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Szöveg és írás 
(A szöveggenetika viszonya a filológiához és a strukturalizmushoz)* 

A szöveggenetika a magyar olvasók előtt ma még kevéssé ismert. A nyolc-
vanas évek elejétől ugyan viszonylagos rendszerességgel jelentek meg ismer-
tetések a szöveggenetikai kutatásokról és eredményekről, és néhány igen 
fontos cikk fordítása is napvilágot látott, de elsősorban a szűkebb szakmai 
közönség által olvasott folyóiratokban.1 Ez az új francia kritikai irányzat, 
amely lassan már három évtizedes múltra tekinthet vissza, de a kezdeti - első-
sorban technikai és módszertani jellegű - kutatások után csak a hetvenes 
évek végén lépett valóban színre, és hívta fel magára a figyelmet, egy régi-új 
kutatási területet jelöl ki magának: a kéziratokat. 

Sokat elárul mind létrejöttének körülményeiről, mind kezdeti ambíciójáról, 
hogy ekkor még manuscriptológiának hívják.2 Vagyis a kéziratok egy újfajta 
megközelítésmódja kívánt lenni. 

A kéziratok a szöveggenetika számára immáron nemcsak dokumentumok, 
hanem monumentumok, a mű monumentumai. Némi megkéséssel a szöveg-
genetika hajtja végre a tudományban azt a fordulatot, amely az írói gyakor-
latban már a múlt században megtörtént. A kéziratok megőrzésére, gyűjté-
sére, adományozására, ajándékozására gondolunk. Az olyan írói gesztusok, 
mint amilyen például Victor Hugóé, aki végrendeletében a Bibliothèque 
Nationale-ra, sejtése szerint a leendő Európai Egyesült Államok Könyvtárára 
hagyta minden kéziratát, azt sugallták, hogy a műről a legtöbbet formáló-
dását nyomon követve tudhatunk meg és mondhatunk. A műhöz vezető út 
tehát mű-rangra emelkedik. 

A szöveggenetika ezt a gondolatot igyekszik a tudományos diskurzuson 
belül érvényesíteni. Törekvése egybeesik azzal az irodalomban megfigyel-
hető tendenciával, amely egyre kevésbé leplezi a szöveget létrehozó tettet, sőt 
magát a megírást teszi olykor a mű tárgyává.3 Többek között ezért is tarthat-
ták némelyek afféle rövid életű tudományos divatnak.4 Mára azonban már 
bebizonyosodott, hogy jóval többről van szó. Nem a filológia metamorfó-
zisáról, nem is a strukturalizmus utóvédharcairól, hanem mindenképpen egy 

* Részlet a szöveggenetikát tárgyaló monográfiából. 
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új kutatási irányról, s talán egy kialakulóban lévő ú j diszciplínáról is, amely 
mindkettejük elméleti és módszertani eszköztárából merítve a keletkezés fo-
lyamatának tudományos vizsgálatát tűzte ki célul maga elé. Ismét a szerző-
mű viszony kerül az elemzés középpontjába, nyilvánvaló reakcióként a struk-
turalizmus és a recepcióesztétika beállítódására. Az utóbbi egyébként a befo-
gadás oldaláról szintén az irodalmi értelemképzés folyamat jellegét és plura-
litását hangsúlyozza. Jauß Sartre nyomán ezért hívja fel a figyelmet arra, 
hogy írás és olvasás, alkotás és értelmezés egymást kölcsönösen meghatározó 
és kiegészítő folyamatok.5 

A szöveggenetika az írás folyamatát rekonstruálja és elemzi a maga sajátos 
eszközeivel. Elméletének és gyakorlatának kritikai bemutatására azzal a meg-
győződéssel vállalkozunk készülő monográfiánkban, hogy eredményei és 
kérdésfeltevései a honi tudományosság figyelmére is számot tarthatnak. 
Ugyanakkor további terveink, Pilinszky János Beszélgetések Sheryl Suttonnal 
című regénye genetikus és kritikai kiadásának elkészítése és szöveggenetikai 
elemzése is szükségessé teszik az elméleti megalapozást. Mind e mű, mind a 
magyar irodalom számos más alkotásának esetében a szöveggenetikai meg-
közelítés új szempontokkal gazdagíthatja műértelmezéseinket és irodalom-
értésünket is. 

A kéziratokban mozgásban lévő szöveg mintájára a szöveggenetikát moz-
gásban lévő elméletnek és szövegmegközelítési módnak nevezhetnénk. Hogy 
a maga teljességében megragadhassuk ezt a „mobil" anyagot, érdemes „tör-
téneti" eljáráshoz folyamodnunk: e tanulmány keretei között most a szöveg-
genetika kialakulását kíséreljük meg nyomon követni, s a modernitásban 
kialakult és átalakulóban lévő filológiához, valamint a modern irodalom-
tudományt meghatározó szemlélethez, a strukturalizmushoz való viszonyát 
vizsgáljuk. Azt reméljük, hogy ily módon nemcsak azokat a tényezőket sike-
rülhet jobban megértenünk és megértetnünk, amelyek ennek az új megköze-
lítésmódnak a születéséhez vezettek, illetve hozzájárultak elméletének és 
gyakorlatának alakulásához, hanem talán azokat is, amelyek meghatározhat-
ják jövőjét. A szövegről alkotott hipotézisei már ma ösztönzően hathatnak az 
irodalomelmélet alakulására, gyakorlata pedig megváltoztathatja kiadói gya-
korlatunkat, s így olvasási szokásainkat is. 

I. Szöveggenetika és filológia 

A magyar szakirodalomban általában a szövegkritika és a textológia kifejezés 
használatos.6 Az utóbbi, amelyet Tomasevszkij írt le először,7 szűkebb értelem-
ben a szövegkritika megfelelője, tágabb értelemben pedig az általunk válasz-
tott filológiáé. Természetesen ekkor a filológia maga szűkebb értelemben ér-
tendő. A francia szakirodalomban kevés kivételtől eltekintve8 ez a nálunk 
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sem idegen terminus jelöli a szövegek kiadását előkészítő stúdiumokat.9 

Választásunk nem elsősorban patinája miatt esett a filológiára, hanem azért, 
hogy így, az idézett francia szakirodalommal egybehangzó terminológiát ki-
alakítva, a lehető legkevesebb félreértésre teremtsünk lehetőséget. A szöveg-
kritika ugyan szépen rímelt volna a szöveggenetikára, de pontatlan lett 
volna. 

A szöveggenetika és a filológia kapcsolata nyilvánvaló és tagadhatatlan. 
Mindazok, akik a kérdéssel foglalkoztak, s maguk a szöveggenetikusok is 
szinte kivétel nélkül első helyen említik a filológiát azok között a tudomány-
ágak között, ahonnan a szöveggenetika merített.10 Mindezzel együtt az irány-
zat képviselői nem kizárólag és nem elsősorban filológusnak tartják magukat. 
Nem értenek egyet azokkal a kevesekkel, akik egy új filológia iskola meg-
teremtőit látják bennük,11 s bizonyára tiltakoznának az ellen a besorolás ellen 
is, ami egyelőre lexikonjainkban olvasható róluk („a modern textológia egyik 
ága, a genetikus kritika...").12 

Ahhoz, hogy állást foglalhassunk a kérdésben, közelebbről meg kell vizs-
gálnunk a szöveggenetika és a filológia tárgyát, célkitűzését és módszerét, 
mivel a tudományágak ezek alapján különíthetők el. 

1. Elsőként a célkitűzések összehasonlító vizsgálatába vágunk bele, mivel 
úgy tűnik, egy tudományág célkitűzése határozza meg leginkább az alkalma-
zott módszereket, s mint látni fogjuk, magát a kutatási tárgyat is. 

A filológia és a szöveggenetika célkitűzései közötti különbség megkérdő-
jelezhetetlen. Az itt szűkebb értelemben vett filológiai tevékenység lényege -
Stoll Béla szavaival - azért hibák keresése,13 mert célja a szöveg invariáns jel-
legének megőrzése, illetve az eredeti szöveg helyreállítása. Ily módon biz-
tosítja bizonyos üzenetek átadását, azaz az irodalmi hagyomány folyama-
tosságát. Ennek megfelelően kijelöli az alapszöveget, számba veszi és osztá-
lyozza a variánsokat, stemmákat alkot, igyekszik a hibákat kizárni és így létre-
hozni az elméleti koncepciójához, az ideális szöveghez14 lehető legközelebb 
álló szöveget. 

