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illetve egyéb kutatások alapjául szolgálhat, és egyben ösztönözhet is a közzétett 
szövegek további feldolgozására - a facsimile és a betűhű átírás együttesen a tudo-
mányos feldolgozás alapjává válhat. A betűhű átirathoz tárgyi és nyelvi magyaráza-
tokkal szolgáló jegyzetek is csatlakoznak, az előszót pedig egy 57 tételből álló bib-
liográfia zárja. 

Még nagyobb nyeresége lehet a kiadásnak, hogy a tudományos kutatások szűkebb 
körét átlépve a betűhű átírás alapjává válhat egy mai helyesírású átírásnak, amely 
közvetítheti a kódex tartalmát az iskolai oktatás és a régi magyar irodalom iránt 
érdeklődő, laikus olvasóközönség felé. 
(Budapest, Argumentum Kiadó-Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1999, 755 1. Köz-
zéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Reményi Andrea.) 

D . TÓTH JUDIT 

Kölcsey Ferenc Minden Munkái. Szépprózai művek 
Sajtó alá rendezte Szilágyi Márton 

Külsejével, belső címlapjával, egyszerű, de kicsit immáron régiesnek ható főcímével 
egyaránt tekintélyt sugároz ez a kiadvány. És csak kicsit lejjebb, a kevésbé feltűnő bal 
oldalon veheti észre az olvasó, hogy kritikai kiadást tart a kezében. Valójában tehát 
egy sorozat első darabját, amelyet még hasonló kötetek fognak követni, majd szépen 
sorakoznak a könyvespolcokon. De ezt sem jelöli semmi, szerencsésen tartózkodik a 
számozás hivalkodásától, amely szervező elv, illetve a mögötte meghúzódó logikai 
előfeltevések keresésére ösztönözheti a szofisztikáit elmét. Nevezetesen, hogy egy bi-
zonyos számtani sornak miért ezen a pontján helyezkednek el ezek a szövegek? 

A kritikai kiadásokat a szakma csendje szokta körülvenni, és ez a csend idővel csak 
növekszik. Bizonyos értelemben annál jobb, minél nagyobb ez a csend: ha ugyanis 
használják ezeket a szövegkiadásokat, lassan lecserélődnek a tudományos hivatkozá-
sok sorából a korábbi kiadások és helyüket elfoglalják az új szövegkiadások. A szak-
mai közleményeket figyelve az 1960-as Szauder-féle kiadás tekinthető meghatározó-
nak; egyben leginkább ez a hivatkozási index jelzi valamely kiadás szakmai rangját is. 

A b b ó l m i n d e n e s e t r e , a m i t a Beköszöntő Kölcsey Ferenc Minden munkáinak kritikai ki-
adásához című, Szabó G. Zoltán sorozatszerkesztő által jegyzett alkalmi írásából tud 
meg az olvasó, világossá válik, hogy ez a kötet valójában egy régóta várt, régóta 
időszerű életműkiadás első darabja. Értesülhet az olvasó a tervezett kötetek tagolásá-
nak nagyobb egységeiről, a nemzeti klasszikusok eddigi kiadási hagyományához ké-
pest várakozással veheti tudomásul, hogy mindaz a kevésbé látványos munka, ame-
lyet a Kölcsey kiadást készítő kutatócsoport már évek óta végez a szövegkiadásokon 
túl kiegészítő köteteiben „kéziratkatalógus, bibliográfia és életrajzi kronológia" (6.) 
közrebocsátását is eredményezni fogja. Egy részletesen annotált, a különböző köte-
tekre vonatkozó kereszthivatkozások által hatékonnyá tett „kézikönyv" a szélesebb 
közönség számára is használhatóvá teszi azt a rendkívüli mennyiségű kutatási ered-
ményt, amelyet ez a kritikai kiadás már felszínre hozott és fog még hozni. Ugyanis 
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megcsontosodott olvasatokat, datálási és értelmezési hagyományokat szűk, tudomá-
nyos fórumoknak szánt kiadványok bármennyire is meggyőzően vitázó és döntő 
érveket felsorakoztató publikációi nagyon nehezen, csak igen-igen lassan fognak 
megváltoztatni. (Nagyon alaposan feltárt példája ennek A' karpáti kincstár esete, a 
tévedésből felbukkanó 1833-as keletkezési év bizonyítására talált érvek bemutatásá-
val, illetve Kölcsey prózafejlődési koncepciójába történt beépítése; lásd 233-238.) 

