen mutatja be 
Hutterus Glóbusát: „Globus est connexio trium circulorum mobilium, quorum quilibet 
habet alphabeti Hebraici literas circumferentiae inscriptas, eo artificio, ut ex multiplici 
revolutione ipsorum variae resultent combinations, atque adeo voces Hebraicae, 
Chaldaicae, Syriacae, et Arabicae."23 Az alefbet tehát három mozgó koncentrikus tárcsá-

21 ECO, i. m., 46-52. 
12 Hutter a 16-17. század „egyetemes szentírástudományának" egyik legjelesebb figurája, első osztályú 

hebraista, mint könyvnyomtató számos poliglott bibliát adott ki; Szenei Molnár nála lakott Nürnbergben 
1604-ben és szótárát is Hutter nyomtatta ki. Vö. IMRE Mihály tanulmányával a Dictionctrium Latinoungari-
cum reprintjéhez, Bp., 1990 (BHA, 25), 8-9, 17; DÁN Róbert, Szenei Molnár Albert és Conrad Vietor, Adat
tár 4, 285; H. NOLL, Der Typus des religiösen Grammatikers im 16. Jahrhundert, Marburg, 1935. Lásd még 
Szenei Molnár Albert naplója, levelezése és irományai, jegyzetekkel ellátva kiadta DÉZSI Lajos, Bp., 1898, 
154-157, 159; Elias HUTTER, Efipn " T l . . Hoc est Via Sancta, ... sive Biblia sacra eleganti et maiuscula 
characterum forma, qua... litterae radicales et serviles... discernuntur, Hamburg, 1587; Uő., Cubus alpha-
beticus Sanctae Ebraeae linguae, vei lexici Ebraici novum compendium rerpayeovov in tabulas alphabeticas 
digestum, ... iampridem inventus et Germanica lingua editus ab E. H„ nunc vero recognitus et in Latinum 
sermonem conversus, studio et opera D. Wolderi, etc., Hamburg, 1588 (a konzultált példány a Heidelbergi 
Egyetemi Könyvtárban: UBH 89 MA 246 Bd. A 355); Uő, I M » , AA.cpctßr|TOv, Alphabetum. Ein ABC 
Büchlein, darauss man die vier Haupt schprachen, als ebraisch, griechisch, lateinisch, deutsch... lernen kan, 
Nürnberg, 1597 (OSZK: Ant. 4967[2]); Uő., Dictionarium harmonicum biblicum, Ebraeum, Graecum, 
Latinum, Germanicum. Index dictionarii harmonici (Pars 1-2), (in fine:) Noribergae, ex officina Alexandri 
Philippi Theodovici, 1598 (OSZK: Ant. 4967[1]; a 2. előlapon kézírásos bejegyzés, ami vélhetően Hutter Gló
buszt ismerteti). 

! ' J. H. ALSTED, Globus et Cubus Hutteri..., Observationes mnemonicae ad Radices linguae sanctae, 
Encyclopaedia..., i. m.,158. ALSTED ugyanitt utal a Cubusra. is: „Cubus est connexio ternorum alphabetorum, 
hoc modo.  

3. 2 » 
» » 
2 2 
; ; 

Hie (...) Connecte » cum 2 et 2, prodibit 33» radix Hebraea, supra explicata. Quae res habet suam tilitatem 
et jueunditatem. Vide Cubum Hutteri in fine Bibliorum Hebraicorum, et in minori forma editum; quem 
posteriorem Daniel Schwenterus nuper admodum auxit et edidit hoc titulo. (...) Manipulus lingua sancta"' 
Meg kell jegyeznünk, hogy Hutter teljes Cubusa. jóval bonyolultabb az Alsted által hivatkozott változatnál, vö. 
HUTTER, /. m. Daniel SCHWENTER izgalmas figurája a barokk poétikatörténetének. Ismert egy titkosírástani 
könyve: Steganologia et steganographia nova. Geheime magische natürliche Red und Schreibkunst, Nürn
berg, 1620 (OSZK: 311.178); közreműködött HARSDÖRFFER „matematikai gyönyörűségeinek" kiadásában is, 
lásd a 14. jegyzetet. A „revolutio alphabetaria" kifejezés legismertebb alkalmazói a 16. században Pico della 
Mirandola és Skaiich Pál voltak, vö. Giovanni PICO DELLA MIRANDOLA, Opera omnia, I—II, Basileae, 1572 
(Ndr., Hildesheim, 1969), 181 (az appendixben Johannes REUCHLIN De arte cabbalistica című müve találha
tó; OSZK: Ant. 704. és Ant. 621 [2]); SKALICH Pál, De revolutione alphabetaria sive perfectissimo ad omne 
genus scientiarium methodo = Encydopaediae, seu Orbis disciplinarum..., Basileae, 1559, 418-532 (RMK 
III, 464). A terminust ALSTED másutt is alkalmazza, így a „Kabbala Philologica" egyik módszere, a Temurah 
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ra íródik - mindegyiken megismételve a 22 betűt - s a tárcsák forgatásával így számta
lan kombinációhoz, vagyis a héber, a kaldeus, a szír és az arab (sic!) nyelv szavaihoz 
juthatunk. Ez kísértetiesen hasonlít egy a párizsi Bibliothéque Nationale-ban megtalálha
tó 13. századi kabbalista liturgiakommentár egyik ábrájára (1. kép).24 A Globus rendkí
vüli mértékben emlékeztet a már említett Széfer Jecira kombinatorikájára is, ahol két 
koncentrikus körön helyezkednek el a héber betűk és 231 kombinációjuk lehetséges.25 

Megemlíthetjük, hogy Lullus quarta figurája is három koncentrikus tárcsa forgatásával 
adja ki kombinációit (2. kép). 

l.kép 2. kép 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a rudimenta Lectió'x kapcsolatban állnak a kabbalával, ak
kor fel kell tennünk a kérdést, mi az oka ennek, és miféle kabbaláról van ez esetben szó. 

Amikor 17. századi latin szövegekkel kapcsolatban kabbaláról beszélünk, akkor ter
mészetesen a zsidó hagyomány keresztény-humanista interpretációjára, a Pico della 
Mirandola (1463-1494) és főként Johannes Reuchlin (1455-1522) által körvonalazott 
ars cabbalisticávdi gondolunk. Erre Blau a témában nagy hatású monográfiája óta a ke
resztény kabbala elnevezés használatos. Ám a 16. század végétől írott szövegek esetében 
már lullista kabbaláról is beszélnünk kell, hiszen az 1598-as Zetzner-kolligátumba beke
rült De audi tu cabbalistico című pszeudoepigráf szöveg révén Lullust ettől kezdve szá-

ismertetésekor {Encyclopaedia..., i. m., 2271) és a „cyclognomonica oratoria", azaz a foként brunói ihletésű, 
lullista retorika zárszavában is {Encyclopaedia..., i. m„ 479). Alsted feltételezhetően Skalich Pál nyomán 
kezdi használni a fogalmat, a kalandos életű figura műveit jól ismeri, és magával Lullusszal is éppen Skalich 
írásai révén ismerkedett meg; vö. MICHEL, i. m., 19; ALSTED, Systema mnemonicum, i. m., 434. Skalich 
említett enciklopédiafejezetében Lullus módszerét plagizálta; vö. MÁTRAI László, Likai Skalich Pál Raymun-
dus Lullus-plágiumáról, MKsz, 1959, 194-195. 

24 A párizsi kézirat raktári száma: BN MsHebr. 848, fol. 4r. Moshe IDEL, Ramon Lull and Ecstatic 
Kabbalah, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 51(1988), 171. A kéziratra Láng Benedek hívta 
fel a figyelmemet: LÁNG Benedek, Raimundus Lullus és az Ars Magna, MFSz, 1997, 208. 