A szöveggenetika szándéka lényegileg más: nem egy szöveg, hanem egy 
folyamat, a szöveg megírásának rekonstruálása és interpretációja.15 

Amennyiben elfogadjuk Pierre-Marc de Biasi különbségtételét - mely több 
szempontból is célszerűnek tűnik16 - szöveggenetika szó szoros értelmében 
vett genetikus és kritikai dimenziója között,17 miszerint az előbbi a kéziratok 
anyagi vizsgálatát és átírását, az utóbbi pedig e kettő eredményeinek értel-
mezését jelentené,18 felvetődhet az a gondolat, hogy ez a genetikus dimenzió, 
amelyet a továbbiakban mi genetikus szövegvizsgálatnak nevezünk, nem 
más, mint a valóban újszerű interpretációs kísérlet - a mi szóhasználatunk-
ban a genetikus kritika - filológiai segédtudománya. Véleményünk szerint 
azonban nem erről van szó. A genetikus szövegvizsgálat, ami rendkívül sok 
időt, türelmet, elszántságot és nem kevés invenciót követel, egyben inter-
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pretáció is. Ennek a nagyon is kézzelfogható munkának a során a genetikus 
gyakorlati és elméleti modelleket hoz létre, amelyeket folyamatosan ellenőriz, 
„hogy a lehető legteljesebben megragadhassa tárgyát (a fogalmazás folya-
matát dokumentumáló »genetikus dosszié« anyagát), és a lehető legrend-
szerszerűbben értelmezhesse eredményeit (a keletkezés jelenségeinek 
logikáját, az előszöveg strukturálódását)".19 Tehát a genetikus szövegvizs-
gálatnak csak közvetlen célja az előszöveg - egy ilyen módon soha sehol nem 
létezett hipotetikus-elméleti konstrukció - , a genetikus kritika tulajdonkép-
peni tárgyának létrehozása. Munkája során mindvégig a szöveggenetika 
alapvető célját kell szem előtt tartania. Elméleti hátterük is ugyanaz. (Ez ter-
mészetesen nem jelenti, nem jelentheti a dokumentumok tendenciózus inter-
pretációját.) 

2. A szöveggenetika és a filológia kutatási tárgya csak látszólag ugyanaz. 
A klasszikus, a középkori és a modern szövegek filológiája esetében egyértel-
műen a kéziratok a tudományos kutatás tárgyai. A szöveggenetika esetében 
csak látszólag. S itt rögtön különbséget kell tennünk a genetikus szöveg-
vizsgálat és a genetikus kritika tárgya között, mert ez a kettő sem azonos. 

Az előbbi úgy tekint a kéziratokra, mint egy irodalmi mű létrejöttének igen 
nagy értékű dokumentumaira, s arra használja őket, hogy létrehozza a gene-
tikus kritika tárgyát, az előszöveget. Számára tehát a kézirat csak kiinduló-
pont, egyfajta trambulin, ahonnan újra és újra elrugaszkodva, és újra és újra 
visszatérve próbálkozik a maga nagy ugrását végrehajtani, amely ez esetben 
nem más, mint „tárgyát a potenciális tárgy állapotából az újraalkotott tárgy 
állapotába eljuttatni".20 Kétségkívül ugyanazokból a kéziratokból indul ki, de 
más a nézőpontja, mivel célja is alapvetően más. 

A genetikus kritika az így létrehozott előszövegre alapozza interpretációs 
kísérletét. Mi is ez az előszöveg (avant-texte)? 

A szöveggenetika kulcsfogalmát 1972-ben alkotta meg Jean Bellemin-Noél, 
s definícióján még igencsak érződik a strukturalizmus hatása: „Előszöveg: a 
piszkozatok, kéziratok, próbálkozások, »variánsok« összessége, a m ű létrejöt-
tének dokumentumai; ahol a művet olyan szövegnek tekintjük, amely rend-
szert alkothat az előszöveggel."21 

Ezt a némiképp enigmatikus meghatározást , amely Bellemin-Noél 
Terminológiai javaslataiban a Megközelítések között szerepel,22 valamelyest 
megvilágítja a mintegy féloldalas magyarázat utolsó mondata, mely szerint 
az előszöveg a szöveg (része), a szöveg pedig az előszöveg (része).23 Azaz a 
szöveg létrehozásának folyamata a szöveg részének tekintendő (ha nem 
magának a szövegnek), noha maga a szöveg mindig csak töredékét foglal-
hatja magába az előszövegben elővillanó lehetőségeknek. (Biasi majd két 
évtizeddel későbbi, Heideggert eszünkbe idéző24 programszerű kijelentése, 
mely szerint a mű nem más, mint keletkezési folyamatának eredménye,25 

nem is áll olyan messze e hajdani meghatározástól.) 
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Az elképzelés ugyan még nem teljesen kiforrott, de nagy sikert arat. Egy 
olyan új megközelítésmód, amely az írás interpretációját tűzi ki céljául, ter-
mészetesen nem jöhet létre a maga sajátos korpuszának megalkotása és meg-
nevezése nélkül.26 Ehhez járul hozzá jelentős mértékben Bellemin-Noël: a 
szöveggenetika az ő könyve körül kezd „kikristályosodni",27 megkezdődik az 
intenzív konceptuális munka. 

Bellemin-Noël eredeti definíciójában még nem, csak később számol azzal a 
ténnyel, amely nyilvánvaló ugyan, mégis nagyon lényeges: az előszöveget 
mindig a kutató hozza létre sajátos, genetikus módszere segítségével.28 Ebből 
egyrészt az következik, hogy az előszöveg olyan (re)konstrukció, amelyet 
nemcsak a genetikus dosszié jellege határoz meg, hanem az azt vizsgáló 
szöveggenetikus nézőpontja is (Bellemin-Noël esetében a pszichoanalitikus 
kritika); másrészt az, hogy nem létezik a kutató közreműködése nélkül és 
előtt. Egy fél évtizeddel később a fogalom megteremtője már a következőkép-
pen fogalmaz: „Az előszöveg mint kutatási tárgy egyszerre elméleti és szub-
jektív, az adott kritikus saját érzékenysége hozza létre, alakítja, illetve alakít-
ja át."29 

Az előszöveg önálló koncepció rangjára Louis Hay, Pierre-Marc de Biasi, 
Eric Marty és más genetikusok elméletalkotó munkája révén jut.30 Manapság 
már széles körben elterjedt, az après-texte, paratexte, intertexte, és a legújabb 
hyper-texte mellé felvétetett a különféle textusok sorába. Gyakorlatilag nem 
kérdőjelezik meg, bár használata ma sem egyértelmű még a genetikusok 
körében sem. 

Bellemin-Noël eredeti definíciójával ellentétben abban ma már mind-
annyian egyetértenek, hogy az előszöveg nem a szöveget megelőző doku-
mentumok összessége. Az az elképzelés még valóban rokonítható volt Kris-
teva génotexte31 fogalmával.32 Később azonban, ahogy láttuk, egyre hang-
súlyosabbá válik az előszöveg teremtett volta, ami jelen esetben a kutató 
szempontjainak érvényesülését, s e tény tudomásulvételét is jelenti. Ennek 
megfelelően az előszöveg kizárólag azokat a dokumentumokat tartalmazza, 
amelyeket az őt létrehozó kutató konstrukciója építőelemének tekint. Csak ily 
módon, e konstrukció részeként válnak interpretálhatóvá.33 

Az előszöveg létmódjának megítélésében már vannak eltérések. Almuth 
Grésillon összefoglaló művében például következetesen a genetikus dosszié 
szinonimájaként használja, tehát az előszöveget a kéziratok egy bizonyos cso-
portjával azonosítja.34 Mások viszont, s itt elsősorban a szöveggenetika elmé-
leti hajlandóságú képviselőit kell említenünk, úgy vélik, hogy az előszöveg 
létmódja nem lehet konkrét, mivel maga hipotetikus-intellektuális kutatási 
tárgy,35 azaz „sehol másutt nem létezik, mint az őt létre hívó gesztusban".36 

Mi az utóbbi állítással értenénk egyet. 
3. Ahogy Louis Hay megállapítja, „már a genetikus kritika anyagával való 

első találkozás megkérdőjelezi módszertani szokásainkat".37 Egy új tudo-
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mányos kutatási tárgy - esetünkben az előszöveg - létrehozása és létezése új 
módszereket követel. Ezek a szerzői kéziratok vizsgálata során alakultak ki. 

Jean Lebrave véleménye azonban, mely szerint a szöveggenetika a filo-
lógiától teljesen függetlenül fejlődött volna, túlzónak tűnik.38 A filológiai 
elemzés már létező eljárásai ösztönzik a szöveggenetikai kutatások módszer-
tani törekvéseit. Inspiráló egyrészt módszertani éberségük, amely minden 
olyan megközelítésmódnak például szolgálhat, amely kéziratok tanulmányo-
zását tűzi ki céljául. De azok eredményeik is, amelyeket tudós szövegkiadá-
sok készítése közben szereztek meg. Gondoljunk csak a kéziratok anyagi 
vizsgálatára, vagy az újabban alkalmazott segédtechnikákra (optikai, szá-
mítógépes elemzés stb.)! A szöveggenetikának természetesen támaszkodnia 
kell minderre, és támaszkodik is. 

Mindenképpen érdemes külön tárgyalnunk a genetikus szövegvizsgálat és 
a genetikus kritika módszereit. Az itt vizsgált kérdés szempontjából az utób-
bi cseppet sem tűnik problematikusnak. Itt valóban érvényes Lebrave fent 
idézett megjegyzése, a genetikus kritika interpretációs módszere teljes mér-
tékben független a filológiától, s a genetikus megközelítést más (pszichoanali-
tikus, nyelvészeti, narratológiai, szociokritikai, tematikus) szövegmegközelí-
tési módokkal kapcsolja össze. 

