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S G. Z

Voltaképpen mit is írt a költő?
Néhány megjegyzés a tudományos szövegkiadások minéműségéhez

Kézenfekvő dolog, hogy ha mondanivalónknak klasszikus költők szövegéből ve idé-
zeel akarunk nyomatékot adni (a klasszikus hagyományoknakmegfelelően), vagy egy
eszmefuatáshoz keresünk hathatós érvet valamely, időtől és irányzaól független,
mértékadó auctor szövegében, de akárcsak az olvasás kedvéért is, akkor leemeljük a
feltehetően sokszor forgato kötetet a polcról, s kikeressük a kívánt szövegrészt, s be-
idézzük. De vajon tudjuk-e, hogy pontosan mit idézünk, illetve valóban azt idézzük-e,
amit a költő egykor leírt? Ki kételkedhetne ebben?

Hát van ilyen emberfajta, ez a filológus. Az a filológus, aki megtanulta, hogy az eu-
rópai kultúrát olyannyira meghatározó görög–latin szerzők műveinek pontos szövege
is hosszú évszázadok kutatómunkájának eredményeképp alakult, s a mai elfogado és
idéze formája ennek a munkának az eredménye. E nélkül sajnos nem megy. Kérdés,
hogy a magyar szerzők, akár az utóbbi néhány száz év ala alkotó szerzők esetében
mennyire érvényes egy ilyen megállapítás. Szerencsére vannak olyan alkotók, s a je-
lentősebbek esetében vannak megfelelő tudományos igénnyel készült szövegkiadások
is ahhoz, hogy az előbb említe problémafelvetésre megközelítően használható választ
adhassunk. Vegyünk egy kézenfekvő, s teljesen ártatlan, de ismert szöveget egy nem
teljesen ismeretlen költőtől, aHymnus szerzőjétől, Kölcseytől. Egy könnyen felidézhető
kétsoros disztionról van szó, az Emléklapra címmel ismert versről. Tankönyvi darab,
memorizálható, s ismerik is sokan az alábbi szöveggel :

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz : A HAZA MINDEN ELŐTT.¹

Ez a vers az újabb kritikai vizsgálat eredményeképp sem címében, sem szövegében, sem
keletkezési időpontjában nem stimmel. Nemmaradt fenn autográf kézirat, csak egymá-
solatból ismerjük ezt a költeményt, s az egykori másoló írta a szöveg fölé, lehet, hogy
címként, de az is lehetséges, hogy csak a műfaj megjelöléseként : Emléklapra (gyako-
ri volt egyébként ez verscímként is akkoriban). A vers kritikai kiadásának munkálatai
során került elő egy újabb másolat, az /-os országgyűlés idején szerveződö or-
szággyűlési iak egyikének, a Kölcsey személye körül is forgolódó Pulszky Ferencnek
hagyatékából.² Ez a változat eltér az eddig ismeről a címben, a szövegben és a kelet-
kezési időpontban. A szövegbeli eltérés csak egy inverzió, a második sor eszerint így
hangzik :

¹ Kölcsey Ferenc összes művei, I., Bp., Szépirodalmi, , .
² OSZK Kt., art Hung. . (.)





Hagyd ha kihúnysz örökül, A HAZA MINDEN ELŐTT.

A cím kérdése már érdekesebb. A Pulszky-kéziraton a következő olvasható : Kölcsey T.
K. emlékkönyvébe. Kézenfekvő a kérdés, ki lehet az a T. K.? A források alapján minden
bizonnyal Terray Károly, aki akkor, tehát az országgyűlés idején a Pozsonyi Magyar
Tanuló Társaság titkára volt, Bártfay László révén személyes kapcsolatba is került Köl-
cseyvel, s . december -án kelt levelében azt írta neki, hogy

[e]gy időtől óta Harkácsi lakos vagyok. Tekintetes i. Draskóczy Sámuel
két nagy reményű fijának nevelője […] Néhány nap elő a házi Asszonyt
[…] azon sorokkal lepémmeg, mellyeket én a Tekintetes Urtól emlékköny-
vembe nyerhetni szerencsés valék. […] Ha fijaim jól viselendik magokat,
e sorokat jutalom gyanánt velök elolvastatni ohajtanám, tanuljanak haza-
fiak lenni, lőn válasza. Ime a mívelt és szép lelkü Asszonyság gondolkozás
módjának egyik vonása.³