25 /. m., 262-263. 
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mosan kabbalistának is tekintették. így tehát a zsidó kabbala keresztény-humanista inter
pretációs hagyománya sok esetben összekapcsolódhatott a lullizmussal.26 Alsted eseté
ben szintén nem választhatóak szét ezek a tendenciák, hiszen a De auditu cabbalisticót ő 
is eredeti műnek tekinti, és például a Clavisban Lullust kabbalistának és matematikusnak 
nevezi.27 

A korszakban a kabbala újraértelmezése éppúgy, mint a hermetikus tanoké, egy igen 
heterogén intellektuális elit tevékenységéhez köthető. Az elveszettnek vélt világharmónia 
megtalálásához, a világbékéhez - hiszen ennek az elitnek a törekvései erre irányultak -
univerzális nyelvre, tudományra és vallásra volt szükség. Az általános tudomány mintá
jául - mint ahogy Alstednél is láthatjuk - Raimundus Lullus módszere szolgált. Az uni
verzális vallás felé a hermetizmus szuprakonfesszionális jegyei mutattak. A lingua 
universalis keresésének egyik lehetséges útja pedig a három szent nyelv, de főképp a 
héber nyelv tanulmányozása volt, hiszen a 17. században már nem csak a zsidó kabba-
lista hagyományok vélték úgy, hogy minden nyelv őse a héber.28 A Pico fellépéséig az 
európai keresztény értelmiség számára szinte teljesen izolált zsidó kultúra tanulmányozá
sakor pedig gyakorlatilag elkerülhetetlen volt a zsidó misztikával és ezoterikával, így a 
kabbalával való találkozás. Nem is beszélve arról, hogy Pico tételeiből mintegy 120 
éppen a kabbalán keresztül szándékozott kaput nyitni a zsidó hagyomány felé. Ehhez 
járul még az is, hogy a 16. század végétől újra reneszánszát élő Lullus tanait nagy való
színűséggel a kabbala már eleve befolyásolta.2 

26 REUCHLIN, De Arte Cabbalistica, 1517. ALSTED enciklopédiájában többek között szintén Reuchlin e 
müvét tekinti irányadónak: /'. m., 2273; SCHOLEM, i. m., 161-170; J. BLAU, The Christian Interpretation of 
the Cabbala in the Renaissance, New York, 1944; Moshe I DEL, From Jewish Esotericism to European 
Philosophy: An Intellectual Profile of Kabbalah as a Cultural Factor = Kabbalah: New Perspectives, New 
Haven-London, 1988,250-273. 

27 „Quum Lullius merit Mathematicus et Kabbalista, impendio delectatus est methodo docendi Mathema-
tica et Kabbalista, ideoque circulus adhibuit, quos non nemo concinne vocavit magistros scientiarum. Et hue 
tacit tritus versiculus: Omnia dant mundo Crux, Globus atque Cubus, tertio sunt, qui Lullio exprobant barba-
riam." (/. m., 21-22.) A De auditu cabbalisticóról. ALSTED, Systema..., i. m., 5; YATES, /. m., 362; ROSSI, 
i. m., 201; ECO, i. m., 132. 

28 A három szent nyelv toposza a grammatikai irodalomban Sevillai Izidortól származik, vö. Etymologia-
rum, IX, 1. Izidor szerint a héber, a görög és a latin a szent nyelvek, hiszen Krisztus keresztfáján is ezeken a 
nyelveken írták a feliratot. Vö. Jn 19, 20; Lk 23, 38. ALSTED a Rudimenta linguae Latináé tanárokhoz szóló 
bevezetőjében (Ad praeceptorem) szintén alkalmazza a toposzt: „Trés illas linguas principes, Hebraeam, 
Graecam et Latinam, quas titulus crucis Christi nobilitavit, et sine quibus nulla schola illustris nomen suum 
tueri potest..." 

29 A hermetizmus szuprakonfesszionalitásáról: Mircea ELIADE, Vallási hiedelmek és eszmék története, III, 
Bp., 1996, 210-212. Lullus módszerének kabbalista forrásairól: IDEL, Ramon Lull..., i. m.; LÁNG, í. m., 
204-210. 
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Syntaxis puerorum (A szintaktikáról) 

A Lectiót követően a legalapvetőbb alaktani ismeretek, a névszóragozás (declinatio), 
az igeragozás (coniugatio) és a melléknévfokozás (comparatio) rendszere következik. 
Aki ezeket már jól ismeri, rátérhet a szintaxis tanulmányozására. Ezt a fejezetet már a 
Sylvuláv&l együtt kell használni, hiszen a szabályok és a grammatikai szavak alkalmazá
sához ebből a szókészletből jutunk alapanyaghoz (vagyis a lexikális szavakhoz). 

Alsted a Syntaxis puerorum lényegét a következőképp foglalja össze tanulói számára: 
„Syntaxis puerorum docet recte coniungere voces hucusque; traditas, ut et illas, quae in 
Sylvula proponuntur. Tu itaque; mi puer, praepone, postpone, coniunge voces istas..." 

.Három szintaktikai szabály van tehát: a praepositio, a postpositio és a coniunctio. 
E szabályok működését Alsted tíz pontban tárgyalja. A pontok alatt különböző gramma
tikai szavakat (névmások, kötőszavak, elöljárószavak stb.) sorol fel és megmutatja, hogy 
ezekkel a Sylvula szavait hogyan lehet mondatokká összefűzni, az alaktani ismeretek 
tükrében. 

praepositio: Praeceptor, qui docet. 
postpositio: Quis praeceptor... 
coniunctio: Doceo ex libro. 

Poéta doctus. 

A fenti példákból kitűnik, hogy praepositio esetén a névszó (nomen) a grammatikai 
szó (itt a qui vonatkozónévmási kötőszó) előtti pozíciót foglalja el. Postpositióban éppen 
fordítva. A coniunctio esetén például a megfelelő melléknevet egyeztetjük a névszóval a 
névszó neme és száma szerint, vagy egy elöljárószó megfelelő vonzatát érvényesítjük a 
névszó ragozásában. 

Az ars combinatoria kulcstoposzai 

A szintaktikai szabályok ismertetése után (55-65) Alsted néhány bekezdésben (65-
66) tömören összefoglalja grammatikája lényegét, míg az imént a gyakorlatot, addig most 
az elméletet körvonalazva. 

Először azt tanácsolja tanítványainak, hogy a Sylvula egyszótagos szavait (monosylla-
bae) kapcsolják egymáshoz, pl. Ars est lux in mente. Majd a kétszótagos szavakat 
(disyllabae), pl. Homo doctus amat librum bonum. Ezt követően a kettőnél több szótagú 
szavakat (polysyllabae), pl. Poéta scripserat poéma. Végül pedig vegyesen, pl. Poéma tu 
amas prae omnibus. 

Ez tehát a mindennapi gyakorlata (exertitatio quotidiana) a tanulóknak. Vagyis a többi 
könyv félretételével (sepositis aliis libris) újra és újra át kell futni (percurro) a rudimentát 
elejétől a végéig (a capite ad calcem), és ettől fogva hozzá kell szokni a végtelen kombi
nációk formálásához (et infinitas inde combinationes formare assuescas). 
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1. A lusus 

Alsted a következőkben az elemi iskoláról (ludus Grammatices, ludus literarum, ludus 
literarius) ír. Ezekben minden tanulás és tanítás játékos kell hogy legyen (ludendo ibi 
omnia sint docenda, et discenda). 

A ludus vagy lusus (karöltve a iucunditas, hilaritas, ludicrum és ludibrium fogalmai
val), mint már említettem, az univerzalista beállítottságú - így például a rózsakeresztes -
didaktikák egyik kulcstoposza, és nem ritkán kombinatorikus spekuláció. A játék világér
telmező és világteremtő szerepének gondolata - hiszen ez áll az említett szövegek hátte
rében - olyan forrásokra vezethető vissza, mint például Nicolaus Cusanus De ludo globi 
című könyve. 

