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A  szövegkiadás újabb elméletei a 20. század 
utolsó évtizedeiben Magyar országon is megjelen-
tek, illetve a magyarországi szövegkiadások között 
szintén egyre több a genetikus, illetve genetikus 
szemléletű kiadás. Az irányzatokat bemutató fo-
lyóiratszámok (a Helikon 1983/3–4, 1989/3–4, il-
letve 1998/4-es száma) és az egyre sokasodó, már 
megjelent vagy készülő szövegkiadások – például 
Kazinczy Ferenc műveinek elektronikus kritikai 
kiadása – mellett a monográfiák sorába csatlakozik 
Tóth Réka kötete, amely a szöveggenetika törté-
netét és elméletét mutatja be. 

A szöveg a bevezetés mellett két nagyobb egy-
ségre tagolódik. Az első részben a szöveggenetika 
történetét az irodalomtudományi és elméleti vál-
tozásokkal párhuzamosan kapcsolva járja körül, a 
könyv második része pedig az elméleti tézisek gya-
korlati alkalmazását mutatja be Pilinszky János 
Kérdés című művének genetikus elemzése során. 
Az elméleti és gyakorlati kérdéseket külön tárgya-
ló szerkezete ellenére a könyv már az első lapokon 
reflektál az elmélet és gyakorlat közötti folytonos 
párbeszédre, így ki is emeli azt, hogy minden 
anyag saját filológiai, genetikai problémákkal kell 
szembesüljön, illetve eszerint kell kialakítania sa-
ját szövegkiadási keretrendszerét.

A kötet bevezetője a szöveggenetika termino-
lógiáját taglalja. Részletesen bemutatja a francia 
irányzat különféle terminusait, kitérve arra, hogy 
már a definíciókban sem lehet egyértelmű kon-
szenzusról beszélni. Felsorolja a leggyakrabban 
használt terminusokat, a critique génétique (geneti-
kus kritika), illetve a génétique des textes, génétique 
textuelle (szöveggenetika) szóhasználatot, ugyan-
akkor rámutat arra is, hogy éppen a szöveggeneti-
ka kialakulása és későbbi önálló diszciplínává válá-
sa okán szükséges szétválasztani a genetikus inter-
pretáció és a genetikus szövegvizsgálat fogalmait. 
Ennek analógiájára a magyar nyelvben használt 

genetikus szövegvizsgálat és genetikus kritika fo-
galmi párost használja, rámutatva a szövegállapot–
szövegváltozat terminusok alapvető jelentéskü-
lönbségeire.

Az első rész több alfejezetre oszlik. A szövegge-
netika elmélete című egység részletesen és logiku-
san felépítve járja körül a genetikus kritika irány-
zatának kialakulásának okait – beleértve a menta-
litás-, kultúra- és intézménytörténeti változásokat 
– és lehetőségeit, a szerzőhöz és szerzőséghez 
fűződő viszonyt, az archiválást, illetve az írás ha-
tárának kijelölését. Mint ahogyan a 20. század 
utolsó harmadától létrejött új, szövegkiadással 
foglalkozó irányzatok legtöbbje, a szöveggenezis 
tudománya sem mellőzi a kéziratok materiális 
vizsgálatát. Így Tóth kötetében első szempontként 
mutatja be a papír elterjedésének, tömegcikké vá-
lásának történetét, és ebből következően az írás 
megváltozásának jelentőségét. Tóth egészen az 
ókortól a középkoron át a modernitásig foglalja 
össze a papír és kéziratosság lehetséges összefüg-
géseit. Az ipari forradalmak első hullámának ide-
jével körülbelül megegyező időintervallumra da-
tálja a papír tömegcikké válásának folyamatát, s 
ezáltal a vizsgálat szempontjából elengedhetetlen 
fontosságú majdani modern kézirat megszületését. 
A (munka) kéziratok elterjedésével, sokasodásával a 
szerző fogalmának és pozíciójának megváltozása, 
illetve a kéziratok tulajdonjoga is legalább ennyire 
központi kérdés a kismonográfia első részében. 
A fejezet francia irodalmi példákon keresztül mu-
tatja be a modern szerző és kéziratainak felértéke-
lődését, illetve az ebből következő szerzői döntés- 
és szereplehetőségeket, tudniillik, hogy a kézira-
tos hagyaték felértékelődésének tudatában az írók 
milyen stratégiát alkalmaznak: Diderot-hoz ha-
sonlóan eladja-e azokat, esetleg – Tóth fogalmával 
élve – a monumentumépítés eszközeként köztulaj-
donban helyezi el. Az archívum- és monumentum-
építés szándéka számos magyar író, művész hagya-
tékának létrejöttében szerepet játszhatott, gondol-
hatunk akár Kazinczy dokumentátori és kiállító 
igényére például a Pandektákban. A hagyományo-
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zással, a köztulajdonba került hagyatékokkal kap-
csolatban Tóth végül felteszi a szöveggenetika és a 
művek interpretációja szempontjából korántsem 
elhanyagolható kérdést, hogy mely dokumentu-
mok számítanak írásnak.