Hálátlan feladat a sajtó alá rendezés, különösen hálátlan a kritikai kiadás gondozá-
sa, hiszen ebben az esetben nem egyszerűen a szöveg megtisztítása a feladat, az elho-
mályosult helyek, a hibák kijavítása, hanem az adott szöveggel kapcsolatban rendel-
kezésre álló különféle ismeretek archívumának létrehozása is. Szilágyi Márton 
szöveggondozása példaértékű, textológusi és filológusi felkészültsége és tájékozott-
sága által munkája a szövegek hozzáférhetőségét biztosítja. Megengedő és körülte-
kintő érveléssel igyekszik elkerülni, hogy feltételezésekbe bocsátkozzék, azonban a 
kellő információ hiányában bizonyos pontokon ez is elkerülhetetlenné válik. 

Különösen fontos munkaszervezési újítása ennek az 1991-ben kezdődött, Dávid-
házi Péter és Szabó G. Zoltán által vezetett és koordinált műhelymunkának, hogy az 
egyes kötetek előkészítési munkálatai egymással párhuzamosan folynak, és így 
lehetőség van az eredmények szinkrón feldolgozására a munkatársak mindegyike 
számára. A kritikai kiadások belső, gyakorlatilag elkerülhetetlen aszinkronitása min-
dig meghaladottá teheti a korábbi kötetekben helyet foglaló eredmények érvényessé-
gét, a szöveg leírásának utólagossága pedig azok használhatóságának mértékét csök-
kentheti. Arra az ellentmondásra utalok, hogy a tárgyszövegek (a szerző szövege) 
látszólag mindig többet tudnak, mint a hozzájuk kapcsolódó munkaszöveg (a sajtó alá 
rendező szövege). Mivel a sajtó alá rendező beszédét alárendeli annak a szövegnek, 
amelyhez képest a sajátját másodlagosnak, kommentárnak, jegyzetnek stb., röviden 
töredékesnek állítja be - akárcsak tudását. Ugyanis a maga ismeretei mindig csak 
részlegesek, kiegészítésre szorulók, sokszor bevallottan hiányosak vagy bizonytala-
nok, feltételezésekre támaszkodók. A szöveg ezzel szemben olyan entitásként jelenik 
meg, amely valamely feltételezett értelem-teljességet birtokol. így olyan hallgatóla-
gos feltételezés jelentkezik, mintha a szerző abszolút tudással rendelkezne mind a 
szöveget, mind annak lehetséges jelentését illetően. 

Természetesen megkerülhetetlenül működnek szerkesztési, könyvészeti, kötészeti 
stb. kényszerek is, amelyek problematizálása nem a textológiát érintő kérdés. Vagy 
alapvetően nem ilyen természetű problémákat vet fel. De persze nem kerülhető meg 
ez sem amiatt, mivel kontextust hoz létre valamely szöveg köré, noha e kontextus-
képzés elsődlegesen kanonizációs következményeket von maga után. A Szépprózai 
művek kötet olyan csoportot hoz létre a Kölcsey-munkák korpuszán belül, amely ez-
után már körülír egy alternatív szerző-alakot, és ezáltal valamilyen koncepcionálisan 
elkülönített beszélői pozíciót szigetel el. Mivel a filológiai érvelés hagyománya, a tu-
dományág paradigmája szerint mindenkor a zártságra, az érvek belső hierarchizált-
ságára törekszik, ezért nem hagyhat szemantikai elvarratlanságokat bizonyításában. 
A prózaíró Kölcsey mint konzisztens szerző értelmezhetővé tételében két szempont 
versenyez egymással; igazából nem is verseny ez, hiszen az érvek súlya hierarchizál-
ja viszonyukat. 1. Az egyik a keletkezéstörténet biografikus identifikációjából építke-
zik; érvrendszere a kulturális cserefolyamatok jegyében szerveződik, és elsősorban a 
levelezés adataira hagyatkozik: ,,A' csomókhoz volt zárva Heckenastnak árjegyzéke, 
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mit most kifizetnék, hanemha ugyan Heckenast' megszollításánál fogva reményem 
volna, hogy őt munkácskáimmal kifizethetem. Ha ez meg fog történni, jó; ha pedig 
nem, akkor pénzbeli kielégítésről teendek rendelést." (Kölcsey levele Bártfayhoz, 
Nagykároly, 1836. márc. 11., 214.) Ez a levélbeli szöveghely utal arra, hogy a 
Heckenasttól rendelt könyvekért Kölcsey „munkával", nem pedig „pénzzel" fizet. 
Következésképp ezek a szövegek csereértékkel rendelkeznek, sőt keletkezésüket is 
ennek köszönhetik. Mindez a három novella esetében döntő jelentőségű érv. De már 
korábban, a két fiktív beszéd (A' férj-ölő, A' gyilkos anya) esetében is felbukkan egy 
szerződés kényszere. 2. A másik, az előző érv hatását gyengítő megállapítás alap-
vetően retorikai természetű. Ez szükségesnek tartja az értelemadás folyamatosságá-
nak visszaállítását a külső érvek (filológia) után a belső érv (retorika) alkalmazásával. 
A kötetbe felvett két beszédet szépprózai alkotásként kezelve előrevetíti azt az utat, 
mely szerint a törvényszéki beszéd genusához tartozó, alcímeikben (Törvényszéki 
beszéd, Alperesi védelem) szövegszerűen is jelölt munkák a fiktivizálódás irányába 
mutatnak. 