Alsted már a latin rudimenta előszavában (Adpraeceptorem) leírja, hogy a Sylvulából 
gyakorlatilag játszva lehet a legfontosabb alapszavakat megtanulni (puer ex hac prae-
cipua vocabula primitiva quasi ludendo addiscere possit), a Syntaxis puerorum segítsé
gével pedig a szavakat mondatokká alakítani (ex illa verő coniungere possit). Olyannyira 
könnyedén, hogy a tanulót bámulatba ejtheti, hogy e kis könyvecske segítségével milyen 
sokféle kombinációhoz juthat el (porro accidit, ut ille [se. puer] sibi gratuletur, si videat 
se tam varia posse combinare beneficio tenuis huius libelli). Alsted számos más helyen is 
utal a játék módszertani és filozófiai fontosságára, 1630-as enciklopédiájában például 
külön fejezetet szentel a témának (Paedeuticá). Itt bemutat egy a 17. században közis
mert módszert, amiben kockákra írt betűk segítségével lehet az ábécét elsajátítani (pueri 
ludendo discant literas cuiuslibet alphabeti). Ez a játék kísértetiesen emlékeztet a Lec-
//óban olvasottakra. Alsted ugyanitt ismertet egy, a logika tanításában használható kártya
játékot is, ez a chartiludium Logicum. Szerzőnk poétikáiban, a technopaegnium poeti-
cumról szóló fejezetekben pedig meghatározó szerephez jut a lusus. 

A játék univerzális szerepe alapvető Leibniz egy korai művében is, mely a jog 
(jurisprudentia) tanításának új módszerét ígéri és többek között olyan (vélt vagy valós) 
szerzőkre hivatkozik, mint Fr. Christian Rosen-Kreutz, Athanasius Kircher, Alsted, 
Bisterfeld és Raimundus Lullus. „Media discendi jucunda sunt, si ludendo docentur" -
írja Leibniz a tanításról.32 Comenius több műve is foglakozik a lususszal, így a Didactica 
magna, az Alsted rudimentái szempontjából is igen fontos Janua linguarum vagy a 
Schola ludus is.33 A Janua vélhetően első magyar fordításában Szilágyi Benjámin István 

30 ALSTED, Encyclopaedia..., i. m., 1940-1949. 
" A „mesteri költői játékok"-ról lásd SZENTPÉTERI Márton, Kombinatorikus technopaegniumok: Néhány 

„matematikai" eljárás Johann Heinrich Alsted Poétikájában, Iskolakultúra, 1996/5, 32-44. A technopaegni
um poeticum definíciója ALSTEDnél: „Technopaegnium poéticum est artifíciosus in re metricä lusus. Lusus 
ille respicit vei accidentia grammatica et rethorica, ve! affectionem logicam, vei figurám mathematicam." 
(Enc, 1630, 549.) Az indexben mint „lusus poéticus" szerepel, éppúgy, mint Szenei Molnárnál, vö. SZENCI 
MOLNÁR Albert, Lususpoetici..., Hanau, 1614 (RMK III, 1132, OSZK: FM2/1183, FM2/553). 

n LEIBNIZ, Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae = LEIBNIZ, Sämtliche Schriften und 
Briefe, i. m., 275. 

,? J. A. COMENIUS, Janua Linguarum Reserata Aurea: sive Seminarium Linguarum et Scientiarum 
Omnium. Hoc est: Compendiosa Latinam (et quamtibet aliam) Linguam, una cum scientiarum artiumque 
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így adja vissza Comenius sorait az iskolákról: „ezek nem kénzó helyek (börtönházak) a' 
mint a' bolondok vélekednek, alétnak és itilnek, hanem játék helyek".34 Kiemelt helyen 
szerepel a témával kapcsolatban a rózsakeresztes Michael Maier Lusus seriusa. és a szin
tén rózsakeresztes Johann Valentin Andreáé Chemische Hochzeit és Christianopolis 
című művei.35 Érdemes lenne ebből az értelmezési horizontból újraolvasni Szenei Mol
nár Albert Lusus poetici című gyűjteményét is. 

omnium fundamentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Prioribus omnibus castigatior, et sesqui-
mille circiter vocabulis auetior, cum versioné Germanica, et titulorum indice (...), Brassó, 1638 (RMK II, 
520). AJanua először Lissában (Lesznó) jelent meg 1631-ben. Lásd még: Didactica magna, Pécs, 1992, 
XVII. fej., A tanítás és tanulás könnyűségének alapelvei, 131-144; Schola ludus, seu Encyclopaedia viva. 
h. e. Janua linguarum praxis. Comica. Res omnes Nomenclatura vestitas, et vestiendas, Sensibus ad vivum 
praestandi artificium exhibens amoenum, Sárospatak, 1656 (OSZK: FM2/337a). 

34 „hac non sunt ut fatui opinantur, arbitrantur et existimant carnificinae, sed ludus (...)" Vö. J. A. COME
NIUS, Janua linguae latináé reserata aurea. Sive seminarium lingua Latináé et Scientiarium omnium in Hun-
garicam Linguam translata, Per Stephanum BENIAMDM SZILÁGYI, Bártfa, 1643, 259 (RMK I, 735b). A magyar 
fordítás editio princepse Váradon jelent meg 1643-ban (RMK I, 749). 

35 Michael MAER, LUSUS serius, Oppenheim, 1616; J. V. ANDREÁÉ, Chemische Hochzeit Christian! 
Rosencreutz. Anno 1459, Strassburg, 1616; UÖ., Reipublicae Christianopolitanae descriptio, Strassburg, 
1619; Christenburg..., Freiburg, 1626. 

36 SZENCI MOLNÁR, Lusus..., i. m. SZÖRÉNYI László már felvetette az ötletet: Szenei Molnár Albert latin 
versei = Szenei Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, összeáll, CSANDA Sándor, KESERŰ Bálint, Sze
ged, 1978 (Adattár XVII. Századi Szellemi Mozgalmaink Történetéhez, 4), 249. Vö. még SZŐNYI György 
Endre tanulmányával: Molnár Albert és a „titkos tudományok" = Uo., 49-57. VÁSÁRHELYI Judit viszont 
lényegében argumentáció nélkül vetette el a javaslatot: Eszmei áramlatok és politika Szenei Molnár Albert 
életművében, Bp., 1985, 66. IMRE Mihály szintén szembehelyezkedik Szörényi és Szőnyi álláspontjával: 
Szenei Molnár Albert „Idea Christianorum "-a = Irodalom és ideológia a 16-17. században, Bp., 1987, 249-
251. Érdekes adalék lehet Szenei Molnár és a nem ortodox irányzatok kapcsolatához a levél, melyet Alsted 
küldött Szeneinek. A német enciklopédista többek között azt ígéri Molnár Albertnek, hogy a Systema 
mnemonica duplexbö\, Alsted enciklopédizmusának és lullizmusának egyik kulcsmüvéből példányt küld: 
„Ubi excusum érit, mittam tuae Humanitati, ut videat, num videri debeat." (Szenei Molnár Albert naplója, i. 
m., 333.) Vajon arról van-e szó, hogy Alsted szerénykedik, vagy arról inkább, hogy úgy véli, az efféle lullista 
artificiális mnemonika Szeneit nem feltétlenül érdekli, avagy arról, hogy Szeneit igenis kompetensnek tartja a 
Systemában felmerülő problémák megítélésében? Az utóbbi eset azt jelentené, hogy Molnár személyében egy 
újabb magyar lullistát tisztelhetünk, ráadásul olyat, aki az egyik utolsó nagy lullista mnemotechnikai módsze
rét képes megítélni, bírálni, tehát nem egyszerű műkedvelő a területen. Az azonban mindenképpen feltételez
hető, hogy Szenei megkapta később Alstedtöl az említett könyvet. A kérdésről részletesebben: SZENTPÉTERI 
Márton, „Régi modernek", születésnapok, Mercedesek, fentebb stílben írott mondatok: Egy szeminárium 
története és adalékok Szenei Molnár Albert eszmetörténeti szerepéhez, Palimpszeszt, 10 (Horváth Iván-szám), 
http://www.btk.elte.hU/palimpszeszt/palilO/l 1.html. A „lusus'Méma néhány alapvető szekundere: Alfred LIE-
DE, Dichtung als Spiel: Studien zur Unsinnpoesie an den Grenzen der Sprache, I—II, Berlin, 1963; Rosemarie 
ZELLER, Spiel und Konversation im Barock, Berlin-New York, 1974; Ulrich ERNST, Permutation als Prinzip 
in der Lyrik, Poetica, 1992/3-4; Horst BREDEKAMP, A Kunstkammer mint játéktér, Café Bábel, 1994/4, 105-
112 (különösen A teremtés mint játék című fejezet). 
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2. Az admirabilis foecunditas és a combinatio vocum et rerum 