A szöveggenetikai fordulat című alfejezet tudo-
mánytörténeti összefüggések felől vizsgálódik, az 
1960–1970-es évektől formálódó irányzat tudo-
mánytörténeti beágyazottsága, gyökerei és önál-
lóvá válása a fejezet elsődleges problémafelvetése. 
Tóth elemzésében felmerül az a kérdés, hogy a 
szöveggenetika miként pozí cionálja magát a kü-
lönféle diszciplínák és irodalomtudományi részte-
rületek között, beleértve a filológiát, illetve a szö-
vegkritikát is. Bár a szöveggenetika és a szövegkri-
tika közötti kapcsolat nyilvánvaló, Tóth igyekszik 
megmutatni a két módszer különbségeit és célját, 
kutatási tárgyát, módszereit, illetve – Stoll Béla 
szavával élve – a „hibák kereséséhez” fűződő alap-
vetően különböző viszonyt. A szöveggenetika mű-
velőit tekintve úgy nyilatkozik, hogy ők „inkább 
kiugrott, mintsem álruhás szövegkritikusok” (73), 
amely kép találóan mutatja meg a szöveggenetika 
szövegkritikában és filológiában gyökerező, ám 
annak módszereit különbözőképp felhasználó mi-
voltát. A kismonográfia A  szöveggenetika és a szö-
vegkritika kiadási gyakorlata: genetikus és kritikai 
kiadások című fejezetében betekint a genetikus 
szövegkiadás problémáiba, majd meghatározását, 
valamint megvalósulását tárgyalja. Ahogyan a kö-
tet folyamán mindvégig, Tóth e fejezetben is ref-
lektál a genetikus kiadásokkal szemben felmerült 
kritikákra, így például arra a kérdésre is, hogy a 
hasonmás kiadások mellett mi szükség lehet a ge-
netikus kiadások – igen terjedelmes és költséges – 
elkészítésére, illetve azok milyen viszonyban áll-
nak az ún. kritikai kiadásokkal. A szöveg kiemeli, 
hogy a fakszimile kiadásokat nem okvetlenül te-
kinthetjük tudományos kiadásoknak, hiszen pél-
dául a kézirat minden tulajdonságát (tinta, íróesz-
közváltás) nem képes maradéktalanul reprodukál-
ni, illetve a tudományos kritikai kiadások nem 
pusztán a szövegek vizuális másolatait szerepelte-
tik, hanem jelentős részét teszik ki a jegyzetappa-
rátus, a keletkezés körülményei, a közlési elvek, 
illetve az átírási kódok. Az átírási rendszerek is-
mertetése után a szöveg kitér a szöveggenetika 
plurális szövegfogalmára, amely alapján a geneti-
kus kiadások használatában az írás, illetve az olva-
sás felől mutatkozik meg az alapvető jellege, mi-

szerint akár az egyes szövegállapotokat, ezen túl 
azonban magát az írásfolyamatot, annak részeit is 
vizsgálhatjuk. A  genetikus és a kritikai kiadások 
viszonyáról pedig Tóth azt állítja, hogy a két terü-
let nézetkülönbségeik ellenére sem áll polemikus 
viszonyban egymással – a francia gyakorlatban 
legalábbis –, sőt sokkal inkább kölcsönösen merí-
tenek egymás módszereiből. A kötet e része német 
és francia példákkal igazolja a szöveggenetika lét-
rejöttét és komplementaritásának okát: a posztmo-
dern-posztstrukturalista paradigmát és termékeny 
hatását a szövegkiadásokra.

