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KAZINCZY VERSEINEK KÉSZÜLŐ KRITIKAI KIADÁSÁRÓL 

A Kazinczy-szövegkiadás mostoha helyzete közismert tény. Hosszú ideig a 
szaktudomány még a hagyaték pontos tartalmával sem volt tisztában, így teljes, 
kritikai igényű szöveggondozásról gyakorlatilag szó sem lehetett. Mára annyiban 
változott a helyzet, hogy befejeződött az akadémiai iratanyag feltárása, míg az 
OSZK-ban fellelhető kéziratok rendszerezése folyamatban van. Ezzel elvileg a 
legfőbb akadály elhárulni látszik a hatalmas életmű kiadása elől, amely azonban 
természeténél fogva így is rengeteg nehézséget tartogat a vállalkozó szellemű 
sajtó alá rendezők számára. 

A legidőszerűbbnek Kazinczy Ferenc költeményeinek kiadása tűnik. A közhi
edelemmel ellentétben Kazinczy sok verset írt, továbbá a magyar nyelvújítási harc 
elindítója a maga részéről a költészet művelését tartotta a legmagasabb rendű 
szellemi tevékenységnek, sőt, mi több: önmagát is elsősorban költőnek tekintette. 
Ehhez képest elszomorító, hogy Kazinczy összes verseit utoljára 1879-ben adták 
ki, s Abafi Lajos példáját azóta sem követte senki. 

Kazinczy Ferencnek igen határozott elképzelései voltak verseskötete sajtó alá 
rendezését illetően. Toldy Ferencnek, a hagyaték talán leglelkiismeretesebb gon
dozójának, például így írt röviddel halála előtt: „A német kiadók a verseket. 
chronologiai rendben szeretik egy idő óta kiereszteni, s miattam teheti minden, 
amit jónak lát. De én a magamét szeretném a szerint fűzni rendbe, ahogy a 
bokrétakötő a maga virágait. Én első helyt a magaméi között kevés számú 
ódáimnak és dalaimnak adtam, mert az óda méltósága elsőséget kívánt. Ezeket 
epigrammáim váltják fel, melyek a szobrászok és festők műveikkel vannak 
összeköttetésben, - a görögnél az epigramma is a lyrára tartozott. Úgy jönnének " 
a ritornellák, epigrammák ismét: s most a sonettek, s legutól a koporsók és a 
tájdarabok. Ezeket követnék, bántó tarkaságban, a vegyes költések, s végre az , 
epistolák."1 Az idézett levélrészleten kívül az akadémiai hagyatékban is több ' 
olyan kéziratos feljegyzés található, amelyben a költő a legapróbb részletekre is 
kiterjedő utasításokkal látta el versei kiadóját. Ilyen például a Cikkek, versek, családi 
emlékek c. kötetben fellelhető „Magyarázatok a' Kiadó' és a' Nyomtató' számára" 
c. autográf feljegyzéstöredék: 

lap. 1. Schmutztitel. 
lap. 2. üresen. 
lap. 3. E' lapra csak két stróphát. Felül lesz a' Grátziák' képe a' Baggesen' 

Parthenáisza' Vignettje után. A' Strópha' negyedik sora csak kevés
sel beljebb mint a' három első, nem úgy mint a' Sapphicusokban; 

1 Kazinczy Ferenc levelezése. Kiad. VÁCZY János. Bp., 1890-1911. XXI. 521-522. (A továbbiakban: KazLev.) 
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hogy ez is mutassa, hogy a' három elsőbb sor nem Sapphicus, 
hanem Phaleucius. 
A' darabok' czímje Versaliákkal, és nem apró betűkkel, még pedig 
azon írás' Versaliájival, a' mellyel a' versek fognak nyomtattatni, 's 
nem nagyobb íráséval. 
Dolgoztam ezt az Odáriont 1790 előtt; de már Széphalmon, és így 
1806 olta, sok igazításokat tettem benne. 

lap. 5. A' Tanítvány. Ezt is újra dolgoztam 1806 olta. Régibb dolgozásom 
Alcaiusokból volt fűzve. Megjelent Aurorában 1822. 

