
TEXTOLÓGIA 

DEBRECZENI ATTILA 

KÍSÉRLET EGY CSOKONAI-SZÖVEG GENETIKUS KIADÁSÁRA 

A Csokonai kritikai kiadás Levelezés-kötetének sajtó alá rendezése során az 
egyik Csokonai-levél sok fejtörést okozott: a variánsok egybevetésében alkalma
zott hagyományos textológiai megoldások sorra önismétlésekhez, illetve áttekint
hetetlen (és ezáltal holt) adattömeghez vezettek. így fordultam aztán a genetikus 
(vagy szinoptikus) feldolgozás egyébként kézenfekvő lehetőségéhez, amely a 
szöveg egészen új megközelítésére adott módot. Mint köztudomású, a kritikai 
kiadások hagyományos elvi módszerével szemben, amely egy tiszta és végleges 
főszövegben, valamint az ennek alárendelt változatokban szemléli a művet, a 
genetikus kritika (critique génétique) a variánsok egyenrangúságát vallja, azt, 
hogy a mű változataiban és változásaiban létezik. Az ezen az elven alapuló kiadás 
lényegében „az apparátus olyan formája, amelyet szövegként lehet olvasni és 
használni" (Hans Walter Gabler), vagyis „az olvasónak »mintegy filmvásznon« 
kell látnia maga előtt leperegni a megírás folyamatát".1 Az egyik nehézséget a 
genetikus kritikában azonban éppen ez, a mű formálódásnak folyamatára fényt 
vető, a szövegként olvasható apparátusnak a technikai létrehozása jelenti. Hiszen 
ha ez nem olvasható, vagyis ha a textológiai jelrendszer bonyolultsága miatt 
áthatolhatatlanná válik, akkor a módszer előnyei és elvi lehetőségei is semmivé 
válnak, s az eredmény éppen olyan holt anyag, mint amihez esetleg a hagyomá
nyos eljárás során jutunk. Az említett Csokonai-levélben rejlő eredendő lehetőség 
a genetikus feldolgozásra ezért vált különösen izgalmassá és vonzóvá: egy kísérlet 
lehetőségét is magában rejtette arra nézve, hogy milyen gyakorlati megoldások 
alkalmazhatók a legoptimálisabban és milyen hozadéka van egy ilyen kiadásnak. 
(Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy genetikus feldolgozás nem lehet főszöveg egy 
hagyományos kritikai kiadásban.) 

Talán meglepő, hogy éppen egy levél látszik különösen alkalmasnak a próbára. 
Az Orczy-Koháry-levél néven ismeretes 1797. november 8-i programírás azonban 
nem egyszerű (magán)levél, hanem jellegzetesen irodalmi alkotás: „Ajánló Levél 
és Elő-beszéd", amely elsősorban a közhöz szól.2 A levél három kéziratban maradt 
ránk: 

Orczy Lászlóhoz, Komárom, 1797. november 8., a MTA Könyvtárának Kézirat
tára, K 668 43a-50b; 

Koháry Ferenchez, Komárom, 1797. november 8., a MTA Könyvtárának Kéz
irattára, K 668 33a-41b; 

Széchényi Ferenchez, Komárom, 1802. január 9., OSZK, Oct Hung. 151. 2-9. 

1 Idézi DÁVIDHÁZI Péter, illetve Claudine GOTHOT-MERSCH. Helikon, 1989. 336. és 392. 
2 Vö. SZAJBÉLY Mihály, Előszó és ajánlás, Regény és közönsége a 18. század második felében. It 1985. 

543-564. 
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A címzett mindhárom esetben különböző, de a szöveg nagyrészt megegyezik, 
így e kéziratokat lényegében egy mű három variánsának tekinthetjük. Figyelembe 
kell azonban vennünk egy további változatot, egy negyediket is: az Orczyhoz 
szóló levélen utólagos javítások találhatók, amelyek a Széchényi Ferenchez szóló 
levél fogalmazványaként értelmezhetők, mert amikor Csokonai legutoljára, 1802-
ben foglalkozott a szöveggel, az Orczyhoz szóló kéziratot használta piszkozat-
ként. Az eredeti levelek mindenképpen tisztázatnak tekintendők, mindössze 
néhány tollhiba található bennük. Ezekhez készült fogalmazványról, vagy továb
bi tisztázati példányokról nincs tudomásunk. 

A négy szövegváltozat közül elsőként az Orczy-levél keletkezett. Az Orczy- és 
a Koháry-levél ugyan egyaránt az 1797. november 8-i dátumot viseli, de több 
tényező is azt bizonyítja, hogy az Orczynak címzett levelet írta Csokonai először, 
s aztán arról másolta le a másikat még ugyanazon a napon. Leginkább egy 
másolási hiba vall erről: Csokonai a Kohárynak írott változatban egy helyütt 
elfelejtette átírni a nevet, így e kéziratban is ,,a' haza-szerette ORCZY Nevet" 
olvashatjuk a KOHARY helyett. A harmadik és a negyedik változat is az Orczy-
levélből alakult tovább: mint említettük, ezt a kéziratot javította át a költő 
1802-ben, mikor a Széchényinek szánt levelet fogalmazta, s majd mikor ezt a 
javított szöveget letisztázta, még további módosításokat is végrehajtott rajta. 
Az első két levelet nem küldte el. Az Orczynak szánt esetében ez egészen 
nyilvánvaló: ha elküldi, nem használhatta volna fel később annak kéziratát. 
A Kohárynak szánt levél mellett fennmaradt a megcímzett boríték is, s ez 
mindenképpen komoly szándékról vall. A kézirat utolsó lapján azonban a költő 
néhány soros fogalmazványa, egy főrangú hölgyhöz (Széchényi Ferencnéhez?) 
szóló levél kezdete olvasható, ami megintcsak nemigen kerülhetett volna oda, ha 
elküldi a levelet. (A másolási hiba felfedezése elegendő indok lehetett, hogy ezt a 
kéziratot ne küldje el.) A Széchényi Ferencnek 1802-ben letisztázott változat 
azonban bizonyosan eljutott a címzetthez, hiszen fennmaradt Széchényi erre írott 
válasza. 