A strukturalizmus hozadéka és A szöveggenetikai 
fordulat: az irodalomtudomány kumulatív változása 
című fejezetek e fordulat köré építik az elemzés to-
vábbi részét. A szerző elsőként a strukturalizmus, 
illetve Barthes hatását mutatja be. Röviden taglalja 
a pszichoanalitikus kritika, a genetikus nyelvészet, 
valamint a genetikus poétika sajátosságait, a feje-
zet fő tétje azonban mégis a strukturalizmus és az 
orosz formalizmus szövegmodelljének a szövegge-
netikában történő elmozdításának és alakításának 
vizsgálata. Az intézményesülést tárgyaló fejezet-
ben a szöveggenetika önálló tudományterületté 
válásának franciaországi lépéseit, intézményrend-
szerének létrejöttét mutatja be (kutatócsoportok, 
tudományos intézetek, önálló kutatások, konfe-
renciák, periodikák, kongresszusok és oktatás), 
majd a logikai rendben a már intézményesült 
irányzat elméleti következtetéseit veszi sorra. 
Mondanivalóját így lehetne röviden összefoglalni: 
a szöveggenetika az írásként felfogott szöveg tudo-
mánya (122). 

A  szöveggenetika ma című fejezetben vissza-
utalva az előző részekben megfogalmazott állítá-
sokhoz – miszerint a szöveggenetika egyfelől me-
rít a filológia, a szövegkritika módszereiből, 
ugyanakkor tudományágként saját keretrendszere 
szerint változtat azon, majd intézményesedik –, a 
szöveggenetikát Tóth már egyértelműen diszciplí-
naként definiálja. E fejezetében is reagál a szöveg-
genetikát ért bírálatokra, többek között arra, hogy 
mivel a szöveggenetika jócskán merített az egyéb 
tudományok elképzeléseiből, illetve módszertana-
iból, nevezhető-e egyáltalán önálló tudományág-
nak. Bár tagadhatatlanul interdiszciplináris terü-
letről beszélünk, Tóth ennek ellenére éppen ezt 
jelöli ki a szöveggenetika egyik legfontosabb sajá-
tosságának. A  szöveggenetika történetének négy 
szakasza után – a szövegkeletkezés leírásának 
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módszereinek kifejlesztése, az expanzív periódus, 
a legitimáló szakasz, végül pedig a komparatív-te-
oretikus időszak – a szöveggenetikát mint poszt-
modern és posztstrukturalista diszciplínát defini-
álja. 

A  szöveggenetika gyakorlata című fejezetben a 
kötet elméleti részében foglaltakat érvényesíti a 
konkrét szövegeken. A fejezet első részében a ge-
netikus szövegkiadás gyakorlati tudnivalóit mu-
tatja be a szerző: az elemzés négy műveletét (gene-
tikus dosszié összeállítása, a genetikus dosszié 
anyagának meghatározása, osztályozása, a szöveg-
genetikai osztályozás, végül pedig a genetikus 
dosszié anyagának megfejtése és olvasása), majd a 
különféle – kézirathű (transcription diplomatique) és 
linearizált (transcription linéarisée) – átírási kódokat 
írja le. Az elemzés az öt szövegállapotot elsőként a 
kézirathű átírásnak megfelelően készíti el, ez az 
átírási rendszer vizuálisan is jobban mutatja be az 
egyes fóliókon látható módosításokat. Az öt szö-
vegállapot átírásait követően Tóth a lineari-
zált-szinoptikus átírást is elvégzi, így teszi – a ge-
netikus kritika elveinek megfelelően – együtt ol-
vashatóvá az egyes állapotokat. Tóth elemzésében 
a Biasi-féle átírási jelrendszert használja, illetve a 
Kérdés átírásakor kibővíti a genetikus jelrendszert 
a ráírásnak megfeleltetett jellel, „a különféle be-
tűtípusok az egyes fóliók szövegállapotainak átírá-
sára” (168). Átírásában következetesen alkalmazza 
az említett kódrendszert, illetve – bár a genetikus 
átírásokkal szembeni egyik ellenérv éppen annak 
nehezen olvashatósága – a vers szövegének terje-
delme és a genetikus jelek ellenére is egyszerűen 
olvasható, világosan kitűnik a versszöveg-írás fo-
lyamata. 