lap. 7. A' Tisztulás' Innepe. 1820. Motiválva van a' Magyarok' jövetele: 
Etelyénk, a' mi Etelyénk! hagyá reánk. - Az Oltár' szüze elmondja, 
mint akarának itt megtelepedni a' Magyarok. - A' Fő-Jós Predikati-
ója a' Nemzettől elhárítani igyekszik a' tolvajkodás' szennyét. 
(Akkor minden Nemzet lopott.) - Etely így fut ... az az, az Ázsiai 
Etely folyam. - Megjelent Aurórában 1822. 

lap. 11. A' szabad Erdély. Ez az óda a' Kenyérmezején támadott Lelkemben. 
Bátorit és Kinizsit akartam énekelni, de az Ódából más valami leve. 
Kedves Darabom. Es hat viel ... [olvashatatlan szó] ezt írta nekem 
róla Mailáth János. 
A' csata füzéhez jól illik az anapesztusnak a' jambus lábak helyébe 
felvétele. Megjelent Aurorában 1822. 

lap. 13. Apollóhoz. Újra dolgozott régibb Ódám. Fogságom előtt dolgozott 
Verseim mind odavesztek. Egy csomó papirosomban akadtam 
némelly darabjaikra. Nagyrészt elvetettem; némellyeket Pandektá-
im Köt[eté]be beraktam, 's megigazítottam. 

lap. 15. Csüggedés. Eletemnek sok keserűségei tűzbe hozának. Öszveza-
vartam őket, hogy még magam se értsem később mellyik forga 
szemeim előtt, midőn ezt dolgoztam. 

lap. 17. Minnyihez. Debr[ecen]be utazván 1809. ápril. Szent Mihály és 
Böszörmény között. 

lap: 19. Mezei virágok. Gróf Dezsőffy József a' második distichont leli igen 
szépnek: Minket az aljas rét s hihetőleg a' képek' gazdagságáért. Az 
efféle dolgozás azzal kívánná magát megkedveltetni, a' mivel a' 
Mezei virágok: simplicitás, könnyűség, báj. Nekem itt ezek kedvesek: 
3,4,5,7,10,11,12. S hiú vagyok úgy hinni, hogy ezeket maga Göthe 
is szeretné. 

Sonettek. Sonettet én írtam legelsőbben Magyarul (mert a' Csokonaié és 
Fazekasé nem sonett.) Legelsőben ezt írtam: Milliók közt nincs ... 
1809. midőn tagja valék a' Zempl.[én] V[árme]gyei permanens 
Deputatiónak, 's Széphalomról U[j]h[ely]be be be sétálék. - 2dik 
vala ez: Mint a' Szerelmes - 3dik: Midőn az Hajnal Épületem' 
Ujhely felé fekvő szegletében vala az ágyam az ajtó mellett. Átel
lenben függött a' kép 's a' Nap belőtt a' zsalu nyíláson, 's karikát 
vont a képen. - 4dik Fény és homály 1811. - 5.d. Melly boldog óra. 
6.d. Csalárd örv. 182. 
Ezek köztt a' Csereihez szolló tetszik magamnak legkevésbbé, 
leginkább a' Milliók, a Menüetes és a' Sajka, meg a' Kép. Nehéz 
neme a dolgozásnak, de hálás. A' Sonettnek nem csak Édesnek kell 
lenni, hanem magasnak is, komolynak, forrónak. 
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Utánam Szemere írt néhányat, és az ő Reménye 's Emlékezete 
gyönyörű. Horvát István az enyémet és a' Szemeréét eggy 8. rétű 
ívben kiadá Pesten 1812. Kölcsey 's Szent Miklósi is igen szépeket 
írtak. 1813. dolgoztam a' Szirmay Jánoshoz írottat. A' Niniét nem 
emlékszem mikor. 