Ennek nyomai a szöveg tárgytörténeti feltárása által válnak hozzáférhetővé. A ko-
rabeli jogi eljárás processzusát bemutatva a sajtó alá rendező kellő mennyiségű és 
erejű érvet sorakoztat fel amellett, hogy tényleges bűnvádi eljárásban ezek a szöve-
gek nem hangozhattak el. A fiktivizálódás feltételezése azért fontos valószínűsítő érv 
e két írás esetében, mivel a novellák felé mutatnak „előre". Ugyanakkor a magyaror-
szági jogi eljárás már eleve magába foglalja az elszakadás mozzanatát, mivel a védő-
beszédek sohasem hangzottak el, hanem írásban mellékelték az ügy dokumentumai-
hoz. Tehát egy ilyen munka „elkészítése eleve nem orátori", hanem „írói feladatot 
jelentett már kiindulásában is" (200.). Szilágyi Márton rendkívüli felkészültséggel és 
nem kevesebb kitartással vizsgálta meg ezek után annak érdekében a korabeli jogi 
perek listáját, hogy vajon felbukkant-e hasonló név (R. d. M.), vagy hasonló eset. 
Ennek hiánya megerősíti a beszéd fiktív jellegét, és ezután már lehetségessé válik a 
két témakör összekapcsolása, a párhuzamosságok feltételezése. Egyrészt tematiku-
sán (A vadászlak, Éji temetés), másrészt pedig a feltételezett értelem-kontinuumra való 
ráhagyatkozással: „Vagyis az író több műfajban is kísérletet tesz, hogy ennek a bűn-
nek megítélhetőségét, társadalmi, morális következményeit végiggondolja; s ebből a 
szempontból különösen A' vadászlak érdekes: ott ugyanis - Miller Teréz halála miatt 
- Andaházynak nincs lehetősége védőbeszédet mondani a vádlott mellett. Bizonyos 
értelemben tehát A' gyilkos anya a novella komplementerének is tekinthető, nem fe-
ledve természetesen a szüzsék eltéréseit, hiszen emiatt a két, eltérő műfajú alkotás 
nem játszható egybe." De a műfaji áthágások sorozata mégis, legalábbis hipotetiku-
san lehetségesnek látszik. 

