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Átmenet az analógból a digitális filológiába:
médiumváltás?

Madách Imre: Az ember tragédiája. Szinoptikus kritikai kiadás

A digitális kultúra hatással van a jelen kor minden kulturális gyakorlatára, 
a tudományra, azon belül a bölcsészetre, az irodalomtudományra, a filológiá-
ra is. A filológia, azáltal, hogy ellenőrzött, „stabil” szövegkorpuszokat állított 
elő a bölcsészeti kutatások számára, mindig is formálta azt, hogy mi válik a 
kutatás tárgyává. Ahogyan Cerquiglini forgalmaz elhíresült könyvében, A va-
riáns dicséretében: „A filológia ezért félelmetes: a jámborság álarca alatt a té-
nyeket manipulálja.”1 A metafilológia erre a manipulatív gesztusra reflektál: 
az egyes filológiai iskolák, korszakok szövegfogalma és gyakorlati szövegmű-
veletei közötti különbségeket mutatja be és azokat értelmezi. Jelen tanulmány 
fókuszában egy (analóg és digitális térben is megvalósuló) kiadási gyakorlat, 
illetve az amögött álló filológiai szemlélet áll. 

A genetikus kritika a mű keletkezési folyamatának rögzítésére törekszik. 
Bár a genetikus elvek szerint létrehozhatóak nyomtatott kiadások – erre ké-
sőbb több példát is mutatok –, mivel az egyes szövegforrások közlésére a digi-
tális tér számos új megoldást biztosít, a kiadások, illetve a filológusok előtt 
egészen új lehetőségek nyílnak meg. 

***

Bernard Cerquiglini 1989-ben megjelent könyvében, miután aprólékosan 
végigvezeti az olvasót a genetikus kritika és a francia medievisztika kérdésein, 
arra a felismerésre jut, hogy a kiadói gyakorlat nem képes kielégítően prezen-
tálni a francia középkori szövegek varianciáját. Hiába a jó szándék, sem a 
kéziratok egymás melletti mutatása, sem a művek felaprózása és többkötetes 
kiadása, sem a fakszimile csatolása nem oldja meg a könyv kétdimenziós teré-

1  Bernard Cerquiglini, „A variáns dicsérete: A filológia kritikai története”, ford. keszeg 
Anna, in Metafilológia 1: Szöveg – variáns – kommentár, szerk. déri Balázs, keleMen Pál, 
krupp József és taMÁs Ábel, Filológia 2, 219–295 (Budapest: Ráció Kiadó, 2011), 263.



FELLEGI ZSÓFIA / ÁTMENET AZ ANALÓGBÓL A DIGITÁLIS FILOLÓGIÁBA 85

ből fakadó hátrányokat. Képtelenség minden fellelhető variánst,2 illetve kom-
mentárt egy, vagy akár több könyvbe belesűríteni. Cerquiglini javaslata sze-
rint a megoldás egészen új megközelítésmódot igényel, azaz ő már ’89-ben 
méltatta az informatikai és a számítógép által nyújtott lehetőségeket a szöveg-
kiadásban:

A számítógép, amennyiben egy óriási emlékezetnek, gyors felhasználá-
sának és sokszoros vizualizációjának artikulációja, éppen azoknak a ki-
adói szükségleteknek felel meg, melyeket feltártunk. Használata – a 
nyomtatásra, annak következményeire és kötöttségeire való hivatkozás 
nélkül – lehetővé teszi, hogy a középkori mű kéziratainak összességé-
hez, sőt az empirikus, lachmannista, bédier-ista kiadásokhoz is, me-
lyeknek tárgyát képezték, hozzáférjünk. Sőt mi több, a járulékos infor-
mációk nagy része – melyeknek virtuálisaknak kell lenniük, hogy az 
olvasást ne zavarják, de mégis feltalálhatók legyenek – ilyenformán 
szintén megadható: konkordanciák, előfordulási gyakoriságot mérő lis-
ták, rímtáblázatok, mindenféle számítások, kodikológiai és paleográfiai 
információk stb.: mindaz, amit a nyomtatott kiadás általában elhagy 
vagy amelyek közül nagy fájdalommal választ, a hipertudományos kia-
dás pedig az olvashatatlanságig erőltet.3 

Nemcsak szövegkiadási szempontból tartja kiemelkedőnek a számítógép 
szerepét a filológus számára, hanem sokakhoz hasonlóan4 úgy véli, a számító-
gép megváltoztathatja a szövegfelfogásunkat: a számítógép képernyőjén egy 
szöveg utáni filológia körvonalai jelennek meg; csábító a lehetőség, hogy a 
szövegutániság eszközét arra használjuk fel, hogy képet adjunk arról, ami a 
szöveg előtt lehetett.5 

2  A  szövegvariáns, szövegváltozat, szövegállapot fogalmak használata és értelmezése a ge-
netikus kritika képviselői között is komoly változásokon ment keresztül az évtizedek során. 
A  jelenséget aprólékosan dolgozta fel Tóth Réka: tóth Réka, A  szöveggenetika elmélete és 
gyakorlata, Csokonai könyvtár 52 (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012). Jelen ta-
nulmányban, az idézett szövegek kapcsán nincs lehetőség ezen különbségek kibontására, a 
fogalmakat minden esetben úgy értem, ahogyan az általam idézett szerző.

3  Cerquiglini, „A variáns dicsérete…”, 295. Eredeti megjelenés: Bernard Cerquiglini, 
Eloge de la variante: Historie critique de la philologie, Des Travaux (Paris: Seuil, 1989).

4  Lásd ehhez: Jerome J. MCgann, „Az Ulysses mint posztmodern szöveg: a Gabler-fé-
le kiadás”, ford. FriedriCh Judit, Helikon 35 (1989): 429–452, valamint Almuth grésillon, 
„Irodalmi kéziratok a technikai sokszorosíthatóság korában”, ford. keszeg Anna, in déri, 
keleMen, krupp és taMÁs, Metafilológia 1…, 338–359. 