Szövegközlésünkben a három kéziratot (a valójában négy variánst) egyen
értékűnek tekintjük, s egyetlen folyamatos szövegbe foglaljuk. Ahol a kéziratok 
eltérnek egymástól, a változatokat [ ] zárójelek között, rövidítéssel és tipográfiai 
elkülönítéssel adjuk meg. A következő jelöléseket alkalmaztuk: 

Orczy-levél: *0: normál szedés 
Koháry-levél: *K: kurzív szedés 
az Orczy-levélen végrehajtott javítások: *Ojav.: félkövér-kurztv szedés 
Széchényi-levél: *Sz: félkövér szedés 

Ahol két változat egybeesett, ott mindkét rövidítést megadtuk (pl. *0&K:), a 
szedésben pedig a sorrendileg előbbi változat szedésmódjahoz igazodtunk (pél
dánkban a normál szedéshez). Az egyes változatokhoz tartozó szövegkritikai 
megjegyzéseket lábjegyzetbe tettük, követve ott is a fenti jelölési rendszert. 
Továbbá: a kéziratban áthúzott részeket csúcsos zárójelben, a ligatúrás rövidítések 
feloldását szögletes zárójelben adtuk meg, az olvhtl. és a jav. jelentése „olvashatat
lan", illetve „javítva". 

Csokonai levele Orczy Lászlónak, Koháry Ferencnek és Széchényi Ferencnek 
Komárom, 1797. november 8. és 1802. január 9. 
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[*0: FŐ MÉLTÓSÁGÚ 
ORTZI L. BÁRÓ 

O R C Z Y L Á S Z L Ó ÚR' 
Ő EXCELLENTIÁJÁNAK, 

Ő CS. és AR KIRÁLYI FELSÉGE' 
ACT. INT. STATUS' TANÁTSOSÁNAK. 

T. N. ABAÚJ VÁRMEGYE FŐ-ISPÁNYÁNAK. 
MAGYAR AL-KINTSTARTÓNAK 
A' FELS. HELYTARTÓ TANÁTS' 

TANÁTSOSÁNAK 
's a' t. 's a' t. 

HAZÁNK' FŐ ÉS HÍV OSZLOPÁNAK, 
A' MÚZSÁK' PÁRTFOGÓJÁNAK, 

énnékem is e' két névért 
bizodalmom szerént 

KEGYELMES PÁTRÓNUSOM' 
'S FAUTOROMNAK 

Ő EXCELLENTIÁJÁNAK, 
alázatos főhajtással 

's kéztsókolással 
nyújtott 

AJÁNLÓ LEVÉL és ELŐ-BESZÉD. 

Komárom. 8 Nov. 
1797. 

*K: NAGY MÉLTÓSÁGÚ 
KOHÁRI GRÓF 

KOHÁRY FERENTZ ÚR' 
Ő EXCELLENTIÁJÁNAK, 

Ő CS. és AR KIRÁLYI FELSÉGE' 
'S A' FELS. HELYTARTÓ TANÁTS' 

TANÁTSOSÁNAK, 
CSÁBRÁG', SZITNYA' és MURÁNY' 

ÖRÖKÖS3 URÁNAK, 
T N. HONT VÁRMEGYE ÖRÖKÖS, és 

FŐ-ISPÁNYÁNAK, 
'sa't 'sa't 

HAZÁNK' HIV MÉLTÓSÁGÁNAK, 
'S A' MÚZSÁK' BARÁTJÁNAK: 

énnékem is e két névért, 
bizodalmom szerént, 

KEGYES PÁRTFOGÓ-URAMNAK, 
Ő EXCELLENTIÁJÁNAK, 

3 K: Tollhiba, helyesen: ÖRÖKÖS. 
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alázatos főhajtással 
's kéztsókolással 

nyújtott 
AJÁNLÓ-LEVELésELŐ-BESZÉD. 

Komárom. 8 Nov. 
1797. 

*Sz: NAGY-MÉLTÓSÁGÚ 
Sárvári Felső-Vidéki GRÓF 

SZÉCSÉNYI FERENCZ 
ÚRNAK 

N. Magyarorsz: Királyi Komornyíkj: 
A' Nápolyi Királyi Szent Ja-
nuárius' Vitézi Rendjének 

Nagy: Keresztes Lovagjának, 
Ts: K: Valóságos Belső Státus' 
Tanátsossának, T. N. Somogy 
Vármegye' Fő-Ispányjának, 

és a' Fels: Septemvirális 
Fő Törvényszék' Tábla-

Bírájának 's a' t. 

Hazánk' 
és a' Magyar Tudományok' 

Pártfogójának, 
az Én 

P O L L I Ó M N A K ; 
O 

E X C E L L E N T I Á J Á N A K 
tartozott főhajtással 

nyújtott 
AJÁNLÁS, és ELŐBESZÉD.] 

