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Meglepő ugyan, de még a kritikai kiadás is szubjektív műfaj. A 
Csokonai-drámák kritikai összkiadásából akkor is kiolvashatnánk, hogy 
a sajtó alá rendező Pukánszkyné Kádár Jolán elsősorban színháztörté-
nész, ha ezt egyébként nem tudnánk, A két kötet apparátusának ki-
emelkedően legjobb részei a színháztörténeti összefoglalók és a rövidre 
fogott elemzések, amelyek példamutató tömörséggel, mégis teljességre 
törekedve mutatják be az egyes darabokat, sok figyelmet szentelve 
előadásaik történetének. Csokonainál szoros összefüggés mutatható ki a 
színművek jellege és szövegük hagyományozása között, mivel darabjai 
két végletet képviselnek: vagy könyvdrámák, amelyeknek még drámai 
jellege is vitatott, vagy rögtönzésszerű, vérbeli színpadi művek, amelyek 
jellegüknél fogva nem annyira nyomtatásban éltek tovább, hanem szö-
vegpéldányokban, a szereplők által készített másolatokban maradtak 
fenn. Az első típusra j ó példa a Tempefői (A' méla Tempefői) és a 
Cultura, a másodikra a Karnyóné (Az özvegy Karnyóné 's a két Szele-
burdiak), míg a két típus egyszerre jelenik meg ugyan a G m o n ban, de 
semmiféle egységet nem alkot. Érthető módon a szövegminőség főleg az 
előbbieknél fontos, az alkalomra - és gyakran a konkrét szereplők 
testére szabott - „rögtönzések" viszont izgalmasabbak színházi szem-
pontból. A kritikai kiadás elsősorban a második kategóriába tartozó 
daraboknál szolgál komoly újdonságokkal, filológiailag is kitűnően hasz-
nosítva az elhangzott előadások emlékét őrző másolatokat. A határeset-
nek tekinthető Gerson esetében pl, Pukánszkyné tisztázza először a 
fennmaradt szövegforrások viszonyát, s ad az eddigieknél teljesebb 
szöveget (az ún. „Kováts-féle kézirat", MTAK. К 670 alapján). A címet 
is megtisztítja a bevett formájában biztosan nem Csokonaitól származó 
„du Malheureux" kiegészítéstől, amely nyelvi képtelenség is ráadásul. 
Ugyanilyen úttörő munkát végez a Karnyóné címe, szövege és szöveg-
forrásai esetében. Itt is hemzseg az élőszóból táplálkozó, szerep-
élményeket is megörökítő szöveghagyomány a hibáktól, hamis archaizá-
lásoktól, s jelentős előrelépés a hitelt érdemlő nyolc másolat rendkívül 

*Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Pukánszkyné Kádár Jolán. 
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bonyolult összefüggéseinek megvilágítása és a szöveg rekonstruálása. 
Ridegen filológiai szempontból azonban még ezek a szövegközlések sem 
hibátlanok. Nehezen érthető' például, miért nem hasznosítja Pukánszky-
né a főszöveg javításában az általa feltárt összefüggéseket, hogy előbbi 
példánknál maradjunk, a Gersonban. Itt feltűnőek az elírások a Kováts-
féle kéziratban, amely sietve készült, s nyilvánvaló célja az elmondható 
szöveg rögzítése volt. A hibák primitívek és Pukánszkyné szerint is 
„könnyen kijavíthatok", pl. a másoló idegen szavakban az u-t л-пек írja 
(Lonisa lesz Louisából, Handours áll Hanswurst helyett, Rouseánt 
emlegetik stb. 1. i. m. II./ 33, ill. 223.). A főszövegben azonban mind-
egyik „baki" benne maradt, holott még parodizáló szándékot sem lehet 
feltételezni, hiszen az idézett nevek mind Gerson monológjában szere-
pelnek. Ezek persze csak szépséghibák, de könnyen kiküszöbölhetők 
lettek volna erősebb filológiai beállítottsággal. Azt sem merem állítani, 
hogy kizárólag a színpadszerű művek inspirálták a sajtó alá rendezőt, 
hiszen minden darab jegyzetanyaga hoz komoly tudományos ered-
ményeket, a részrehajlás ténye azonban tagadhatatlan. Időrendi problé-
mák iránt szintén nagyon fogékony Pukánszkyné, s a korábbi krono-
lógiát cáfoló érvelései mindenütt meggyőzőek. Eredményeinek egy 
része régebbi publikációból már ismert, valódi újdonságokat is tartogat 
azonban a kritikai kiadás e téren. Tudomásom szerint a Cultura jegy-
zeteiben közli először az Oratio apokrif voltát egyértelműen bizonyító 
remek tanulmányát és a Gózon-féle kézirat téves attribúcióját (Vargha 
Balázs nézete) cáfoló érveit. Az egyes művekkel kapcsolatos szak-
irodalom ismertetésében, kritikai összefoglalásában is lényegre törő, 
egyszerre részletes és tömör. Textológiai szempontból azonban vannak 
gyengéi ennek a kritikai kiadásnak. 