Epigrammák. A' Sonettek után Epigrammáimat szeretem minden dolgozásim 
köztt leginkább. Téged nyájas Anyád ezt írtam Iphigeniem' halálá
ra. 1816. Ez Paródiája a' Göthe Herzig Leopold v. Braunschweigjá-
nak, vagy Pendantja. 
1808-tól jővén Bécsből, 's egyedül ülve szekeremben Literatúránk 
lassú előmenésén törődvén, az a gondolat szállá meg, hogy cziva-
kodást támasszak íróink köztt, hogy virrongásuk' az a' haszna 
legyen', a' mi volt a' Bodmerének Gottschéddal. A' ködöt, felhőket 
a' mennydörgés és a' vihar verhetik-el a legkönnyebben. Nyerges 
Újfaluban egy éjjel írtam Verseginek Aglaláját tartván szemem előtt 
ép: Jót 's jól. Kis tüzelt többekre. így szaporodtak Epigrammjaim.2 

[Itt a kézirat megszakad.] 

Amint az a feljegyzésekből egyértelműen kiviláglik, Kazinczy versei sorrendjét 
nem kronológiai, hanem műfaji szempontok alapján akarta meghatározni. A szer
ző akaratát persze a kötet mai sajtó alá rendezője aligha tudja maradéktalanul 
teljesíteni, hiszen az olyan műfaji kategóriákkal, mint például a „tájdarabok" nem 
nagyon lehet mit kezdeni. Kazinczy több versében is találhatók ugyan tájleíró 
részletek, de egyetlen olyan költeménye sincs, amely egészében véve teljesítené 
például a leíró vers kritériumait. Ettől függetlenül a versek műfajcsoportok 
szerinti besorolása - az imént kapott utasításokat természetesen rugalmasan 
kezelve - járható útnak tűnik. Egy ilyen típusú beosztás sokat elárul egy költő 
műfajszemléletéről, preferenciáiról, s az életmű egészéről feltétlenül rend-
szerszerűbb, áttekinthetőbb képet ad. Ezzel persze nem kerülhetők meg a krono
lógiai problémák, amely alighanem minden Kazinczy-szöveg sajtó alá rendezője 
számára sok fejtörést fog okozni. 

Mint ahogy az közismert, Kazinczy folyamatosan, lankadatlan buzgalommal 
újra és újra átdolgozta szövegeit, de az elkészült változatokat korántsem látta el 
mindig dátummal. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy a költő számos alkalommal 
megsemmisítette verseit, hogy aztán később emlékezetből újra rekonstruálja 
azokat. Nagy kérdés, hogy mit tekintsen itt a sajtó alá rendező kronológiailag 
mérvadónak: a művet életre hívó eredeti művészi szándékot, vagy a „végleges" 
formába öntött szöveget? A szakemberek többsége valószínűleg az ultima manus 
elv érvényesítése mellett tenné le a voksát, csakhogy az utolsó hiteles szöveg 
megállapítása jelen esetben igen fogas kérdésnek bizonyul. Kazinczy ugyanis 
éppen „véglegesnek" szánt szövegeit nem datálta. Legjellemzőbb szokása az volt, 
hogy késznek ítélt tisztázatait mániákusan újra meg újra leírta, s bár az egyes 
tisztázatok között rendszerint alig van eltérés, textológiai szempontból mindegyik 
csak külön-külön értékelhető: a központozás tekintetében például egyszerűen 
nem létezik két teljesen egyforma változat. Pontos keltezés rendszerint csak a 
piszkozatok, autográf fogalmazványok mellett található, amelyek viszont termé
szetüknél fogva sehol sem jöhetnek főszövegként számításba. Ez a fajta írásmód 