Miután Alsted utalt grammatikai módszerének játékosságára, egy másik fontos megál
lapítással folytatja elméleti összefoglalóját, mégpedig azzal, hogy ha a rudimenta kombi
nációit a lélek mérlegével (animi lance) vizsgáljuk (expendimus), akkor minden könnyű-
ség előtt (praeter facilitatem summám) kitűnik (cernitur) az a csodálatos bőség, termé
kenység (admirabilis foecunditas), amely többek között a szemünk elé tárja mindazon 
kombinációt, amit az Isten a természet művében alkalmaz (nobis ob oculos ponit 
omnifariam illám combinationem, quam Deus in operibus naturae adhibet). Vagyis nem 
mást, mint a szavak és dolgok kombinációját, szellemünk legnemesebb munkálkodását 
(combinationem vocum et rerum nobilissimam mentis nostrae negotiationem). Majd szer
zőnk azzal zárja a Syntaxis puerorumot, hogy hallgatóit minden tudomány gyakorlásakor 
- most már mondjuk ki - az ars combinatoria (avagy Picóval szólva az ars combinandi) 
alkalmazására ösztönzi, amely minden műveltség kezdete és vége (et in omnibus artibus 
iubeo te attendere ad combinationem, ceu proram et puppim erudition!s).37 

A fentiek már első olvasásra is minden kételyt eloszlatnak azzal kapcsolatban, hogy 
Alsted e kései művében a lullista kabbala meghatározó, ám mégis vizsgáljuk meg köze
lebbről a perdöntő toposzokat. 

Az admirabilis foecunditast Alsted másutt épp a kombinatorikus poézis és poétika 
egyik főszereplője, a Scaliger által elkeresztelt versus Proteus meghatározásakor használ
ja: „Hinc versus, qui pluribus modis vertitur, aliosque ex multiplici transpositione vocum 
parit, dicitur Proteus. Pulchrum est autem hanc poeticám foecunditatem considerare, ut 
ita intelligamus et simul admiremur, quomodo in rerum natura ex una et eadem materia 
tot res producantur." 

Alsted csodálja tehát a bőség poétikájában (poetica foecunditatis), ahogyan - éppúgy, 
mint a természetben (in rerum natura) - egy és ugyanazon anyagból (ex una et eadem 
materia) oly sok dolog születik (tot res producantur).39 Úgy tűnik, hogy a csodálatos 
bőség képe Alsted szövegeiben olyan kontextusban keresendő, amely az ars combinato-
riának világkonstituáló szerepet tulajdonít, hiszen ahogy fentebb a Syntaxis zárósoraiban 
is láttuk, Alsted számára - éppúgy, mint egy kabbalista számára - a teremtés kombinato
rikus aktus. 

Ez pedig a szavak és dolgok kombinatorikája. Miért nem jelentéktelen ez a gondolat 
akkor, amikor a kombinatorika a diszkurzív arsok valamelyikében jelentkezik? Mint 
például a főleg Giordano Bruno nyomán kialakított kombinatorikus retorikában, amely-

" Az „ars combinandi"-ról: PICO DELLA MIRANDOLA, i. m., 180-181. 
'" ALSTED, Encyclopaedia..., i. m., 565, kiemelés tőlem. A permutatív versformát Scaliger nevezte el pró-

teuszversnek: „Nos versum unum commenti sumus, quern Proteum nominauimus: cuius verba toties sedes 
commutare queunt: ut innumeras pene facies ostendant: Perfide sperasti diuos te /allere Proteu..." J. C. 
SCALIGER, Poeüces libri septem, Lyon, 1561 (Ndr., Stuttgart-Bad Cannstatt, 1987), 73. 

™ A „foecunditas" helyett a retorikában leginkább a „copia (rerum et verborum)" használatos, ami a sza
vak szintjén az elokúcióhoz, a dolgok szintjén az invencióhoz tartozik. Vö. Marcus Fabius QUINTILIANUS 
Institutio oratoria című művének 10 könyve, ford. HOLUB Mátyás, Bp., 1873, X, i, 5-15; ALSTED, Encyclo
paedia..., i. m., 2238-2240. 
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nek ötlete hosszú éveken át foglalkoztatta Alstedet.40 Mert így számos jel arra utal, hogy 
Alsted ebben az esetben kratilista, pontosabban - legalábbis a jelelméletét tekintve -
hermetikus.41 

A hermetikus jelműködést pedig a leginkább az jellemzi, hogy a szó (verbum) /jelölő 
és a dolog (res) /jelölt között nem önkényes, hanem szerves kapcsolatot feltételez, ezt 
akár úgy is fogalmazhatjuk, hogy a jelölő egyúttal jelölt is és viszont. A világ dolgai így 
egymás jeleivé válnak, és a rendkívül szabadon értelmezett hasonlóság, az okkult szim
pátia, az univerzális analógia révén egy olyan szerves hálózatot alkotnak, amelyben min
den mindennel összekapcsolódhat. (Ez a holisztikus szemlélet a klasszikus görög logikai 
hagyományra építő racionalizmus számára követhetetlen.) A hermetikus szemléletben a 
szublunáris (tehát földi) dolgok szorosan összekapcsolódnak a szupralunáris (tehát az 
égi) dolgokkal, és amiképpen a makrokozmosz változásai befolyásolják a mikrokoz
moszt, úgy lehet a mikrokozmosz révén manipulálni az univerzumot (így működik pél
dául a talizmánmágia). Ahogy a hermetikus szentencia is mondja: sicut superius sic 
• r • 42 

injenus. 
Az olyan rétor, prédikátor, magiszter vagy poéta tehát, aki a kombinatorikus retorikát 

alkalmazza, mintegy alter deusként léphet fel, és megdöbbentő hatást érhet el céljait 
illetően, hiszen miközben a szavakat kombinálja, a dolgokat is átalakíthatja, és a kisvilá-
gok formálása során a nagyvilágot is alakíthatja. Nem meglepő tehát, hogy az ortodox 
kálvinizmus kerülte az olyan, a mágia felé is nyitott metódusokat, mint a lullista kabbala. 

40 Arti/icium authore perorandi traditum a Jordano BRUNO Nolano-Italo, communicatum a Johanne 
Henrico ALSTEDIO, Frankfurt am Main, 1612; Jordani BRUM Nolani Opera Latiné Conscripta, Faks.-
Neudruck der Ausgabe von Fiorentino, Tocco und anderen, Neapel und Florenz, 1879-1891, 3 Bd. in 8 
Teilen, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1962, II. Bd., 3 Tl., 325-404, A hazai ritka példányról: MÁTRAI László, Két 
ritka Giordano Bruno-kiadásról, MKsz, 1959, 280-281. ALSTED a következő müveiben ír Bruno módszeré
ről: Systema mnemonicum duplex. I. Minus, Frankfurt am Main, 1610, 127-136; Consiliarius academicus et 
scholasticus... Accessit consilium de copia rerum et verborum, id est methodo disputánál de omni scibili, 
Strassburg, 1610, 151-165; Theatrum Scholasticum, Herborn, 1610, 242-244. A „cyclognomonica oratoria" 
az 1620-as enciklopédiában: ALSTED, Septem artes liberales, Herborn, 1620, 633-641 (OSZK: 610.564). 
A „cyclognomonica", „copia rerum et verborum" és a „cyclognomonica oratoria" az 1630-as enciklopédiában: 
i. m., 2228-2237, 2238-2240, 476-479. Lásd még Dániel Georg MORHOF, Polyhistor Literarius, Philoso-
phicus et Practicus, editio quarta, Lübeck, 1747, lib. I, cap. V, De arte Lulliana similibusque inventis, 359-
360 (a Consiliarius 1664-es kiadását idézi; OSZK: 609.075 S). 