Izgalmas feltevést fogalmaz meg Szilágyi Márton A' gyilkos anya kapcsán: 
„...létezhetett egy olyan általános védőbeszéd-minta, amelyhez mindkét szerző iga-
zodhatott" [ti. Kölcsey és Deák Ferenc], Itt azonban hipotézisét nem ellenőrzi a 
szerző; ugyanis ha valóban létezett ilyen minta, akkor az valahol az oktatásban jelen 
is lehetett, valamilyen módon alakot is ölthetett, tehát feltárható lehet. Ha ez a minta 
létmódját illetően inkább architextuális természetű, akkor ismét más helyzet áll elő. 
Ebben az esetben ez az interpretáció által válik hozzáférhetővé, tehát épp a kereszt-
hivatkozások - részben tehát a kötet szerkezete, vagyis a textológus munkája - hív-
ják ezt életre. A textológus, aki a szöveget „körül írja", vagyis jegyzeteivel, magyará-
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zataival, feltételezéseivel, értelemtulajdonításaival, jelentéssorok előállításával és 
azok láncolattá szervezésével, az értelmezési hagyomány belső ellentmondásainak 
felszámolására irányuló szigorú és makacsul kitartó kísérletével a gondozott szöve-
get bevonja - végül is - az irodalomtörténet „hatáskörébe". Ha szigorúbban gondo-
lunk erre, akkor a textológus feladata - a szövegek kritikai kiadásának érvényben 
lévő szabályzata szerint, „hogy rögzítse a szövegek lehető teljes és hiteles alakját, tár-
ja föl keletkezésének idejét, helyét, körülményeit..." (Irodalmi szövegek kritikai kiadásá-
nak szabályzata, összeállította Péter László, Bp., 1988, 7.) - arra irányul, hogy egy olyan 
alakzatot hozzon létre, amely megszólíthatatlanná válik saját tudománya számára. 
A szövegek olvasásmódjuk tekintetében elveszítik valójában önállóságukat, ráutaltak 
lesznek a textológus szövegeire, amelyek azonban csak részlegesen a textológuséi, 
maga ezeknek a szövegeknek pusztán a felügyelője. Az a hálózat, amelyet ily módon 
kialakít, arra a feltételezett értelem-kontinuumra hagyatkozik, amelyért a jelentések 
forrása szavatol. Vagyis mindeközben a szerző folyamatos szövegbe történő vissza-
írásával a szerzői autoritást kell szolgálnia. Azzal szemben is erre kell törekednie, ha 
a recepció már elkezdett egy ezzel ellentétes folyamatot. 

Szilágyi Márton szöveggondozása körültekintő módon, a szövegek retoricitására 
történő állandó odafigyeléssel párosul. Kölcsey esetében különösen indokolt ennek 
szem előtt tartása: „A védőbeszédet a per folyamán talán felolvasták ugyan, ám az 
alkalmazott retorikai alakzatok elsősorban mégis egy írásos műfaj közegébe illesz-
kedtek." (200.) A textológus eme megjegyzése egyértelművé teszi, hogy a szövegek 
retoricitása nem vizsgálható a pragmatikai aspektusok feltárása és bevonása nélkül. 
Szilágyi Márton a textológiai apparátust ennek a feladatnak a jegyében alkalmazza, 
a Kézirat, Megjelenés, Keletkezés, Szövegkritika operatív fogalmai mellett megjelenik 
Fogadtatás is, amely a recepció feltárására irányul. 

A kézírás elsődlegessége és az autográfia dogmája az íráskép egységesítésében is 
megmutatkozik. Ha például a Perényiek című drámatöredék szövegét együtt olvas-
suk a Szövegkritika című megjegyzésekkel, kiderül, hogy mégsem olyan folyamatos, 
egynemű munka ez a darab, ugyanis a jegyzetekből rekonstruálható, mennyi az üres 
sor, a kihúzás, az olvashatatlanná tett, kitörölt sor a kéziratban. Ebben az esetben a 
főszöveg tipografizált írásképe láthatatlanná teszi azt a tényt, hogy egy fogalmaz-
vány szolgál a kiadás alapjául, amelyet szerzője nem szánt kiadásra. Azokban az ese-
tekben, amikor bizonyos értelemben a szerzői szándék(ok) ellenére kell szakmáját 
művelni a textológusnak, különösen élesen merülhet fel az autoritás kérdése. Hiszen 
az író ilyen esetekben sem a szerzőséget, sem a nyilvánosságot nem vállal(hat)ta -
különböző okokból: nem fejezte be, meghalt, elégedetlen volt, meg akarta semmisíte-
ni stb. Ilyen esetekben úgy tűnik, a kézirat ruházódik fel azzal az autoritással, amely 
valójában a szerző birtokolta autoritásból származik: metonimikus viszonyt hozva ily 
módon létre. Módszertanilag helyes, még ha praktikus szempontból megkérdő-
jelezhető is a Perényiek esetében az a megoldás, hogy a Gángó Gábor által l995-ben 
felfedezett „autográf töredék-fogalmazvány" a Függelékben foglal helyet. Ugyanak-
kor sajátos helyzet állt ezzel elő; e helyzet implikálta felvetések által a textológiának 
bizonyos kérdésekre adandó válaszai eldöntetlensége válik láthatóvá. Több problé-
ma felmerül ezzel a megoldással kapcsolatban, egyet kiemelve: a mű státusát illető 
feltevésekre kell felfigyelnünk. így áll elő az a helyzet, hogy a Szövegkritika jegyzetei 
közé beépülnek a „töredék-fogalmazvány" nagyobb eltéréseket mutató részletei, a 
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közlés tautologikus, önsokszorozó elemeként. Ezeken a pontokon úgy épülnek be a 
jegyzetekbe az idézett részek, hogy autoritással ruházzák fel a forrásukat. Ugyan-
akkor ellene mond ennek a Függelékbe való átutalás, amely csökkenti jelentőségét, 
illetve talán a mű eszméjének megőrzése miatt kerül kényszerűen erre a peremvidék-
re ez a szöveg. 