A különböző kritikai irányzatok mindeddig a „végeredményt", a szöveget 
vizsgálták, fogalmi készletük és elméletük ennek megfelelően alakult. Szem-
pontjaik természetesen érvényesíthetők az írás folyamatának vizsgálata so-
rán is, ahogy ezt számos genetikus és egyéb szempontot kombináló remek 
elemzés bizonyítja.39 Ezen a kritika számára feltáratlan, új terepen meglehet, 
az elméleti és konceptuális fegyverzet egy része nehézkesnek vagy akár hasz-
navehetetlennek bizonyul. A kritikai megközelítés körébe vont új jelenségek 
értelmezésére új terminológiára, az elméleti alapok újragondolására, eseten-
ként módosítására lehet szükség. Ez pedig magától értetődően visszahat a 
szöveggenetikára is. Jó példája ennek a magát szöveganalitikusnak (textana-
lyste) nevező Jean Bellemin-Noël és a narratológus Raymonde Debray-Ge-
nette elméletalkotó munkája , akiknek a szöveggenetikusok az előszöveg, 
illetve az endogenézis és exogenézis fogalmát köszönhetik.40 

A szöveggenetika szerepe azonban nem korlátozódhat arra, hogy afféle új 
filológiai segédtudományként lehetőséget teremt a különböző kritikai irány-
zatoknak vizsgálati területük kitágításához, megnyitásához a keletkezés idő-
belisége felé. A kéziratok legfontosabb tanulsága éppen az - s talán ennek a 
tudatosítása a szöveggenetika egyik legfőbb érdeme, s változatlanul felada-
ta - , hogy az írás folyamán bekövetkező változások, módosítások és módo-
sulások soha nem értelmezhetőek egyetlen szempontból. A döntő változtatá-
sok esetében, mint amilyen például a szöveggenetika egyik iskolapéldája, 
Kafka regénye narrátori Ich-jének K.-vá változtatása, mindig a különféle 
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eredőjű impulzusok együtthatása figyelhető meg.41 A szöveggenetikai kuta-
tások erre számos kézzelfogható bizonyítékkal szolgálnak. 

E „produktív konvergencia"42 érvényesítése az értelmezésben is ígéretes 
vállalkozás. A genetikus kritika interpretációs kísérlete ezt is lehetővé teszi, 
bár az eddigi munkák általában megmaradtak egy-egy szempont kidolgo-
zásánál, s esetenként az egyéb szempontok jelzésénél. A szöveg felvillanó 
lehetőségei felvillantásának lehetősége ígéret ugyan, de semmiképpen sem a 
végre meglelt totális interpretációs módszer ígérete. Az írás összetett folya-
mata azonban valószínűleg csak ilyen összetett, némelyek számára talán 
eklektikus módszerekkel ragadható meg. 

A genetikus szövegvizsgálat módszere ezzel szemben nagyon is egynemű, 
s egyértelműen filológiai jellegű, vagy legalábbis filológiai indíttatású. Pierre-
Marc de Biasi négy műveletet különböztet meg: 1. a genetikus dosszié össze-
állítása, 2. az egyes kéziratok meghatározása, leírása, 3. a kéziratok genetikus 
osztályozása, 4. a kéziratok megfejtése és átírása.43 E műveletek nem idege-
nek a hagyományos filológia művelőjének sem. 

Az eljárás maga mégsem minősíthető filológiainak. Valójában a filológiai és 
a genetikus módszer kereszteződéséről van szó. A perspektívák és az elméleti 
alapok alapvető különbsége a döntő ebben a tekintetben. A filológia szöveg-
modellje (a szöveg mint zárt rendszer és cél) és számos fogalma is kérdésessé 
válik a genetikusok munkái során, mivel az írás folyamatának, a szöveg kelet-
kezésének leírására már nem tűnik alkalmasnak. 

Inkább kiugrott, mintsem álruhás filológusok azok, akiknek munkája során 
éppen a filológia alapkoncepciói rendülnek meg. Márpedig genetikus meg-
közelítésben értelmüket vesztik az olyan fogalmak, mint alapszöveg, főszö-
veg, ideális szöveg, szövegforrás, hiba, emendáció, variáns. 

Vegyük sorra őket! A szöveg hordozói, a hagyományosan szövegforrásoknak 
nevezett dokumentumok4 4 közül a szöveggenetika a szerzői kéz- és gépira-
tokat emeli ki. Célkitűzésének megfelelően ezek azonban csak előszövegfor-
rásoknak tekinthetők. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szöveg az általunk vizsgált kritikai 
irányzat érdeklődési és kutatási körén kívül esne, sőt éppen a szöveghez való 
új viszony, illetve a szövegfelfogás átalakulása a legizgalmasabb kérdések 
egyike, amelyet a genetikus megközelítés felvet. Behatóbban ezt a továbbiak-
ban fogjuk vizsgálni, most a filológiai vonatkozások tárgyalására szorítko-
zunk. 

A szöveggenetikus kiindulási pontja a genetikus dosszié, amelyet a szerzői 
szövegforrásokból állít össze a maga előre meghatározott szempontjai szerint 
(egy mű vagy csak a mű egy részlete keletkezésének vizsgálata; a keletkezés 
teljes folyamatának vagy csak bizonyos összetevőinek a vizsgálata). Az alap-
szöveg45 tehát ilyen értelemben nem létezik. Kétségkívül szüksége van a szö-
veggenetikusnak is valami viszonyítási pontra munkája, elsősorban a gene-
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tikus szövegvizsgálat során, amelynek egyik lépéseként a végleges szöveghez 
képest kell osztályoznia a genetikus dosszié anyagát.46 Ez az átmeneti teleo-
logikus osztályozás rendszerint a kritikai kiadáshoz, vagy ennek híján a leg-
hitelesebbnek tekintett szöveghez viszonyítva történik. Ennek megnevezé-
sére az alapszöveggel párhuzamba állítható terminus mindeddig nem szü-
letett. 

A főszöveg, azaz a kritikai szöveg47 helyébe az előszöveg lép. Ennek létre-
hozása a genetikus szövegvizsgálat célja és feladata, a genetikus kritikáé pe-
dig ennek interpretációja. Ez utóbbi ambíciója tehát már kizárólagosan kri-
tikai, a genetikus szövegvizsgálat „filológiai eredményeinek" értelmezése. 
A hagyományos filológusi munka is tartalmaz mindig kritikai mozzanatokat, 
a genetikus kritika esetében azonban a hangsúly egyértelműen, minden szű-
kebb értelemben vett filológiai, azaz textológiai megközelítéstől elütő mérték-
ben eltolódik ebbe az irányba. 

Az ideális szöveg, a hibátlan - ilyen formában természetesen soha nem lé-
tező - szöveg elméleti koncepciója48 a genetikus megközelítésben szintén ér-
telmét veszti. A hiba és az emendáció hasonlóképpen. A szöveggenetikus datál, 
osztályoz, kisilabizál, összehasonlít, átír, egybevet, miként a filológus is, de 
soha nem hibák keresése és javítása, a szöveg feltételezett leghibátlanabb 
állapotának, vagyis az ideális szövegnek a minél teljesebb megközelítése, te-
hát a szöveg lehető leghitelesebb formájának helyreállítása végett. Nem a 
szöveg, hanem egy folyamat, a szöveg megírásának kritikai helyreállítását 
végzi. Közben természetesen felfedezhet, s a munka jellegéből következően 
gyakran fel is fedez egy-egy újabb emendálandó szöveghelyet, ez azonban 
inkább vizsgálódásai hozadékának, mintsem eredményének tekintendő. 
Franciaországban az utóbbi években szinte mindig részt vesznek szöveg-
genetikusok a kritikai kiadások munkálataiban, szakértelmük nem nélkü-
lözhető. Ez a tény azonban semmiképpen sem lehet érv a szöveggenetika és 
a filológia egybemosása mellett.49 

A variáns esete a fentieknél kevésbé egyértelmű. Noha a szöveggenetikusok 
és a szöveggenetika híveinek szinte mindegyike megkérdőjelezi,50 jobb híján 
használja továbbra is. Olyan mélyen meggyökerezett az irodalomtudományi 
diskurzusban, hogy használata megkerülhetetlennek látszik. A terminus át-
vételével egyidejűleg azonban megkezdődik a fogalom átértékelése. A szö-
veggenetikusok variánsa már nem egy kevésbé értékes szövegváltozatot 
jelent. 

1972 mind a francia textológia, mind a szöveggenetika formálódásában fon-
tos évszám, ekkor jelenik meg ugyanis Roger Laufer és Jean Bellemin-Noël 
könyve.51 Mindkettő jelentős mértékben hozzájárul választott tudománya 
fejlődéséhez, s homlokegyenest ellenkező módon határozza meg a variáns 
fogalmát. Laufer definíciójában a hagyományos filológiai felfogás él tovább,52  

Bellemin-Noël viszont egy másik mű, egy másik szöveg lehetőségét látja fel-
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villanni minden variánsban.53 Ugyanő később megkísérli a terminus hasz-
nálatát az egymást követő kiadások közötti eltérések jelölésére korlátozni.54 

Javaslata azonban nem talál meghallgatásra, a variáns hagyományos vagy 
többé-kevésbé átértékelt fogalmát szöveggenetikusok és filológusok azóta is 
széles körben alkalmazzák. 