41 Kratülosz = PLATÓN Összes művei, Bp., 1984,1, 725-853. 
42 A hermetikus szemiózis válogatott szakirodalma: Umberto ECO, Two Models of Interpretation és Un

limited Semiosis and Drift: Pragmaticism vs. „Pragmatism" = U. E., Limits of Interpretation, Bloomington, 
1990, 8-43; Uő., Aspekte der Hermetischen Semiose és Unbegrenzte Semiose und Abdrift = U. E., Die 
Grenzen der Interpretation, München, 1995, 59-135, 425-441; Uö., Interpretation and History és Overinter-
pretating Texts = U. E., Interpretation and Overinterpretation, Cambridge, 1992, 23-66; Márta FEHÉR, The 
17th Century Crossroads of the Mathematization of Nature = M. F., Changing Tools, Bp., 1995, 1-24; John 
MCLELLAND, Renaissance = Encyclopedic Dictionary of Semiotics, gen. ed. Thomas A. SEBEOK, Berlin-New 
York-Amsterdam, 1986, 807-813; Michel FOUCAULT, The Order of Things, New York, 1990, 17-45; ROSSI, 
i. m.\ YATES, i. m.; Fernand HALLYN, The Semiosis of the World = F. H., Poetic Structure of the World, New 
York, 1993, 163-182; H. VEDRINE, La nouvelle image du monde: De Nicolas de Cues ä Giordano Bruno = 
La Philosophie du Monde Nouveau (XVT et XVIT Siécles), ed. F. CHATELET, Paris, 1972, 40-66. 

450 



Hogy a grammatikája lényegét összefoglaló szövegrészben (65-66) Alsted miért nem 
hivatkozik nyíltan Lullusra, 16-17. századi lullistákra, saját lullista szövegeire, arra két 
magyarázat adódik. Egyrészt a rudimenta gyerekek (pueri) számára íródott, másrészt a 
már említett vallási és politikai okok, a kálvinista fundamentalizmus miatt kerülhette a 
nyílt utalásokat.43 

Sylvulae linguarum (A lexikográfiáról) 

Aki nem tanulmányozza részletesebben a rudimentát, mind a Sylvula linguae Latináét, 
mind pedig görög, héber és kaldeus társait egyszerű szószedeteknek véli csupán. Az 
RMNy a latin Sylvulával kapcsolatban ennél valamivel többet állít, utal ugyanis két rend
szerezési szempontra, a betűrendre és arra, hogy az 1600 szópár hasonló hangzás alapján 
kerül egymáshoz. „Ezek között értelmi összefüggés nincsen, csupán a rímszótár szerepét 
töltik be" - olvashatjuk azonban a folytatást. Hogy egy lexikon létrehozásakor a szavak 
közti „értelmi összefüggés" feltétlenül számon kérhető rendszerezési szempont-e, az nem 
valószínű. Bár kézenfekvőnek tűnhet, de a recepciótörténetben nincsen nyoma annak, 
hogy ezt a szószedetet költői célokra alkalmazták volna. 

A radix 

A Sylvula harmadik rendszerezési szempontjáról, a szavak tövek szerinti csoportosítá
sáról nem tesz említést az RMNy-cikkely. Idézzük hát a Sylvulát: „A latin nyelv erdőcs-
kéje, amelyben tövek [radices] más tövekkel, és más ragozott szavakkal [cum vocibus 
derivatis], úgy kerülnek össze [conferuntur], hogy a kezdő és befejező hang összecsengé-
se [harmónia soni incipientis et definientis] (...) egy és ugyanazon szó [vocabulum] által 
több másikat [alia plura] nyújtson [repraesentet] a memóriának [memoriae]."44 

A szavak tövekre és affixumokra (pre- és szuffixumokra) bontása az európai gramma
tikákban szintén héber, kabbalista hagyományokra megy vissza, a módszer például a 13. 
századi David Qimhi Széfer mikhlol című grammatikájában is alapvető. A morfológiai 
elemzés héber módszerét olyan művek honosították meg a keresztény értelmiség köré
ben, mint Reuchlin De rudimentis Hebraicis című könyve 1506-ból vagy Theodor 
(Buchmann) Bibliander De ratione communi omnium linguarum et literarum commen-
tariusa. 1548-ból.45 

43 Leo STRAUSS, AZ üldöztetés és az írás művészete - L. S., Az üldöztetés és az írás művészete, Bp., 1994, 
27-45. Lásd még a 7. jegyzetet. 

44 ALSTED, Rudimenta linguae latináé..., i. m., 69. Ahoi a fordító neve nincs feltüntetve, ott a szerző saját 
fordításai állnak. 

4:1 History of the Study of Historical Syntax = Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 
(HSK), Bd. 9.2, Syntax, Hrsg. J. JACOBS, A. v. STECHOW, W. STERNEFELD, T. VENNEMAMN, New York-
Berlin, 1995, 1138-1139; W. Keith PERCIVAL, The Reception of Hebrew in Sixteenth-century Europe: The 
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Ez a módszer ösztönözte egyébként az 1617-ben, Weimarban alapított Gyümölcshozó 
Társaság (Fruchtbringende Gesellschaft) lexikográfiái programját (das Programm eines 
Stammwörterbuches) is.46 

A sonus conveniens 

„Az eredetük révén [ratione originis] hasonló hangzású szavak [voces assonantes] 
nem másképp gyönyörködtetnek téged [oblectare te possunt], mint a madarak dalának 
összhangja az erdőben [ac in sylva concentus avium], a memóriát pedig gyönyörködte
téssel [oblectando] serkentik [adiuvare possunt]." (Részlet az Introductio in Rudimenta 
Lexici Latiníből.) 

Valamire rátapintott az RMNy-cikkely szerzője azzal, hogy a Sylvulát rímszótárként 
kezelte. Ez a szavak hasonlóság szerinti elrendezése, ami a legkülönbözőbb retorikai 
alakzatokat hozhatja létre (anagrammákat, paronomáziákat). 

Arra, hogy ez a rendszerezés szinkretikus tanokkal hozható kapcsolatba, már tulaj
donképpen Kvacsala is utal, amikor megemlíti, hogy a mnemotechnika korából származó 
latin és görög rudimenta módszere (eine Lehre aus dem Zeitalter der Mnemonik) a mai 
nyelvkönyvek számára is példamutató lehet.47 A Sylvula szemiotikai struktúrájának vizs
gálatakor azonban ennél több feltételezhető, a hasonlóság (a foucault-i tipológia szerint: 
convenientia, aemulatio, analógia és sympathia) ugyanis a már említett hermetikus sze-
miózis kulcsfogalma. Az a paronomázikus rend, ami a szavak hasonló hangzására (sonus 
conveniens) épül, a hermetikus gondolkodó számára egy korrespondenciális háló, 
amelyben a szavak között organikus kapcsolatok alakulnak ki, végsősoron mindegyik a 
másikat jelöli és ugyanakkor helyettesíti is egy végtelennek tűnő szemiózisban, amely az 
abszolútum felé tart. Az ilyen hermetikus szemiózisra épülő etimológiában a kor gram
matikusai szerint a szavak közös eredetét, összekapcsolhatóságát maga a hasonló hang
zás is igazolhatja. A mai nyelvtudomány szerint semmilyen etimológiai kapcsolatban 
nem álló szavak között a hermetikusok a felfedezett hangzásbeli hasonlóság nyomán 
okkult szimpátiákat, rejtett jelentésbeii kapcsolatokat kerestek, s a három szent nyelv 
teljes lexikonát ilyen típusú szemantikai játékokkal strukturálták. 