Kevés kétség férhet ahhoz, hogy Kölcseynek a fent idéze epigrammájáról van szó. De
az említe újabb másolaton az addig ismert . június . helye . június .
áll, s ez az életrajzi adatok alapján valószínűbb időpontja is keejük találkozásának.
Miért érdekes a dátum? Ezáltal ugyanis más lesz némiképp a vers jelentéstartománya,
vagy üzenete, ha úgy tetszik. Ugyanis míg -ban az országgyűlésen a költő számá-
ra rendkívül fontos úrbéri törvény VIII. (a jobbágy személyi és vagyonbiztonságáról
szóló) cikkelyének tárgyalása került szőnyegre, melynek elfogadása – mint tudjuk – az
Európához való felzárkózást, egy modernebb Magyarország megteremtésének feltéte-
lét jelentee, addig -ben a sorozatosan visszaküldö, elutasíto törvényjavaslatok,
kudarcok, félsikerek után már nem a reformpolitikában bízó, várható eredményeiért
lelkesedő költő eufóriája, hanem a vesztes küzdő morális emelkedesége hallható ki e
két sorból. Ennek jelentőségéről csak a poétikai analfabétákat kellene meggyőzni, de ez
nem szándékunk.

Maradva Kölcseynél, nehogy azt higgyük, hogy nemzeti himnuszunk sokszor éne-
kelt szövege mindannyiunk számára olyan egyértelműen magától értetődő. Már maga
a verscím sem felel meg a szerző által adományozo, hiteles címnek, ugyanis Kölcsey
pontosan úgy vetee papírra a verscímet, hogy Hymnus, a’ Magyar nép zivataros szá-
zadaibol. A manapság használatos Himnusz megjelölés ugyanis a műfajt, az egyházi
éneket jelzi, így található meg ez minden lexikonban is. Kölcsey azonban a Hymnus
megjelöléssel egy meghatározo kor meghatározo helyesírásával egy meghatározo
műre utal, s minden irodalmi mű egyedi, saját szöveggel, saját címmel, saját nyelvi
formával rendelkező alkotás, s illenék ezt legalább nemzeti himnuszunk esetében tisz-
teletben tartani. És vajon tényleg ismerjük, illetve értjük a költemény sokszor énekelt
szövegét? Vajon tényleg pontosan tudjuk, hogy mit jelent a „Jó kedvvel, bőséggel” kité-
tel? Vagy a „Nyögte Mátyás bús hadát” sorban a bús jelentése? És olyan nyilvánvaló-e

³ Kölcsey Ferenc levelezése, s. a. r. S G. Zoltán, Bp., Gondolat, , .





a „Merre zúgtak habjai / Tiszának, Dunának” jelentése? Ellenőrizhető ez a kritikai szö-
vegkiadásban.

Aki azt hiszi, hogy a magyar drámairodalom legismertebb alkotásainak egyikét,
Madá halhatatlan remekét, Az ember tragédiáját szöveg szerint pontosan ismeri,
vagy érti, hát ebből a hitéből ki lehet ábrándítani. A darab legújabban (-ben) meg-
jelent, Kerényi Ferenc gondozásában közölt kritikai kiadásáig⁴ Az ember tragédiája
címmel nagyon sok elemében valami egészen mást olvashaunk, mint amit Madá
Imre papírra vete. Megjegyzendő persze, hogy ha egy irodalmi mű újabb kiadására
kerül sor, kivált ha sokszor kiado, netán klasszikus értékű szerzőről van szó, akkor a
kiadók általában előveszik a legutóbbi kiadások valamelyikét, s annak alapján közlik
a szöveget. Ha kis hiba volt benne, az tovább öröklődik, netán újabbakkal tetéződik. S
általában ezt fogyasztják az olvasók. S csak idő kérdése, hogy mikor kerül sor a szerző
tudományos igényű szövegkiadására, mikor a kézirat és a különböző közlések szöve-
geinek figyelembevétele után sor kerülhet egy olyan minőségű közlésre, mely aztán a
tankönyvek, népszerű kiadások és egyéb újabb kiadások hiteles, megbízható alapjául
szolgálhat. Mindez persze megfelelő argumentációval, szövegváltozatokkal, jobb eset-
ben magyarázatokkal, keletkezés- és fogadtatástörténeti megjegyzésekkel ellátva. Ez
ma már a hiteles szövegértés előfeltétele. Visszatérve Madá tragédiájára, már -
ben felhívta egy Irodalomtörténeti Közlemények-beli tanulmányában Horváth Károly a
figyelmet arra, hogy a tragédia szöveghagyománya erősen kifogásolható szövegminő-
ségen alapul.⁵ Több felhozo példájából, csak szemléltetésképp, egy enyhébbet idézünk
az egyiptomi színből, mely a mértékadó Tolnai Vilmos, illetve Halász Gábor közlésén
alapul :

E millióknak kell érvényt szereznem,
Fülembe cseng még: milliók egy mia.
Szabad államban – másu nem lehet.

A helyes sorrend a következő:

Fülembe cseng még: milliók egy mia.
E millióknak kell érvényt szereznem,
Szabad államban – másu nem lehet.