[*0: FŐ MÉLTÓSÁGÚ BÁRÓ ÚR, 
*K: NAGY MÉLTÓSÁGÚ GRÓF, 
*Ojav.: FŐ MÉLTÓSÁGÚ GRÓF, 
*Sz: FŐ MÉLTÓSÁGÚ GRÓF,] 
Kegyelmes Uram! 

Talám ha az [*0: EXCELLENTIÁD' méltó Érdemeinek *K: EXCELLENTIÁD' 
méltó érdemeinek *Sz: Excellentiád' fényes Érdemeinek'] emlegetése [*0: helyett 
*K&Sz: helyett,] a' Hazának panaszin kezdem alázatos Levelemet, botsánatot 
fogok nyerni azon halhatatlan Érdemektől, a' mellyek nyílvábban vágynak egész 
Nemzetünk előtt, [*0&K: mint sem *Sz: mintsem] azok ujjal-mutogatást kíván
nának, 's nagyobbak is, [*0&K: mint sem *Sz: hogysem] az én gyarló [*0&K: 
tollam *Sz: Tollam] eléggé [*0&K: tudná *Sz: bírná] azokat magasztalni. Minden 
méltóságos [*0&K: virtusoknak *Sz: Virtusoknak] bésummálására elég a' [*0: 

4 K: érdemei<d>nek. 
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Nagyságos Orczy *K: Nagyságos KOHARY *Qav.: Nagyságos Szétsényi *Sz: Nagy 
SZETSENYI] Név: én tehát egész Hazánkkal együtt fejet hajtok [*0: annak: és -
elhallgatok. *K: annak, - és el hallgatok. *Sz: annak, és - elhallgatok.] 

De nem lehet meg nem szólalnom, valahányszor kedves Hazámnak 's hazai 
[*0: Múzáinknak *K: Múzsajinknak *Sz: Múzsáinknak] szomorú sorsát meggon
dolom: kiáltanom kell mind annyiszor, és kesergenem, mert annak bajai nem olly 
[*0&Sz: nyilvánvalók, *K: nyilvánvalók,] mint az [*Q: EXCELLENTIÁD' Érdemei, 
*K: EXCELLENTIÁD' érdemei, *Sz: Excellentiád' Érdemei,] nem is olly buzgó 
indulattal [*0&K: imádják az ő Nevét *Sz: temjénezik Őt] mindenek, mint a' 
Nagyságos [*0: ORCZY Nevet. *K: KOHARY Nevet. *Ojav.: Szétsényi Nevet *Sz: 
SZETSENYI Nevet. - -] 

[*0&K: Volt az a' boldog ideje már *Ojav.: Volt már az az áldott ideje *Sz: Volt 
már az az ideje] a' Magyar [*Ó: Literátúrának,5 *K&Sz: Literatúrának,] a' melly 
boldogabb6 időkre is nyújtott reménységet, 's el is hitettük vala már magunkkal, 
hogy a' több pallérozott Nemzeteknél múlató [*0: Tudományok valahára bennün
ket is Európának ezen Napkeleti részén *K: Tudományok, valahára bennünket is, 
Európának ezen Napkeleti részén, *Sz: Tudományok valahára bennünket is, Euró
pának ezen napkeleti részén,] felfedeznek. De álom volt minden mi képzelődé-
sünk, 's annál hamarább [*0: el tűnt, *K&Sz: eltűnt,] minél édesebben merültünk 
abba belé. [*0&K: Vissza buktunk az Éjtszakába! *Sz: Visszabuktunk az éjtsza-
kába!] 

Amaz ellenkező [*0&K: Fátum, melly *Ojav.: Fátum, (egyébnek nevezni nem7 

tudom) melly *Sz: Fátum (egyébnek nevezni nem tudom) melly] [*0: a' Caspium' 
utolsó partjaitól mindétig nyomba kísérte *K: a' Caspium' utolsó partjaitól mindég 
nyomba kísérte *Ojav.&Sz: a' Káspium' végső partjaitól fogva mindenütt sarkalta] 
Magyar Népünket, még máig sem [*0&K: szűnt *Sz: szűnt] meg annak [*0&Sz: 
fogyatéka *K: fogyatékja] ellen tusakodni. - Minden [*0: Nemzeti Characterünk, 
*K: nemzeti Characterünk, *Sz: nemzeti Karakterünk,] 's mind az, a' mi a' Magyart 
[*0&K: teszi, *Ojav.&Sz: teszi,] enyésző félben vagyon, és maga után húzza 
hanyatló Nemzetünket. [*0&K: Alig *Sz: - Alig] menekedett ki gyámoltalan 
szegény Nyelvünk a' szomszéd Német [*0&K: Nyelvnek *Sz: nyelvnek] igája 
alól; azonnal amaz ellenkező [*0&Sz: Fátum felhozta *K: Fátum, fel hozta] a' Deák 
nyelvnek Skeletonját Olaszországi sírjának fenekéről, 's [*0&K: kiragadván *Sz: 
kirántzigálván] bennünket [*0&K: édes-anyánknak *Sz: Édesanyánknak] kebe
léből, e' [*0&K: holt *Sz: holtt] idegennek porrá váló lábait kezdte vélünk 
tsókoltatni. 'S mi mindég olly [*Ó&K: boldogtalan8 ízlésűek *Ojav.: boldogtalan 
ízlésűek is *Sz: boldogtalanok] vagyunk, hogy mindenben, még a' Nyelvben is, 
jobban kedveljük az itthoninál a' [*0: külföldieket; *K&Sz: külföldieket^] holott 
[*0&K: édes *Sz: Édes] Hazánk minden adományival bővölködik a' [*0&K: 
Természetnek, *Sz: természetnek,] 's nyelvünkkel együtt [*0&K: minden jobb 
terem nálunk, *Sz: minden terem nálunk ollyanj mint akárhol. [*0: Tsak 
szorgalom híjával vagyunk! *K: Tsak a szorgalom hijjával vagyunk! 