Impact of the Cabbala - The History of Linguistics in Spain, ed. Antonio QUILLIS, Hans-J. NlEDEREHE, 
Amsterdam, 1986, 21-38; UŐ., Renaissance Linguistics: The Old and New = Studies in the History of Wes
tern Linguistics, in Honour ofR. H. Robins, ed. Theodora BYNON, F. R. PALMER, Cambridge, 1986; Johannes 
REUCHLIN, De rudimentis Hebraicis libri ires, Pforzheim, 1506 (reprint, Hildesheim, 1974). 

4f' Oskar REICHMANN, Geschichte lexikographischer Programme in Deutschland, HSK, Bd. 5.1, Wörter
bücher, Hrsg. F. J. HAUSMANN, O. REICHMANN, H. E. WlEGAND, L. ZGUSTA, New York-Berlin, 1989, 231— 
233; Hans MOSER, Sprachgesellschaften = Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Berlin, 1958, 123-
132; Die Sprachgesellschaften = Geschichte der deutschen Literatur: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
Hrsg. Klaus GYSI, Kurt BÖTTCHER et al., V, 1600 bis 1700, Berlin, 1962, 128-146. 

47 KVACSALA, i. m., 653. Ma már nem ritka az efféle szókincsbővítő metódus, vő. pl. TOEFL, New York-
Bp„ é n . , 313-319. 
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A misztikus vagy a 17. századi mnemotechnikus számára ez a meditációra ösztönző 
struktúra a legmegfelelőbb a tudás elsajátításához. Azt persze senki nem gondolhatja 
komolyan, hogy a gyulafehérvári tanulók (pueri) ilyen meditativ képességekkel bírtak 
volna, sőt maga Alsted is felismerte a fiatalabb korosztály képességeinek korlátait, ami
kor az eredetileg 3610 szót tartalmazó lexikont 1600 szavasra kurtította a latin rudi
mentában. Az első változatot végül is Latium in nuce, id est rudimenta lexici Latini 
címmel 1635-ben külön kiadatta.48 Ha az erdélyi diákokról nem is feltételezzük, hogy 
komoly mnemotechnikai ismeretekkel rendelkeztek, szerzőnkről tudjuk, hogy jelentős 
tevékenységet fejtett ki ezen a területen is.49 Az RMNy-cikkely szerzője tehát arra érzett 
rá a Sylvula rímszótár-jellegével kapcsolatban, hogy a hermetikus nyelvszemlélet alapján 
felépített lexikon közelebb áll a költői logikához (Giambattista Vico), mint a racionalista 
(kritikus) gondolkodáshoz.30 

Hermetikus nyelvszemléletre utalnak a Latium in nuce előszavában írottak is: „Megta
nulod a dolgok természetét [disces rerum naturam], minthogy a jelölések [notationes], 
vagyis a szavak eredetei [origines vocumj a szemed elé tárják a dolgok sajátosságait [tibi 
ob oculos ponent proprietas rerum], aminek a jelei [quarum sunt symbola]: pl. Ki az 
Isten? [Quid est Deus?] A világ egyedülálló ékessége (est unicum huius mundi decus) 
(...) Mi az anyag? [Quid est materia?] A dolog anyja [mater rei] (...). így a nevek meg
határozása [defínitio nominis] kétségtelenül kikövezi az utat a dolgok meghatározásához 
[viam sternit ad defínitionem rei]." (Részlet az Introductio in Rudimenta Lexici La-
tiniból.) 

Korábban már utaltunk a kratilista szemléletre, illetve a szó és a dolog egységének 
humanista tradíciójára (Ernesto Grassi); itt is jól látható, hogy a jelek értelmezésével a 
dolgok eredetéhez jutunk el.51 A fenti példában két alakzat segítette az értelmezést, a 
Deus - decus esetében paronomázia, a materia — mater rei esetében anagramma. Mind
két alakzat előfordul a Sylvulában. E két példában is egymáshoz hangzásban hasonló 
(sonus conveniens) jelekkel találkozhattunk. Talán jogosnak tűnik a kifogás, hogy itt nem 
kizárólag a 16-17. századra jellemző hermetikus jel szemléletre utaló gondolattal találko
zunk, hanem hagyományos etimológiai fejtegetéssel van dolgunk. A 16-17. századi 
etimológia történetében azonban a hermetizmus és a keresztény kabbala jelentős szerepet 
játszott. Umberto Eco a tökéletes nyelv kereséséről szóló könyvében Az etimológiai 
megszállottság című fejezetben mutat be számos szerzőt, aki ehhez a tendenciához kap
csolódott (Conrad Gessner, Claude Duret, Estienne Guichard, Mercurius van Helmont és 
Athanasius Kircher), és nem kevés iróniával „hiper-kratüloszi mimologikus hipotézis-
nek" nevezi a módszert, amivel a korszak etimológusai dolgoztak. " 

48 ALSTED, Latium in nuce..., i. m. 
49 A már idézett Systema mnemonica duplex a 17. század első felének talán legjelentősebb mnemotechni

kai traktátusa. 
50 Giambattista VICO, Az új tudomány, Bp., 1963, 266-315. 
5' Ernesto GRASSI, A humanista tradíció: a 'res' és a 'verba' egysége, Athenaeum, 1992/2, 53-97. 
52 EOO, /. m., 80-85. A mulatságosan körmönfont kifejezés angolul: „hyper-Cratylian mimological hypo

thesis", Í. m., 81. 
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A gyűjtés metaforái 

ASylvula kapcsán említést kell tennünk a 16-17. századi gyűjtő és rendszerezési 
kedvről is, amely a költői szótáraktól a mai múzeumok ősein, a csodakabineteken át az 
enciklopédiákig terjed. Mindegyik gyűjtemény - legyen az akár héber szótár, tudomá
nyos enciklopédia vagy kincseskamra - mikrokozmosz, amely a makrokozmosz megérté
sére (mágikus praktikák esetén befolyásolására) szolgál. A Sylvula paronomázikus szer
kezete - amely valóban emlékeztet tehát rímszótárra és költői lexikonra egyaránt - első 
pillantásra és a betűrend ellenére éppolyan kaotikus, mint egy csodakamra. Ám idővel 
mindegyikben felfedezhető az az asszociatív struktúra - az utóbbiban vizuális, az előbbi
ben audiális - , amely rendszerbe szervezi az elemeket, tehát a szavakat és a dolgokat. 

Hogy mennyire nem légből kapott az a feltételezés, amely összekapcsolja a fenti 
gyűjteményeket, arra a sy/vw/a-metafora értelmezése mutathat rá.53 A szó 'erdőcskét', 
esetleg 'ligetet' jelent. Nevének metaforikájából tehát jól látszik, hogy ez a gyűjtemény 
kapcsolatot tart fenn a silva műfajával.54 

Éppígy a középkor olyan enciklopédiáival is, mint Raimundus Lullus arborjai.55 De 
joggal feltételezhetjük a rokonságot az olyan, a középkori grammatikákat kiegészítő 

:';! De gondolhatunk a magyar szókincs összetett szóra, amely a német Wortschatz szóösszetétel tükörfordí
tása, egész nyilvánvalóan kapcsolódik össze bennük a szótár és a kincstár jelentése, 