A genetikus variáns önállósodik, nem áll többé hierarchikus viszonyban a 
kanonizált szöveggel. Egyszerűen az egymásra következő szövegállapotok 
(état de genèse, état de texte) közötti eltérések jelölésére szolgál. S egyúttal 
egyenrangúsodik is. Ezt az elméleti lehetőséget Bellemin-Noël eredeti javas-
lata még csak jelezte, később azonban a variáns mint a szöveg lehetőségeinek 
megnyilvánulása fogalmazódott újjá. Akkor pedig már csak egy lépés választ 
el minket a lehetséges szövegek elméletétől, s eddigi szövegmodellünkbe 
(a szöveg mint zárt rendszer és cél) vetett hitünk megingásától.55 

Mindenképpen jeleznünk kell, hogy a szöveggenetika nem vallhatja kizá-
rólagos joggal a magáénak a variáns fogalmának újraértékélését. A kor texto-
lógiája ugyanebbe az irányba mozdul el. Roger Laufer már említett könyve 
erre is számos példával szolgál.56 Noha a variánsok helyét változatlanul a kri-
tikai apparátusban jelöli ki, s feladatukat a középkori és az azt megelőző 
korok szövegeinek esetében a kritikai szöveg alátámasztásában látja, modern 
szövegek esetében engedékenyebb. A kritikai kiadásba felvett variánsokat 
már ő sem kizárólag a kiadás szövegét alátámasztó dokumentumoknak, ha-
nem a művel párhuzamos, azzal majdnem egyenértékű változatoknak tekin-
ti, amelyek lehetőséget adnak az olvasónak egy ú j olvasásmódra is.57 Ugyan-
akkor nála is felvetődik - s nyomban el is vetődik - egy „hipotetikus" szöveg 
(az előszöveg?) lehetősége,58 hangsúlyossá válik viszont a szöveg keletkezés-
történetének fontossága. Immáron nemcsak filológiai szempontból tűnik 
szükségesnek ennek minél alaposabb ismerete, hanem a szöveg létrejötte és 
az alkotás folyamata törvényszerűségeinek felismerése érdekében.59 Elsőként 
ő reagál Bellemin-Noël felvetéseire is.60 

A francia textológusok nemcsak felfigyelnek, hanem azóta is odafigyelnek 
a szöveggenetikára. Párbeszédük folyamatos, a polémia nem zárja ki az együtt-
működést. A szöveggenetikusok eredményei beépülnek a kritikai kiadások-
ba: a genetikus dosszié a kritikai apparátus részévé válik. Arról, hogy mit is 
remélnek ettől a textológusok, vagyis miért érdemes a genetikus dossziét 
tanulmányozni, azaz a szöveggenetikát művelni vagy legalábbis figyelembe 
venni, Henri Godard szavait idézzük, aki maga egyébként nem szöveggene-
tikus, s Céline regényeinek kiadását irányította a Gallimard kiadó Pléiade 
sorozatában: „A művek keletkezésének dokumentumaitól, amelyekben ábrá-
zolás, vágyak és szándékok lassan egésszé állnak össze, hogy irodalmi mű 
váljék belőlük, azt várhatjuk, hogy segítenek mind az irodalmi, mind az 
egyéb megismerési folyamatok megértésében."61 
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Azaz a szöveggenetika valódi tétje a filológiai adalékokon túl irodalom-
elméleti és hermeneutikai. 

E rövid kitekintés u tán térjünk vissza a variáns elemzéséhez. Napjainkban 
a fogalmat mind hagyományos, mind megújított, genetikus értelmében szé-
les körben használják, ugyanakkor a szöveggenetikusok újabb és ú jabb termi-
nológiai javaslatokkal állnak elő. Érthető okokból: egy most formálódó tudo-
mányág mindaddig nem számíthat az önálló diszciplína rangjára, míg ki nem 
dolgozza saját elméletét és fogalmi készletét. A szöveggenetika esetében a 
filológiától való terminológiai elhatárolódás pedig a fent elemzett sajátos vi-
szony miatt még hangsúlyosabb. 

Minden igyekezet ellenére azonban eddig nem sikerült megegyezni egy-
séges terminológiában. A filológiától örökölt, majd újraértékelt variáns vál-
tozatlanul tartja magát. Terjedőben van az áthúzás használata. A kifejezés 
korántsem újkeletű, a szöveggenetika egyik alapművét, Jean Bellemin-Noël 
már eddig is sokszor hivatkozott könyvét felütve ugyanis először a követ-
kezőt olvashatjuk: „Az irodalom az áthúzással kezdődik."62 

A szöveggenetika egyik jeles művelője és teoretikusa, Pierre-Marc de Biasi 
most készülő művében pedig az áthúzás történetének felvázolására vállal-
kozik. Könyve nem korlátozódik a francia irodalomra, az európai modernitás 
reprezentatív szerzőinek írásmódját kívánja vizsgálni és bemutatni.63 

A variáns és az áthúzás mellett az újraírás (réécriture) is sokak által használt 
fogalom. Almuth Grésillon egyetemi tankönyvként is használatos művében 
mellette foglal állást.64 Genetikus kisszótáréban - a valós helyzetnek meg-
felelően - ugyanakkor szerepelteti a másik két fogalmat is. Kísérletet tesz az 
újraírás aleseteinek megnevezésére. A terminológiai nehézségeket jelzi, hogy 
itt ismét a variáns használatára kényszerül. Különbséget tesz írásvariáns 
(variante d'écriture) és olvasásvariáns (variante de lecture) között. Magyarra 
definíciójuknak megfelelően írás közben, illetve írást követően létrejövő va-
riánsként fordíthatnánk.65 Ezen kívül megkülönböztet szabad és kötött va-
riánst (variante libre és variante liée), melyek közül az utóbbi a nyelvtani, 
nyelvhelyességi, helyesírási jellegű módosításokat jelöli (Grésillon szóhaszná-
latában a javítás is ezeknek az eseteknek a megnevezésére szolgál), az előbbi 
pedig az újraírás összes egyéb esetét.66 

Figyelemre méltó m é g Daniel Ferrer és Jean-Louis Lebrave terminológiai 
javaslata: bevezetik a variáció (variation) zenei ihletésű fogalmát,67 amely 
egyébként Cerquiglini neologizmusához, a variálódáshoz (variance) áll kö-
zel.68 Definíciója szerint a variáció a szöveggenetika szóhasználatában „egy 
textuális tervnek még nem a nagyközönségnek szánt megjelenési és létezés-
módja" lenne.69 Ily módon a variáns használatát azokra a módosításokra 
lehetne korlátozni, amelyek nem a szerzőtől származnak. Tehát a n e m auto-
gráf kéziratokban és a nyomtatott verziókban fellelhető eltérésekre.70 
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Véleményünk szerint a variáns és a variáció fenti megkülönböztetése vilá-
gos és egyértelmű. Mellettük szól az is, hogy a variánst helyettesítő többi 
terminussal ellentétben semlegesek. Az egyéb közszájon forgó javaslatok 
ugyanis az újraírás kivételével mind tartalmaznak értékítéletet. Azt sugallják, 
hogy mindaz, ami a szöveget megelőzi, csekélyebb értékű. 

A javítás (correction) magától értetődően valamilyen hibát feltételez. A tör-
lés/áthúzás (rature) úgyszintén. A képzőművészettől és művészettörténettől 
megirigyelt átfestés/átrajzolás (repentir) ugyancsak ezért nem tűnik valódi 
megoldásnak. 

Az itt vázolt lehetőségek közül számunkra az újraírás és a variáció fogalmai 
látszanak a legmegfelelőbbnek. Egyiküket a gyakorlat már félig-meddig szen-
tesítette. Meggyökerezésük a kritikai diskurzusban nyilván nem lesz minden 
nehézség nélküli, hiszen az elvi egyetértés ellenére még a szöveggenetikán 
belül sem alakult ki konszenzus használatukat és érvényességi körüket ille-
tően. A formálódó elméletnek azonban előbb-utóbb meg kell találnia a maga 
sajátos fogalmi készletét. 

A szöveggenetika kérdésfeltevései azonban már most is kellőképpen meg-
alapozottnak bizonyultak ahhoz, hogy újragondoljuk a szöveghez való viszo-
nyunkat. Tulajdonképpen ezt teszi Bemard Cerquiglini „kritikai filológia-
történetében". Könyvének nemcsak alcíme, főcíme is beszédes: A variáns di-
csérete.71 Cerquiglini már egyértelműen a szöveggenetika minden értékeléstől 
mentes, megújított variáns-fogalmát használja. Maga egyébként nem szöveg-
genetikus, s középkori szövegek tanulmányozása során jutott arra a meg-
győződésre, hogy a filológia fogalomkészletének érvényességi köre korláto-
zott, a modernitást megelőző és feltehetően a rákövetkező idők szövegeinek 
megközelítésére alkalmatlan. Létrejötte ugyanis a modernitás szövegkoncep-
ciójához köthető, átvétele és használata ezért indokolatlan és helytelen a pre-
és a posztmodernitás szövegeinek vizsgálatakor.72 

Modern szövegről pedig nem beszélhetünk a XVIII. század vége előtt.73 

Ekkor válik ugyanis a könyvnyomtatás általános gyakorlattá. A szerző jóvá-
hagyása és aláírása a korrektúrán jelenti a középkori szöveg halálát. Az 
ugyanis vagy anonim, de ha nem is az, jóval nagyobb teret enged a variá-
lódásnak. Az a középkortól még idegen gesztus, amellyel a szerző magáénak, 
szellemi tulajdonának vallja, s egyben útjára bocsátja, művé avatja szövegét, 
meg is merevíti azt.74 

A filológia azután a maga módján csak ezt a gesztust ismételgeti. Kétség-
kívül tautologikus tudomány, ahogy Laufer is leszögezi.75 A szöveg autoritása 
a szerzőtől ered, a filológia célja ennek megőrzése, illetve szövegromlás ese-
tén helyreállítása. Háttere a modernitás implicit szövegfilozófiája. E felfogás 
szerint a szöveg cél, ebből következően a szerző által jóváhagyott utolsó for-
májában invariáns. 
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A XIX. század folyamán a filológia e szövegkoncepciónak megfelelően 
hozta létre a maga fogalmi apparátusát, amely középkori szövegek elem-
zésére inadekvátnak bizonyul, állítja Cerquiglini, hiszen a középkor szöveg-
hez, íráshoz, kultúrához való viszonya példaszerűen premodern.7 6 Az irodal-
mi mű legfőbb jellemzője, sőt teremtő ereje éppen a variálódás (variance). 
Szinte minden kézirat külön verziónak tekinthető. A középkori mű ebben a 
folytonos mozgásban létezik, s a szövegközléseknek valamiképpen ezt kel-
lene megmutatniuk.7 7 A hagyományos filológia ugyanis saját kora szöveg-
koncepciójának megfelelően a leghitelesebb változat helyreállításán fáradoz-
va szétbontja azt, ami a középkor felfogása szerint egyedül hiteles, a hete-
rogén, folyton változó szöveget. 