*Ojav.&Sz: Tsak szorgalom hijjával vagyunk!] 

5 O: Liter<atur>átúrának. 
6 Sz: boldogabb Az ld olvhtl. betűkből jav. 
7 Ojav.: egyébk nevezni n [=egyébnek nevezni nem] 
8 O: boldogtalan<ok> 
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[*0: ímé a' mit elkezdtünk is, *K: ímé a' mit el kezdtünk is, *Sz: ímé, a' mit 
elkezdtünk is,] azt is félbe hagytuk. Ismét abba a' pontjába [*0&K: tértünk *Sz: 
léptünk] keskeny Kerekünknek, a' mellyben [*0: ezelőtt tizenöt *K: ez előtt tizenöt 
*Ojav.&Sz: ezelőtt húsz] esztendővel [*0&K: forgottunk. *Sz: forogtunk.] Más 
[*Ó&Sz: Nemzetek *K: nemzetek] pedig a' tökélletességnek felső pontja felé azolta 
is Óriási lépésekkel [*0&K: sijetnek, Székulumok *Sz: sietnek, Seculumok] 
maradnak el közöttök és közöttünk, úgyhogy nem soká még tsak nógató [*0: 
kijáltásaik *K&Sz: kiáltásaik] sem [*0&Sz: hallanak *K: juthatnak] le hozzánk; 's mi 
[*0&K: még is rák-lábakon *Sz: mégis ráklábakon] is alig [*0&K: ballagtsálunk? 
— Theátrumunk *Ojav.: ballagtsálunk. — 

Théátrumunk *Sz: ballagtsálunk! — 
Teátromunk] még az ő [*0: böltsőjében *K&Sz: bőltsőjében] eltemettetett, és saját 

hazájában idegen kezek fogták bé szemeit: [*0&Sz: - a' *K: a'] Németek pedig 
nem tsak otthonn tudják hasznát venni ezeknek, hanem még közinkbe is felesen 
telepítik le, hogy holmi [*0&K: jött-mentnek *Sz: jött menttnek] magyar kenyeret 
adjunk. - [*0: Typográphiáink *K&Sz: Typographiáink] [*0&Sz: vagy *K: is vagy] 
hevernek, vagy holmi triviális9 könyvekkel tartják fenn lételeket. - Az [*0&K: 
olvasás Nemzetünkben *Sz: Olvasás nemzetünkben] újra hűlni kezd; az új 
könyvek' száma is minden esztendőben kevesebbedik; oda amaz elevenség, 
[*0&K: a' melly tsak 1790 táján is *Ojav.: a' mellű tsak a' múlt Század végén is *Sz: 
melly tsak a' múltt Század' végén is] úgy lelkesített bennünket; [*0: elhint, 
elrepült, *K: el tűnt, el repült, *Sz: eltűnt, elrepült,] 's egész Nemzetünk haldokló 
[*0&K: Zsibbadásba vesztegel. Isten! *Gv: Zsibbadásban vesztegel. 

Isten! *Sz: Zsibbadásban vesztegel. — 
Istenünk!] ha a' te végezésed [*0&K: szerént *Sz: szerint] minden [*0&K: 

Magyar-világnak illy múlólag-valónak *Sz: Magyar-Világnak illy múlolagvaló-
nak] kell lenni: ne hozd fel azt többé mi reánk, mert tsak lelkeinket keseríted véle!! 

KEGYELMES URAM! Én,ü tartok [*0&K: tőle, *Sz: tőle] - ám a' Magyarok' 
Istene ne hagyja el árva Nemzetünket, 's ültesse a' szelek' hátára rémítő [*0: 
jövendölésemet, *K: jövendőlésemet, *Sz: jövendölésemet] - de én tartok tőle, [*0: 
hogy ha ügyefogyott Nyelvünket, *K: hogy, ha ügyefogyott Nyelvűnket *Sz: hogy ha 
ügyefogyott nyelvünket] (melly Ásiából [*0: kibújdosván, *K: ki bujdosván, *Sz: 
kibujdosván,] Atya, Anya, vér és rokonság nélkül, és mintegy Melchisédeknek 
rendi szerént lakik itten [*0&K: Európába *Ojav.: Európában *Sz: Európában]) 
ennyire [*0&K: vesztibe *Qav.&Sz: vesztiben] hagyjuk; nem vetek néki száz 
esztendőt, hogy ennek a' sokféle [*0&K: Nemzetnek *Sz: nemzetnek] [*0&K: 
Zavarékjában *Sz: Zavarjékában11] [*0&K: ollyan *Sz: ollyatén] sorsra fog jutni, 
mint [*0: ez előtt *K&Sz: ezelőtt] nem sokkal [*0&K: a' Kunoknak ösi Nyelvek; és 
Gyöngyösi Istvánunkról is *Ójav.: a' Burkusok' ösi Nyelvek; és Tsáktornyai 
Hérosunkról 's Bárdusunkról is, - ki ne tisztelné Zrínyit? ki ne tisztelné az Adriai 
Tenger Sirénáját? - *Sz: a' Burkusok' ösi Nyelvek; és Tsáktornyai Hérónkról 's 
Bárdusunkról is, - ki ne tisztelné Zrínyit? ki ne tisztelné az Adriai Tenger' 
Sirénáját? -] úgy fog a' jövő Világ emlékezni, mint mi ma a' [*0: győzödelmes 
Celták' Ossziánjáról. — Az Isten mentsen meg! *K: győzedelmes Celtáknak Ossián-
járól. — Az Isten mentsen meg! *Qav.: győzödelmes Celták' Ossziánjáról. — 