5  Cerquiglini, „A variáns dicsérete…”, 297.
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A  számítógépes lehetőségek nemcsak a nyomtatott kiadás hiányosságait 
orvosolják, hanem a szöveg megértését is elősegítik, Cerquiglini ebben látja a 
legnagyobb előnyüket: az eddig elrejtett, illetve sugalmazott kapcsolatokat a 
számítógép elénk tárja. A szövegével szinte egy időben megjelent Mikroinfor-
matika és textológia című tanulmányában6 Andrew Oliver már sokkal óvato-
sabban fogalmaz a számítógép és filológia kapcsolatáról:

Folynak ugyan az elektronikus szöveg felhasználására irányuló kutatá-
sok, s egyesek már jó ideje magasztalják a szövegvariánsok számítógé-
pes tárolásával feltáruló lehetőségeket, szembeállítva őket a béklyónak 
tekintett hagyományos módszerekkel. Egyik szószólójuk az amerikai 
Todd Bender, aki több ízben is pálcát tört a szövegváltozatok rangsoro-
lása fölött, ő ezzel ellentétben olyan, változtatható elektronikus szöveg-
ről álmodik, amelyben a különböző lehetséges változókat egy billentyű-
nyomással be lehetne helyettesíteni a „kétes” eset helyébe.7 

Oliver kételkedik abban, hogy a számítógép használata a kiadások elkészí-
tésében alapjaiban változtatná meg a textológus feladatát, ugyanakkor azt el-
ismeri, hogy 

[a] számítógép, a kutatás értékes eszköze, igazi, intellektuális szerepébe 
helyezte vissza a textológust. Azzal, hogy megkönnyíti a feladatát és 
szigorú önfegyelemre szorítja – hiszen a számítógép nem tűr pontatlan-
ságot –, a gondolkodás szabadságával ajándékozza meg […] a számító-
gép a textológus számára azzá válik, ami az író számára a tinta és a papír 
volt: egyfajta fegyelmezettség és esztétika kifejezőeszközévé.8

Ez egybecseng Hans Walter Gabler erőteljes kijelentésével a híres Ulysess-
kiadás kapcsán: „A számítástechnika alkalmazása nélkül esztelen vállalkozás 
lett volna ez, ugyanis menthetetlenül a hordszerkezet újabb torzulásával járt 
volna. A számítógép jóvoltából viszont az újjáépítés munkája nem fenyegetett 

6  Eredeti megjelenés: Andrew oliver, „A la recherche du texte: micro-informatique et 
manuscrits”, in La naissance du texte, éd. Louis hay, 41–50 (Paris: José Corti, 1989). Fordítása 
még abban az évben a Helikonban: Andrew oliver, „Mikroinformatika és textológia”, ford. 
Farkas Ildikó, Helikon 35 (1989): 412–420.

7  Uo., 413.
8  Uo., 420.
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az alapanyag minőségromlásával.”9 Bár kiadása már az első pillanattól a Tu-
Step nevű szoftver segítségével készült, Gabler nem számolt azzal, hogy az 
általa szerkesztett kiadás megjelenhet digitális formátumban, mivel akkori-
ban még nem állt rendelkezésre a megfelelő technológia, azonban a kiadás 
készítése kapcsán már Gabler is felveti, hogy „elképzelhető lenne adatbanko-
kat is hozzájuk [az apparátushoz] csatolni, amelyek biztosítanák az utalások 
folytonosságát”.10 

Mindössze tíz évvel később Almuth Grésillon már nemcsak a filológusi 
munka fordulópontjának örvend és annak, hogy a variánsok egyidejű vizsgá-
lata lehetővé vált, hanem úgy látja, a szöveg születését filmszerűen vizualizál-
va követhetjük majd a képernyőn. Ez a gondolat jelenik meg később Edward 
Vanhoutte 2010-es tanulmányában is, amelyben Aarseth modelljét11 adaptálva 
elemzi az elektronikus kiadásokat.12 Vanhoutte az átmenetiség kategóriája 
kapcsán úgy fogalmaz, hogy

[h]a a felhasználói idő puszta előre haladása révén jelennek meg a szkrip-
tonok [scriptons], a kiadás múló [transient]; ha nem, akkor állandó [int-
ransient]. A legtöbb, szinte az összes kiadás állandó, semmi sem törté-
nik a felhasználó beavatkozása nélkül. Mindenesetre elképzelhetünk 
egy lejátszás-módot, amely a kiadás tartalmait úgy mutatja be a felhasz-
nálónak, mint egy filmfelvételt.13 

Elena Pierazzo Vanhoutte modellje kapcsán hívja fel a figyelmet arra, hogy 
az átmenetiség funkciója kulcsfontosságú a genetikus kiadások kapcsán, ez a 
funkció világítja meg, hogy miért érdemes digitális genetikus kiadásokat ké-
szíteni.14 A digitális kiadások lehetővé teszik, hogy a kézirat időbeli rétegeit 

 9  Hans Walter gaBler, „A kiadói szöveg születése: számítógép bába-szerepben”, ford. 
Farkas Ildikó, Helikon 35 (1989): 421–428, 426.

10  uo., 428.
11  Espen J. aarseth, „Nem-linearitás és irodalomelmélet”, ford. Müllner András, He-

likon 50 (2004): 313–348, 323.
12  Edward vanhoutte, „Defining Electronic Editions: A  Historical and Functional 

Perspective”, in Text and Genre in Reconstruction: Effects of Digitalization on Ideas, Behaviours, 
Products and Institutions, ed. Willard MCCarty, 119–144 (Cambridge: Open Book Publishers, 
2010), 143.

13  Uo., 143. A Helikonban megjelent, Müllner András által készített terminológia-fordí-
tást módosítottam.

14  Elena pierazzo, Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods (New York: 
Routledge, 2016), 35.
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elkülönítsük és rögzítsük az átírás során,15 így elméletben létrehozhatók ilyen 
filmszerű kiadások. Maga Pierazzo is részt vett egy olyan kísérleti kiadás ké-
szítésében,16 amely merítve a számítógépes játékok eszköztárából, Proust 
jegyzetfüzetét a felhasználó interakcióit figyelembe vevő módon próbálta áb-
rázolni. Az elképzelés szerint így, anélkül hogy feladnák a kutatói szemléletet, 
a kézirat felfedezése élvezetesebbé válik a felhasználó számára, a kiadás széle-
sebb közönséget érhet el.17 

A kézirat születésének hasonló ábrázolására azóta is voltak törekvések, az-
zal a különbséggel, hogy már eleve számítógépen született kéziratokról ké-
szültek szimulációk. Ennek tudományos értéke nem magától értetődő, azon-
ban a szélesebb közönség számára mindenképp érdekes lehet. Mi sem jobb 
példa erre, mint a Petőfi Irodalmi Múzeum A műfordítógép18 című kiállításá-
ban megtekinthető képernyőfelvételek, amelyeket az egyes műfordítók szö-
vegszerkesztőben végzett munkájuk során rögzítettek. Ennél tovább ment az 
a kurrens kutatás,19 amely az Huygens ING és az Antwerpeni Egyetem köz-
reműködésében valósult meg. A kutatáshoz az Antwerpeni Egyetem kutatói 
által fejlesztett Inputlog nevű szoftvert használták,20 amely figyeli a szerző 
számítógépét írás közben, és olyan adatokat képes rögzíteni, mint például a 
szerző visszaugrásai és javításai a szövegben, kijelölései, módosításai stb.; eze-
ket a cselekvéseket időbélyeggel látja el, így kiderülhet számunkra például, 
hogy a szerző mennyi idő alatt írt meg egy bekezdést, mennyi idő alatt olvas-
ta át azt, és hogy az újonnan megírt szegmentum fényében módosított-e a 
korábbi szövegrészeken. 