Arany Jánost olvasva sem lehetünk biztosak abban, hogy a helyes szöveg van a kezünk-
ben. Ismertebb verset említünk, a Családi kört, mely a Ba-korszakban keletkeze, s
Arany -ben küldte el a Losonci Phönix számára Vahot Imrének,⁶ s ebben a –.
sor a következő volt :

⁴ M Imre, Az ember tragédiája : Drámai költemény, szinoptikus kritikai kiadás, s. a. r.
K Ferenc, Bp., Argumentum, , .

⁵ H Károly, Az Ember tragédiája újabb kiadásairól, ItK, –, –.
⁶ Losonczi Phönix II., szerk. V Imre, Pest, Emi és Eisenfels, , –.





Beszél a (szabadság) dicsőség véres napjairul,
S keble áüzesűl és arca felpirúl,
Beszél azokról is – szemei könyben úsznak –
Kikkel más hazába bujdoso… koldusnak –

Elbeszéli vágyát hona szent földére,
Hosszu terhes útját, amig haza ére.

Vahot riadtan válaszolt a költőnek, hogy ha ezen nem javít, akkor nemcsak a verset,
hanem az egész vállalkozását is veszélyezteti, azaz az oroszok által -ben felégete
Losonc város megsegítését. Mint írta, „a menekültek, s átalán véve, a forradalmi di-
csőség és nyomoruságról még csak említést sem lehet tenni”.⁷ Arany engede Vahot
kérésének, átírta a kritikus sorokat, s ezt a változatot tartoa meg a későbbi kiadások-
ban akkor is, amikor gond nélkül közölhee volna az első változatot is :

Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldús megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” – rimánkodik szépen.

„Nem mese az gyermek,” – így feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja :

S ez a változat maradt meg egészen -ig, amikor is a cenzúrára, illetve i öncenzú-
rára való hivatkozással visszaállítoák az eredeti, illetőleg első változatot, s így maradt
meg legtöbb (de nem minden) kiadásban máig. (Így viszont az emendált szöveg után
körülményes megmagyarázni a „nem mese az gyermek” szólás eredetét.) Kérdés azon-
ban, hogy szabad-e a költő akarata ellenére emendálnunk?

De Aranynál maradva még egy példa erejéig, tanulságos az Írjak? ne írjak? című
költeménynek egy szakaszára utalni, Szörényi László Hány halma van kilenc szűznek
című filológusi munkája alapján.⁸ Az eredeti szakasz így hangzik :

Fut a kilenc szűz, döng a két halom!
Ocsmány ökölharc az irodalom!
E szentegyházból ostorral sem árt
Kiűzni alkuszt és galambkufárt.

Hogy a „két halom” a múzsák szent hegyének, a Parnasszosznak két halmára való uta-
lás, az már a régi görögök óta szinte poétikai közhely. De nem így az egykori közreadó

⁷ Vahot Imre – Arany Jánosnak, Pest, . máj. . = Arany János levelezése (–),
Arany János összes művei XV., s. a. r. S Györgyi, Bp., Akadémiai, , .

⁸ S László, Delfinárium: Filológiai groteszkek, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó,
 [S ], .





számára, aki Róma hét hegyét tekintee illendőbb helynek a múzsák számára, s át-
javítoa az első sort imígyen: „Fut a kilenc szűz, döng a hét halom!” s azóta is ezt a
változatot közlik. Metrikailag persze közömbös, de azért mégsem ugyanaz.