14 A silva vagy silvae versek vagy rövidebb prózai írások, vázlatok gyűjteményeinek műfaji megjelölés
ként elterjedt latin címe, a 18. század végéig széles körben müvelik. A silva tradíciójának gyökerei a klasszi
kus antikvitásig nyúlnak vissza, az ókorban Statius Silvae címmel írt alkalmi költeményeket egybegyűjtő 
könyvet. A humanisták közül A. Poliziano publikált e címmel kötetet, antik auktorokról. Magyarul SZERDA
HELYI György Silva Pamassi Pannonii (1788) című könyvét említhetjük. Nemzeti nyelven találkozunk vele 
pl. J. G. HERDER Kritische Wälder című könyvében. A mi szempontúkból fontosabbak azonban Bernardus 
Sylvestris, Cesare Vasoli, Eugene Vance, O. P. Norbert Luyten és Brian Stock filozófiai fejtegetései, amelyek
ben a silva a görög hülé szinonimájaként szerepel. A silva tehát ebben a platonikus szemléletben annak a 
funkciónak az ideáját fejezi ki, amit a fa mint építőanyag a ház megépítésének egészében betölt, elvontabban 
fogalmazva az elérhetőséget, valami létrehozásának a lehetőségét. Norbert Luyten szerint a silva (és a hülé) 
efféle alkalmazásában rejlik annak a koncepciónak az eredete, amely az anyagot potenciaként írja le. 
Bernardus Sylvestris Cosmographia című munkájában a silvát „formátlan káosznak" nevezi, ami mindennek 
a forrása. Stock is azt hangsúlyozza, hogy a silva a világ (mundus) jobb formájának képe, és a „gyermek 
kozmosz" neki köszönheti, hogy nem rosszabb, mint amilyen. Vasoli a 16. századi enciklopédikus, lullista, 
kabbalista és hermetikus mnemotechnikai hagyománnyal kapcsolatban említi a silvát, szintén antik hagyo
mányból eredezteti, és ő is az eredeti káosz képeként (l'imagine della sylva, luogo del caos originario) ismer
teti. Hortus sapientiaenek is nevezi még, ahol a tudás „nyersanyaga" fellelhető. Ebben az értelmezésben tehát 
a silva tulajdonképpen nem más, mint egy enciklopédia. Vö. BERNARDUS SYLVESTRIS, Cosmographia, trans. 
Winthrop WETHERBEE, The Cosmographia of Bernardus Silvestris, New York, 1973, 67, 70; Brian STOCK, 
Myth and Science in the Twelfth Century, Princeton, 1972, 101; Eugene VANCE, From Topic to Tale: Logic 
and Narrativity in the Middle Ages, Minneapolis, 1987 (Theory and History of Literature, 47), 64-65, 120; 
Norbert LUYTEN O. P., „Matter as Potency" = The Concept of Matter in Greek and Medieval Philosophy, ed. 
Ernan MCMULLIN, South Bend, 1963, 102; Cesare VASOLI, Topica ed encyclopedia nel 16. seculo = Acta 
conventus neo-latini Turonensis, II, ed. Jean-Claude MARGOLIN, Tours, 1976, 724. Vö. még Walter J. ONG, 
Ramus: Method, and the Decay of Dialogue, Cambridge-London, 1959, 118-121. 

53 Ebből elkészült pl. Raimundus LULLUS, Arbor scientiae..., Lyon, 1515; Arbor amoris, magyarul: Ra
mon LLULL, A szeretet filozófiájának fája, ford. DÉRI Balázs, Bp., 1994. 
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szógyűjteményekkel is, mint pl. a Gemma gemmarum. Ez utóbbi elnevezés metaforiká-
ja viszont már elvezet az aerarium poeticum műfajához, ami már nevében is utal a kin
cseskamrákra (Schatzkammern) és így - a korszakban - a csodakabinetekre (Wunder
kammern) is.57 Az erdővel és a kincstárral kapcsolatos metaforák összefüggését a követ
kező táblázat jól illusztrálja: 

sylva, ae, f. -» sylvula, ae, f. -> arbor, oris, f. -> gemma, ae, f. <- aerarium, ii, n. 
'erdő' 'erdőcske' 'fa' 'rügy' / 'drágakő' 'kincstár' 

A Latium in nuce bevezetőjében a következőket olvashatjuk arról, miért is lett a szó
gyűjtemények neve sylvula: „Amiképpen a vágásra kijelölt erdőből [ex sylva cedua] a 
nyersanyag begyűlik [petitur materia] (...), úgy gyüjtsél te is, hosszúságuk, ragozásuk és 
nemük szerint megkülönböztetett szavakat [vocabula suis quantitatibus, flexionibus, et 
generibus distincta] ebből az erdőcskéből [ex hac Sylvula]". 

Nem kizárt, hogy a sy/vfw/jű-metafora közvetlen forrása Alsted esetében az a pszeudo-
lullusi retorika, amit vélhetően Remigius Rufus írt, és abban a Zetzner-kolligátumban 
található, melyen keresztül a 17. század, így Alsted, de például Leibniz is megismerte 

* SÄ 

Lullus műveit. 

Altalános grammatika? 

Az elemek rendszerezését azonban megelőzi azok összegyűjtése, retorikai műszóval: 
invenciója. A lullisták számára természetesen mesterük ars inveniendije a megoldás, 
hiszen ez nemcsak rendszerez, hanem generál is, az utóbbiért a kombinatorika (artes) 
felelős, az előbbiért az enciklopédiák (arbores). Alstedről tudjuk, hogy enciklopédia
programját meglehetősen sokáig meghatározta a kombinatorika, de most a latin elemi 
grammatikánál is láthattuk, hogy a szókészlet kombinatorikus úton jön létre, mégpedig 
úgy, hogy az ábécé permutációjával egy (virtuális) szókészletet kapunk, amely három 
csoportra oszlik. A mindennapi nyelvben nem használatos szavakéra - ezek azonban a 
mágia és a költészet nyelve számára még nyersanyagul szolgálhatnak -, a grammatikai 
szavakéra, amik a Syntax is puerorumba kerülnek, és a lexikális szavakéra, amelyekből 
1600 a Sylvula paronomázikus struktúrájába rendeződik, 3610 pedig a Rudimenta Lexici 
Latinibe. Ezt követően a Syntaxis szabályai szerint kapcsoljuk egymáshoz a Sylvula 
szótárából kiválasztott szavakat. Jakobsonnal szólva tehát kombinálunk és szelektálunk, 

56 FINÁCZY Ernő, A középkori nevelés története, Bp., 1926, 177. 
57 Bruno MARKWARD, Barock und Frühaußclärung = Grundriss der germanischen Philologie: Geschich

te der deutschen Poetik, Berlin, 1958, 46-51. Egy általam is konzultált „költői kincstár": Melchior WEINRICH, 
Aerarium poeticum..., Frankfurt, 1677 (OSZK: 183.151). 

;,!, RUFUS a következőket írja a Rhetoricában: „Inventio est rerum, quae causam probabilem reddunt: nine 
sylvam verborum et rerum debemus nobis comparare." (Kiemelés tőlem - Sz. M.) Raimundus LULLUS, Opera 
ea..., ed. Lazarus ZETZNER, Strassburg, 1612, 216. 
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mégpedig egy szótár (reservoir) elemeit egyszerű szabályok szerint. A generatív gram
matika és a 17. századi ars combinatoria kapcsolatára már Rosemarie Zeller is felhívta a 
f i 59 

figyelmet. 
Az, hogy Alsted mindhárom szent nyelv rudimentája esetében ezt a generatív mód

szert alkalmazza, egy minden nyelv mögött meglévő általános grammatika (Grammatica 
generalis) lehetőségére is utal. Szerzőnk így határozza meg 1630-as enciklopédiájában az 
általános grammatikát: „Grammatica generalis tradit ea, quae omnibus Unguis sunt 
communia. Dicitur etiam universalis."60 

Erre az általános grammatikai szemléletre utal az is, hogy Hutterushoz hasonlóan 
Alsted is elkészíti a fontos keresztény liturgikus szövegek (mint az Oratio dominica, a 
Praecepta decalogi vagy a Symbolum apostolicum) poliglott, szinoptikus fordítását, 
melyet enciklopédiája görög és latin grammatikai fejezete közé be is illeszt. Ugyanígy 
az egyetemes szentírástudományt támogató általános grammatikai szemléletre utal, hogy 
Alsted is készít a mi Szenei Molnárunkhoz hasonlóan zsoltárfordításokat.62 

Rózsakeresztes lingvisztika? 