A középkori művek filológiai vizsgálata ezért csak az elveszett autoritás 
gyakran hiábavaló keresése és siratása lehet.78 Cerquiglini kimondva-kimon-
datlanul a szöveggenetikától reméli, hogy idővel lehetőséget teremt majd a 
középkori művek autentikus kiadásainak elkészítésére, s éltető elemük, a foly-
tonos változás, a variálódás megragadására. 

A szöveggenetika szintén a modernitás szövegkoncepcióját ássa alá a másik 
oldalról. Modernitás utáni jelenség tehát (Cerquiglini nem használja a poszt-
modern kifejezést), s ennek megfelelően nem is tud teljesen elszakadni tőle. 
Bár megingatja szövegkoncepciónkat, elsősorban azt a hitünket, hogy az írás 
során a szöveg tart valahová, egy végleges változat felé, nemigen tud mit kez-
deni azzal a ténnyel, hogy ez a - tudjuk, viszonylagosan, de mégiscsak - vég-
leges szövegváltozat a modernitás óta valóban létezik. Cerquiglini szavai igen 
találóak: a szöveggenetika nem más tehát, mint e modern állapot, az írás 
kényszerű lezáródása fölötti kesergés. Nem lényegtelen, s nyilván nem vélet-
len a szóhasználatbeli különbség: a filológia még sirat és gyászol, a szöveg-
genetika már csak kesereg.79 Cerquiglini azt sugallja, hogy ez akár a közép-
kori szöveg elevensége, szüntelen hullámzása utáni vágyakozás is lehet. 

A szöveggenetikusokban tehát mindenképpen rokonlelkeket, potenciális 
segítő- és harcostársakat lát. Természetesen nem a filológia tiszteletre méltó 
tudományának két tűz közé szorításáról van itt szó, hanem megújításának, 
átalakulásának lehetőségéről. Cerquiglini művének minden szava, ragyogó 
franciasága a szó és a szó tudományának szeretete mellett tesz hitet. A meg-
újítás a tiszteletadás egy formája. Nem kevésbé érvényes ez a szöveggeneti-
kára, amely bevallottan a filológia talajáról rugaszkodott el, s a maga szem-
pontjainak megfelelően formálta át és alkalmazza módszereit és fogalmi 
apparátusát az irodalmi szövegek keletkezésének vizsgálatára. Minden remé-
nyünk megvan arra, hogy a maga részéről, önálló diszciplínává alakulva is 
jelentős mértékben hozzájárul majd a filológia tudományának tovább-
éléséhez és esetleg átformálódásához is. 
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II. Szöveggenetika és strukturalizmus 

A szöveggenetika kialakulásakor elsősorban a filológia és a francia struktura-
lista iskola eredményeire támaszkodhatott. A filológiához való viszonya 
meglehetősen ambivalens, a strukturalizmushoz annál egyértelműbb. A fran-
cia irodalomtudományban talán máig ez a legerőteljesebben ható iskola: ma 
zömmel azokat találjuk az irodalmi élet, az irodalomtudomány és az oktatás 
kulcspozícióiban, akik egyetemi tanulmányaikat a hatvanas-hetvenes évek-
ben végezték. Ez a tény pedig meghatározta elméleti tájékozódásukat: leg-
többjük számára ma is az akkor kialakuló strukturalista iskola a viszonyítási 
pont vagy legalábbis a kiindulópont. 

Nincsenek ezzel másként a szöveggenetikusok sem, sőt a strukturalizmus 
örökségét nyütan a magukénak vallják. Bírálóikkal és támogatóikkal teljes 
mértékben egyetértenek abban, hogy a strukturalizmus előzetes elméleti és 
konceptuális munkálatai nélkül a szöveggenetikának semmi esélye nem lett 
volna arra, hogy önálló szövegmegközelítési módként léphessen fel.80 Ez az 
állítás első hallásra talán paradoxnak tűnik,81 hiszen a strukturalista elmélet és 
a szöveggenetika előfeltevései látszólag szöges ellentétben állnak egymással. 

A genetikus és a strukturalista megközelítés közötti különbség nyilvánvaló. 
Az utóbbi a szöveg szinkrón vizsgálatára korlátozza magát, és még a lehető-
ségét is elhárítja annak, hogy figyelembe vegyen bármi szövegen kívülit.82 

A kézirat nyilvánvalóan szövegen kívüli, s mint ilyen, a „klasszikus" struktu-
ralizmus álláspontja szerint az irodalmi interpretáció és elemzés területén 
kívül esik. A szöveggenetika pedig éppen őket emeli be vizsgálódásai körébe. 

Az a különös helyzet áll elő, hogy a szöveggenetikának a strukturalizmus-
sal látszólag tökéletesen ellentétes törekvései megvalósítása érdekében ennek 
az iskolának a módszertani és elméleti eredményeire kell támaszkodnia. 
Pierre-Marc de Biasi a következőket írja erről: „...az irodalmi m ű keletkezé-
séről való gondolkodás feltételei csak akkor teremtődtek meg, amikor a szö-
vegelmélet eredményeinek köszönhetően lehetségessé vált a szöveg keletke-
zésének időbeliségét a szöveg saját, belső rendszereként megfogalmazni."83 

A szöveg formális leírására összpontosító strukturalista kritika kidolgozta a 
maga szöveg- és íráskoncepcióját és egy olyan fogalmi készletet (lásd például 
szövegzárás, struktúra), amely lehetővé tette, hogy megvilágítsa az irodalmi 
szöveg belső mechanizmusait. Genetikus szempontból ezek közül talán a 
reprezentáció és a textualizáció jelenségei érdemelnek leginkább figyelmet. 
Mindaz, amit a strukturalista kritika a végleges szövegben felfedezett, és 
tanulmányok hosszú sorában részletesen vizsgált, alkalmasnak bizonyult a 
„formalizáció" folyamatainak megközelítésére és elemzésére is.84 A szöveg 
keletkezése a strukturális jelenségek terminusaiban vált elgondolhatóvá. 
A fogalmi keretek egy részének átvétele logikusnak, szükségesnek és hasz-
nosnak tűnik a számunkra, mivel a filológia fogalmi és konceptuális appará-
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tusa inadekvátnak bizonyult, a strukturalista kritikáé viszont - legalábbis 
részben - egybeesni látszott a genetikus érdeklődéssel. Ez az orientáció tehát 
egyértelműen kedvezőnek ítélhető, egy feltétellel, mégpedig azzal, hogy nem 
helyettesíti az önálló elmélet és fogalomkészlet kidolgozását, amelyet a szö-
veggenetika speciális kutatási területe mindenképpen igényel. 

Az irodalmi szöveggenetika azonban, ahogy azt talán már az eddigiek is 
bizonyították, szüntelenül dolgozik saját módszereinek és koncepcióinak ki-
alakításán. Azokat a fogalmakat és módszereket, amelyeket a strukturalisták 
azért alkottak meg, hogy le tudják írni a szöveg belső mechanizmusait, a 
genetikusok részben átvették, átdolgozták, illetve továbbfejlesztették, hogy 
alkalmassá váljanak a szöveget létrehozó mechanizmusok, a keletkezés tör-
vényszerűségeinek és egyedi eseteinek leírására. 

Hogy megérthessük ennek a látszólag paradox jelenségnek a logikáját, 
először azt fogjuk vizsgálni, hogy a strukturalizmuson belül melyek azok az 
elemek, amelyek magukban hordozták a genetikus megközelítés lehetőségét, 
elősegítették kialakulását. 

Mindenekelőtt a strukturalizmus szövegmodelljére kell egy pillantást vet-
nünk. Hasonlóképpen jártunk el a szöveggenetika és a filológia összehason-
lító elemzése során is, hiszen az elvi különbségek ezen a téren a legmeg-
határozóbbak. 

Cerquiglini ott idézett gondolatmenetét folytatva azt mondhatnánk, hogy 
az orosz formalizmusra jelentős mértékben támaszkodó francia strukturaliz-
mus szövegfelfogása a modernitás szövegről vallott nézeteinek egyik leg-
következetesebb, talán végső összefoglalása.85 Elméletalkotó és konceptuális 
munkája olyan jelentős, hogy sokak szerint önálló irodalomtudományról 
csak a strukturalizmus óta beszélhetünk.86 

Kiindulási pontul a strukturalista szövegkoncepciónak egy viszonylag korai, 
a szöveggenetika kezdeteivel majdhogynem egyidejű megfogalmazását vá-
lasztottuk.87 

Ez a modell, miként a strukturalizmus egész elmélete, erősen nyelvészeti 
jellegű. A szöveget nyelvi tárgynak, ebből következően lényegileg zárt és a 
nyelvi struktúráknak alárendelt entitásnak tekinti (első posztulátum). A 
szöveg tulajdonképpeni struktúráját jelölők csoportjainak rendszerei alkot-
ják, s ezek csak belső logikájuk elemzése révén ragadhatok meg (második 
posztulátum). Az életrajzi háttér, a történelem, a források és a m ű keletke-
zéstörténete szövegen kívüli tényezőknek („hors-texte") minősülnek, és ki-
szorulnak a strukturalizmus által vizsgált jelenségek köréből. Az elmélet 
legalábbis ezt követelné. 