9 Sz: triviális E szónál aláhúzás nyomai látszanak elmosódottan. 
10 Sz: Én Az É é-ből jav. 
11 Sz: Tollhiba, helyesen: Zavarékjában. 
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Az Isten mentsen meg! *Sz: győzödelmes Celták' Ossziánjáról. — 
Az Isten mentsen meg! 
Meg is ment, tudom; ha mi magunk felütjük hosszas álmunkból fejeinket, észre 

vesszük, meliy utói vagyunk a' [*0&K: boldog *Ojav.: Nemes *Sz: nemes] tzéltól, 
's utánnok iramodunk a' Nyúgoti Nemzeteknek.12 [*0: Kezünkbe *K&Ojav.&Sz: 
Kezünkben] van minden jó eszköz, tsak éljünk [*0: véle: - *K: véle: *Sz: vélek:] 
Nyelvünk nem enged más [*0: nemzetekének, *K&Sz: Nemzetekének,] tsak meg ne 
vessük őtet: [*0&K: hazánkba *Ojav.&Sz: hazánkban] már nem pusztít semmi 
ellenség, vége ennek a' régi [*0&Sz: kifogásnak. - *K: Kifogásnak.] Él még [*0: 
EXCELLENTIÁD; 's van még egynéhány, EXCELLENTIADon kivűl, *K: EXCEL
LENTIÁD; 's van egynéhány még EXCELLENTIÁDON kivűl, *Qav.: EXCELLENTI
ÁD; 's van még Egynéhány, EXCELLENTIADon kivűl, *Sz: Excellentiád; 's van 
még Excellentiádon kivűl Egynéhány,] a' kit hasonló Magyar [*0&K: szív 
*Ojav.&Sz: tűz] lelkesít; vágynak [*0: Tudós hazafiak *K: tudós Hazafiak *Sz: tudós 
hazafiak] közöttünk, kiknek tsak egy nosza kell: [*0: 's mégis kétségbe esnénk? 
Igaz, *K: 's még is kétségbe esnénk? - Igaz, *Qav.: 's mégis kétségbe esnénk? 

Igaz, *Sz: 's mégis kétségbe essünk? 
Igaz,] hogy [*0&Sz: a' Nemreménylés kipattantja azt a' szikrát gyakorta, *K: a' 

Nemreménylés gyakran kipattantja azt a' szikrát] mellytől a' [*0&K: Hérósi *Sz: 
hérósi] lelkek [*0&K: fellobbannak. *Sz: fellobbannak:] A' nagylelkű Magyar 
[*0&K: Nemzet *Sz: nemzet] is mindég akkor adott bizonyságot bajnoki Nagy
volta felől, mikor lehetetlenséget kellett tenni lehetővé. Tusakodjunk mi is egy 
erővel a' [*0&Sz: reánk tódúltt *K: ránk tódúlt] akadályok ellen; 's nemesebb lesz 
a' [*0: Pálma-koszorú, ha fáradságban *K: pálmakoszorú, ha fáradságban *Sz: Pálma 
koszorú, ha fáradságba] került, pompásabban fog az lebegni az izzadó [*0&K: 
homlokok felett. *Sz: homlokokon.] 

Még13 [*0: mostanság Literátúránknak *K: mostanság, Literatúránknak *Sz: mos
tanság Literaturánknak] ezen tsetsemő állapotjában, úgy kell bánni gyengélkedő 
Nemzetünkkel (értem a' számosabb és [*0: egügyűebb14 *K&Sz: egyűgyűebb] 
részét) mint az apró [*0&Sz: gyermekekkel. *K: Gyermekekkel] Édes beszéd, 
ketsegtető nyájasság, [*0&Sz: daliás, *K: danlás,] báb, és tzúkoros tsemege légyen 
mind az, a' mivel őtet az oskolai letzkékhez édesgessük. Nyavalyáját sem tudja 
még [*0&K: jó formán *Sz: jóformán] érezni; tehát a' melly [*0: orvosságot véle 
bevétetni *K: Orvosságot véle bé vétetni *Sz: orvosságot véle bevetni15] akarunk, 
meg kell annak üvege' szélét mézelnünk, [*0: mazsolákba *K&Ojav.&Sz: malozsák-
ba] kell rejtenünk a' gyógyító pilulákat. Külömben félő, hogy tsömör jön rá, 's oda 
lesz minden jó reménység [*Ó: végképen. Poézison *K: végképen. - Poézison *Ojav.: 
végképen. 

Poézison *Sz: végképpen. - Poézison] és szép Tudományokon kell kezdenünk 
a' munkát, ha valaha örömét akarjuk látni. [*0: Eggy16 hadra-termett Nemzetnek 
erköltseit is addig meg nem szelídíthetjük, míg gusztusát meg nem kezdjük 
édesíteni. Úgy bántak *K: Egy hadra termett Nemzetnek erköltseit is addig meg nem 

12 O: Nemzetekk [=Nemzeteknek] 
13 Sz: A bekezdés előtt - téves sorkezdés nyomaként - halvány M áll. 
14 O: Tollhiba, helyesen: egyűgyűebb. 
15 Sz: Tollhiba, helyesen: bevétetni. 
16 O: Egy [=Eggy] 
17 K: se-ből jav.; az előző szó tárgyragja utólagos betoldás. 
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szelídíthetjük, míg Gusztusát meg nem kezdjük édesíteni. Úgy bántak *Ojav.: Addig Eggyw 

hadra-termett Nemzetnek erköltseit sem szelídíthetjük meg,™ míg gusztusát meg 
nem kezdjük édesíteni. Úgy tettek *Sz: Addig egy hadra-termett nemzetnek 
erköltseit sem szelídíthetjük meg, míg gusztusát meg nem kezdjük finomítani. 
Úgy tettek] azzal minden más [*0&Sz: nemzetek, *K: Nemzetek,] mellyek a' 
felségesebb [*0&K: Tudományokig felhatottanak. *Sz: tudományokig felhatolta-
nak.] 