Ami a gyakorlati elemzés második szakaszát 
illeti, itt Tóth az előző részben a szövegállapotok 
átírásából következtethető interpretációs lehető-
ségeket méri fel. E ponton válik a gyakorlatban is 
látványossá az addigi érvelés. Tóth ugyanis maga 
teszi fel a kérdést, hogy mire jó a gyakorlatban a 
genetikus elemzés, mit tehet hozzá, hogyan válhat 
termékeny talajává a genetikus átírás, szövegelem-
zés a versek értelmezésének. Konklúzióként azt 
állapítja meg, hogy a szöveggenetikai vizsgálat 
hozzájárulhat a szövegek addig nem vagy más 
szemszögből vizsgált összefüggésrendszerének 
feltárásához, ily módon pedig a különböző írásmó-
dok szemléltetéséhez. Szövegállapotról szövegál-
lapotra ismerteti a változtatásokat, az írásképtől 

kezdve, az íróeszközváltásokon át a tartalmi-for-
mai módosításokig, a dinamikus szövegfogalmat 
állítva központba, ugyanakkor a szöveggenetika 
interpretációs lehetőségeit is maximális kihasznál-
va és meggyőzően be is mutatva azt. 

Mindent összevetve, Tóth Réka kötete a szö-
veggenetika irányzatának – mind a történeti, mind 
pedig az elméleti kérdéseit tekintve – alapos össze-
foglalása. Munkájában a történeti kontextusoktól 
kezdve, a tudománytörténeti elmozdulásokon és 
ennek következményein, illetve önálló diszciplí-
nává válásán át foglalja össze a szöveggenetika tör-
ténetét, érzékeny elemzésében pedig meggyőzően 
szemlélteti a szöveggenetika irodalomtudományos 
hasznosíthatóságát. 

kÁli anita

*

Outside the Anthropological Machine: Crossing 
the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies. 
Edited by Chiara Mengozzi. New York–London: 
Routledge, 2021. 283.

A kötet címében szereplő „antropológiai gép” 
Giorgio Agamben 2002-ben megjelent L’aperto: 
L’uomo e l’animale (A  nyitás: Az ember és az állat) 
című könyvében szereplő kifejezésre utal. Az „ant-
ropológiai gép” az az eszköz, amelynek alkalmazá-
sával felismerhetjük az embert: célzás arra a demar-
kációs vonalra, amelynek mentén elválasztható 
egymástól az ember és az állat, és arra a bizonyos-
ságra is, hogy az embert minden esetben egyértel-
műen meg lehet különböztetni az állattól. A törté-
nelem során ez utóbbit az előbbivel szemben min-
dig valaminek – értelem, nyelv, öntudat, nevetésre 
való képtelenség, szegényes érzelmi élet stb. – a 
hiányával, a valamitől való megfosztottság termi-
nusaival határozták meg. Az ember szüntelenül 
önmaga felsőbbrendűségét hirdette az állattal 
szemben, ami tragikus következményekkel járt: 
mindig akadtak olyan önjelölt etnikai vagy társa-
dalmi csoportok, amelyek meg akarták találni a 
„hiányzó láncszemet”, betölteni az „igazi” emberi 
lény és a lenézett állat közti szakadékot. Az antro-
pológiai gép a régi korokban arra szolgált, hogy 
humanizálja az állatot (a rabszolgák, a barbárok, a 
„vad gyerekek”, az idegenek mind ember formájú 
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állatoknak számítottak), modern változatának al-
kalmazása pedig az ember elállatiasítását, állatként 
való „kezelését” vonta maga után (holokauszt).

A kötet szerkesztője a bevezetőben határozot-
tan kimondja: itt az ideje, hogy egyszer és minden-
korra leszámoljunk ezzel az önkényesen megálla-
pított kettősséggel. Az emberiségnek fel kell hagy-
nia azzal az arrogáns elképzelésével, hogy ő a 
természet ura és parancsolója, az állatok pedig 
alacsonyabb rendű, megtűrt élőlények, amelyek 
csupán az ember kiszolgálására, élelmezésére vagy 
szórakoztatására szolgálnak. Sutba kell vágni azo-
kat az antropocentrikus paradigmákat is, amelyek 
évszázadok óta áthatják az alapvetően antropo-
morf szemléletű „humán” tudományok szó- és fo-
galomrendszerét, a (társadalom)tudományok gon-
dolkodási struktúráit, kifejezés- és érvelésmódjait. 
Ha túl akarjuk élni a fenyegető klímaválságot, ha 
meg akarjuk menteni önmagunkat a kihalástól, 
fenn akarjuk tartani az emberi és állati világot, 
meg akarjuk óvni a természetet és a benne élő va-
lamennyi élőlényt, akkor alapvetően kell változ-
tatnunk eddigi szemléletmódunkon. 

