
U ngvárném eti T ó th  László M űvei, 
s. a. r. M erényi A nnam ária — T óth  Sándor Attila, 

a görög szövegeket gondozta Bolonyai G ábor

Ungvárnémeti Tóth László különleges alakja irodalmunk történetének. Weöres 
Sándor révén sokáig inkább fiktív irodalmi alakként élt az ilyesmire fogékony köz
tudatban, alkotásainak különleges jellege miatt -  gondolhatunk itt legérdekesebb 
műveire, a görög versekre — pedig csak nagyon szűk réteg számára volt tanulmá
nyozható az életmű teljessége. Ehhez járult — illetve részben ebből következett — 
az a körülmény, hogy versesköteteinek új, teljes kiadása az eredeti nyomtatványok 
óta egyáltalán nem készült, csupán válogatások és egyes művek jelentek meg az el
múlt évtizedekben.

Az utóbbi években Merényi Annamária és Tóth Sándor Attila kutatásai kel
tették új életre a görögül is verselő költő alakját, s e kutatások összegzéseként je 
lenhetett meg az itt tárgyalt szövegkiadás. A kötet legnagyobb értéke az, hogy 
megbízható szövegkiadásban tarthatjuk végre kezünkben Ungvárnémeti életmű
vének valamennyi jelenleg ismert szövegét.

A pontosság és a megbízhatóság -  egy fontos és jellem ző kivétellel -  a sok
nyelvű kötet minden nyelvére igaz: a magyar nyelvű szövegek gondozása a fent 
említett két kutató lelkiismeretes és alapos munkáját dicséri, a más kiadványokban 
sokszor bántóan, olykor az érthetetlenségig torzított görög szövegek Bolonyai 
Gábor igényes átiratában kerültek a kötetbe. A munka -  a R ég i Magyar Költők 
Tára X V III. századi sorozatának többi kötetéhez hasonlóan -  a bevezetőben a mű 
szerzőjével, Ungvárnémetivel kapcsolatos alapvető tényeket foglalja össze, a szö
vegekhez pedig gazdag jegyzetapparátus kapcsolódik. E munka tehát színvona
lasan tölti be fő feladatát: megbízható szöveget és alapvető információkat kínál 
az Ungvárnémeti iránt érdeklődők számára. Ezen kívül más területek kutatói is 
megtalálhatják majd ebben a könyvben a számításaikat: a hazai irodalomesztéti
ka története iránt érdeklődők számára Ungvárnémeti műfaj elméleti és kritikai 
fejtegetései, a klasszika-filológus számára Pindaroszról írt tanulmánya és görög 
versei, a Kazinczy-kutató számára Kazinczy Ferenc körének egy újabb, immáron 
teljes életművével tanulmányozható tagjának „felbukkanása”, a közköltészet iránt
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érdeklődőknek pedig a nyomtatásban először megjelenő N iza-c ik lm  versei kínál
hatnak érdekes adatokat és újonnan hozzáférhető szövegeket.

Az Ungvárnémeti műveit tartalmazó kötet jó l illeszkedik a sorozat eddig 
megjelent részeihez. N em  is olyan meglepő ez, hiszen Bíró Ferenc a sorozat első, 
Péczeli József HtwiYb'-fordítását tartalmazó kötetéhez írt bevezetőjében éppen 
a tarkaságot és a különbözőséget emelte ki mint az R M K T  X V III. századi soro
zatának legfőbb tulajdonságát. Az Ungvárnémeti-kötet témájában kapcsolódik 
a századforduló-századelő szövegeit közreadó kötetekhez (Kazinczy Ferenc Összes 
költeményei), a felhasznált szövegek forrását tekintve a Vályi Nagy-kötethez -  h i
szen ez a kötet is alapvetően nyomtatott és nem kéziratos szövegek alapján ké
szült —, a művek körét illetően pedig éppúgy a teljességre törekszik, mint a nem
régiben megjelent Dayka Gábor-kötet.