És ha valamelly érdemet adhat a' Régiség, a' minthogy ád is, és ha szép a' [*0: 
nemzetség' Tábláját *K: Nemzetség tábláját *Sz: nemzetség' tábláját] számos 
[*0&Sz: Ősökről *K: Ősöktől,] és egész [*0: századokon *K: Századokon keresztül 
*Sz: Századokon] levezetni, a' mit talám senki20 sem [*0: tagad; - *K&Sz: tagad:] 
reménylem, nem fogok tenéked, oh jóltevő Poézis semmi bosszút is tenni, ha a' 
te mennyei eredetedet a' [*0&K: Nemzetek' *Sz: nemzetek'] származása előtt való 
időkre [*0&Sz: felvivén, *K:fel vivén,] tégedet az [*0: emberiséggel, *K: emberiség
gel *Sz: emberi nemzettel] 's a' [*0: fijatal *K&Sz: fiatal] világnak első mozdúlási-
val [*0&Sz: egyidejűnek *K: egy idejűnek] állítalak. Mert tsak a' mennyire [*0&K: 
fel mehet *Sz: felmehet] az én gyarló emlékezetem a' régi dolgoknak [*0&Sz: 
lajistromában; *K: lajistromába;] már a' Veres [*0&K: Tengernek *Sz: tengernek] 
partjain hallom a' te szavadat a' Mózes szájából, a' melly magasztalja a' [*0&Sz: 
Halhatatlant. *K: halhatatlant] Még azután sokára élt Homérus, a' kit a' te 
Atyádnak neveznek. Minden [*0&K: Tudományokat, *Sz: tudományokat,] vagy 
[*Ő&Sz: megelőztél, *K: meg előztél,] vagy te adtál elsőben is az [*0&K: emberek
nek *Sz: emberek'] tudtára; te emelted fel nagyobb [*0&K: bőltsességre a' 
Nemzetek' elméjét *Sz: bőltsességre a' nemzetek' elméjét,] mind e' mái napiglan 
e' [*0&Sz: világon. *K: Világon. -] Hol volt még akkor [*0: Thales, *K&Sz: Tháles,] 
Plató vagy [*Ő: Aristoteles, *K: Arisztóteles, *Sz: Arisztoteles,] midőn te [*0: 
Orpheussal a' köveket *K: Orpheussal a' Köveket *Sz: Orfeussal a' köveket] 
énekeltetted, a' [*0&Sz: Halhatatlanokat *K: halhatatlanokat] ditsőíttetted, és a' vad 
Rátzokat városi [*0: társaságra szoktattad, Strímon' *K: társaságra és szelídebb 
erköltsökre szoktattad, Strimon' *Sz: társaságra szokttattad,21 Strímon'] és Hebrus' 
partjain? A győzödelmes Róma előbb22 hallgatta a' te szódat az Ennius' rekedező 
kürtjén, mint a' Cicero' mélly okoskodásit. Előbb esmérte a' tsínos Olaszország a' 
1*0: Petrárcha' *K: Petrarcha' *Sz: Petrárka'] Lauráját, mint [*0: Galilei *K&Sz: 
Galilei] által a' [*0&K: Szaturnus' *Ojav.&Sz: Jupiter"] apró holdjait. [*0&K: 
Chaulieunak23 tsak az Unokáji esmérhették *Sz: Choliaunak tsak az unokáji 
olvashatták] Montesquieut: és Chaucer már porrá lett, mikor Newtonnal24 kevély
kedni kezdett a' mélly Anglia. A' darabos Opitz készítette el a' Német [*0&K: 
Nemzetet *Sz: nemzetet] arra, hogy egy [*0: Század után közöttök a' *K: század 
után közöttök a' *Sz: Század után a'] titkos Kant németül írhasson. - Valóban 
nálunk is több Magyart szoktatott az olvasásra Gyöngyösinek a' Murányi Vénusa, 
mint az [*0: Apáczai *K&Sz: Apátzai] Csere János' minden Encyclopaediája. 