Megtalálni a kivezető utakat a mai emberköz-
pontú világképből és antropocentrikus fogalom-
rendszerből: ez a legfontosabb célja annak a Chia-
ra Mengozzi által összeállított – szándékoltan in-
terdiszciplináris – tanulmánykötetnek, amely 
tizenöt európai (francia, lengyel, cseh, belga, oszt-
rák) és amerikai kutató állatokkal kapcsolatos an-
gol nyelvű írását tartalmazza. Az egyes tanulmá-
nyok megközelítésmódja, tematikája, nyelvezete, 
terminológiája rendkívül változatos, a szerzők az 
állatokkal kapcsolatos problémákat a legkülönbö-
zőbb diszciplínák – történelem, kulturális antro-
pológia, vizuális kultúra és filmművészet, poszt-
koloniális tanulmányok, irodalom, filozófia, pszi-
choanalízis, játékelmélet – felől közelítik meg. Ez 
azt bizonyítja, hogy több, egymást kölcsönösen 
kiegészítő eszköze is létezik annak, hogy leszámol-
junk a különböző tudományokon belül meglévő – 
és rajtuk keresztül érvényesülő – antropocentrikus 
megközelítésmódunkkal.

A kötet élén a szerkesztő mélyreható tanulmá-
nya olvasható (1–23), amelyben felvázolja az em-
ber–állat viszony történetét, elemzi fenntarthatat-
lanságának problémáját, megemlíti az ebből a zsá-
kutcából kivezető lehetséges utakat, majd 
összefoglalja az egyes tanulmányok leglényege-
sebb megállapításait. Maga a kötet három nagyobb 

részből áll. Az első rész (címe: Részvétel a valóság 
dramaturgiájában: a történelem az állatok felől nézve, 
25–128) megkérdőjelezi azt a szerepet, amit ha-
gyományosan a történelemírás, a tudományos fel-
fedezések, a politikai gazdaságtan és az iroda-
lomkritika jelöltek ki az állatok számára. Az e feje-
zetben szereplő hat tanulmány szerzői olyan 
problémákkal foglalkoznak, mint az állatkertek 
létrejötte a 19. században, a vadon élő állatok házi-
asításának története, a ló szerepe a rabszolga-ke-
reskedő világban, Lajka kutya űrutazása stb. 
A  második nagy részben (címe: Elmondom, tehát 
vagyok, 129–199) szereplő négy tanulmány az em-
ber és az állat közötti valóságos és képzeletbeli 
találkozásokkal foglalkozik. Olyan kérdésekről 
olvashatunk itt, mint az állatok és a látogatók kap-
csolata az állatkertekben és a hatalmas akváriu-
mokban, az állatok ábrázolása a különböző irodal-
mi művekben, fogságban tartásuk következmé-
nyei, szörnyekként vagy áldozatokként való 
bemutatása stb. A  harmadik fő rész (A  meg nem 
értés keskeny pallóján át: belépés az állatok életébe, 
201–274) írásainak szerzői az állatok életét, visel-
kedését, gondolkodását és nyelvét kutatják. Nem-
csak arra kell törekednünk, hogy olyan értelmezé-
si kereteket és ábrázolási kódokat alakítsunk ki, 
amelyek kihangsúlyozzák mindazt, ami emberileg 
elgondolható, érzékelhető és kézzelfogható, ha-
nem arra is, hogy valamiféle „fordítási módszert” 
dolgozzunk ki azzal a céllal, hogy az állatok ta-
pasztalatait és észleléseit emberi nyelven tudjuk 
kifejezni, emberi szavakba foglalni és – a modern 
technikai eszközök felhasználásával – vizuális 
nyelvbe is át tudjuk ültetni. A szép kiállítású, képe-
ket és illusztrációkat is tartalmazó kötetet a szer-
zők rövid életrajza, valamint részletes név- és tár-
gymutató zárja (276–283).