A kötet beosztása a magyar kritikai kiadások „szokásjoga" alapján 
érthető, de nem szerencsés. Az helyes, hogy a drámák között nem 
szerepel több, korábban idesorolt mű, pl. az Amaryllis vagy a 
Geographia antiqua, a kötet sorrendjét azonban a Bevezetés maga is 
problematikusnak ismeri el. Egymás mellé kerültek ugyanis az eredeti 
darabok és a fordítások, a kronológia kedvéért. A különtartás még 
akkor is indokolt lenne, ha az időrend legalább biztos alapokat nyújta-
na, de nem ez a helyzet: „A besorolás, amennyiben ez megállapítható, a 
keletkezés sorrendjében történt. De míg az eredeti drámák keletkezési 
ideje szinte percnyi pontossággal rögzíthető, más a helyzet a fordítások-
nál. Ezeket Csokonai ugyanis irodalmi ambícióval készítette és kiadásra 
szánta, ezért többször elővette, párhuzamosan dolgozott rajtuk." (i. m. 
I. 252.) Több olyan fordítást is említ Pukánszkyné, amelyeket élete vé-
géig csiszolt Csokonai, így aztán nem állapítható meg, mikortól meddig 
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készültek. Az időrendi besorolás eszerint kényszerűségből a kezdés 
időpontja alapján történt, ami ugyan kevés lényeges információt nyúj t , 
viszont ismert. Ilyen módon virtuális időrend keletkezett, amelyben 
főszövegként egymás mellé került (a sor elejére) a Tempefői, a kezdet-
leges - de mindenképpen gyakorlati célokat szolgáló - Schikaneder-
fordítás (A' boszorkánysip, ill A' Varázssíp töredékes szövege) és a 
Galatéa (Metastasio-fordítás), amely 1795-ben kSszen lehetett ugyan, de 
van egy későbbi posztumusz kiadása (1806, Nagyvárad), amely minden 
valószínűség szerint egy elveszett autográf másolatról készült, a fő-
szöveget tehát az érettebb változatban, más kronológiai helyen kellett 
volna adni. (A Galatéa kérdésére később még visszatérünk). Kétségtelen, 
hogy ez a sorrend nem tükröz semmilyen alkotói pályaképet és nem 
hordoz semmilyen jelentést, legfeljebb Csokonai viszontagságos életét és 
sokoldalúságát példázza. Általában helytelen hagyomány a magyar ki-
adási gyakorlatban az időrendiség abszolutizálása, különösen olyankor, 
amikor az időrend nem is rekonstruálható. 