15  Elena pierazzo, „Digital Genetic Editions: The Encoding of Time in Manuscript 
Transcription”, in Text Editing, Print and the Digital World, eds. Marilyn deegan and Kath-
ryn sutherland, 169–186 (Aldershot: Ashgate, 2009).

16  Elena pierazzo et Julie andré, „Le Codage en TEI des Brouillons de Proust: Vers 
l’Édition Numérique”, Genesis 36, no. 13. (2013): 155–161. A tanulmányban hivatkozott linken 
már nem érhető el a kiadás, új domain-re költözött: hozzáférés: 2021.03.20, http://peterstokes.
org/elena/proust_prototype/.

17  pierazzo, Digital Scholarly Editing…, 31.
18  A Műfordítógép: A műfordítás műhelyei, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2016. no-

vember 25. – 2017. május 28., hozzáférés: 2021.03.21, https://pim.hu/hu/kiallitas/mufordi-
togep.

19  Lamyk Bekius, „Following the Writer through the Document: Encoding Contem-
porary Writing Processes in TEI-XML” (Textual Scholarship in the 21st Century. ESTS 
2019, University of Málaga, 2019. 28), hozzáférés: 2021.03.21, https://drive.google.com/fi-
le/d/1_Tb6xxA94lOcProU09aIgF_eHG8h42zj/view. 

20  Inputlog: hozzáférés: 2021.03.21, https://www.inputlog.net/.
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A 21. századból visszatekintve egyértelműen elmondható, hogy Cerquigli-
ni felismerése, miszerint a képernyőszerű elrendezésben és a szinte korlátlan 
adat(kapcsolat) tárolásában látja a filológia és a szövegkiadás jövőjét, beigazo-
lódni látszik.

1987-ben megalakult a Text Encoding Initiative, azzal a céllal, hogy olyan 
ajánlást dolgozzon ki, amelynek segítségével az emberi szem és a számítógép 
számára is olvasható módon leírhatók a szövegek és a hozzájuk tartozó meta-
adatok. A TEI ajánlása mára megkerülhetetlenné vált a digitális szövegkiadá-
sok területén, nincs még egy ilyen részletesen kidolgozott, nemzetközileg el-
ismert szabvány a tudományos szövegek közlésére vagy a kéziratok átiratának 
reprezentálására. A TEI azonban nem csak egy ajánlás, ahogyan Fotis Janni-
dis fogalmazott, valójában egyszerre három dolog: intézmény, kutatói közös-
ség és fogalmak, valamint jelölők halmaza.21 Elena Pierazzo szerint a TEI 
nagyszerűsége részben ebből a hármasságból fakad, hiszen nem csak jelölési 
útmutatót nyújt, hanem egy olyan tudósközösség szakértelmét, ami páratlan 
a filológia terén. 

A  ’90-es évektől zajlanak viták bizonyos hierarchikus dokumentumleíró 
jelölőnyelvek, mint például az XML hátrányairól.22 Egy ideig az XML nyelv-
nél jóval „fiatalabb” JSON adatcsere-formátum tűnt a legesélyesebb „kihívó-
nak”, amely lehetővé tette a hierarchiától független, ún. stand-off annotációt. 
Szemben az XML nyelvben használatos inline típusú jelöléssel, ahol az anno-
táció (a jelölő) közvetlenül körül öleli a szöveget, a stand-off annotáció a szö-
vegen kívül helyezkedik el, index vagy azonosító révén hivatkozik a szöveg 
adott pontjára, így lehetővé válik az átfedésben álló jelenségek annotálása. 
A JSON egyik legnagyobb hátránya, hogy az XML nyelvvel szemben az em-
beri szem rendkívül nehezen tudja olvasni. A digitális filológia területén még 

21  Fotis jannidis, „TEI in a Crystal Ball”, Literary and Linguistic Computing 24 (2009): 
253–265.

22  Az XML nyelv hátránya, hogy a szintaktikai szabályok nem teszik lehetővé az átfe-
dések jelölését, tehát, ha egy bekezdéshatáron átível egy szövegjellemző, például egy törlés, 
akkor az csak kompromisszumok árán jelölhető az XML szintaktikája szerint helyesen. Erre 
számos egyedi megoldás születhet, például a pontszerű jelölők használata. Arról, hogy az 
OHCO (Ordered Hierarchy of Content Objects) modell problémái ellenére, hogyan vált a 
TEI egyeduralkodóvá részletesen ír Palkó Gábor: palkó Gábor, „Digitális filológia: számító-
gép anyaszerepben”, Filológiai közlöny 61, 2 (2015): 187–199, 196–197. Az OHCO modell kér-
déseiről lásd: Allen renear, Elli Mylonas and David durand, „Refining our Notion of 
What Text Really Is: The Problem of Overlapping Hierarchies”, in Research in Humanities 
Computing, eds. Nancy ide and Susan hoCkey, 263–280 (Oxford: Oxford University Press, 
1996), http://cds.library.brown.edu/resources/stg/monographs/ohco.html.
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újdonságként hat a stand-off annotációk használata az XML átiratokban, 
holott a nyelvészeti kutatásokban már jó ideje elterjedt módszer. Ez a módszer 
inspirálta azt az innovatív szolgáltatást, melyet az ELTE Digitális Bölcsészet 
Tanszéke hozott létre, az ELTE Verskorpuszt.23 Ebben a projektben a verseket 
és a szófaji jellemzőket a TEI ajánlása szerint inline módon kódolták, de az 
alliterációk kódolása, amelyek jelölését nem lehet az XML szigorú struktúrá-
jába szorítani, stand-off annotációként történt.24 

***

A  Horváth Iván által vezetett Bölcsészettudományi Informatika Önálló 
Program25 (BIÖP) utolsó, 2001-es kiadását követően egészen 2012-ig nem 
születtek kísérletek digitális kritikai kiadás készítésére.26 Ez a hosszú szünet 
azért is meglepő, mert a Textológiai Munkabizottság által 2004-ben megje-
lentetett Alapelvekben27 már tesz ajánlásokat a digitális kritikai kiadás publiká-
lására. Kecskeméti Gábor, a sokak által idézett Alapelvek előszavában foglalta 
össze az elektronikus kritikai kiadások ismérveit.28 Ahogyan Kecskeméti is 
kiemeli, az elektronikus szöveg fő jellemzőjeként sokáig a hiperlinkek által 
lehetővé tett dinamikus olvasást tekintették, holott nem feledkezhetünk meg 
a mögöttes struktúráról sem, amely kizárólag jelölőnyelvi rendszerekkel te-
remthető meg. Az Alapelvek, bár nem határoz meg konkrét szabványt vagy 
ajánlást, leszögezi, hogy „egy alkalmas jelölőnyelv szerinti struktúra-kódolás-
ban kell rögzíteni [a kiadásokat], vagy lehetővé kell tenni, hogy ilyenné kon-
vertálva legyenek kinyerhetők.”29 

23  ELTE Verskorpusz: hozzáférés: 2021.03.21, http://verskorpusz.elte-dh.hu/.
24  horvÁth Péter, „Két eljárás magyar nyelvű versek metrumának gépi felismeréséhez” 

[előadás] (Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására, MTA BTK Irodalomtu-
dományi Intézet, 2021. 01. 26).