Nemcsak a megközelítésmódok változatossá-
ga, hanem az egyes szerzők által használt termino-
lógia is figyelmet érdemel. Az írásokban olyan 
neologizmusokra bukkanhatunk, mint – hogy 
csak néhányat említsünk közülük – humanimalities, 
animal phenomenology, de-animalization, de-anima-
lized animal, space animal, zoopoethics stb. A  széles 
tematika tehát nyelvileg is kitágítja a kifejezésmó-
dokat, egy állatokkal kapcsolatos újfajta termino-
lógia van kialakulóban.

Az utóbbi években a kutatók fokozott érdeklő-
dést tanúsítanak az állatok élete, szerepe, viselke-
dése, védelme, jogai stb. iránt. Könyvek, tanul-
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mánykötetek, nemzetközi konferenciák tucatjai 
foglalkoznak azokkal a problémákkal, amelyek 
ebben a kötetben is felbukkannak. Tanulmányozá-
sát a humán tudományok valamennyi művelőjének 
figyelmébe ajánlhatjuk.

alBert sÁndor

Courtilz de sandras. Mémoires de M. L.C.D.R. 
Texte établi et annoté par Carole ateM. Paris: Ho-
noré Champion, 2018. 409.

Gatien Courtilz de Sandras (1644–1712) neve 
leginkább egy regényhős születésének köszönhe-
tően maradt fenn az irodalomtörténetben, ugyanis 
ő jelentette meg d’Artagnan pszeudo-emlékiratait 
1700-ban, amelyek később Alexandre Dumas-ra 
oly nagy hatást gyakoroltak.  Courtilz de Sandras 
a francia királyi hadsereg Champagne-ezredében 
szolgált kapitányként egészen 1680-ig, amikor 
Hollandiába utazott és történelmi regényeket, il-
letve pamfleteket kezdett írni. 1686-ban a hágai 
Mercure historique et politique főszerkesztője lett. 
Ebben az időszakban keletkeztek első munkái, 
köztük a Rochefort gróf emlékiratai, amelyeket 
Mémoires de M. L.C.D.R. contenant ce qui s’est passé 
de plus particulier sous le Ministère du Cardinal de 
Richelieu et du Cardinal Mazarin, avec plusieurs par-
ticularités remarquables du Règne de Louis le Grand 
címen jelentetett meg. Ez a jobbára csak a korszak 
kutatói által ismert, de a nagyközönség számára 
napjainkban szinte teljesen elfelejtett mű legújabb 
kritikai kiadása Carole Atem gondozásában jelent 
meg a neves párizsi Honoré Champion kiadónál. 
Rochefort gróf regényes emlékiratai egy hosszú 
történelmi korszak eseményeit dolgozzák fel: Ri-
chelieu és Mazarin bíborosok kormányainak, a 
Fronde-nak és XIV. Lajos király uralkodásának 
első időszakát mutatja jól szerkesztett történetek 
sorozatán keresztül. Az eredeti mű szövegét a kö-
tet tudományos kiadója számos jegyzettel és ma-
gyarázattal kiegészítve teszi érthetővé és élvezhe-
tővé. Carole Atem bevezető tanulmánya segít, 
hogy a műben elbeszélt eseményeket történelmi 
kontextusba helyezzük, és rámutat a regény mű-
fajának kialakulásában korszakának jellegzetessé-
geire is. Az álgróf történetét egy nagy európai 
körkép keretében értelmezi, és számos fontos in-
formációval látja el a korszak történelme és irodal-

ma iránt érdeklődő olvasókat. A  könyv magyar 
vonatkozású történeteket is tartalmaz, így az 
1664-es év eseményeit érintve megtudhatjuk, 
hogy a Napkirály miért éppen Coligny-Saligny 
grófot nevezte ki parancsnoknak a Magyarország-
ra küldött csapatai élére. Courtilz de Sandras szin-
tén e hadjárat kapcsán még azt a gúnyos történetet 
is elmeséli, amely szerint Sully hercege a szent-
gotthárdi csata napján olyan részeg volt, hogy nem 
tudott felülni a lovára… Amint ez utóbbi példa is 
mutatja, Courtilz de Sandras e munkája nemcsak 
élvezetes olvasmány, hanem a kutatók számára ké-
zikönyvként is hasznos lehet, mivel kiváló krono-
lógiai rendszerű jegyzetapparátussal, gazdag bib-
liográfiával és jól használható mutatókkal rendel-
kezik.

tóth FerenC

Marivaux. Válogatott drámák. Szerkesztette 
kovÁCs Ilona. Károli könyvek. Budapest: Károli 
Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Ki-
adó, 2020. 420.