Ezt az ellentmondást Szilágyi Márton is érzi, és jegyzetében az adott textológiai ke-
reteken túlra mutató szándékot fogalmaz meg: „Itt jegyezném meg, hogy a KI szá-
mos olyan törlést és betoldást tartalmaz, amely alapján a későbbiekben lehetővé vál-
hatik a drámatöredéknek egy, a genetikus szövegkritika elvei alapján elkészíthető 
kiadása; jelen kötet ezt a feladatot nem tudta és kívánta vállalni." (164.) Más módon, 
de a sajtó alá rendező szövegének és érvelésének „aláaknázásaként" jelentkezik az 
olyan eset is, amikor a kézirat ,,[n]em ismeretes". Ugyanis ilyenkor felmerül az a kér-
dés, hogy ezek után az érvelés autoritása mire alapozódhat? Ha a kötetegészet mint 
„tárgyszöveg" és „munkaszöveg" intertextuális hálózatát nézzük, akkor minél meg-
bízhatóbb a sajtó alá rendező munkája textológiailag, annál határozottabban válik 
rekanonizáló erejűvé. Szilágyi Márton munkája pedig nagyon alapos, figyel a részle-
tekre, de nem veszti szem elől az egészet sem. Textológusként - szándékosan vagy 
szándéka ellenére - egyúttal erős kanonikus olvasatot hozott létre, amely lassan, észre-
vétlen fogja áthatni a Kölcsey-filológiát. Nem elhanyagolható jelentősége van ennek. 
Kiadásának értékei észrevétlen beépülnek a későbbi kutatásokba, az előfeltevésekbe, 
az értelmezői konstrukciókba, és ha szerencsénk van, még talán előbb-utóbb a népsze-
rű kiadásokban is figyelembe fogják venni. Többet túlzás volna remélni. 

Még egy apró megjegyzést szeretnék tenni mindössze: így például nem látszik 
indokoltnak, noha igen hasznos minden érdeklődőnek az a gazdag, Gángó Gábor ku-
tatásai által feltárt bibliográfiának az átvétele és a közlése, amely a 229-231. oldala-
kon található. Ennek magam is - egyéb okok miatt - őszintén megörültem. Megjegy-
zésem elvi természetű volt. 

Végezetül, ha kritikai kiadásról van szó, különösen fontos még egy közreműködő-
ről említést tenni: a lektorról, akinek munkája láthatatlanná válik a végső produktum 
szempontjából, akárcsak a kritikai kiadás maga, amely hasonlóképpen akkor hasz-
nálható, ha maga észrevétlenné válik. Fried István nevével nemcsak lektori minő-
ségében találkozik gyakran az olvasó a kötetben, hanem a Kölcsey-filológia szem-
pontjából alapvető jelentőségű tanulmányai és közleményei okán is. Azt hiszem, 
illendő az ő nevét is megemlíteni - a köszönet jegyében. 

Sajnos, a tördelőszerkesztő figyelmetlensége olyan szépséghibát hagyott a kötet-
ben, amelyet a számítógépes kiadványszerkesztő szokott okozni. Valamilyen rejté-
lyes okból az s előtti aposztrófot makacsul a feje tetejére állítja. Könnyen és gyorsan 
helyre lehet állítani egyébként ezt az apró pontatlanságot; magam is találkoztam ve-
le tördelő-szerkesztő munkát végezve. Ez a grafikai jel a magyar írásrendszerben 
egyébként nem létezik, Kölcsey korában sem használták tudtommal. Megfigyeléseim 
szerint néha, viszonylag ritkán a szedő hibájából régen is előfordult. Ez a kötet azon-
ban új jelként vezette be azáltal, hogy visszaírta a Kölcsey-szövegekbe ezt a lappan-
gó, „alternatív hagyományt". De ez már nem textológia; és mire ezt az írást nagy ne-
hezen befejeztem, megjelent a sorozat újabb kötete. Most elkezdem azt olvasni. 
(Bp., Universitas Kiadó, 1998.) 
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