Az R M K T  szóban forgó IX . kötete a forrásokon, korszakon és tartalmon 
túlm enően a szerkesztéskor fölmerülő legfontosabb problémák tekintetében is 
illeszkedik a sorozat többi része közé. A kötet ugyanis véleményem szerint három, 
a hasonló szövegközlések szempontjából általánosságban is fontos kérdést vet föl: 
egyrészt azt, hogy pontosan mit is értünk a Bíró Ferenc által a sorozat elé írt be
vezetőben említett ,,editio minor” fogalma alatt; másrészt azt, hogy a sok esetben 
igen sokféle szaktudást felvonultató, így szükségszerűen együttműködésre kény
szerülő szerzők-szerkesztők munkája eredményeként hogyan alakul ki egy egy
séges szempontrendszerű, a kínálkozó lehetőségeket lehetőleg maradéktalanul 
kihasználó kötet; harmadrészt pedig azt, hogy a kutatás melyik fázisában érde
mes publikálni egy Ungvárnémetihez hasonló, az irodalmi kánon második vo
nalában elhelyezkedő „kisebb szerző” műveit.

A három kérdéskör természetesen szorosan összefügg, hiszen az editio minor 
fogalmának meghatározása egyúttal választ ad a harmadik kérdésre, ami nagyban 
segítheti a szerzők közötti összhang kialakulását is. Az Ungvárnémeti-kötet eseté
ben a bevezető tanulmányban és a jegyzetekben véleményem szerint több probléma 
származik abból, hogy ezekre a kérdésekre a kötet nem ad választ: a szövegeket körül
ölelő egyéb információk jellegére nem kínál semmilyen közelebbi meghatározást.

Ez utóbbi tisztázatlanság leginkább a jegyzetelésen tükröződik. Bíró Ferenc
nek a sorozat bevezetőjéhez írt sorai csupán ennyit szólnak a jegyzetekről: ,,a ren
delkezésre álló vagy felkutatható magyarázó jegyzetek kísérik” a szöveget. Merényi 
Annamária és Tóth Sándor Attila sem fogalmaz bővebben: „csupán a legszüksége
sebb adatokat és tudnivalókat közöljük a művekről.” (67.) A kötet ennek ellenére 
viszonylag gazdag jegyzetanyagot tartalmaz, összesen mintegy százhúsz oldalnyit. 
Ezek a jegyzetek, az ilyen kötetekben megszokott módon változatos tartalmúak: 
megmagyarázzák az idegen neveket és kifejezéseket, magyar fordításban közlik
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K EISZ  Á G O S T O N

az idegen nyelvű szövegrészieteket (bár nem mindet), röviden ismertetik a szö
vegekben említett személyek életútját.

A jegyzetek összességében jó l segítik az olvasást és a további tájékozódást. 
Az olvasó számára talán csak a szó szerint ismétlődő jegyzetek okozhatnak bosz- 
szúságot: a Karlovszky Zsigmondról szóló jegyzet például öt alkalommal szerepel 
szó szerint megegyező formában (688., 707., 708., 740., 741.), és ez nem egyedi 
eset. Célszerűbb megoldás lett volna -  miként a Dayka-kötetben tették a m ito
lógiai nevekkel — jegyzetszótárt készíteni a gyakran előforduló nevekből. A túl— 
jegyzetelés és a megcélzott olvasóközönség pontos meghatározásának kérdését 
veti föl az, hogy érdemes-e jegyzetet fűzni Napóleon, Jupiter, a Vezúv (710.) vagy 
éppen Árpád fejedelem (719.) előfordulásához, hiszen azok, akik ezt a kötetet ke
zükbe veszik, pontosan tisztában vannak ezekkel a fogalmakkal, ráadásul nem 
feltétlenül tartoznak ezek a jegyzetek a „legszükségesebb adatok és tudnivalók” 
sorába. Nem  jellem ző, ám sajnálatos hiba csúszott a Kazinczyhoz írt levelekhez 
írt bevezetésbe: „Ungvárnémeti Tóthnak egyetlen Kazinczyhoz írott levelét is
merjük csupán” (738.). Ez a mondat — miként néhány sorral följebb, ugyanazon 
az oldalon ki is derül — nyilvánvalóan az ellenkezőjét jelenti: Kazinczynak egyet
len Ungvárnémetihez írt levelét ismeijük, Ungvárnémetitől viszont huszonnégy 
Kazinczyhoz írt levél maradt ránk.