A főszövegek megválasztása is felvet néhány kisebb-nagyobb problé-
mát. Komoly filológiai fegyvertény a Gerson és а К amy óné szövegének 
kitisztázása, de éppen ezeknek a szövege készült kisebb irodalmi 
ambícióval. A fordításokban viszont nyomon követhetők Csokonai 
stílusának változásai, nyelvtudásának és nyelvhasználatának fejlődése, 
itt tehát igen fontos a szövegminőség. Sajnos, az előbbiekkel ellentét-
ben, a fordítások kéziratainak, kéziratos másolatainak és kiadásainak 
viszonya több esetben nincs kellőképpen tisztázva. A Galatéánál maga a 
sajtó alá rendező hívja fel a figyelmet arra, hogy bár az 1806-os 
kiadvány posztumusz, szinte bizonyos, hogy „egy későbbi, elveszett 
szerzői másolaton alapszik" (i. m. I. 354.). Csakugyan minden, a stílus-
elemzés is, emellett szól, vagyis ezt a változatot kellett volna főszöveg-
ben hozni, s a kézirat variánsait jegyzetben, mégis fordítva történt. A 
változtatás pedig a kronológiát is megbolygatná, mert az elveszett, de a 
kiadás alapjául szolgáló kézirat származhat 1795 utánról is. Módszeres 
összevetésre itt nincs mód, de érdemes összehasonlítani a darab első 
mondatát a kétféle változatban, olyan szembetűnően érettebb, gördülé-
kenyebb a későbbi szöveg: 

Kézirat (és kritikai főszöveg): „Ah, hallgass, szeretett Atzisom, 
hallgass, hogy meg ne hallja Polifém ama' Kőről, a'melly mellett lap-
pang." 

Nagyváradi kiadás (1806): ,Ah, hallgass, szeretett Átzisom, hogy 
Polifém, ama' Kőszirt mellől, a hová bútt, meg ne hallja szavadat." 

A' Pásztor Király szövegeinek viszonya szintén homályban marad, 
holott a kézirat és a kiadás összevetése itt is igen tanulságos. Arra 
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feltétlenül érdemes lett volna felhasználni a nyomtatványt, hogy a 
másolat nyilvánvaló tollhibáit és a kritikai szöveg téves olvasatait ki-
küszöböljék. Éppen ebben a szövegben annyi sajtóhiba is benne maradt, 
hogy nehéz elkülöníteni vagy megállapítani a tévedések forrását, egy-
értelműen rossz azonban pl. a felálván felülvénn helyett (17. sor), 
őtődévi - ötödéve helyett (11 3. sor, nyilvánvaló másolási hiba a kéz-
iratban!), vagy a be érőssödött omladéki (!) - beerdősödött értelemben 
(338. sor) stb. 

Volt mái szó a Schikaneder-fordítások problémájáról. Ismert tény, 
hogy csak egy kis rész Csokonai munkája, a többi tanulótársainak igen 
gyatra műve, amelyet ó' épp csak átnézett és helyenként kijavított. 
Semmi sem indokolja, hogy a kétes eredmény, amely német-magyar 
szótár és kellő német nyelvtudás híján, fordítói ambíció és egységesítő 
szándék nélkül félkész maradt és hemzseg a kínos nyelvi félreértésektől, 
a kritikai kiadás főszövegei közé kerüljön. Pukánszkyné maga idéz egy 
frappáns „Leiter Jakabot", a német Flug és Pflug összekeverését, 
amelyet az egyik derék fordítótárs „ekének" ad vissza, Csokonai 
viszont, a saját jelenetében, nagy nyelvi leleménnyel „repülő hajónak" 
magyarít (vö.: i. m. I. 311.). A példából egyúttal az is látható, hogy 
Csokonai mennyire nem „kontroll-szerkesztette" a hevenyészett for-
dításokat, mennyire nem dolgozta át őket, vagyis a saját fordítás-
töredékei mellett kizárólag az ő javításainak főszövegben a helyük, a 
tanulótársak próbálkozásainak legfeljebb az apparátusban. Sőt, ha ala-
posabban megvizsgáljuk Csokonai javításait, akkor még ez is túlzásnak 
tűnik, mert azok között is kevés a költői célzatú átírás, legtöbbje 
szembetűnő fordítói szarvashibák korrigálása (pl. megerőtlenedik 
helyett el ájul, telhetetlen helyett buja stb.). Az is elképzelhető tehát, 
hogy elég lett volna a tanulmányban elemezni a Csokonaitól származó 
érdekesebb javításokat, bőséges példaanyagon, főszövegben pedig csak a 
költő töredékes Schikaneder-fordításait gyűjteni egybe. 