25  Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program, hozzáférés: 2021.03.21, http://ma-
gyar-irodalom.elte.hu/.

26  A  digitális filológia magyarországi történetét lásd részletesebben: Fellegi Zsófia, 
„A  digitális filológia oktatása: gyakorlati tapasztalatok”, in Digitális eszközök a középiskolai 
irodalomoktatásban, szerk. MolnÁr Gábor Tamás és Fejes Richárd, 157–180 (Budapest: Prae 
Kiadó, 2021). 

27  „Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához”, Irodalomtörténet 35 (2004): 
328–330. 

28  keCskeMéti Gábor, „A textológia egyes problémáiról – az új textológiai alapelvek köz-
rebocsátásakor –”, Irodalomtörténet 35 (2004): 317–327.  

29  „Alapelvek az irodalmi szövegek…”, 2.
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Patrick Sahle 2016-ban fogalmazott meg hasonló gondolatokat a digitális30 
tudományos szövegkiadásról (Digital Scholarly Edition – DSE):31 

Az általam használt definíciót („Edition ist die erschließende Wieder-
gabe historischer Dokumente”) nem lehet közvetlenül lefordítani an-
golra. Jó megközelítése lehet a definíciónak: „A tudományos szövegkia-
dás a történeti dokumentumok kritikai reprezentációja”. […] Ez a „tu-
dományos szövegkiadás” tág értelmezése. De mi a „digitális tudományos 
szövegkiadás”? Ezek nem csupán tudományos szövegkiadások a digitá-
lis médiumban. Különbséget teszek a digitális és a digitalizált között.

Egy digitalizált nyomtatott kiadás szigorúan véve nem „digitális kiadás”. 
Egy digitális kiadás nem nyomtatható ki az információk és/vagy a funkciona-
litás elvesztése nélkül. A digitális kiadást más paradigma vezeti. Ha egy kiadás 
paradigmája az „oldal” kétdimenziós terére és az információ reprezentációjá-
nak tipográfiai eszközeire korlátozódik, akkor az nem digitális kiadás.

Sahle szerint már a hiperlinkek használata is olyan mértékben rendezi újra 
a kiadás szerkezetét, hogy létrejön a határvonal a nyomtatott, illetve digitali-
zált és a valódi digitális kiadások között. A hiperlinkek használata, szemben az 
implicit hivatkozásokkal olyan moduláris szemléletet hoz létre, amely elmossa 
a határokat a kiadás és az apparátus között, ez pedig nem valósítható meg 
papíron.32 Sahle azonban nem tér ki a nyomtatott kiadások alapján készített 

30  Az angol nyelvben a digitalizálás kifejezésére két eltérő jelentésű szót alkalmaznak: 
digi talization és digitization. A digitalization az Oxford English Dictionary szerint a digitális 
technológiára való áttérést jelenti. („the adoption or increase in use of digital or computer 
technology by an organization, industry, country, etc.”), míg a digitization a digitalizálás fo-
lyamatát jelöli („the action or process of digitizing; the conversion of analogue data [esp. 
in later use images, video, and text] into digital form”). A  magyar digitalizál szó azonban 
nem érzékelteti olyan jól a különbséget a két folyamat között. Maróthy Szilvia a digitális át-
ültetés fogalmat javasolja tanulmányában: Maróthy Szilvia, „Tudományos szövegkiadások a 
hálózaton”, Irodalomtörténeti Közlemények 122 (2018): 617–633. Azonban ez a megfogalmazás 
véleményem szerint túl metaforikus, ezért Palkó Gábor nyomán az informatizálás kifejezés 
használatát preferálom, mivel ez közelebb áll a médiumváltás folyamatának kifejezéséhez. 
A két fogalom közötti különbségről bővebben: Scott J. Brennen and Daniel kreiss, „Digita-
lization”, in The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, eds. Klaus 
Bruhn jensen, Robert T. Craig, Jefferson D. pooley and Eric W. rothenBuhler, 556–566 
(Malden: John Wiley & Sons, 2016). 

31  Patrick sahle, „About a Catalog Of Digital Scholarly Editions, 2008–2011”, hozzáfé-
rés: 2021.03.21, http://www.digitale-edition.de/vlet-about.html.

32  Patrick sahle, „What is a Scholarly Digital Edition”, in Digital Scholarly Editing: Theo-
ries and Practices, eds. Matthew James drisColl and Elena pierazzo, 19–39 (Cambridge: 
Open Book Publishers, 2016).
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jelölőnyelvi átiratokra, így érdemes ebből a szempontból is megvizsgálni a 
kérdést. Abban Sahle-nek kétségtelenül igaza van, hogy egy kiadás PDF, illet-
ve HTML reprezentációja nem tekinthető digitális kiadásnak, azonban, 
amennyiben hiszünk Elena Pierazzónak,33 és a jelölőnyelvi kódolást a szöveg 
interpretációjának tekintjük,34 a jelölőnyelv implementálása inkább informa-
tizálás, mint puszta digitalizálás. Egy nyomtatott kiadásra épülő „digitalizált” 
kiadás, amely jelölőnyelvi átiratként készül el, olyan komplex rendszer, amely-
nek „el sem képzelhető papírváltozata”.35

Jóllehet a kutatók harminc éve hangsúlyozzák a digitális médium utolérhe-
tetlen előnyeit a print kiadásokhoz képest, ez mégsem vezetett a digitális kri-
tikai kiadások általánossá válásához. Ennek több oka is lehet. A kutatóközös-
ség részéről érzékelhető egyfajta bizonytalanság a digitális kiadások lezárat-
lansága miatt, ami ezeknek a kiadásoknak egyszerre az egyik legnagyobb 
előnye és hátránya, hiszen egy tanulmányban hogyan hivatkozhatunk egy 
olyan kiadásra, amely a szöveg megjelenése után bármikor megváltozhat? 
Megbízhatunk-e egy ilyen kiadásban? Az elmúlt években a digitális filológia 
területén számos ajánlás született a probléma megoldására: Digital Object 
Identifier (DOI) azonosító használata, verziókövetés alkalmazása és az időbé-
lyegek közzététele. Technikailag azonban nem triviális ezeknek az ajánlások-
nak az alkalmazása, a verziókövetéshez például olyan repozitóriumszoftver 
szükséges, amely ezt támogatja, illetve előfordulhat, hogy egy kis költségve-
tésű filológiai műhelynek nincs forrása DOI azonosítók vásárlására. A számí-
tógépes technológiák rendkívül gyors fejlődése is hátráltathat egy olyan lassú 
folyamatot, mint egy kritikai kiadás elkészítése. Számos CD ROM-on publi-
kált kiadás vált használhatatlanná, sok esetben a régi adatbázisokat már nem 
lehet új környezetbe konvertálni, weblapok tűntek el. Másfelől reális az esély 
arra, hogy a kiadás készítésekor kiválasztott eszközök elavulnak a kiadás elké-
szülte után néhány évvel.