18 Ojav.: Egy [=Eggy]. Az E a betoldás után is javítatlan maradt. 
19 Ojav.: g [=meg] <addig,> 
20 O: senki<nek> 
21 Sz: Tollhiba, helyesen: szoktattad. 
22 O: Róma <előbb> előbb 
23 O: Chaulieunak A „nak" „nek"-ből jav. 
24 O: Newtonnal Az „N" „Ny"-ből jav. 
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[*0&K: Talám *Sz: Talám,] ha [*0: Nemzetünknek *K&Sz: nemzetünknek] a' 
[*0&K: Tudományokhoz *Sz: tudományokhoz] való nagyobb szeretetét meg
érem, 's ha vélem együtt a' hazai Literatúra is annyira megemberesedik, hogy a' 
valódibb elmélkedésekhez is szer lehessen: [*0: philosophiai, vagy más Tudo
mányokból készült *K: philosophiai, vagy más Tudományból készült *Ojav.: Tudo
mányokból készült *Sz: tudományokból készűltt] írásommal is szolgálhatok a' 
köz haszonra. [*0: De most olly fijatal lévén még, mint maga a' magyar ízlés, *K: 
De most olly fiatal lévén még, mint maga a'magyar ízlés, *Ojav.: De most állapotomhoz 
's hazám' állapotjához képest, *Sz: De most állapotomhoz, 's hazám' állapotjá-
hoz képest,] tsak gyenge [*0&Sz: poétái képzelődésekkel 's játszásokkal kedves
kedem *K: Poétái játszásokkal kedveskedem] a' Közönségnek. Bátor bizodalommal 
teszem fel azt is a' Hazafiúság' szent [*0&K: oltárára; *Ojav.&Sz: oltárára:] mert 
tudom, hogy jobb valamit, mint semmit [*0&K: sem. Tudom *Ojav.: sem; Tudom 
*Sz: sem; tudom] azt, hogy egy kis [*0: Kertetskéből *K&Sz: kertetskéből] a' tavasz' 
[*0&Sz: elején *K: elejénn] szedett apró [*0&K: Zsenge, *Sz: zsenge] [*0: szint olly 
*K&Sz: szint' olly] [*0: kedves *K: kedves *Sz: betses] a' Halhatatlanok' [*0&K: 
Templomában, *Sz: templomában,] mint a' gazdag majorból ajánlott [*Ó: Hec
atombe. - Én *K: Hecatombe. Én *Sz: Hecatombe. 

Én] is tehát illyen [*0&Sz: megnyúgovással *K: megnyúgovással] adom Nemes 
Hazámnak az én [*0&K: Poétái *Sz: poétái] Munkámat: és hogy [*0&K: az *Sz: 
Az] nagyobb kedvességet nyerjen, homlokára függesztem fel a' haza-szerette 
[*0&K: O R C Z Y *Ojav.: Széchényi *Sz: SZÉTSÉNYI] [*0&K: Nevet. 

Engedje meg *Qav.&Sz: Nevet. Engedje meg] [*0&K: EXCELLENTIÁD *Sz: 
Excellentiád] nékem, ezt a' nagy [*0: Szerentsét; *K&Sz: Szerentsét,] 's méltóztassa 
Nagyságos Nevével az én [*0&Sz: Múzsámat *K: Munkámat] a' halhatatlanságra 
elbéllyegezni. - ["O&K:25 Egyszersmind pedig alázatosan könyörgök EXCELLEN
TIÁD előtt, {méltóztasson méltóztasson,26} hathatós Pártfogása által léteit adni az 
én Múzsámnak, hogy az már tovább a' homályba ne üljön: mert minthogy a' 
Törvény' és Nyelvek' tanulására {nyoltz nyóltz] esztendők alatt majd minden 
költségemből kifogytam, 's most is pedig az Insurrectio miatt magam pénzén kell 
hevernem, kéntelen vagyok addig, míg fáradságimnak nyugtató pontjára eljutha
tok, a' Kegyelem' ajtaján {zörgetni, bezörgetni.] 

Azt a' Munkát fogom világra botsátani, a' mellyet EXCELLENTIÁD parantsol-
ni méltóztatik, és annyi árkust, a' mennyire kegyelmes Rendelése kötelezni fog. 
EXCELLENTIÁD hatalmas engemet a' {Helikonra felvezetni, 's Nemzetem' 
Nézőpiatzára kitenni, Héliconra 's Nemzetem' Nézőpiatzára kitenni,] mert Hazánk' 
Tsillagi között első {nagysággal ragyog; Nagysággal ragyog:} kegyelmes is ezt27 

megtselekedni, mert a' Múzsák előtt kedves és tisztelt Név a' Nagyságod' {Neve. 
Ha ezt ki adhatom, hálaadó főhajtással fogok reménykedni EXCELLENTIÁDnak, 
hogy tsekély tehetségemmel parantsolni méltóztasson valamit, a' melly által azon 
summát méltóképen28 leszolgálhassam. Minden Neve. Minden] erőmmel annak 
végbevitelére fogok munkálkodni, hogy EXCELLENTIÁDAT a' megelégedésig 

25 Mivel Csokonai a Széchényi-levélhez teljesen új befejezést írt, így az Orczy- és a Koháry-levelet 
egy fő változatnak tekintjük, s a közöttük lévő csekély eltérést { } zárójelek között tüntetjük fel, itt, a 
főváltozaton belül. 

26 K: méltóztasson, <méltóztas> 
27 O: ezt Az „e" olvhtl. betűből jav. 
28 O: méltóképen A „k" „z"-ből jav. 
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tegyem a' felől bizonyossá, hogy a' kit egyszer {Kegyelme alá Kegyeimé- alá29} 
venni méltóztatott, az nem háládatlan, sőt inkább 

EXCELLENTIÁDNAK 
és a' Magyar Hazának 

egyenes szívű kész szolgája 
Csokonay Vitéz Mihály. 

*Sz: Annyival nagyobb pedig ebbéli bizodalmam, hogy Excellentiádnak a' 
Magyar tudományok eránt való Kegyes Pártfogását közelebbről esmérni sze-
rentsém van: de a' mellyet itt előhírdetnem megtilt az Excellentiád Nemes 
Szemérmetessége, melly tselekedni örömestebb akar, mint láttatni. Szóllyanak 
én helyettem sok hazabéli Könyvek, mellyek homlokokon az Excellentiád' 
nagy Nevét viselni szerentsések; feleljenek azok a' Tudósok, kik az Excellenti
ád' nyájas leereszkedeséből életet és újabb kedvet szívtanak: sőt kiáltsanak 
magok a' néma rejtekek, tanú nélkül való Helyek,30 az Utak, Muzeumok, 
levél-borítékok; 's az egész Haza hanggá fog válni, egy közönséges Echo fogja 
a' SZÉTSÉNYI Nevet Pannon' Szent Hegyére felemelni. 