2 KAZINCZY Ferenc, Cikkek, versek, csládi emlékek. MTA Kt K 608. 81.f. 
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nyilván összefüggésben van azzal a klasszicista műeszménytől áthatott szemlé
lettel, amelynek számára az egyes kezdeményezéseket megőrző szövegváltozatok 
jelentősége csak abban áll, hogy jelezni tudják egy-egy műalkotás a tökéletesség, 
az időtlen szépség birodalmába vezető útjának fő kronológiai állomásait. Ha a mű 
elérte e tökéletesség elérhető végpontját, akkor az időfaktor jelentősége automa
tikusan megszűnik: Kazinczy talán ezért nem írt szinte soha verstisztázatai alá 
dátumot. Persze, nyilván a költőnek sem könnyű megállapítani, hogy mikor érte 
el művével azt a pontot, ahonnan már nem léphet tovább. Kazinczy tollán is így 
születtek folyamatosan a „végleges", „tökéletesre csiszolt" versszövegek, alapo
san feladva a leckét majdani kiadójának: melyiket tekintse utolsónak, végleges
nek? S akkor még nem is szóltunk arról, hogy Kazinczy esetében - a művészi 
színvonal szempontjából - talán még ott sem lehet automatikus a főszöveg 
kiválasztása, ahol meg lehet határozni az utolsó szövegváltozatot; példa erre az 
Erdélyi levelek, ahol az ötszöri átdolgozás inkább visszalépést jelentett az eredeti 
verzióhoz képest. így aztán önkéntelenül is felvetődik a kérdés: nem lenne-e 
célszerűbb lemondani a főszöveg kiválasztásáról, s a modern textológia vívmá
nyait alkalmazva, a francia critique génétic szellemében, inkább az alkotói folyamat 
bemutatására helyezni a fő hangsúlyt? * 

Mint ahogy az köztudott, a hagyományos kritikai kiadás célja egy tiszta, biztos, 
hierarchikusan elrendezett szöveg felépítése. Ezzel szemben a genetikus szemlé
letű sajtó alá rendező számára a véglegesnek ítélt szöveg kiadása csupán egy 
fontos állomást jelent a szöveg történetében, sőt gyakran még az „utolsó változat" 
meghatározása is csak idézőjelben értendő. A genetikus kiadás a megfogalmazás 
időrendjét követve valamennyi kézirat egyidejű reprodukálására törekszik, folya-
matszerűen próbálja megjeleníteni a szövegszerveződés egyes stádiumait. Termé
szetesen a szövegdinamika élethű érzékeltetésének problémáját úgy kell techni
kailag megoldani, hogy az olvasó pontosan figyelemmel tudja kísérni az egymást 
követő szövegállapotokat. A genetikus kiadás egyik fontos alapkövetelménye 
még a kommentár beépítése a szövegközlési technikába, amely így egyszerre tölt 
be indokló, magyarázó és kiegészítő funkciót. Itt elsősorban az író levelezéséről, 
a kéziratos jegyzeteinek tanulmányozásáról lehet szó, amelynek értelemszerűen 
szerves részét kell képeznie a genetikus kiadó szövegkommentárjának.3 

Az akadémiai Kazinczy-hagyatékot lapozgató kutató könnyen bukkanhat 
olyan kéziratra, amely első ránézésre alkalmas munkaanyagot kínálhat a geneti
kus textológia művelője számára. Az én Pandectám VI. c. kötet egyik autográf 
feljegyzése például A' Sonetto' Múzsája c. költemény műhelytitkairól lebbenti fel a 
fátylat. Érdekes módon ez a fogalmazvány egyetlen törlést sem mutat, ehelyett a 
költés folyamatszerűségének érzékeltetésére helyeződik a fő hangsúly, a gondolati 
mozgásokról készült pillanatfelvételeket pedig mindenütt kísérő kommentárok 
követik. Kazinczy célja ezzel nyilván saját alkotói módszerének ismertetése 
lehetett; hogyan alakul ki a gondolatok tagolatlan kontinuumából az igényes 
költő tollán magas nyelvi szervezettségű, organikus egész. Ezt a több szempont
ból is értékes kéziratot teljes terjedelmében az Irodalomtörténet 1991. 2. számában 
tettem közzé. 