A túljegyzetelésnél lényegesen fontosabb kérdéseket vet föl a kötet aluljegyze- 
teltsége. Noha ajegyzetek közlik a szöveggel kapcsolatos alapvető információkat, 
fontos, különösen a kéziratokkal kapcsolatos adatok elsikkadnak: az olvasó pél
dául nem tudhatja meg, hogy a KriegerJosepha Kis Asszony Handbuch-jába (323. szá
mú szöveg) című német vers ugyanabban a kéziratos füzetkében olvasható, mint 
a 340—351. szám alatt közölt görög versek. A német vers és a görög szövegek így 
vélhetően egy időben keletkeztek, ami fontos adalékot jelent Ungvárnémeti leg
jelentősebb görög verskézirata keletkezésének időpontja szempontjából. Az em
lített görög versekhez fűzött jegyzet pedig hallgat arról, hogy a 350. és 351. szám 
alatt közölt epigrammákat más kézírással (hehezetek és ékezetek nélkül), utólag 
írták bele a versesfüzetbe. így viszont érthetetlen, hogy a 350. és 351. vers miért 
maradt ki Ungvárnémeti kéziratos műveinek felsorolásából (72., 770.).

A jegyzetek másik fontos adóssága a szövegek belső összefüggéseinek feltá
rása. Úgy tűnik, a kötet nem, vagy csak részben tekintette feladatának az U ng- 
várnémeti egyes köteteiben és kézirataiban ismétlődő költemények rendszerének 
feltárását. Az Eisz tón Kazinczion  című epigramma (346. szám) például összesen 
négy különböző, ám egymással világosan azonosítható változatban szerepel a kö
tetben (111., 265A, 265., 346.). A példák tovább szaporíthatok, így Merényi azon 
állítása, hogy „összesen négy olyan, több változatban is megmaradt költeménye 
létezik, melyek esetében autográf manuscriptummal is rendelkezünk” (613.), nem
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állja meg a helyét: jelenlegi tudásunk szerint összesen tizennégy ilyen költemény 
van, ebből négy magyar nyelvű, tíz pedig görög. Az editio //i/worjegyzetelési elvei 
pontosabb körülírásának szerintem mindenképpen magában kellett volna fog
lalnia a szövegek és kéziratok belső összefüggéseire vonatkozó információkat. 
M ár csak azért is, mert más esetekben a jegyzetek tartalmaznak ilyen jellegű in
formációkat: a Krieger Josephához írt vers esetében például a kötet megemlíti, 
hogy több költeményt is írt a hölgyhöz Ungvárnémeti (710—711.).

A kiadás pontos feladatkörének megjelölése átvezet a másik kérdéskörhöz, 
az összecsiszoltság problémájához. A jegyzetelés fentebbi hiányainak talán az is 
oka lehetett, hogy a kötet sajtó alá rendezői mintha egymástól függetlenül vé
gezték volna színvonalas szöveggondozó munkájukat, így az egyes szakterületek 
eredményeinek egységes rendszerbe foglalása nem sikerült maradéktalanul. Ez 
azért is fontos hiányosság, mert Ungvárnémeti esetében -  a görög-magyar két
nyelvű verseskötet miatt -  nagy jelentősége van annak, hogy együtt tanulmá
nyozzuk a görög és magyar nyelvű szövegeket.

