
Genetikus kritika

A Helikon immár negyedik számában foglalkozik a genetikus kritikával, a 
nyolcvanas évek elejétől figyelemmel kísérve és közvetítve az irányzat legfon-
tosabb francia képviselőinek válogatott írásait, majd hazai gyakorlóinak ta-
nulmányait. A szöveg keletkezésére fókuszáló módszer azért válhatott a ha-
gyományos, történeti-kritikai kiadásokkal egyenrangúvá, mert újra a kézira-
tokra irányította a figyelmet. Szemléleti újdonsága fontos módszertani 
változást hozott azzal, hogy a hierarchikus szerkezetű kiadásokkal szemben a 
különböző szövegváltozatokat egyenrangúként tüntette fel.

Az irányzat a leglátványosabb eredményeket olyan szerzők hagyatékának 
vizsgálatával érte el, amelyekben egyazon szövegnek több szerzői variánsa 
maradt fenn akár piszkozatok, fogalmazványok, tisztázatok formájában. Ilyen 
szerzői hagyatékok értelemszerűen a hozzánk időben közelebbi korokban ta-
lálhatók meg. Noha a genetikus kritika vizsgálati köre fokozatosan kiterjedt a 
régebbi korok szerzőire és kézirataira, ezáltal is tágítva a módszer történeti 
hatókörét, az irányzat – ahogyan magyarországi művelése is mutatja – 19. szá-
zad közepi-végi, 20. századi szerzők műveinek feldolgozásában ért el igazi si-
kereket, azon szerzők munkásságának vizsgálata során, akik keletkezésükben 
változatos, időben egymástól elváló és datálással azonosítható, nagyszámú 
kéziratot hagytak ránk. A magyar irodalomban kivételként erősíti ezt a sza-
bályt Kazinczy Ferenc, legjellemzőbb példája pedig Babits Mihály életműve, 
illetve hagyatéka.

A genetikus kritika az elmúlt négy évtizedben a hazai filológiában és tex-
tológiában új szemléletet honosított meg, új, korábban ismeretlen fogalmakat 
vezetett be. Emellett kialakított egy kiadásonként eltérő, a szövegközlést segí-
tő jelrendszert, amellyel a lehető legpontosabban igyekszik a rendelkezésre 
álló kéziratokat átírni – ezzel is megkülönböztetve magát a hasonmás kiadá-
sok gyakorlatától. Ahogy egyre bővül a modern írói életművek kéziratainak 
feldolgozása és önmagában álló vagy a nyomtatott kiadásokkal párosuló (akár 
digitális) kiadása, úgy prognosztizálható a genetikus kritika hatókörének nö-
vekedése is.

A  kötet elkészültében nyújtott közreműködéséért köszönetet mondunk 
Lőrinszky Ildikónak és Z. Varga Zoltánnak.

A lapszámot Buda attila és Major Ágnes szerkesztette.

a szerkesztőBizottsÁg



Genetic Criticism

It is already the fourth time that Helikon presents genetic criticism for the 
Hungarian public. The journal has not only monitored and diffused selected 
writings of the representants of this textological school – especially from 
France – since the beginning of the eighties, but also introduced some im-
portant attempts to apply genetic methods to Hungarian material since then. 
The genetic method pays special attention to the genesis of the writer’s ma-
nu scripts and offers new insights in philology and textology (and from that 
aspect can be compared to traditional, historical-critical editions). Its concep-
tual novelty consists in an important methodological change by juxtaposing 
textual realities on the same level, unlike hierarchically structured publica-
tions.

Besides new theoretical and methodological horizons, genetic criticism 
extended its scope of interest to older textual cultures too. Researchers of 
French, German, and English literature proposed to study the works and 
manuscripts of older, even medieval authors. Still, genetic criticism, as its 
Hungarian practice shows, found its true scope of study in working on texts 
of the mid-to-late-19th century, 20th-century authors who – with a large num-
ber of manuscripts – have a rich, complex, and carefully dated legacy from 
different times. In Hungarian literature, Ferenc Kazinczy’s case from the 
turn of the 18th and 19th centuries is an exception, and the best example to 
justify the genetic approach is certainly the oeuvre and legacy of Mihály 
Babits.

Genetic criticism has introduced a new approach to Hungarian philology 
and textology over the past four decades, initiating new, previously unknown 
concepts. In addition, it has developed a less uniformed, text-based system of 
symbols that can rewrite available manuscripts as accurately as possible, and 
by doing so, genetic criticism separates itself from facsimile editions. The 
more prepared and published manuscripts of modern writers’ oeuvres – alone 
or in combination with printed editions (even digital) – expand, the more the 
scope of genetic criticism grows.

We thank Ildikó Lőrinszky and Zoltán Z. Varga for their contribution to 
the preparation of the volume. 

The issue was edited by attila Buda and Ágnes Major.

the editorial Board



La critique génétique

C’est déjà pour la quatrième fois que la revue Helikon consacre un numéro 
spécial à la critique génétique. Depuis le début des années quatre-vingts, 
notre revue suit et publie les résultats scientifiques et les écrits des principaux 
représentants français de ce mouvement textologique, ainsi que les travaux de 
chercheurs hongrois dans ce domaine. 

La méthode génétique porte son attention à la genèse de l’œuvre et aux 
manuscrits des auteurs, et elle propose une nouvelle approche textologique et 
philologique de valeur qui et complète la méthodologie traditionnelle des édi-
tions critiques. La nouveauté méthodologique de la critique génétique consiste 
à juxtaposer le texte et les avant-textes, ce qui permet de mieux comprendre la 
conception et la genèse de l’œuvre, occultées par une édition qui publie les 
versions textuelles hiérarchiquement.

A part la découverte de nouveaux horizons théoriques, la critique géné-
tique a élargi la portée historique de ses investigations vers des époques plus 
lointaines. Des spécialistes de la littérature française, anglaise ou allemande 
se sont mis à étudier les œuvres et les manuscrits plus anciens, allant même 
jusqu’au Moyen Âge. Cependant, la critique génétique, comme sa pratique 
hongroise le prouve également, a trouvé son domaine de recherche le plus 
fertile en traitant des œuvres des 19e et 20e siècles. Ces siècles ont laissé der-
rière eux un vaste trésor de manuscrits qui datent d'époques différentes mais 
dont les dates de naissance sont restées identifiables ce qui permet d’établir 
des déductions génétiques. La littérature hongroise semble confirmer cette 
règle, comme l’œuvre et l’héritage de Mihály Babits le montre bien (malgré 
quelques exceptions, comme l’œuvre de Ferenc Kazinczy par exemple).

La critique génétique a introduit une nouvelle approche à la philologie et à 
la textologie en Hongrie au cours des quatre dernières décennies. Elle a fami-
liarisé la critique hongroise avec de nouveaux concepts jusque-là inconnus. En 
outre, elle a développé un système de symbole textuel moins uniformisé, sus-
ceptible à réécrire les manuscrits disponibles aussi précisément que possible, 
et, par-là, elle se différencie des éditions facsimilées. Au fur et à mesure que le 
traitement et la publication des manuscrits des écrivains modernes, seuls ou 
en combinaison avec des éditions imprimées (même numériques), s’élargis-
sent, la portée de la critique génétique augmente également.

Nous remercions Ildikó Lőrinszky et Zoltán Z. Varga de leur contribution 
à la préparation du volume.

La rédaction de ce numéro a été dirigée par attila Buda et Ágnes Major.

le CoMité de rédaCtion