Maga a feljegyzés két részből tevődik össze. Az első részt, amelyet Kazinczy 
1809. ápr. 22-én vetett papírra, a genetikus kritika szellemében a vers első 
„főszövegeként" kellene közölnünk. Ezt az a második, 1809. máj. 26-án írt verzió 

3 A szövegkiadás új elmélete és gyakorlata. Helikon, 1989/3-4. 
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követné, amelyet Kazinczy Kölcseynek írt levelében küldött el. Szemben az előző 
változattal, ez már teljesen kidolgozott szöveg, akárcsak a harmadik, Kis József
nek 1809. máj. 30-án szintén levélben továbbított verzió. A szövegszerveződés 
folyamatának újabb állomását Az én Pandectám VI. feljegyzésének második, 1811. 
ápr. 28. keltezésű részének közlése jelenthetné, amely szerzői kommentár kísére
tében a szonett egyik quatrinjának átdolgozásáról tudósít. Ezt követően kerülhet
ne sor végül az akadémiai hagyaték kéziratos versesköteteiben (Az én verseim, 
Lyriai költések) fellelhető, valószínűleg 1827 és 1828 táján készült tisztázatok 
bemutatására. Megjegyzendő még, hogy az itt felsorolt, teljesen kidolgozottnak 
tekinthető szövegváltozatok mindegyikében regisztrálható a másikhoz képest 
eltérés: a kilencedik sor első szava helyén például hol borág, hol szőlő, hol pedig 
gerezd olvasható. 

Mint ahogy arról már volt szó, a genetikus textológia az összes itt látott 
változatot egymással egyenrangú főszövegnek tekintené, így e módszer szellem
iségét követve egyebet nem is tehetnénk, mint azt, hogy kronológiai sorrendben 
valamennyit egymás után közöljük. Ez az eljárás érdekes módon még a hagyo
mányos szövegkiadás előtt sem teljesen ismeretlen: Szauder Mária például 
Kazinczy válogatásában egymás mellett adja Az én boldogítóm c. szonett két 
különböző szövegváltozatát. Nagyon kérdéses azonban, hogy egy ilyen módszer 
kiterjeszthető-e egy kritikai igényű kiadásra is, amely nem érheti be egy-egy 
érdekesnek tűnő verzió ötletszerű kiemelésével. Ebből a szempontból viszont még 
csak lényegi különbség sincs a hagyományos és a genetikai szemléletet követő 
kiadások között. Ahogy Claudine Gothot Mersch találóan megjegyzi: a genetikus 
kiadás a kritikai kiadások hagyományos típusaihoz hasonlóan az „azonbanok" 
birodalma, amelyben lépten-nyomon bukkannak fel a sajtó alá rendező részéről 
a különböző megszorítások, kitételek. („Először vehetik itt kezükbe a teljes 
cédulaanyagot, úgy véljük azonban, hogy a néhol túl hosszú újságcikkeket 
kivonatolhatjuk."4 stb.) Nyilvánvaló, hogy a levelekben, kéziratokban található 
szerzői kommentárok nagy száma miatt Kazinczy esetében is feltétlenül szelek
tálni kellene. Az egyes változatok, feljegyzések közötti válogatás viszont óhatat
lanul önkényes döntésekhez vezet, s így a genetikus kiadás - amely felfogásából 
adódóan minden típusú szöveget egymással azonos értékűnek ismer el - ahelyett, 
hogy kiküszöbölné, inkább csak felerősíti a szubjektivitás veszélyét. A kimerítő 
teljesség megvalósítása éppen annyira látszik kivitelezhetetlennek, mint ameny-
nyire fontos lenne, nem is beszélve arról, hogy ez többet jelent a terjedelem 
kezelhetetlenné váló felduzzadásának egyszerű technikai problémájánál. Nagy 
veszélyt hordoz magában az, hogy a genetikus kritika művelője nem csak a 
teljesség igényéről kénytelen lemondani (ami még érthető lenne), hanem az olvasó 
számára nélkülözhetetlen támpontot nyújtó alapszöveg kiválasztásáról is. Ez 
óhatatlanul zavart kelt, ráadásul ha az egyes változatok időbeli sorrendje ponto
san nem állapítható meg, a szövegközlés így alig segíti a különböző kéziratok 
közötti eligazodást. A főszöveg kiválasztásának gyötrelmes munkájától tehát 
aligha kímélhetjük meg magunkat. 