Ajegyzeteken kívül a kötet bevezető tanulmánya is az összecsiszolatlanságot 
jelzi. Ez a tanulmány a kötet két szerkesztője által írt, informatív, igényesen jegy
zetelt és logikusan elrendezett fejezetekben já ija  körül az Ungvárnémeti életút- 
jával és életművével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Mégsem mondhatjuk 
azonban közös munkának a bevezetést, hiszen az egyes fejezetek csupán a szer
zők korábban írt tanulmányainak erősen tömörített kivonatát adják. A 2. fejezet 
például, ami az Adalékok Ungvárnémeti Tóth László biográfiájához címet viseli, M e
rényi Annamária azonos című cikkének (ItK 2006/3—4., 350—363.) felére sűrített 
kivonata, míg a szintén Merényi által írt Ungvárnémeti Tóth László irodalomeszté
tikai tájékozódása című, mindössze féloldalas fejezet egy 2008-ban  megjelent írás 
sűrítménye (It 2008/1., 25-51.). Abevezető Tóth Sándor Attila által jegyzett fe
jezetei A z  istemllés dicsősége címmel a szerző 2001-ben megjelent monográfiája 
egyes részeinek újraközlései, rövidített változatai. Az eredeti írások azonban a tö
mörített változatok közlése után is megkerülhetetlenek maradnak, hiszen a leg
több esetben éppen az adatgazdag filológiai érvelés vész el a kötetben közölt sű
rítményekből. Az egyes fejezetekben közölt gondolatmenetek visszakeresését az is 
nehezíti, hogy a bevezető jegyzetei nem tájékoztatnak arról, hogy az egyes fejeze
teknek bővebb, részletesen kifejtett változatai már máshol is megjelentek. A kötet 
olvasója így csupán az Ungvárnémetiről szóló bibliográfiából halászhatja ki ma
gának a bevezető fejezetek bővebb változatainak pontos lelőhelyét.

A bevezető tanulmány másik problémája abban áll, hogy a két szerző sokkal 
inkább egymás mellé állította az egyes fejezeteket, semmint valóban egyetlen, 
egységes szemléletű írássá dolgozta volna össze kutatásait. Jó  példa erre Ungvár- 
németi és Kazinczy kapcsolatának, megismerkedésének kérdése, amelyet többször
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is érint a bevezető. Elsőként Merényi említi a már említett 2. fejezetben (26—27.), 
majd közös fejezet foglalkozik Ungvárnémeti és Kazinczy viszonyával. A 2. feje
zetben Merényi, illetve a 7. fejezet legelején Tóth Sándor Attila által fölvetett kér
dések — Ungvárnémeti és Kazinczy megismerkedésének datálása — lényegében 
azonosak, a bevezetés két szerzőjének érvelése azonban nem érintkezik egymással. 
Merényi határozottan amellett foglal állást (26.), hogy 1814 késő telén, kora tava
szán kezdődött Ungvárnémeti és Kazinczy kapcsolata, Tóth viszont nem foglal 
állást a kérdésben, pusztán a levelezés megindulásának évét (1814) rögzíti írásában, 
érvei pedig — minden utalás nélkül — lényegében megismétlik Merényi Annamá
ria gondolatmenetét (49—50.). A kérdéshez kapcsolódik még az is, hogy a Merényi 
által jegyzett bibliográfiában (81.) szerepel Ungvárnémeti „elveszett szövegeinek” 
körében a Kazinczynak írt „bejelentkező levél” 1814 tavaszára datálva. Ez a levél 
azonban szerintem nem létezett. Ha alaposan elolvassuk a kötetben található, 
Ungvárnémeti által Kazinczynak írt leveleket, világossá válik, hogy az egyetlen 
keltezés nélküli levél (369. szám) datálásával az egész kérdéskör megoldható. (Erről 
másutt írtam részletesen: Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok K a 
zinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila — Gönczy Mónika, Debreceni Egyetemi, 
Debrecen, 2010, 440—450.)

A különböző szakterületek közötti együttműködés nehézségeiből fakadhat 
a kötet egyetlen ismert szövegközlési hibája is. Ungvárnémeti 1815. október 21-én 
levele szövegébe ékelve három epigrammát küldött Kazinczynak (581.). Az új szö
vegkiadás a levélben pontosan ugyanazt a szöveget közli, m int amit Ungvárnémeti 
1818-ban a kétnyelvű verseskötetben megjelentett. A nyomtatásban publikált köl
temények azonban — miként ez az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Kézirattárában őrzött szövegből kiderül — jelentősen különböznek az 1815-ös 
változattól, hiszen Ungvárnémeti még 1815 és 1818 között is sokat javítgatta a 
görög verseket. A két szöveg kötetünkben megjelenő „azonossága” viszont köny- 
nyen azt a látszatot keltheti, hogy Ungvárnémeti már 1815-ben készen állt gö
rög verseivel. A hiba oka, úgy vélem, alapvetően technikai természetű lehetett: 
az alapvetően magyar nyelvű levelezésbe úgy került bele a görög szöveg, hogy 
nem ellenőrizték, valóban azonos-e a később nyomtatásban megjelenttel.