A francia irodalomtudományban ekkor még nem ismeretesek Jurij Lotman 
árnyaltabb szövegmegközelítései. Pedig ő a fent idézett strukturalista alap-
tételek keletkezésével közel egy időben az irodalmi szöveg fogalmát már 
tágabban értelmezi. Különbséget tesz irodalmi és nyelvi struktúra között: az 
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előbbit úgy határozza meg, mint a közlés célját és tartalmát, az utóbbit, mint 
a közlés feltételét és eszközét. Az irodalmi mű leírható ugyan a nyelv 
eszközeivel, de lényegét tekintve nem nyelvi természetű struktúra: b e n n e a 
tartalom struktúrája realizálódik a nyelv struktúráján keresztül.88 

A szöveggenetika későbbi gyakorlata - elsősorban a narratológiai és a gene-
tikus megközelítést ötvöző elemzések elméleti háttere és számos feltétele-
zése - nem áll messze Lotman elképzeléseitől.89 Ebből a tényből visszakövet-
keztetve feltehető, hogy a szöveggenetika létrejöttében, útkeresésében közre-
játszhatott az a szándék is, hogy az irodalmi szöveg erőteljesen nyelvi-
nyelvészeti megalapozottságú megközelítése kiegészüljön és ellenpontozód-
jék egy olyan dimenzióval, amely lényegénél fogva más, a strukturalista 
felfogástól eredetileg idegen elemeket is bevon az interpretációba. A gene-
tikus dimenzió, azaz a szöveg keletkezésének beemelése az irodalomkritika 
vizsgálati körébe mindenképpen ezt jelenti: hangsúlyozódik a szerzőiség, a 
mű keletkezésének konkrét körülményei, azaz történetisége, kontextusa; a 
szöveg mellé odakerül az előszöveg, s ennek értelmezése során kibontódhat-
nak a szövegben rejtőző más, lehetséges szövegek; s mindeközben, nem mel-
lékesen, de szinte észrevétlenül a befogadó, jelen esetben az irodalomkritikus 
is kézzelfogható bizonyítékát adja jelentésképző szerepének: ő teremti az 
előszöveget! A szöveggenetika számára a strukturalizmus, miként a hagyo-
mányos filológia is, elsősorban az elrugaszkodás lehetőségét teremti meg. 

Ugyanakkor bizonyos strukturalista megnyilvánulások ösztönzik, orien-
tálják, sőt olykor szinte megelőlegezik a szöveggenetikát. Már a fent idézett 
posztulátumok között is találunk olyat, amelyet akár a szöveggenetikusok is 
mottójukul választhatnának: „...az irodalmi szöveg produktivitás."90 

Mi innen - és nyilván a szöveggenetikusok is - úgy ér t jük ezt a mondatot , 
hogy a szöveg eredendően létrejövő: az nemcsak születésekor, de minden 
olvasáskor, ami tulajdonképpen a maga módján megismétli a keletkezést.91 

Akkor, ott azonban a produktivitást minden valószínűség szerint másképp 
érthették. Nyelvi produktivitásként, vagyis a szöveget olyan nyelvi kon-
strukcióként értelmezhették, amely maga is egy nyelvet hoz létre.92 

A produktivitás fentebbi, újabb értelmezésétől nem áll távol Roland Barthes 
nevezetes strukturalizmus-meghatározása. Barthes idézése itt több szem-
pontból is jogos: kétségkívül ő a hatvanas-hetvenes évek francia szellemi 
életének egyik kulcsfigurája, a „strukturalizmus atyja", vagy ha úgy tetszik, 
François Dosse nyomán inkább „anyja",93 akit érzékenysége, teoretikus haj-
landósága és sokirányú tájékozódása szinte predesztinált arra, hogy a para-
digma áramlatainak gyűjtőedénye legyen.94 Az akkor felnövekvő kutató-, 
kritikus-, tanárnemzedék számára így vagy úgy meghatározó személyiség. 
A szöveggenetikusok fiatalabb nemzedéke benyomásunk szerint jelentős 
ösztönzést kapott műveitől, némelyikük - mint például Eric Marty, Barthes 
nemrég elkészült életműkiadásának gondozója,95 aki személyes baráti köré-
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hez tartozott - talán magától Barthes-tól is. Olyan írásáról, amelyben szót 
ejtett volna a szöveggenetikáról, nem tudunk , igaz, a kezdeti útkeresés u tán 
az első jelentős genetikus szöveggyűjtemény alig valamivel Barthes halála 
előtt jelent meg,96 az intenzív elméletalkotó munka pedig csak a nyolcvanas 
években kezdődött el. 

Barthes 1964-es A strukturalista aktivitás című cikkében a strukturalizmust 
nem módszerként, iskolaként vagy mozgalomként, hanem tevékenységként, 
„aktivitásként" határozza meg. A strukturális ember, a H o m o significans ér-
telemalkotó tevékenységeként, ami egy bizonyos számú szellemi művelet 
szabályszerű egymásutánját jelenti. Aktivitása imitációs aktivitás, s tulaj-
donképpeni célja az, hogy vizsgálati tárgyának rekonstruálása révén feltárja 
annak működési szabályait. Ez a struktúra, amely valójában a strukturalista 
aktivitás eredményeképpen válik láthatóvá és értelmezhetővé.97 

A szöveggenetikusok „aktivitása" is teljes mértékben értelmezhető e kere-
tek között. Meglehet, e cikk egy másik kijelentésétől inspirálva („.. .a művet . . . 
az általa megtett út teszi")98 választják vizsgálatuk tárgyául a szöveget meg-
előző kéziratok összességét, s teszik megragadhatóvá a Barthes megjelölte 
műveleteket végrehajtva (szétdarabolás és elrendezés - découpage et agence-
ment) az előszöveg létrehozásával a mű keletkezésének „struktúráját". A ge-
netikus szövegvizsgálat nem tesz mást, mint hogy a kéziratok kazlából ki-
válogatja a maga szempontjából jelentőséggel bírókat, s ezeket azután úgy-
szintén a maga sajátos szempontjai szerint elrendezi. Strukturalista aktivitást 
fejt tehát ki, csak más terepen. 

Az előszöveg ily módon a szöveg keletkezésének szimulákruma.99 N e m 
egyszerű másolat, hanem valami eredendően új, amely a befogadó, jelen 
esetben az irodalomkritikus alkotó részvétele nélkül soha nem jöhetne létre. 
Ez a strukturálás kétségkívül interpretálás is, hiszen célja egy olyan másodla-
gos „szöveg" létrehozása, amely a keletkezés eredeti „szövegét" felfoghatóvá 
és artikulálhatóvá teszi.100 

Barthes-nak ebben a tanulmányában már az időbeliség gondolata is jelen 
van, két vonatkozásban is. A mű és a befogadó vonatkozásában. 

Az a felismerés, hogy a strukturalista aktivitás maga is történelmi tevé-
kenység abban az értelemben, hogy mindig egy adott korhoz és episzté-
méhez kapcsolható, maga u tán vonja a H o m o significans, s ebből általánosít-
va a befogadó és a szerző időhöz kötöttségének tudomásulvételét is. Ez ter-
mészetesen relativizálja kijelentéseinket is, vagyis inkább pontosabban ki-
jelöli azt a teret, ahol érvényesek lehetnek. 

Számunkra azonban most a másik vonatkozás az érdekesebb: ha a műve t 
az általa megtett út teszi, akkor jelenvaló léte egy múltbeli aktus eredmé-
nyeként is értelmezhető. A szöveggenetika ezt az aktust kívánja végigkísérni, 
minden bizonnyal azt remélve, hogy ily m ó d o n valami mást, esetleg újat is 
megtudhatunk az irodalmi művek jelenvaló létéről. 
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Julia Kristeva kísérlete, amelyre Louis Hay hívta fel a figyelmet,101 a phéno-
texte (a szöveg mint lezárt, jelentéssel rendelkező egység) és a génotexte 
(a létrejövés/létrehozás lezáródhatatlan folyamata, amely semmilyen körül-
mények között nem korlátozható a létrehozott struktúrára) fogalmának meg-
különböztetésével talán éppen a barthes-i gondolatok és a jakobsoni elvek 
összeegyeztetésére törekedett. 

A phénotexte és a génotexte már valóban a szöveg-előszöveg előképének 
tekinthető. A szöveggenetikusok persze a génotexte/előszöveg jelentőségét 
hangsúlyozzák, s a már lezárt szövegben is a még le nem záródott, illetve 
lezárhatatlan lehetőségeket kutatják. Louis Hay így ír erről: „.. .a szöveg leg-
mélyebb realitása produktivitásában rejlik, s nem abban, amit létrehoz."103 

A strukturalisták többsége természetesen nem ragadtatja magát ehhez ha-
sonló kijelentésekre, de amint láttuk, az a tény, hogy a szöveget produkti-
vitásként posztulálják, már magában foglalja a genetikus elmélet lehetőségét. 
Ugyanakkor a szöveg mint a produktivitás tere a lehetőségek terévé is válik. 