De van a genetikus szövegkiadással ennél még súlyosabb probléma is, mégpe
dig az egymást követő változatok olvashatóságának kérdése. Ez az olyan típusú, 
törlést nem, vagy csak alig mutató kéziratos versek esetében, mint A' Sonetto' 
Múzsája, nem sok gondot okoz. Kazinczy hagyatékában azonban más jellegű 

4 Claudine GOTHOT-MERSCH, A genetikus szövegkiadás: a francia terület. Helikon, 1989. 3-4. 393. 
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autográf fogalmazványok is fellelhetők. Erre talán Az áldozó c , mindössze kilenc 
soros óda a legszemléletesebb példa, amely a folyamatos átdolgozások alkalmával 
még címét is gyakran változtatta. A vers eredetileg 1787 táján készült, Az áldozat 
címmel, ezt a kéziratot azonban 1809-ben Kazinczy megsemmisítette. Munkáját 
egy évvel később emlékezetből rekonstruálta, memóriája azonban az eredeti 
ősszövegből maradéktalanul csak az első strófát őrizte meg, így inkább az egész 
költemény strófaszerkezetét átalakította. Az én Pandectám VI. 147. verzóján olvas
ható, Kazinczy kezétől származó fogalmazvány erről az alkotói folyamatról nyújt 
tanulságos keresztmetszetet. Ez a verzió A' Gratziákhoz címmel készült, számos 
toldással, törléssel, egymáshoz képest egyenrangú változattal. A genetikus texto
lógia álláspontja szerint a hagyományos kiadások variáns apparátusa nem alkal
mas az írói alkotómunka folyamatában való megragadására. Nem állítható, hogy 
ebben az érvelésben nincs igazság, annál is inkább, mert a fennmaradt verziók 
nagy száma miatt a költeményben gyakorlatilag egyetlen olyan szó sincs, amely
hez a variáns apparátusban ne kellene újabb változatot rendelni. Ugyanakkor 
nem egészen világos, hogy mit kínál cserébe a genetikus kritika. Louis Hay egy 
tanulmánya lábjegyzetében tesz említést arról, hogy Valery L'Eté c. költeményé
nek egyik kézirata csak a verskezdet vonatkozásában tizenöt féle megoldási 
kísérletet mutat, s csupán kizárólag nyomdatechnikai oka van annak, hogy itt ezt 
nem tudja hitelesen bemutatni.5 Kazinczy esetében is éppen az lenne a legizgal
masabb kérdés, hogy milyen módon, milyen nyomdatechnikai eszközökkel lehet 
ezt a fajta szövegdinamikát az olvasó számára áttekinthető formában megjelení
teni. Pontosan ugyanez a helyzet azzal a másik, szintén 1810. máj. 26. keltezésű 
autográf fogalmazvánnyal, amely A' Gratziákhoz cím alatt az Az én verseim c. kötet 
107. verzóján tanulmányozható. Érdekessége, hogy ebben nincsenek törlések; 
Kazinczy csupán aláhúzta azokat a szövegrészeket, amelyekre az írás pillanatá
ban még egyszerre több jó megoldási lehetőséget is el tudott képzelni. A fogal
mazvány különben valóban szép példája annak, amit egyes genetikus textológu-
sok találóan (Claude Duchet, Jean Bellemin-Noel) a munkaanyag „lebegő egysé
gének", „megnyilatkozás kisugárzásának" neveznek. Valóban nagyon izgalmas 
lenne ezeket az állapotokat egyidejűleg rögzíteni, de a genetikus kritika átírási 
technikája, amely a kézirat minél hűségesebb leképzésén alapul, nem tűnik igazán 
alkalmasnak a munkaanyagot összetartó „csillagköd" érzékeltetésére. A kézirat 
„tiszteletben tartása" és a még olvasható, egymást követő változatok összeállítása 
közötti feszültség feloldása szinte megoldhatatlan feladat.6 