A Kovács Ilona szerkesztésében megjelent Vá-
logatott drámák című antológia körképet nyújt a 
magyar olvasó számára egy Magyarországon ed-
dig viszonylag kevéssé ismert szerző, Marivaux 
színpadi munkásságáról. A gyűjtemény elsősorban 
olyan fordításokat mutat be, amelyek színházi 
megrendelésre készültek, de nyomtatásban eddig 
nem jelentek meg. A magyar változatok között kü-
lönböző korszakokból származó szövegek szere-
pelnek, a korábbiak Lator László, Réz Pál, Szere-
dás András és Fáber András, a későbbiek Gerelyes 
Edit, Lackfi János és Pacskovszky Zsolt tollából, a 
gyűjtemény nyitódarabját pedig a szerkesztő maga 
fordította.

Marivaux, teljes nevén Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux  (1688?–1763) sokoldalú 
szerző, aki több műfajban alkotott maradandót, 
drámaírói munkássága mellett mint regényíró, 
esszéista és gondolkodó is jelentős. Több kísérlet 
(főleg egy sikertelen tragédia bukása) után első át-
ütő színházi sikerét 1720-ban érte el A  szerelem 
megokosítja Arlekint című darabjával, amely először 
ebben a kötetben olvasható magyarul. Egész élet-
művéről a magyar olvasó és a színházkedvelő kö-
zönség eddig aligha tudott sokoldalúan tájékozód-
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ni, de ez a kötet most akár áttörést is jelenthet a 
magyar recepcióban. Nemcsak azért, mert kilenc 
eddig kiadatlan komédiát közöl, hanem mert filo-
lógiai apparátusa sokféle területen nyújt támpon-
tokat az egész életmű megismeréséhez és megítélé-
séhez.

A kötet szerkesztője az Utószóban (381–398) és 
a Függelékben (401–420) több irányból közelíti 
meg Marivaux munkásságának lényeges témakö-
reit és problémáit. A tanulmány komoly figyelmet 
szentel a korábbi fordításoknak, előadásoknak és 
az eddig megjelent egyetlen fordításkötetnek, 
János házy György munkájának (Hazugságok [Ma-
rosvásárhely: Mentor Kiadó, 2004]), amelynek 
koncepcióját erősen bírálja. Érdekes adalék a ma-
gyar nyelvű megjelenésekhez az Illyés Gyula szer-
kesztette antológiában (A francia irodalom kincses-
háza [Budapest: Athenaeum Kiadó, 1942]) találha-
tó két rövid szemelvény elemzése, amelyik egyúttal 
felveti a fordítások igen bonyolult problémáit. Er-
ről a kérdéskörről külön alfejezet szól (416–420), 
érintve a legegyszerűbbnek látszó apróságoktól 
kezdve a filozófiai háttérrel és értelmezéssel össze-
függő lényegi dilemmákat is. A gyűjtemény kifeje-
zett és vállalt célját szolgálja az is, hogy a fordítói 
módszerek nincsenek egységesítve. Ez egyrészt 
szükségszerű volt a sok szerző kiváló, de eltérő 
megoldásai miatt, másrészt hasznos a gyakorlati és 
a fordításelméleti paradoxonok szemléltetésére. Az 
előbbi azért lett volna megvalósíthatatlan, mert 
több évtizedet ölel fel a merítés a szövegekből, az 
utóbbi pedig a sokszínűség rovására ment volna. 
Csak egy könnyűnek látszó példát idézve, a sze-
replők nevének magyarítása közelebbről nézve ko-
rántsem egyértelmű: a darabok központi figurájá-
nak megnevezése Arlequin, Arlekin és Harlekin 
formában egyaránt szerepel, és mindhárom név jól 
indokolható különböző hagyományok alapján. Ez 
a téma egyúttal átvezet a darabok forrásainak és 
előzményeinek tárgyalásához, amely a szakiroda-
lom néhány alapvető munkájára és a két mérvadó, 
kritikai igényű összkiadásra (Paris: Garnier-Frères, 
1968, illetve a Pléiade sorozatban megjelent gyűj-
temény, Paris: Gallimard, 1993–1994) támaszkod-
va tájékoztat a legfontosabb tényekről és kritikai 
álláspontokról.