Módszertanilag végig kifogásolható, hogy a szövegváltozatok közlése 
nem azonos eljárást követve történik, s nem elég világos. Nem formai 
kérdés az, hogy a variánsokból milyen könnyen, vagy egyáltalán helyre 
lehet-e állítani a különböző szövegállapotokat. Ha ez nehéz, vagy egye-
nesen lehetetlen, akkor a variánsok közlése értelmét veszti. Ilyen példát, 
sajnos, többet is idézhetnék a drámakiadásból. Kézirat nélkül pl. nem 
rekonstruálható a Tempeföi 2 9 - 3 0 , és 52-53 . sora, ill. a Galatéa 5 - 6 . 
és 81. sora, a kétféle változatban. Ezen túlmenően a variánsok nincse-
nek kellően értékelve sem az apparátusban, sem a tanulmányokban. 
Szinte azt lehet mondani, hogy „kötelező feladatként" szerepelnek 
hátul, kiaknázatlanul, holott sok tanulságot rejtenek. A Tempeföi 
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variánsainak vizsgálata például rögtön rácáfol arra a feltevésre, amely 
szerint az MTAK. К 678. számú kézirata „autográf fogalmazvány" (i. m. 
I. 258.). Igaz, hogy ennek már a bibliográfiai leírásban közölt adatok is 
ellentmondanak („három rész idegen kéz írása"), a variánsok egybe-
vetése azonban be is bizonyítja, hogy másolatról, illetőleg részleges 
szerzői tisztázatról van szó. Egy ilyen példa, ahol a tollhiba jól értelmez-
hető: a 268. sorhoz szóló jegyzet (a kézirat 9. levelén) regisztrálja a <Le 
bi> mondatkezdet áthúzását. Az viszont csak nehezen deríthető ki 
(hiszen hátul van a jegyzet és kommentár nem utal rá), hogy ez a 
következő mondat eleje, amibe a másoló belekezdett, miután véletlenül 
kihagyta az instrukciót („Eggy nagy otromba Complimenttel."), s rög-
tön a szereplő szövegét kezdte másolni, majd észrevette a hibát, 
áthúzta, s pótolta az előző mondatot. Ugyancsak szaporíthatnám azon 
példák számát, (a Gersonbó\ már idéztem többet), ahol a jegyzetekből 
kiderül, hogy a főszöveg romlott, még sincs kijavítva. Olyan értelmetlen 
főszövegrész is van, amelyhez nincs semmilyen jegyzet (pl. A' Szeretet 
győzedelme a tanultakon 174. sor: „Ha temnak előtt . . ."). 

Apróság, de fölöslegesen megterheli (kb. megduplázza) és sokszor 
kuszává teszi az apparátust a rövidítések feloldásának többszöri közlése. 
A főszövegben igen pontosan mindenütt szögletes zárójelek fogják 
közre a ligatúrák feloldásait, amelyeknek egyébként sincs nagy jelentő-
sége, egy részük nem a szerzőtől származik, hanem különböző másolók-
tól, s általában triviálisan kézenfekvő a kiegészítés. A zárójeles megoldás 
tehát tökéletesen elegendő lenne, hátul azonban minden egyes ligatúra 
és feloldása újból szerepel! Még az a szerencsésebb, ahol külön fejezetet 
alkotnak, ahol azonban a ligatúrák feloldása a szövegvariánsok közé 
került, ott igen nehéz szétválasztani utólag a szükségest és a fölöslegest: 
az írásjeleket és a szövegváltozatokat. 