Ezek között nem utolsó szerentsém van nékem is háládatos an emlékezni 
arról, midőn az 1796-diki Diétakor, a' Magyar Múzsának kiadásával Hazám' 
Kikötőhelyében hajótörést szenvedtem, és tsak Excellentiád méltóztatott a' 
habok közül való kivergődésemre 16 Aranyat resolválni: de a' melly meg-
betsűlhetetlen Grátziával, újabb fergeteg' felzúdúltta miatt, mégis tsakugyan31 

nem élhettem. - Ez az, a' mire a'Haza' Templomának Örömnapján, az Excellen
tiádhoz való Énekemben, ezen szókkal tzéloztam volt: 

Imé e' bolts Grófnak érdemei nagyok: 
Somogynak hálával talpig adós vagyok. 
Amaz már régólta pártfogásába vett; 
Emez vélem sok jót, sok szívességet tett. etc. 

Imé mostan is, 9 esztendőknek elforgásáig tartott reményim, bíztatásim, és 
fáradságim után, valahára végtére is Excellentiád méltóztatik engemet a' Heli
konra felvezetni, 's első Zsengéimet nemzetem' nézőpiattzán a' Múzsák' oltárá
ra felhelyheztetni: melly különös32 grátziáért meg nem szűnöm lenni 

EXCELLENTIÁDNAK 
RKomárom. 9: Jan. 
1802. 

holtig lekötelezett híve 
Csokonai Vitéz Mihály. 

mk.] 

29 K: Tollhiba, helyesen: Kegyelme alá 
30 Sz: Helyek A H h-ból jav. 
31 Sz: tsakugyan Az u olvhtl. betűből jav. 
32 Sz: különös A k n-ből jav. 
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[*K: Ä Son Excellence 
Monseigneur le COMTE de KOHÁRY, 
Seigneur de Csábrág, Szitnya, Murány, 
Conseiller d'Etat, et de Conseil Lieutenente, 
etc. etc. etc. avec tout Hommage. 
Bude.33] 

A variánsok részletes feldolgozásának igénye nélkül pusztán csak néhány 
markánsan előtűnő jellegzetességre szeretném felhívni a figyelmet. A szövegvál
tozatok jelentős része - leszámítva a nevek és rangok, megszólítások termé
szetszerű átírását - írástechnikai és helyesírási jellegű. A kis, illetve a nagy 
kezdőbetűk használatában a Széchényi-levél jelentős elmozdulást mutat a kis
betűs írásmód felé. Ugyanígy megfigyelhető, hogy az igekötők egybeírása csak e 
végső változatra jellemző igazán. Általában is egyszerűsödnek a nyelvi formák, 
elmaradnak a kettőzött hangzók a ragok végén (pl. bann), csökken a kötőjeles és 
a régies alakok száma. Szintén gyakran fordul elő stilisztikai javítás, leggyakrab
ban szócsere, de nem kevésszer szórendi változtatás útján. Ezek többnyire 
szerencsés kézzel végrehajtott javítások, a szöveg előnyére válnak. Leginkább 
azonban a levél azon két helye keltheti fel érdeklődésünket, ahol a variánsok 
egészen eltérő jelentésűek, jelezve így azt a nagy átalakulást, ami Csokonai 
gondolatvilágában végbement 1797 és 1802, a szöveg formálódásának két csomó
pontja között. Az egyik a mértékadónak tekintett irodalmi mintákban, a költő 
hagyományszemléletében bekövetkezett változásra vezethető vissza. Mikor azt a 
fenyegető lehetőséget vetíti elő, hogy nyelvünk is elpusztulhat, s a jövendő kor 
úgy emlékszik majd vissza a régi magyar írókra, mint ők a korban Ossziánra, 
akkor eltérő példát említ a nagy írókra: korábban Gyöngyösit, később Zrínyit. Az 
irodalmi hagyományszemlélernek a korban bekövetkező változása, amely Gyön
gyösi helyére Zrínyit helyezte, Csokonai gondolatvilágában is lezajlott, s ez 
nyilván nem független a nemzeti poézis, a nemzeti hagyomány felé való tájéko
zódásától. A másik jelentős értelmi különbséget mutató variáns ott található, 
mikor a költő nemzete szemére veti, hogy a külföldit jobban kedveli még a 
nyelvben is a hazainál, holott - mint írja - ,,[*0&K: minden jobb terem nálunk, 
*Sz: minden terem nálunk ollyan,] mint akárhol". A csekély változtatás jelentős 
értelmi módosulást eredményezett, amely arról vall, hogy bár Csokonait 1797 
körül megérintette a nemzettudat fejlődésének egy lehetséges (és sajnos valóssá 
is vált) alternatívája, mely az öntudatra ébredést más nemzetek lekicsinylésével 
köti egybe, 1802 körűire már túllépett ezen. Az intolerancia, a nemzeteszme kizáró 
értelmezése a költő számára nem volt több futó kísértésnél. E néhány megállapí
tás csak példa gyanánt szolgál, miként a dolgozat egésze is, amely az elméleti 
ismeretekben való elmélyülés mellé egy szövegkiadási kísérlet gyakorlati problé
máit kínálja megfontolásra. 

K: Boríték és címzés csak a Koháry-levéllel maradt fenn. 
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