Más szempontból érdemes Elena Pierazzo gondolait is figyelembe venni, 
miszerint egy digitális kiadás készítése és publikálása komoly informatikai 

33  Pierazzo felveti ugyan a kérdést a digitalizált kiadások kapcsán, azonban ő egy-egy 
szolgáltatás definiálása felől közelít. Mi a különbség egy digitális archívum, könyvtár és kia-
dás között? Hol húzhatók meg a határok? Hogyan definiáljunk egy hibrid szolgáltatást, ahol 
digitalizált és digitálisan született kiadások egyaránt megtalálhatók? Pierazzo nem ad ezekre 
a kérdésekre egyértelmű válaszokat, azonban megjegyzi, hogy a digitalizálni kívánt kiadások 
kiválasztásának szempontjai és archívumba emelésük is interpretációs aktus. pierazzo, Di gi tal 
Scholarly Editing…, 193–201.

34  Uo., 99.
35  keCskeMéti, „A textológia egyes problémáiról…”, 322.
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szaktudást igényel, amellyel az egyéni kutatók, kisebb filológiai műhelyek 
nem, vagy csak ritkán rendelkeznek.36 Ezeknek a komplex ismereteknek az 
elsajátítása évekbe telik és még a mai napig ritka az átfogó digitális filológiai 
képzés.37 A másik, szintén fontos szempont, hogy általában nem áll rendelke-
zésre megfelelő anyagi támogatás szakemberek és informatikai rendszerek 
finanszírozására. 

Jelen tanulmányban a DigiPhil szolgáltatás egy készülő, informatizált ki-
adását mutatom be, mely érzékelteti a digitális kiadásokban rejlő lehetősége-
ket, a jelölőnyelvi átiratok komplexitását. A következőkben látni fogjuk, ahogy 
egy genetikus textológiai elvek mentén készült kiadás esetén a digitális filoló-
gus a jelölőnyelvi átirat készítése során újraértelmezi a kiadás komponenseit, 
a filológiai jelenségeket és kiszabadítja a kiadást annak eredeti, kétdimenziós 
teréből. 

***

A DigiPhil 2016-ban látott hozzá a Kerényi Ferenc által szerkesztett Ma-
dách Imre: Az ember tragédiája. Szinoptikus kritikai kiadás38 informatizáláshoz. 
A kötet 2005-ben jelent meg nyomtatásban az Argumentum Kiadónál, ez a 
mű második kritikai kiadása és ezzel együtt az első magyar szinoptikus kia-
dás.39 A kötet mintájául a már idézett Hans Walter Gabler által szerkesztett 
Ulysses kritikai kiadás szolgált. Gabler kiadásának megjelenésétől eredeztet-
hetjük a genetikus textológia megjelenését,40 amely épít a genetikus kritika 
eszközeire, azonban nem mond le a kritikai szöveg létrehozásáról. Mindkét 
kiadásban a kötet bal oldalán a szövegváltozatok olvashatók, a jobb oldalán 
pedig a szerkesztő által megállapított szöveg, azonban míg Gabler a szinopti-
kus szöveg mellett „olvasói szöveget” publikált, Kerényi ezt „megállapított 
szövegnek” nevezte el. Jerome J. McGann elemzésében kiemeli, hogy Ulysses 
„olvasói szövege”, szemben a szinoptikus szöveggel, „csak fakó, hűvös és sivár 
dokumentum – kiábrándítóan elvont, egyszerű és egydimenziós, míg a másik 
gazdag, összetett és sokrétű”, a szinoptikus átirat „örökre szét kellene [hogy] 

36  Elena pierazzo, „What future for digital scholarly editions? From Haute Couture to 
Prêt-à-Porter”, International Journal of Digital Humanities 1 (2019): 209–220.

37  Ehhez lásd bővebben: Fellegi, „A digitális filológia oktatása…”
38  MadÁCh Imre, Az ember tragédiája: Drámai költemény: Szinoptikus kritikai kiadás, kiad. 

és jegyz. kerényi Ferenc (Budapest: Argumentum Kiadó, 2005).
39  Tóth Réka úgy véli, hogy a Gablertől származó szinoptikus kifejezés a „fentebb geneti-

kus szövegnek nevezett szövegfajta megfelelője nála.” tóth, A szöveggenetika…, 91.
40  Uo., 92.
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foszlassa az irodalmi művek stabilitásának illúzióját.”41 S. Varga Pál szerint42 
azonban a megállapított szöveg Kerényinél éppen ellentétesen működik, a 
szinoptikus szöveg valójában a megállapított szöveg hátteréül szolgál, amely 
végeredményében sokkal közelebb áll a klasszikus kritikai szövegkiadáshoz, 
mint Gabler „olvasói szövegéhez”. Így Kerényi, bár Gablert tünteti fel minta-
ként, az ő módszereit követi, ráadásul S. Varga szerint kivételesen magas szín-
vonalon, mégis olyan hibrid kiadást hozott létre, amely ötvözi a klasszikus 
kritikai kiadás és a genetikus kritikai kiadás jellemzőit. 

Az ember tragédiája kiadástörténetét sajátos módon a folyamatos szöveg-
romlás jellemzi, hosszú ideig nem állt rendelkezésre megbízható szöveg. Ke-
rényi maga is amellett érvel, hogy a megállapított szöveg elkészítése feltétle-
nül szükséges, „mert a krk. az alapszövege a népszerű, iskolai, szemelvényes 
kiadásoknak, a színházi előadásoknak.”43 A szinoptikus szövegközlés emellett 
teret enged az olvasó „fantáziájának”, lehetőséget ad az eredeti Madách-kéz-
irat rekonstruálására és a szövegfejlődés kibontására. S. Varga részletekbe me-
nő elemzésében, bár méltatja Kerényi vállalkozását, erősen bírálja a szerkesz-
tési elveit, miszerint Kerényi ragaszkodik az ultima manus elvének érvényesí-
téséhez. 