A szöveg pluralitásának irányába való elmozdulás, amelynek a maga mód-
ján a recepcióesztétika és a szöveggenetika a meghosszabbítása és a kibontása 
két különböző irányba, a strukturalizmus felbomlásának kezdetét jelenti.104 

Barthes a hatvanas évek végétől érezhetően ebbe az irányba halad. Ekkortól 
a barthes-i életműben fokozatosan előtérbe kerül a nem tudományos dis-
kurzus, az irodalmi megközelítés,105 s ez feltehetően lerövidíti a strukturalista 
Műtől a plurális szövegig vezető utat. Egy 1971-es írásának már a címében 
meghatározza ezt a programot.106 Umberto Eco és Isabella Pezzini már a 
Mitológiákban107 efelé mutató jeleket vél felfedezni.108 A „lehetséges világok" 
teóriájának egyik előképét látják Barthes-nak abban a gondolatában, hogy 
egy jel aktualizálásakor a virtuális értelmek egész tartománya jöhet létre.109 

Barthes kibomló szövegfelfogásának megvalósulása - ahogy Angyalosi rend-
kívül szép elemzésében bizonyítja - a Japán-könyv, A jelek birodalma (1970). 
Barthes az egyik legkedvesebb könyvének tartotta, a szakirodalom viszont 
nemigen tudott mit kezdeni vele. Ennek ellenére e könyv szövegfelfogása 
mélyen beivódott és beíródott az irodalom és az irodalomelmélet későbbi 
vonulataiba. A Japánban megfigyelt jelenségek módot adnak arra, hogy ész-
revétlenül kifejtődjék elképzelése, milyen is lenne egy ideális, vágyott szö-
veg. Milyen is? Olyan, mint egy haiku, amely magáért az írásért íródik/íratik, 
s olvasása, mondogatása azt sejteti meg velünk, hogy a megalkotásához és 
újraalkotásához, azaz megértéséhez vezető út nem kevésbé része, mint az, 
ami írva van. S ahány út, annyi lehetőség. A m ű helyébe az írás lép, de egy 
finalitásától megszabadított írás. A szöveg mint írás áll elénk.110 

A szöveggenetika a szöveghez az írás felől közelít. A kéziratokon és az 
előszövegen keresztül az írást vizsgálja a maga folyamatszerűségében, le-
záratlanságában, végtelen lehetőségeinek összjátékában. A szöveggenetika 
azonban mégsem a szöveg mint írásnak a tudománya, bármily tetszetős 
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lenne ez a megállapítás. Nem az írásként felfogott szöveg tudománya, hanem 
éppen fordítva, a szövegként felfogott írásé. 

Az írás és a szöveg fogalma feloldódni látszik egymásban. Barthes élete 
vége felé valószínűleg ezt a határok nélküliséget, a jelentések végtelen játé-
kát, s a jelentésteremtésben való részvételre kapott meghívást tekinthette az 
irodalom lényegének. 1977 januárjában a Collège de France-ban tartott elő-
adásán mindenesetre azt mondja: „Minden különbségtétel nélkül mondha-
tom tehát: irodalom, írás vagy szöveg."111 

A strukturalizmus esetében a szöveg fogalma integrálta a két másikat. 
Ahogy Julia Kristeva írja, a strukturalisták nem beszélnek többé irodalomról, 
hanem a szövegből és a szövegben mutatják ki az irodalom működésének 
jellemzőit.112 Később, mint Barthes-nál láttuk, az írásét is. 

Derrida viszont a szélsőségesen kiterjesztett írás-fogalom körébe von min-
dent, ezzel együtt az irodalmat, a szöveget is.113 Az a tény, hogy a szöveg-
genetika is az írást helyezi a középpontba, s hogy kialakulásával egy időben 
sorra jelennek meg Derrida művei, természetesen felveti a derridai koncep-
ció hatásának lehetőségét. Véleményünk szerint azonban nem hatásról, ha-
nem a jelenségek párhuzamosságáról van szó. 

A szöveggenetika Barthes nyomdokain halad, aki ugyan kinyitja a szöve-
get az írás, s ebből következően írója és olvasója felé, mégis a modernitásnak 
a filológiától örökölt, majd a strukturalista teóriában kiteljesedett, végül meg-
kérdőjelezett szövegkoncepciójának a keretein belül marad. Ha összehason-
lítjuk kettejük „kísérleti" könyveit, a fentebb már tárgyalt A jelek birodalmát, s 
Derrida két évvel későbbi Glas című szövegkísérletét,114 a különbség még egy-
értelműbbé válik. 

Derrida itt valójában a nem könyvtermészetű írást kísérli meg megvalósí-
tani - mintegy teóriája illusztrációjaként is - , ahogy a Grammatológia egyik 
fejezetcíme is hirdeti (A könyv vége és az írás kezdete). A szöveg tulajdonképpen 
Hegel- és Genet-idézetek egybejátszatása, szerzői kommentár nélkül, de szer-
zői kiemelésekkel (betűtípus, nyomdakép). Olyan szöveg ez, amely ambí-
cióját tekintve írás akar lenni, s kétségtelenül az is bizonyos értelemben. Hogy 
mennyire nem könyv, az persze már inkább vitatható. Konkrét értelemben 
természetesen könyv, kivédhetetlenül: megfogható és lapozgatható. Derrida 
azonban nem így értelmezi a könyv eszméjét, amely szerinte „mélységesen 
távol áll az írás értelmétől".115 A könyvnek mint autoritásnak, mint jelentés-
totalitásnak a megbontására törekszik, de meglehet, hogy ezzel csak egy más 
autoritásmintát teremt. 

Barthes ezzel szemben kétségkívül könyvet ír, melynek Derrida számára 
oly nyomasztó autoritását véleményünk szerint neki sikerül oldania. Mintegy 
mellékesen, mert közvetlen célja feltehetően nem ez, hanem az olvasó és a 
mű különállásának megszüntetése. О is az írás felé tapogatózik, az olvasót a 
szöveg írássá tétele révén véli bevonhatónak a szövegbe. Ha - miként jó 
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néhány Japánban tapasztalt jelenség barthes-i elemzése bizonyítja - , a végter-
mékről (mondjuk akár a szövegről) áttevődik a hangsúly annak létrehozására 
(adott esetben az írásra), vagyis a finalitás helyébe lép a folyamatszerűség, 
akkor a szöveg történésként is értelmezhetővé válik. A szöveg megtörténhet 
az olvasóval, illetve az olvasó magának a szövegnek a történésévé válhat.116 

A szöveggenetika szempontjából e gondolatoknak szövegkoncepciónkat az 
olvasó és az író felé kinyitó vonatkozásai a lényegesek. Hol másutt tanul-
mányozható jobban az írás és a szöveg folyamatszerűsége és törvényszerű-
ségei, mint a szöveg tényleges megírásának dokumentumaiból létrehozott 
előszövegben? 

Az előszöveg ily módon az írásként felfogott szöveg homológjává válik. 
Ebből következően szövegelméletünk kísérleti terepévé, laboratóriumává. 

A szöveggenetika ugyanakkor - filológiai alapjaihoz híven - az írás fogal-
mát nem kívánja derridai értelemben általánosítani. Megmarad tudománya 
határai között. A tudomány kulcsszó más szempontból is. A szöveggenetiku-
sok valóban tudományt akarnak művelni, ennek megfelelően a tudományos 
diskurzuson belül kívánnak maradni, s így artikulálni elképzeléseiket. A tu-
dományos diskurzus követelményeinek megfelelően pedig céljuk nem az iro-
dalom-szöveg-írás hármasának egybemosása. A szöveggenetika elméletének 
alakulása véleményünk szerint már most megerősíteni látszik azt a reményt, 
hogy a jövőben majd - részben talán a szöveggenetikának is köszönhetően -
pontosabban beszélhetünk írásról, szövegről és ebből következőleg iro-
dalomról is. 

A szöveggenetika ugyanis kétségkívül az írás folyamatának vizsgálatára 
összpontosít, de egy pillanatra sem veszíti szem elől a szöveget: az írást tex-
tuaüzációként fogja föl. Ahhoz azonban, hogy ennek a textualizációnak a 
folyamata vizsgálhatóvá váljék, a szöveggenetikának magának is textualizá-
ciót kell végrehajtania. Az előszöveg nem csak nevében szöveg: tulajdonkép-
pen a kéziratos anyag textualizációja. Elméleti modell, de szövegszerű. 

Szöveg és írás tehát a barthes-i koncepcióval összhangban a megértésnek, 
a megismerésnek - akár a tudományos megismerésnek is, ahogy a szöveg-
genetika példája is bizonyítja - két egymást létrehívó, erősítő, és korántsem 
kizáró tényezője, illetve vonulata. Cerquiglini igen inspiratív gondolataihoz 
visszatérve, s azokat a szöveggenetika lehetséges elméleti következtetéseinek 
fényében továbbgondolva nagyon is elképzelhető az a feltevés, hogy korsza-
kokhoz kötődően hol az egyik, hol a másik kerül előtérbe, s szorítja legalább-
is némiképpen háttérbe a másikat. Végképp ugyanis - valószínűleg az emberi 
megismerés törvényszerűségeinek megfelelően - nem lehet. 