Láttuk tehát, hogy a rudimenta lexikalizációs módszere a lullista kabbalával tart ro
konságot. Egy teoretikus szöveghely olvastán - három fontos toposz elemzésekor - vilá
gossá vált, hogy a rudimenták filozófiáját a lullista kabbala, a hermetizmus és a rózsake
resztes ideológia befolyásolta. A Sylvula linguae Latináé elemzésekor szembetűnővé 
vált, hogy a gyűjtemény szemiotikai struktúrája is hermetikus vonásokat mutat. A lexika-
lizáció és a szintaxis együttes szemre vételekor pedig kitűnt, hogy a három szent nyelv 
rudimentái valójában olyan általános grammatikai szemléletet tükröznek, amely a 16-17. 
századi egyetemes szentírástudomány szolgálatában áll, és ugyanakkor formalizációs 
kísérletei mögött a bonyolult jelenségek egyszerű alapelvre való visszavezetésének tö
rekvése áll. 

A tökéletes nyelv kutatásának történetével foglakozó Hugh Ormsby-Lennon és Eco is 
felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik rózsakeresztes manifesztumban (Confessio fra-
ternitatis Rosae crucis) egy olyan tökéletes nyelv létezéséről olvashatunk, amely karakte
rekből és betűkből áll, és feltételezhetően kombinatorikus. Elképzelhető, hogy John Dee 
Monas hieroglyphicája. is befolyással volt erre. Dee egyik kommentátora a MonasX mint 

"N 
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ábécé-, és így nyelvgeneráló eszközt értelmezi. Ez sokban emlékeztet a rudimenták 
lexikalizációs technikájára. 

Ha ez túlzásnak tűnik is, az azonban már nagy bizonyossággal megállapítható, hogy a 
17. századi magyar grammatikatörténetben számolnunk kell olyan szinkretikus hatások 
jelenlétével, mint a lullista kabbala, a hermetizmus és a rózsakeresztes ideológia. Ez 
pedig mindenképpen befolyásolja a korabeli retorikai, logikai és poétikai szövegek mai 
vizsgálatát. 

Különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a korszak számos szerzőjé
nél a grammatika ismét a trivium legjelentősebb arskvá. lép elő, ahogyan ez a skolaszti
kusoknál (a logika bűvöletében) megszokott volt.65 így van ez például a mi Szenei Mol
nárunknál, akiről tudjuk, hogy Alsteddel igen jó kapcsolatban állt.66 Az 1610-es, 
Hanauban kiadott Szenei-grammatika ajánlásában a következőket olvashatjuk: „Mert 
nyelvtan ez, melynek puszta említése ijesztgetni szokta a pálcás Orbiliusok tanítványait. 
Nem is csoda, hiszen a tudomány gyökerei találtatnak benne, amelyekről Marcus Portius 
Cato azt mondotta, hogy bizony keserűek (...), tárgya bizony alantas, de a szabad művé
szetek között mégis ez a tudomány foglalja el az első helyet, és méltán nevezik a többi 
művészet kulcsának. 0 maga is ezt hangoztatja magáról: Nélkülem ám ápold nővéreimet: 
mire sem jutsz - és: Részeket elhagyván, tudományban nincs soha részed." 

63 Hugh ORMSBY-LENNON, Rosicrucian Linguistics: Twilight of a Renaissance Tradition = Hermeticism 
and the Renaissance, eds. Ingrid MERKEL, Allen DEBUS, Washington-London-Toronto, 1988, 311-341; 
Nicholas H. CLULEE, John Dee 's Natural Philosophy, London, 1988, 77-116; ECO, i. m., 178-193. 

64 Az ebben a tanulmányban tárgyalt grammatikai metódus recepciótörténete szempontjából kiemelt jelen
tősége van az Alsted-tanítvány Comenius nyelvoktató programjának. Már Kvacsala is hangsúlyozza, hogy 
Alsted módszerével szemben Comenius Januáx jelentősek igazán a nyelvpedagógia történetében (KVACSALA, 
i. m., 653). Kétségtelen, hogy Comenius az itt elemzett rudimenták megjelenése előtt már publikálta első 
Ja^Mű-változatát, mely a sylvulákka] rokon struktúrára épülő szótárból, egy grammatikából és egy tanulóknak 
szóló enciklopédiából áll. És éppen ez utolsó része miatt messze praktikusabb mnemotechnikai szempontból, 
mint Alsted rudimentái, ez utóbbiakból ugyanis hiányzik az a szavak és dolgok harmóniáját tükröző rendszer, 
amelyet Comenius megalkotni vélt. A program mélyebb elemzésére lesz szükség azonban ahhoz, hogy gram
matikájának esetleges lullista ihletésére bizonyítékot találjunk. Vö. J. A. COMENRJS, Janua linguarum rese-
rata. Editio synoptica et eritica quinque authenticos textus Latinos necnon Janualem Comenii textum Bohe-
micum continens. Praecedit commentatio de Comenii Janua linguarum reserata, curavit Jaromir CERVENKA, 
Praha, 1959; Dvére jazykue odevfené [Janua linguarum reserata. Primum Latina facta, nunc autem 
Bohemica a J. A. Comenio conseripta, 1633], Praha, 1968 (Editio Cimelia Bohemica, 6). Lásd még a 34. 
jegyzetet. 

65 Vö. Gabriel NUCHELMANN, Renaissance Philosophy of Language, HSK 7.3, Sprachphilosophie, New 
York-Berlin, 105. A retorika előtérbe kerüléséről a humanizmusban lásd uo., 107-112; FlNÁCZY Ernő, A kö
zépkori nevelés története, Bp., [1926] 1985, 182 (Egyetemes Neveléstörténet, 2). A triviumon belüli kompe
tenciaharcokról általában lásd Roland BARTHES, A régi retorika = Az irodalom elméletei, III, Pécs, 1997, 
95-106. 

66 Vö. Szenei Molnár Albert naplója..., i. m. A levélben Alsted többek közt Szenei Molnár grammatikája 
felöl is érdeklődik. Lásd még SZŐNYl György Endre, Molnár Albert és a titkos tudományok = Adattár 4, 49-
57. Vö. a 36. jegyzettel. 

rt7 SZENCI MOLNÁR Albert, Ajánlás az ifjabb Móric úrnak, ford. BORZSÁK István = Magyar gondolkodók 
-17. század, Bp., 1979 (Magyar Remekírók), 412-413; Uő., Nova grammatica Ungarica..., Hanau, 1610, 
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Szövegegyezés is kimutatható az iménti Szenei Molnár-hely és Alsted latin rudi
mentája között. A már idézett elméleti összefoglalójában (65-66) Alsted ugyanarra a 
Horatius-helyre utal (Hor. epist. 2, 1, 70. f.): „Ha valakinek esetleg az efféle gyakorlás 
gyerekesnek tűnik [haec exercitatio videatur puerilis], kérem, gondoljon arra, hogy ne
künk gyerekekkel van dolgunk, ezért is címeztük ezt a szintaxist gyerekeknek (Syntaxis 
puerorum). És valóban, ki ne tudná, hogy azért nevezik az iskolákat ludus grammatices-
nek, ludus literarumnak és ludus literariusnak, mivel játszva kell mindent tanulni és taní
tani [omnia sint docenda, et discenda], ahelyett, amit az ütlegelő Orbiliusok megszoktak 
[contra quam plagosi Orbilii solent]? Ehhez járul - régi fordulattal - , hogy nem kell 
megvetni a kis dolgokat, amelyek nélkül a nagyok sem állhatnak össze [non sint 
contemnanda parva, sine quibus magna consistere non possunt]."68 

RMNy 995; kiadta még TOLDY Ferenc, A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig: Corpus grammaticorum 
linguae veterum, Pest, 1866, 115-290. 

68 A régi formula magyar változata: „aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli". 
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