Madách esetében ez különösen égető kérdés, hiszen a „helyes” szöveg 
megállapításának szándéka nem Kerényinél jelent meg először. S. Varga és 

41  MCgann, „Az Ulysses mint posztmodern szöveg…”, 432.
42  s. varga Pál, „Textológiák között: Madách Imre: Az ember tragédiája. Szinoptikus 

kritikai kiadás”, Holmi 18 (2006): 410–421. A  kritikai kiadásról viszonylag kevés recenzió 
született az elmúlt tizenöt évben, ezek közül Fried István és S. Varga Pál elemzései a leg-
alaposabbak. Szilágyi Márton az okokat kutatva így fogalmaz: „A tanulmányként való inter-
pretálása valamely textológiai kérdésnek ugyanis alapvetően tér el attól, ahogyan ezt a filoló-
gus a számára hagyományosan adott apparátussal, a textológiai értelmezés szövegtípusaival 
megpróbálja kezelni. Ez abban is megmutatkozik, hogy az utóbbi éveknek azok a jelentős 
textológiai kísérletei (mint például Kerényi Ferenc szinoptikus Madách-kiadása vagy Orbán 
László Kazinczy-edíciója), amelyeknek újításai saját innovatív, olykor kifejezetten szubverzív 
módon alkalmazott textológiai szövegtípusaikban valósultak meg, jóval kevesebb szakirodal-
mi figyelmet kaptak, pontosabban a kritikai reflexiók teljes mértékben a textológusok világán 
belül maradtak. Annak ellenére is, hogy mindkét vállalkozás olyan vitára és továbbgondolásra 
érdemes kötet volt, amelyről a nem textológus szakembereknek is lehetett volna mondandója. 
Mivel azonban a markáns szövegértelmezések nem tanulmány formájában mutatkoztak meg, 
az ő számukra nem bizonyult észrevehetőnek a filológia elmélete szempontjából is lényeges 
újdonság.” szilÁgyi Márton, „Textológia, filológia, értelmezés”, in Textológia – filológia – ér-
telmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. CziFra Mariann és szilÁgyi Márton, Csokonai 
könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium 55, 15–25 (Debrecen: Debreceni Egyetemi Ki-
adó, 2014), 22.

43  MadÁCh, Az ember tragédiája…
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Fried István is44 rámutatnak arra, hogy Madách, miután az egyetlen kézira-
tot eljuttatta Aranyhoz, a javítási javaslatokról Arany leveleiből értesült, em-
lékezetből hagyta jóvá azokat. S. Varga több olyan pontot is idéz, ahol az 
olvasónak vitatkoznia kell a „megállapított szöveggel”, egyik példájában rá-
mutat arra, hogy Arany félreértette Madách szövegét, így javítása szöveg-
romlást eredményezett. A  második kiadás előkészítésekor Madách szintén 
nem látta a javított kéziratot, saját javításait az első kiadás egy példányán 
végezte el, így Arany javításait nem revideálhatta – S. Varga szerint ez Kerényi 
feladata lett volna. Nem véletlen tehát, hogy nem mindenki értett egyet 
Madách „döntésével”, mely szerint Arany javításait „vakon” elfogadta, és 
szorgalmazták az „eredeti” szöveg helyreállítását, amely nem tartalmazza 
Arany János javításait. A kritikai kiadás ezért is komoly jelentőségű, mert bár 
Kerényi egyes szerkesztési döntései kétségbe vonhatók, az írásszakértői vizs-
gálat, amelyet Wohl rab József végzett a kéziraton, egyértelműen bizonyítja, 
hogy Arany javításainak mindössze 2,97 százaléka vonatkozott Madách stí-
lusára, és csupán négy olyan sort írt, amelynek nincs közvetlen szövegelőz-
ménye.

A szinoptikus kritikai kiadásban Kerényi négy szövegállapotot különít el:45 
1. Madách kézirata (K), 
2. ugyanezen a példányon Madách Imre és Arany János javításaival módo-

sított szöveg (K1), 
3. az első kiadás (61) és 
4. a Madách Imre, valamint Szász Károly javaslatait is részben érvényesítő 

második, javított edíció (63).

S. Varga Pál szerint Kerényi ugyan megteremti a lehetőséget a szinoptikus 
olvasásra, mégis irányítja ezt azáltal, hogy Madách javításait nem a K, hanem 
a K1 részeként jelöli, azaz egy szinten jeleníti meg Arany javításaival és szem-
beállítja Madách saját kéziratával.46 A szinoptikus szöveget Kerényi – Gabler 
nyomán – olyan jelrendszer segítségével kódolta, amely tömöríti (talán túlsá-
gosan is) a filológiai információkat. McGann, Gabler szinoptikus szövege 

44  s. varga, „Textológiák között…”, 411, illetve Fried István, „A Madách-kutatás hét-
köznapi ünnepei (Kerényi Ferenc Madách-köteteiről)”, Forrás 39, 2. sz. (2007): 81–89, 84.

45  MadÁCh, Az ember tragédiája… A kézirat két szövegállapotként való elkülönítésének 
gondolata már Waldapfel Józsefnél megjelent.

46  s. varga, „Textológiák között…”, 412.
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kapcsán, ahogyan arra Palkó is felhívja a figyelmet,47 éppen ebben a jelrend-
szerben és a szöveg „olvashatatlanságában” látja a kiadás erejét: 

A Gabler-féle kiadás mellékjelei egy mesterséges nyelv nyelvtani szabá-
lyai, és nem jelenthetnek komoly nehézséget a fantázia szülte művek 
olvasóinak, minthogy azok minden esetben valamilyen mesterséges 
szabályrendszer alapján működnek. Mire megtanuljuk, hogyan „olvas-
suk” a szinoptikus szöveget úgy, ahogy az olvasói szöveget, már komoly 
lépéseket tettünk általában a szöveg természetének megismerése felé. 
Egy ilyen élmény örökre szét kellene foszlassa az irodalmi művek stabi-
litásának illúzióját, amelyet általában elfogadunk, mivel oly gyakran 
találkozunk velük az állandóság álarcában.48 

A szövegállapotok közti változások követése azonban nem egyszerű fela-
dat, magas szintű koncentrációt és gyakorlatot igényel, és folyamatosan fenn-
áll a tévedés és félreértelmezés veszélye, ugyanis a Kerényi (és korábban a 
Gabler) által kialakított kódrendszerben használt jelek sűrűsége és bonyolult-
sága miatt nehéz a jelölni kívánt eltérések dekódolása. 

1. ábra: Kerényi Ferenc szinoptikus átirata

47  palkó, „Digitális filológia…”, 194. 
48  MCgann, „Az Ulysses mint posztmodern szöveg…”, 439.