Mivel Marivaux erősen kötődött az ókori ko-
médiaírók (például Arisztophanész, Terentius és 
mások) és a commedia dell’arte hagyományához, 
valamint a francia elődök, köztük is elsősorban 
Molière munkásságához, a források felderítése 
nélkül nehéz hitelesen megközelíteni a szövegeit. 
Ennek fényében lehet csak élesen látni és megítél-
ni az ő újításait, amelyek közt kiemelt helyet foglal 
el a róla elnevezett szellemes párbeszédtípus, a sok-
 értelműen megszerkesztett csevegési stílus, a 
marivaudage. Ennek átültetése magyarra a lehetet-
lennel határos, de a fordítók persze sok esetben si-
keresen és mások számára is tanulságosan győzik 
le ezt az akadályt. Szintén az újítások közé tartozik 
bravúros szerkesztési technikája, az ún. „kettős re-
giszter”, amely bonyolult mondanivalók közvetíté-
sére alkalmas, látszólag könnyed, játékos formá-
ban. E téren a tanulmány sokrétűen igyekszik 
megcáfolni azokat a közkeletű, mára üres közhely-
lyé vált tévhiteket, amelyek a játékos formát egy-
ben felszínesnek is tekintik. E téren különösen 
hasznosak a Jegyzetek (401–415), amelyek a bemu-
tatók sorrendjében közölt darabokról gyűjtenek 
egybe fontos adatokat és értelmezéseket. A legis-
mertebb főmű (a Szerelem és Véletlen játéka, Lator 
László szellemes fordításában) mellett sok kiváló 
komédia olvasható a kötetben, amelyek mind felfe-
dezésre vagy újrafelfedezésre várnak, köztük egy 
másik, nálunk alig ismert remekmű, az Állhatatlan 
szeretők (Réz Pál nagyszerű magyar szövegével).

Marivaux aktualitását nyelvi és stílusbravúrjai 
mellett nagyrészt az biztosítja, hogy színházi vilá-
gának központi eleme a (gyakran kegyetlen) szere-
lem, amely összefonódik a pénz és a hatalom érvé-
nyesülésének bonyolult áttételeivel. Ezeket a ma is 
érvényes és súlyos témákat viszont olyan játékos 
formában közvetítik a filozofikus vígjátékok, 
amelynek előbb-utóbb meg kellene hódítania a 
magyar közönség szívét. Reméljük, hogy ez a sok-
féle lehetséges megközelítést bemutató, jól doku-
mentált gyűjteményes kötet kedvező fordulatot 
hoz majd a kiváló szerző magyarországi recepció-
jában.

vÁradi MÁrta

KÖNYVEK



tanulMÁnyok

Buda attila – Major Ágnes: 
A genetikus kritika Magyarországon  5

józan ildikó: 
A szöveg ingatag. A francia genetikus kritika tíz éve  15

pierre-MarC de Biasi: 
Az intertextualitástól az exogenezisig 
(Fordította: Bereczki Péter Levente)  29

louis hay: 
Genetikus kritika: újfajta közelítés az íráshoz? 
(Fordította: P. Simon Attila)  54

Műhely

deBreCzeni attila: 
Genetikus elv, medialitás és kommentár 71

Fellegi zsóFia: 
Átmenet az analógból a digitális filológiába: médiumváltás? 
Madách Imre:  Az ember tragédiája. Szinoptikus kritikai kiadás 84  

rózsaFalvi zsuzsanna: 
Egy szinoptikus (újra)kiadás lehetőségei. 
A hun trilógia töredékeinek sajtó alá rendezéséről  103

gulyÁs judit: 
„nyelve, hogy úgy szóljunk, népmeseileg legmagyarabb”. 
Az Arany család és Arany László mesegyűjteményének 
szinoptikus kiadásáról   124

szénÁsi zoltÁn: 
Mire jó a genetikus kritika? 
Válaszkísérletek a Babits-filológia felől  153 

TARTALOM



                                         vÁlogatott BiBliogrÁFia                                   177

könyvek

tóth réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata 
/ kÁli anita 189

Chiara Mengozzi, ed.: Outside the Anthropological Machine:
Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies

/ alBert sÁndor  191
Courtilz de sandras: Mémoires de M. L.C.D.R. 

/ tóth FerenC  193
Marivaux: Válogatott drámák 

/ vÁradi MÁrta  193