A történeti áttekintés is ezt igazolja. Amennyiben elfogadjuk Cerquiglini 
számunkra egyébként rokonszenves tételét, s valóban a variálódást tekintjük 
a középkori művek jellemzőjének, azaz az írás-jelleg hangsúlyozódását, 
akkor sem térhetünk ki a felismerés elől, hogy az írás ilyetén előtérbe kerülése 
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csak a szövegen keresztül valósulhatott meg. A modernitás filológiai, majd 
strukturalista szövegfelfogása egy ideig mintha valóban sikeresen iktatta 
volna ki az írást. A szöveg győzelme azonban csak időleges lehetett, s az is 
volt, ahogy reményeink szerint Barthes gondolkodásának végigkísérése ré-
vén sikerült bizonyítanunk. Ennek a gondolkodói útnak, amelynek során az 
írás előbb a szöveg konstitutív elemeként definiálódott, majd egyenrangú -
sodott, logikus meghosszabbítása a szöveggenetika. Kézenfekvő lenne a 
következtetés, hogy akkor a modernitás szövegkorszakára ismét egy írás-
korszak, immáron a posztmodernitásé következne. 

Valóban számos jel mutat erre. Itt csak uta lunk néhányra, amelyek elem-
zése és egybevetése a szöveggenetika explicit vagy implicit elméleti követ-
keztetéseivel hasznosnak és számunkra legalábbis izgalmasnak tűnik. Min-
denekelőtt bővebben kellene vizsgálni a szöveggenetika és Derrida munkás-
ságának az összefüggéseit, különbségeit, feltételezésünk szerint inkább pár-
huzamosságát. Számba kellene venni és elemezni az európai irodalom mind-
azon szerzőinek műveit, akikben a szöveggenetika önmaga előképét látja.117 

Elvégzendő feladat lenne a kortárs irodalom, ezen belül a magyar irodalom 
egyes vonulatai szöveghez, illetve íráshoz való viszonyának elemző egy-
bevetése is az itt vázolt szöveggenetikai felfogással. Sejtésünk szerint ugyanis 
vannak párhuzamosságok. Már itt utalunk rá, hogy Pilinszky szépprózai 
műveit például ilyeneknek tartjuk. E munkálatok után minden bizonnyal 
még megalapozottabban lehet majd érvelni a szöveggenetika posztmoder-
nitása mellett. S talán a posztmodernitás jelenségéről is többet megtud-
hatunk. 

A szöveggenetika helyének meghatározásával azonban egyelőre még vár-
nunk kell, hiszen eddig inkább csak azt sikerült meghatároznunk, hogy mi 
nem a szöveggenetika. Óvatosságra int az is, hogy alakulóban lévő tudo-
mányról van szó, amelyről immáron tudjuk, hogy honnan jött, de hogy mer-
refelé tart, azt majd másutt fogjuk vizsgálni. 

A szöveggenetika tehát az eddigiek tanúsága szerint nem a filológia és nem 
a strukturalizmus újraélesztése más köntösben, bár merít mindkét meg-
közelítésmód konceptuális és elméleti fegyvertárából. Elmélete elsősorban a 
barthes-i későstrukturalizmus továbbgondolása, amelynek kifejtése a struk-
turalizmus előzetes terminológia- és koncepcióalkotó munká ja nélkül el-
képzelhetetlen lett volna. A szöveggenetikusokat éppen szempontjaiknak és 
nyelvezetüknek e strukturalizmuson edzett következetessége és koherenciá-
ja választja el azoktól a pozitivista, illetve neopozitivista hagyományokat 
követő kutatóktól, akik a század első felében „keletkezéstani" (études de 
genèse) tanulmányokat publikáltak, illetve ilyen kutatási tervet vázoltak föl 
(Rudler, Audiat, Lanson, Thibaudet).118 Némely kritikussal ellentétben119 

ezért tartjuk úgy, hogy a szöveggenetikusokat e hagyomány folytatóinak tar-
tani indokolatlan. 
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A szöveggenetika gyakorlata viszont, legalábbis ami a genetikus szöveg-
vizsgálatot illeti, a filológia eredményeire támaszkodik, és filológiai mód-
szereket alkalmaz, illetve alakít át olyan célok megvalósítása érdekében, ame-
lyek alapvetően különböznek a filológiai célkitűzésektől. 

Le kell szögeznünk: messze áll tőlünk az a gondolat, hogy az itt elemzett 
folyamatokat úgy tekintsük, mint az egyik megközelítésmód felsőbbrendű-
ségének bizonyítékát a másikhoz képest. Azaz a szöveggenetika némely teo-
retikusával ellentétben120 nem hiszünk az irodalmi megközelítésmódok fejlő-
désében. Egy átalakulássorozat minden bizonnyal jobban modellálná a fent 
leírt folyamatokat is. Úgy véljük, feladatunk valójában nem más, mint ennek 
az átalakulásnak a során bekövetkező elmozdulások és hangsúlyeltolódások 
jeleit meglátni, felfogni és értelmezni abban a reményben, hogy ily módon 
talán összefüggéseiket is jobban megérthetjük. 

Az már ma is bizonyosnak látszik, hogy a szöveggenetika fellépése pers-
pektívaváltást jelent a szövegekről, irodalomról való gondolkodásban. Para-
digmaváltást a kuhni értelemben nem, hiszen korántsem tűnik az előzőekkel 
összeegyeztethetetlennek, szerepüket nem vette át, és nem is készül át-
venni.121 Megnyit egy új kutatási területet, új szempontokkal gazdagítja 
irodalomértésünket és irodalomtudományunkat. Nem független ez a szem-
léletváltás a strukturalizmuson belül bekövetkezett elmozdulásoktól, s a 
szövegkritika néhány új tendenciájától sem.122 Kuhn szóhasználatával és az ő 
paradigmaváltás-elméletével ellentétben tehát a szöveggenetikai fordulat tu-
dományosságunk kumulatív eseményének tekinthető. A társadalomtudomá-
nyokban valószínűleg nem lehetségesek olyan minőségi ugrások, alapvető 
irányváltások, mint a természettudományokban. Kuhn elméleti fizikusi 
képzettségének megfelelően főleg erre a tudományterületre alapozhatta 
elméletét, amely sejtésünk szerint a társadalomtudományok - s itt most az 
irodalomtudomány - esetében csak korlátozottan alkalmazható. 

A szöveggenetikai kutatások semmiképpen sem érvénytelenítik az eddigi 
eredményeket, bár bizonyos következtetései, illetve feltételezései megingat-
ják a filológia, az irodalomtörténet és az irodalomelmélet néhány mindeddig 
alapvetőnek vélt fogalmát és elképzelését. 

Továbbgondolásra, vitára biztatnak, s ily módon talán valóban katalizátorai 
lehetnek egy olyan, Jauß által sejtetett változásnak, ahol keletkezés és befo-
gadás, azaz alkotás és újraalkotás párhuzamosságainak és kölcsönös füg-
gésének felismerése és vizsgálata tovább mélyítheti az irodalmi folyamatról és 
résztvevőinek egymáshoz való viszonyáról szerzett tudásunkat.123 
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PORKOLÁB TIBOR 

A hódolat retorikája 
(A Magyar Irodalom Pantheonja) 

I. 

A sírjelek állításának hagyománya nem csupán a halottak földi marad-
ványainak megőrzésére irányuló vággyal, hanem az elhunyt (egyre halvá-
nyodó) emlékének fenntartását célzó erőfeszítésekkel is összefüggésbe 
hozható.1 A kiemelkedő személyiségek - gyakran nemzeti sírkertben vagy pan-
teonban elhelyezett - síremlékei ezeken a szokványos funkciókon is túlmutat-
nak, hiszen többnyire a nemzeti reprezentáció szolgálatában álló monumen-
tumokként értelmeződnek. A panteon tehát - alapeszméje szerint - olyan 
intézmény, amely a halhatatlannak elismert egyének kultuszát a közösségi 
identifikációnak rendeli alá. A panteon-eszmében rejlő didaktikus lehető-
ségek felismerése készteti Széchenyi Istvánt is arra, hogy - az angol West-
minster Abbey és a bajor Walhalla példájára hivatkozva - megalkossa a ma-
gyar nemzeti temető, az „Üdvlelde" tervezetét.2 A tradicionális angol (író)-
kultusz híres londoni szentélyére való utalás elsősorban a koncepció legi-
timációját hivatott elősegíteni,3 a Duna fölé magasodó, monumentális bajor 
oszlopcsarnok vizsgálata pedig főként az „Üdvlelde" működési rendjének 
kialakításában kap fontos szerepet.4 (Feltűnő, hogy a „nagy emberek" intéz-
ményes tiszteletének megalapozására törekvő Széchenyi a párizsi Panthéont 
- talán annak viszontagságos története miatt - meg sem említi.5) 

Az a különös tény, hogy a szerző aggályos részletességgel, szinte a koncep-
ció ismertetését megközelítő terjedelemben kénytelen az „Üdvleldéhez" való 
személyes viszonyát feltárni (mintegy előre megfelelve azokra a feltételez-
hető vádakra, amelyek szerint „magam számára szép olcsón és szép okosan 
egy kis panthéont kívánnék emelni"6), pontosan jelzi az elgondolás meg-
valósításának nehézségeit. Ezek a testamentumszerű, apologetikus önkom-
mentárok nyilvánvalóvá teszik, hogy a negyvenes évek első felében az 
„Üdvlelde" koncepciója mögött nem valamiféle határozottan artikulálódó 
közakarat, hanem csupán egy tekintélyes személyiség (meglehetősen attrak-
tív) elgondolása áll. Es bár a patrióta lelkesedés által megálmodott gellért-
hegyi panteon így csak idea maradhat, a romantika intenzív hőskultuszára 
épülő és a nemzeti eszmét hatásosan demonstráló dísztemető létrehozásának 
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