Míg az autográf fogalmazványoknál főként a kézirat átírása, tükröztetése jelent 
súlyos problémát, addig a tisztázatok esetében más nehézségeket kell leküzdeni. 
Változatokban olyannyira nincs hiány, hogy gyakran még két, ugyanazon a 
napon készült szöveg sem teljesen egyforma, mint ahogy azt Kazinczy 1810. jún. 
4-én Berzsenyihez, illetve Kishez írt levelei tanúsítják. Hol húzzuk meg tehát azt 
a határt, amelyen túl két verzió már nem tekinthető azonosnak egymással? Erre 
a kérdésre akkor is válaszolnunk kell, ha nem lépünk át a genetikus textológia 
ingoványosnak tűnő területeire. Az interpunkció változásainak jelzésére például 
- mint ahogy erre már utaltam - pusztán terjedelmi okok miatt sem látok 
lehetőséget. Ha viszont a szöveg olyan fontos ponton változik, mint a cím, minden 
körülmények között a teljességre kell törekedni, s ez az elv alighanem a szóértékű 

5 Louis HAY, A kézirat kritikái. Helikon, 1989/3-4. 344. 
6 Claudine GOTHOT-MERSCH, i. m. 400. 
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eltérésekre is kiterjeszthető. Korántsem ilyen egyértelmű a helyzet a helyesírás 
vagy az egyes szavak alakváltozatainak feltüntetése terén. Az előttünk lévő 
Kazinczy-vers szövegtörténetében például nyilván fontos pillanatot rögzítenek a 
Lyrai költések c. kötet 4. és 7. verzóján olvasható változatok, amelyek a korábbiaktól 
eltérően már Az áldozó címet viselik. Erre a körülményre feltétlenül szükséges 
valahol utalni, ám azon talán már töprengeni kell, hogy feltüntessük-e egymáshoz 
képest mutatott, nem túl jelentékeny változataikat: hűvetek - hívetek, szelídek -
Szelídek. Hasonló nagyságrendű eltérés tapasztalható az említett két verzió és a 
Lyrai költések 20. fóliájára írt változat között: Úgy - így, Gnídusz - Cnidosz. Persze, 
egy kritikai kiadás szigorú követelményeinek ez is szerves részét képezi, de 
Kazinczy közismert grafomániája olyan egyedi textológiai kérdéseket vet fel, 
amelyekre a válaszok is csak egyediek, személyre szólóan testre szabottak 
lehetnek. 