FELLEGI ZSÓFIA / ÁTMENET AZ ANALÓGBÓL A DIGITÁLIS FILOLÓGIÁBA 97

2. ábra: Hans Walter Gabler szinoptikus átirata

Erre a felismerésre jutott Debreczeni Attila is: bár a posztmodern filológi-
ai elméletek „meggyőző erővel pozicionálták újra a klasszikus és az azt reflek-
táltabbá tévő modern textológia megközelítésmódjait és szövegfelfogását”,49 
azonban ezeknek az elméleteknek a gyakorlati megvalósulása nem alkalmas 
az olvasásra, csak a kutatásra, azaz a genetikus kritika „nem képes olvasható 
szöveget létrehozni”. Erre nyújtana megoldást a könyv alkotta korlátok közül 
való kilépés, a digitális kiadás. 

Amikor a DigiPhil csoport hozzálátott a kiadás informatizálásához, már 
komoly tapasztalattal rendelkezett szinoptikus kritikai kiadások közreadásá-
ban, hiszen a Kosztolányi-kutatócsoport által készített kiadások egy részét 
(Aranysárkány, Édes Anna, Esti Kornél) már publikálta. A szöveg jelölőnyelvi 
kódolása mégis komoly kihívást jelentett. A jelölőnyelvi átirat a TEI ajánlása 
szerint készült a korábbi kódolási gyakorlatnak megfelelően. 

A DigiPhil kiadásai közül ez volt az első dráma, a digitális filológusoknak 
a specifikáció kialakításakor ki kellett választaniuk a TEI legfrissebb ajánlásá-
ból a drámakódolásban használatos jelölőket, valamint megtervezni ezek 
grafikus megjelenítését. A DigiPhil rendszerében egyetlen megjelenítő réteg 
alkotja meg a jelölőnyelvi átirat vizualizációját, így különös figyelmet kell for-

49  deBreCzeni Attila, „Kritikai kiadás papíron és képernyőn”, in CziFra és szilÁgyi, 
Textológia – filológia – értelmezés…, 24–37, 27. 
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dítani a jelölők kiválasztására és azok megjelenítésére – ha egy jelölő megjele-
nítése megváltozik, az hatással van a korábbi kiadások vizualizációjára is. 

A következő probléma a szövegállapotok elkülönítésének kérdése. A Digi-
Phil kiadásában, Kerényiével ellentétben nem négy szövegállapot került kó-
dolásra, hanem csupán három. A jelölőnyelvi átiratban a K és a K1 egy szö-
vegállapotnak felel meg, amelyen mindkét szerző autográf javításait jelöltük. 
Ennek oka, hogy a digitális kiadás szempontjából nem tűnt logikusnak a két 
szövegállapot elválasztása, mivel a javítások ugyanazon a kéziraton szerepel-
nek. Ha elválasztottuk volna a K1-et a K-tól, a szövegvizualizáció során azt az 
illúziót keltettük volna, hogy két külön kézirat reprezentációja látható. 

Egy digitális kiadás készítésekor minden esetben az elsődleges feladat a 
digitális objektum megállapítása. A Madách-kiadásnak különleges szerkezete 
van, ugyanis a digitális kiadásban külön kellett összefogni a kötet bal oldalán 
elhelyezkedő szinoptikus és a jobb oldalán található megállapított szöveget. 
A DigiPhil csoport végül úgy határozott, hogy a szinoptikus és a megállapí-
tott szöveg esetén az egyes színeket tekinti egységnek, a jegyzetek esetében 
pedig az egyes alfejezeteket. Ez megoldotta az egyes objektumok állandó azo-
nosítóinak kiosztását, valamint jelentősen növelte a szolgáltatás sebességét, 
korábban ugyanis azt tapasztaltuk, például az Édes Anna esetében, hogy ami-
kor egy fájl tartalmazta a teljes szinoptikus szöveget, a jelölők mennyisége 
miatt a fájl mérete túl nagy volt ahhoz, hogy a felhasználó elvárásainak meg-
felelő sebességgel töltsön be a teljes kiadás. A  jelölőnyelvi átiratban azok a 
metaadatok, amelyek a könyv címlapján találhatók (szerző, cím, kiadó), min-
den digitális objektum fejlécébe bekerültek, a DigiPhil oldalán pedig egy kü-
lön menüpontban érhetők el. 

A TEI egyértelmű ajánlást ad a szövegállapotok jelölésére.50 A TEI fejlécé-
ben, amely a digitális objektumra vonatkozó metaadatokat tartalmazza, a 
<header>-ben egy úgynevezett ’witness’ listát kell megadni, ahol felsoroljuk 
és azonosítóval látjuk el az egyes szövegtanúkat, majd a főszövegben az <app> 
(apparatus entry) jelölővel egybefogva jelöljük a megfelelő szöveghelyen a 
lemmát51 (ha van ilyen), illetve az egyes szövegvariánsokat, <lem> és <rdg> 
elemekkel, ahol ’wit’ attribútumban hivatkozunk a szövegtanú52 azonosítójára. 

50  2010-ben készült egy részletesebb jelölőkészlet genetikus kiadások kódolására, ami ki-
egészíti a TEI ajánlását, azonban ez nem vált a TEI hivatalos ajánlásának részévé. Lou Bur-
nard, Fotis jannidis, Gregor Middel, Elena pierazzo and Malte rehBein, „An encoding 
model for genetic editions”, 2010, hozzáférés: 2021.03.21, https://tei-c.org/Vault/TC/tcw19.
html. 

51  A lemma a TEI ajánlásában az alapszöveget jelöli.
52  A szövegtanú kifejezés alapja a TEI ajánlása szerinti ’witness’ szó.
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Mivel a szinoptikus átirat nem állapít meg alapszöveget, a <lem> jelölőt a jelö-
lőnyelvi átiratban sem használtuk. 

3. ábra: Az Első szín jelölőnyelvi átirata (részlet)

Bár a nem professzionális olvasó számára ezek a kódok nem hordoznak 
jelentést, összevetve Kerényi kiadásával, már ebben a formában is sokkal 
könnyebben követhető a szövegfejlődés, hiszen a kód jobban strukturálja az 
eltéréseket, mint a kiadásban alkalmazott jelek, a TEI kódban például tisztán 
látszanak a szerkesztői elválasztások (<milestone unit=”p”/>), szemben a kötet 
jelölésével (|,|| és |||). Ezek a kódok azonban eltűnnek az interfész felszíne 
alatt, az olvasó nem találkozik velük, sok esetben a létezésükről sem tud. 