Az apparátus használatát tovább nehezíti, hogy a variánsok nem a 
lap aljára kerültek, hanem hátra, a tanulmányok mögé, ill. a tárgyi és 
nyelvi jegyzetek elé. A főszövegben semmi sem jelzi, hol vannak válto-
zatok, hátul viszont kétféle jegyzetet is vissza lehet keresni a sorszámok 
alapján. A figyelmes olvasó tehát vagy egyszerre három helyen kell 
forgassa a könyvet, vagy jobb hátulról kezdenie az olvasást. 

A magyar kritikai kiadások gyakorlatában megoldatlan a tárgyi és 
nyelvi jegyzetek körének meghatározása. Már a Csokonai-életműsorozat 
előző két kötetében is vitatható volt a sok és ismétlődő tárgyi-nyelvi 
jegyzet. Nyilvánvaló, hogy a kritikai kiadások a szakma számára készül-
nek, az átlagolvasó igényeit és műveltségi szintjét tehát nem kell vagy 
nem kellene tekintetbe venniük. Ily módon le lehet szűkíteni a jegyze-
telendő anyag körét , s általános műveltséget, sőt felsőfokú humán 



826 Szemle 

ismereteket adottnak véve, Lsak azt jegyzetelni, ami nincs benne a 
közkézen forgó szótárakban és lexikonokban. Ilyen értelemben a 
Csokonai-drámákkal kapcsolatban sem volt szükséges magyarázatokat 
fűzni pl. Horatius, Vergilius, Seneca, Cicero, Voltaire, Rousseau, ill. 
Zrínyi, Bessenyei, Faludi, Kazinczy (stb.) nevéhez, vagy a literatúra, 
kvártéj, garas, matéria, módi, nektár, produkálni (stb.) szavakhoz, még-
hozzá annyiszor, ahányszor előfordulnak. (Äkhilles, Apolló, Voltaire, 
Rousseau például igen gyakran előfordulnak. . .) Azt már az anyag 
jellegétől függően esetenként lehet csak eldönteni, mikor jobb sorokhoz 
kapcsolni a jegyzeteket, s mikor érdemes szótárszerűen összegyűjteni 
őket. Ebben a kötetben indokolt a sorok szerinti jegyzetelés, ha a 
műveltségi anyagot kiszűrjük az apparátusból, s helyenként bravúros a 
kommentárok összeállítása (pl. a Gerson cigány- és zsidó halandzsáinak 
szófejtései, amelyben szakértők is közreműködtek, általában a táj-
szavak magyarázata, több fogalom- és szómagyarázat tanulmánynak is 
beillik). Különösen azok hasznosak és kritikai kiadásba valók, ahol a 
kommentátor kitér az adott szó és fogalom más eló'fordulásaira ugyan-
ennél a szerzőnél. A Tempefői kommentáijai közül idézek néhány ilyen 
tanulmány-értékű jegyzetet: Laurus (179. sor), méla (405. sor), a Szusz-
mir-mese (669-688. sorok), általában a „beszélő nevek" jelentése és 
mintái (bár ezek közül a Tempefőiben épp a Tempefői név magyarázata 
hiányzik), a korabeli irodalmi művekre való utalások kifejtése. Nem 
sok, de akad olyan kifejezés is, amely magyarázatra szorult volna, 
mégsem kapott jegyzetet, pl. (ugyancsak a Tempefői szövegéből) konya 
(58. sor), vojtázni (1303. sor), tőt (főnév tárgyesetben, 1352. sor). 

A drámakiadás az Akadémiai Kiadónál jelent meg, zavaróan sok 
sajtóhibával. A' Pásztor Király kritikai szövegében mintegy 20 sajtóhiba 
van, amelyek egy része értelmesnek tűnik, s csak a kézirattal való 
összevetés útján deríthető ki, tehát annál zavaróbb. Ehhez képest az 
elmaradt fejezetcímek, összekeveredett szavak-betűk, fordított karak-
terek sokkal veszélytelenebbek. Úgy látszik, majdnem olyan fáradságos 
és hálátlan feladat a kész kritikai kiadásokat kinyomtatni, mint a 
szövegeket sajtó alá rendezni, gondozni és jegyzetelni. (Akadémiai 
Kiadó, 1979.) 
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