Összegezésképpen alighanem egyértelműen leszögezhető: Kazinczy Ferenc 
verseinek sajtó alá rendezése során a szövegkiadás hagyományos útját kell 
járnunk, a genetikus textológia szempontjai csak korlátozott mértékben, esetleg a 
variáns apparátusba beépítve vehetők figyelembe. Ezzel együtt sem kíséreltünk 
meg eddig megoldást találni a talán legfontosabb kérdésre: milyen alapon 
válasszuk ki Kazinczynál a szövegközlés alapjául szolgáló főszöveget? Ez a 
probléma „A XVIII. század költői" c. sorozat készítőinek egyik munka
megbeszélésén is terítékre került. Mezei Márta itt azt javasolta, hogy a Kazinczy 
életében nyomtatásban megjelent verseket tekintsük alapszövegeknek. Ez minde
nesetre megfontolásra érdemes ötletnek látszik. Bár az egykorú nyomtatott 
szövegeket általában csak akkor szoktuk ilyen célra felhasználni, ha valamilyen 
okból már nem áll rendelkezésünkre az autográf kézirat, jelen esetben bízvást 
kivételt tehetünk. Igaz ugyan, hogy itt eredeti manuscriptumokban éppen nincs 
hiány, ám a kiadásra előkészített verseskötetek fedőlapjain található dátumokat 
csak feltételesen szabad kezelnünk. A Kazinczy-hagyaték iratanyagát ugyanis 
1950 körül rohammunkában úgy kötötték be, hogy gyakran az eredetileg nem 
összetartozó lapok is egy kötetbe kerültek. Ezért korántsem biztos, hogy Az én 
verseim vagy a Lyrai költések c. kötetek 1827-es, illetve 1828-as keltezésű fedőlapjai 
valóban ez idő tájt rögzített versszövegeket fognak egybe. Ebből adódóan -
konkrét példánknál maradva - az sem egészen egyértelmű, hogy Az áldozó 
esetében a Lyrai költések 85. verzóján olvasható szöveg valóban 1828 novemberé
ben készült, továbbá, arra sincs bizonyíték, hogy valóban ez a legutolsó szöveg
változat. Ezzel szemben a Hétében megjelent verzió autentikusabbnak tűnik. 
Nemcsak azért, mert Kazinczy félkész szövegeket soha nem adott ki a kezéből 
nyomtatásra - példa erre az 1787 táján írt, majd éppen a nem kívánt megjelenéstől 
való félelemben 1809-ben elégetett versek sorsa - hanem azért is, mert a széphalmi 
mester, ellenőrizve a nyomtatás minden apró részletét, igen lelkiismeretesen 
javította korrektúráit. Mivel Az én verseim és a Lyrai költések c. kötetekbe helyen
ként az autográf kéziratok mellett olykor az adott vers nyomtatásban megjelent 
változata is be van ragasztva, nem látszik akadálya annak, hogy esetenként 
hitelesnek fogadjuk el az ilyen típusú szövegeket. Ez a módszer ráadásul még a 
kronológiai besorolás tekintetében is a sajtó alá rendező segítségére lehet, amely
nek rendkívüli problematikusságára megint csak Az áldozó szolgáltatja az egyik 
legszemléletesebb példát. Csupán szubjektív nézőpont kérdése, hogy ezt a verset 
a kassai évekre, az 1810-es első átdolgozások idejére, netán még későbbre 
datáljuk-e, hiszen valamennyi megoldás mellett komoly érv szól. Maga Kazinczy 
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azonban az óda 1825-ben nyomtatásban megjelent (Hébe) változatában az 1788-as 
évszámot biggyesztette a cím alá, s ezt a szerzői gesztust a probléma mérlegelése 
során nyilván a sajtó alá rendezőnek kiemelten kell kezelnie. 

Más kérdés, hogy minden esetben ez a valóban gyümölcsözőnek tűnő módszer 
sem alkalmazható. Bármilyen gondosan ellenőrizte is Kazinczy a versek levona
tait, a nyomda ördögével szemben néha minden igyekezete ellenére tehetetlennek 
bizonyult. Példa erre az a levél, amelyet Zádor (Stettner) Györgynek írt annak 
kapcsán, hogy Toldy Handbuch-]a. számára tőle is több verset kért: „Ä Tanítvány 
és a' Szabad Erdély Aurorában hibákkal elhalmozva jelent meg. Némelly darabja
imon külső indítás nélkül tettem változásokat. Venni fogod a' kis csomót még e' 
holnapban, de kérlek hogy darabjaim ezen javítás nélkül ne vétessenek fel."7 

Nyilvánvaló, hogy itt a szerzői akaratot méltányolni kell, s az Aurora nyomtatott 
szövege nem használható fel főszövegként. Mindebből nemigen szűrhető le más 
végkövetkeztetés, mint hogy a sajtó alá rendezőnek nem árt szorgalmasan 
lapozgatni a hagyaték és a levelezés verskiadására vonatkozó részleteit, s lehető
ség szerint igazodnia kell a szerző igényeihez. 

Talán az itt felvetett problémák is elegendőek voltak annak illusztrálására, hogy 
milyen jellegű nehézségekkel kell a Kazinczy-szövegek gondozójának szembesül
nie. Rugalmasan értelmezhető, Kazinczy írói alkatát maximálisan figyelembe 
vevő módszerre van szükség, amelynek kidolgozása azonban csak kollektív 
szakmai erőfeszítések árán, komoly műhelymunka keretein belül képzelhető el. 

7 KazLev. XX. 126. 
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