A kódolás során rögzíteni kellett, hogy a kéziraton az autográf javítás kitől 
származik. A  törlés esetében például a szokásos <del> jelölőt olyan attribú-
tummal láttuk el, amely a számítógép és az olvasó számára egyértelműen el-
különíti Arany és Madách törléseit: <del corresp=”AJ”> és <del corresp=”MI”>. 
Ugyanezt az attribútumot használtuk a javítások megkülönböztetésére. Mivel 
a kritikai kiadás nem jelölte a (4) szövegállapotban a Szász Károly, illetve a 
Madách által végrehajtott javításokat, a digitális kiadásban mi sem jelöltük, 
ezek külön, a szövegkritikai dokumentumokban találhatók, amelyet összekö-
töttük az adott szöveghellyel. Madách a második kiadásra szánt javításait az 
első kiadás egy szerzői példányán jelölte, amely elveszett, így nem lehet része 
a szinoptikus átiratnak, azonban ezen szöveghelyek szövegkritikai jegyzetek-
kel való összekötése nagyban megkönnyíti az olvasó számára a tájékozódást. 
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A  korábban felsorolt jellemzőkön túl komoly kihívást jelentett a szöveg 
elrendezésének jelölése. A digitális filológia gyakorlatában az az általánosan 
elfogadott nézet, hogy a szövegelrendezésre vonatkozó információkat csak 
különösen indokolt esetben jelölnek a kiadások, ha az elrendezés jelentéses.53 
Ennek egyik fő oka, hogy a digitális médium lehetőséget teremt arra, hogy az 
olvasó különböző platformokon olvassa a szöveget, amelyek különbözőkép-
pen jelennek meg asztali gépen, táblagépen vagy az okostelefon képernyőjén. 
Ennek megfelelően a TEI elemkészletében is csak néhány jelölőt találunk 
ezeknek a jelenségeknek a leírására. A Madách-kiadás esetében azonban vol-
tak olyan jellemzők, amelyek jelölésétől mi sem tekinthettünk el. Ilyen példá-
ul a prózai szerzői utasításban megjelenő elválasztás (mely gyakran eltért az 
első és második kiadás elválasztásától), az Arany által jelölt új kéziratoldal, az 
első és második kötet lapszámozása, amely csak néhány ritka esetben külön-
bözött, valamint a szerkesztő által kiosztott sorszámozás jelölése. Az oldalszá-
mozások esetében csak az adott szövegállapotban adtuk meg az oldalszámot, 
megjelölve azt, hogy kihez kapcsolódik: <fw corresp=”AJ” type=”pageNum”>. 
Az <fw> („forme work”) jelölő,54 a TEI meghatározása szerint alkalmazható 
bármilyen főszövegtől elkülöníthető paratextusra (például sorszám, oldal-
szám, fejléc), amely az adott oldalon található, ezért a Kerényi által kiosztott 
sorszámokat is ezzel a jelölővel láttuk el. 

A DigiPhil specifikációja szerint a sorszámokat automatikusan osztjuk ki, 
és csupán az adott sor egyedi, állandó azonosítójaként használjuk, így bizto-
sítva a kiadások pontos hivatkozhatóságát, azonban a Madách-kéziratban fel-
tüntetett sorszámok számos esetben megtörik az egymásutániságot, például 
új sor beékelődése esetén:

53  A DigiPhil kiadásai közül ilyen például Móricz Zsigmond világháborús naplóinak ki-
adása, ahol a szerző többféle oldalszámozást is megadott a naplók szövegeihez, illetve a Ter-
melési-regény informatizálása során a sortörések, amelyek Esterházy akaratának megfelelően 
minden kiadásban pontosan ugyanott találhatók.

54  A  TEI névhasználata utalás a nyomdászatban használatos zárókeretre, amelyben az 
oldalkép már rögzítésre került. Az Oxford English Dictionary 2nd Edition így határozza meg: 
„form, n. – 20. Printing. A body of type, secured in a chase, for printing at one impression. 
(Often spelt forme.)” 
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4. ábra: Új sor beékelődése a kéziratban és annak átirata

Ezért a DigiPhil csoport az automatikusan kiosztott sorszámok mellett nem 
tekinthetett el a szerkesztő által adott sorszámok megjelenítésétől, az automa-
tikusan kiosztott azonosítók így helyenként eltérnek Kerényi sorszámaitól.

A  digitális kiadásban a szövegvariánsok külön ablakokban tekinthetők 
meg, a megfelelő szöveghelyeken kiemeléssel láthatók az eltérések, és az olvasó 
választja ki, hogy egyszerre hány szövegvariánst szeretne látni a képernyőn. 

5. ábra: A szövegvariánsokat tartalmazó szövegdobozok egymás mellett

6. ábra: Arany János oldalszámozása a kéziraton
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7. ábra: Madách Imre törlése a kéziraton

A digitális kritikai kiadás ismérve a folyamatos javíthatóság, a Madách-ki-
adás esetében sincs ez másként, a jelölőnyelvi átirat lektorálása jelenleg is zaj-
lik. A DigiPhil digitális filológusai, mivel nem az adott korszak és életmű ku-
tatói, szakértő filológus nélkül nem javítják a kritikai kiadás hibáit, de fenn-
tartják a lehetőséget a további, javított kiadás publikálására. A jelenlegi kiadás 
esetén is nyílnak azonban olyan lehetőségek, amelyek jelentősen növelhetik 
annak kutatási értékét. Lehetőségünk van automatikusan összekötni a jegy-
zetekben hivatkozott leveleket az elmúlt években informatizált Arany János 
levelezéskötetekkel, így a kutatók egy gombnyomással elérhetik a teljes levél-
szöveget. A Kerényi-féle kiadás kritikusai kiemelik Kerényi pontatlanságát a 
szakirodalmi és világirodalmi hivatkozásokat illetően.55 Ha egy könyvtári 
rendszerben publikált bibliográfiával összekötnénk ezeket a hivatkozásokat, 
jelentősen javulna a kiadás tanulmányainak használhatósága, anélkül, hogy 
módosítottunk volna a szövegén. Bár Kerényi felhívja a figyelmet arra, hogy 
a Madách-filológia által eddig felfedezett, több mint negyven „rokonhangzá-
sú szövegelőzményt” nem szabad túlbecsülnünk, Madách-monográfiájában 
maga is bemutat néhány konkrét példát.56 Izgalmas vállalkozás lenne ezeket 
külső annotációk formájában összekötni a digitális kritikai kiadás szövegével.

Maga a jelölőnyelvi átirat egészen másfajta lehetőségeket is tartogat. A szá-
mítógépes szövegelemzés eszköztárát felhasználva lehetőségünk nyílik olyan 
elemzések készítésére, mint a drámaszöveg hálózatelméleti feldolgozása és 
modellezése vagy stilometriai analízise. 

55  S. Varga Pál és Fried István is számos konkrét példákat emel ki.
56  kerényi Ferenc, Madách Imre (1823–1864) (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2006), 160–

163.