A fentebb fölvetett problémák, hibák fontosak, ám bízvást tekinthetjük őket 
mellékesnek ahhoz képest, hogy végre megjelent az Ungvárnémeti műveit tartal
mazó kötet. További apróságok sorolása helyett inkább a recenzióm elején megfo
galmazott három kérdés közül a harmadikra szeretnék válaszolni: a kutatás meg
felelő pillanatában jelen t-e meg az Ungvárnémeti-kötet?

Egy ilyen kötet megjelenése természetesen nem csupán a kutatások állásától 
függ, hanem számos külső körülménytől (például a pályázati feltételektől). Egy 
Ungvárnémetihez hasonló jelentőségű szerző esetében szinte biztosra vehetjük,
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hogy a következő évtizedekben nem jelenik  meg másik, az újabb vizsgálódások 
eredményeit is tartalmazó életműkiadás. Ezért lényeges az, hogy a könyvtárak 
polcára kerülő reprezentatív kötet egyszerre legyen az eddigi kutatások összeg
zése és a további kutatások ösztönzője.

A kötetről nyugodtan elmondhatjuk, hogy jó l tükrözik az Ungvárnémeti- 
kutatások jelenlegi állását. A könyv két, a szerzőt az elfeledettségből kiemelő szer
kesztőjének, Merényi Annamáriának és Tóth Sándor Attilának köszönhetően 
komoly előrelépés történt a szövegek összegyűjtése és a magyar nyelvű szövegek
kel összefüggő legfontosabb filológiai kérdések terén; ezek eredményei világosan 
tükröződnek ezen a köteten: tizenöt-húsz évvel ezelőtt ezt a kötetet nem lehetett 
volna elkészíteni.

A görög szövegek esetében viszont a szerkesztők lényegében semmilyen elő
munkálatra nem támaszkodhattak, és ez bizony érződik a köteten. A görög szöve
gek — mint a fentiekben láthattuk — amolyan „belső függelékként”, szervetlenül, 
a bevezetőben reflektálatlanul, a jegyzetekben alig említve foglalnak helyet a kö
tetben, noha — mint azt már em lítettem — Ungvárnémeti esetében alapvető fon
tosságú a különböző nyelven írt szövegek együttes tanulmányozása. Ennek meg
felelően egy editio minor feladatkörébe bizony bele kell értenünk azt is, hogy 
a görög nyelvben nem jártas többség számára könnyen hozzáférhető, világos 
ismereteket adjon a könyv a görög versekről, a magyar és a görög versek közöt
ti legfontosabb eltérésekről és összefüggésekről.

Mindez azonban, úgy érzem, nem von le a szövegkiadás jelentőségéből és ér
tékéből, hiszen a görög szövegek csak kisebb hányadát alkotják a könyvnek. Ezek 
talán egy későbbi könyvben találhatnak majd méltó helyet: Ungvárnémeti görög 
versei esetében érdemes lenne egy olyan szövegkiadást készíteni, amely tartalmaz
za a görög verseket, Ungvárnémeti fordításait, korszerű magyar és angol fordítást, 
angolul és magyarul írt utó- vagy előszót, valamint a két szöveg közös olvasatára 
építő jegyzeteket. így Ungvárnémeti görög versei — életművének talán legizgal
masabb, legszokatlanabb alkotásai -  a szűk magyar szakmai közvéleményen kívül 
szélesebb, akár nemzetközi érdeklődést is kelthetnének.

Ha majd ezt a ma még körvonalaiban sem felsejlő kötetet odatesszük a könyv
tárban az R M K T  IX . kötete mellé, akkor végre elmondhatjuk, hogy időtálló 
Ungvárnémeti-szövegkiadással rendelkezünk. Addig pedig örvendezhetünk an
nak, hogy végre teljes egészében, modern és megbízható kiadásban hozzáférhető 
Ungvárnémeti Tóth László életműve.

(Universitas, Budapest, 2008. [Régi Magyar Költők Tára X V III. század, 9.])
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