Ha már Arany János szóba került, akkor Petőfit sem hagyhatjuk figyelem nélkül.
I csak a levelezés ama sajátságára utalunk, miszerint Petőfi (egy későbbi visszaemlé-
kező, Gyulai Pál szavaival) mindig vegyíte valami gonosz tréfát leveleibe, nehogy a
későbbi kor irodalombúvárja kiadhassa. Hát nem is merték a teljes szöveget közread-
ni, s csak az -es kritikai kiadás alapján ismerhetjük a pontos szöveget. Az egyik,
Kecskeméthy Aurélnak, . jan. . körül küldö levélben az első, -es Koszorú
című lapban közölt szövegben a következő volt olvasható : „Ha ez sem elég, akkor …
Én meg azért apprehendálok, hogy a második bécsi levelet már nem hozzám cimezted”
stb. A fennmaradt kézirat alapján a kipontozo rész is olvasható, a Kiss József szer-
kesztee kritikai kiadásban: „akkor kutyák fasza a kend seggébe, tudja kend?”⁹ Úgy
tűnik azonban, hogy az újabb kiadások sem mind akarnak tudomást venni a hiteles és
teljes szövegről, hiszen fel sem merülhet bennünk az, hogy egy közreadó nem tudna,
kivált Petőfi esetében egy tudományos igényű, teljes kiadásról, ezért volt meghökken-
tő, hogy egy -ben kiado, Arany és Petőfi levelezése prózában és versben című
kötet darabjai közt például az Aranynak . március -én írt levélben a következő
olvasható : „Egyébiránt meg ne itélj, ha bekövetkeznek a hallgatás epoái…”, hiszen
az eredeti levélben „a hallgatás lófasz-husszuságu epoái” található. (A kihagyásokat
kurzívval jelöljük.) Ugyanabban a levélben a Vahot Imrével való összetűzésről Petőfi
a következőt írja (-ös kiadás) : „Elküldtem hozzá secundansaimat, de ő másfélnapi
gatyázás után végre határzaan kimondta, hogy semmi esetre sem fog vívni. Ezek vol-
tak végszavaim hozzá : No … a millyen alávaló gazember, éppen olyan gyáva is vagy!”
A pontokkal rejte kifejezés a következő: „No baszom az apád istenét, a millyen”.¹⁰ A
példák folytathatók. Nem tagadhatjuk azonban, hogy ez is a költő életművének része.
Az említe -ös kiadás egyébként az Olvastam költőtárs… című sorozat részeként
jelent meg, s erős a gyanúnk, hogy nem azt olvasta a költőtárs, amit ők közöltek. Ha
már a levelezésről van szó, Arany János esetében még súlyosabb szövegcsonkításokról
beszélhetünk, i a fiúi kegyeletnek volt ebben szerepe, mint ezt az Arany kritikai kiadás
szerkesztője kimerítően elemezte.¹¹

Hibás szövegkiadással vagy tudatos szöveghamisítással a huszadik század ötvenes
éveitől egészen a kilencvenes évekig, sőt alkalmilagmég azon túl is, még gyakrabban ta-
lálkozhatunk. Csak a látványosabb példáiról egy egész kötet születe.¹² Ezeknek a szö-
veghamisításoknak hatásával és következményeivel számolnunk kell. S ilyenkor ismét

⁹ Petőfi Sándor levelezése, s. a. r. K József, V. N Vilma, Bp., Akadémiai,  [P
], .

¹⁰ P , .
¹¹ K H. János, A „kegyeletes fiu” textológiája : Az Arany János levelek kiadástörténe-

téhez = A két Arany: Összehasonító tanulmányok, Bp., Universitas, , –.
¹² S .





feltehető a kérdés, biztosak vagyunk abban, hogy hiteles szöveget olvasunk, valóban a
költői szándék szerinti, pontos szöveget idézzük? Az ilyen kérdésekre megnyugtató vá-
laszt csak szaktudomány ideológiamentes szövegkiadásai adhatnak. Ennek fontosságát
nehéz lenne eltúlozni. És még valamit. A mű keletkezési körülményeinek feltárásával,
a szöveg rejte jelentésstruktúrájának értelmezésével, a történeti lexika, s a már kevés-
sé ismert mitológiai, poétikai utalások kibontásával a szövegértés olyan lehetőségeit
teremtik meg, melyeket tankönyvvel vagy elszórtan, sokszor kevéssé hozzáférhető ta-
nulmányokban közölt információkkal pótolni szinte reménytelen.

Persze ahol szöveget nyomtatnak, omindig előfordulhat hiba. Ismert a kissé szang-
vinikus Vajda János esete, aki emberöléssel fenyegetőzö, ha a nyomdászok a javításait
nem hajtják végre, s azt is mondta, hogy a „pincérek, nyomdászok számára különleg be
kellene vezetni a botbüntetést”. A galamblelkű Kölcsey, komolyabban csak a Vanitatum
vanitas „Egy ezred egy tünemény” sorának német fordításán akadt fenn – ahol az ezre-
det Jahrtausend helye Regement-nek fordítoák –, egyébként a különböző elírásokba
végül beletörődö.¹³

Különleges és nem ritka eset azonban az, amikor ideológiai vagy politikai okokból
következik be a szövegváltozás, illetve szöveghamisítás. Ilyenekre bőséges példát ta-
lálunk Szörényi László említe művében, s i csak egy ismert nevet említünk, József
Ailáét. Tudvalevő, hogy egy irodalmi mű hiteles szövege mindig a szerző által jóváha-
gyo utolsó változat, akár nyomtato szövegről, akár kéziratról van szó. Ado esetben
József Aila, amikor a Medvetánc című gyűjteményes kötetét megjelentee -ben,
abban több költeményt is közölt az -es Döntsd a tőkét, ne siránkozz című kötet
darabjaiból, azonban néhány vers esetében az erősebb vagy hangosabb politikai kitéte-
leket megváltoztaa. Ezeket a változtatásokat az ötvenes évek irodalomszemléletének
és -politikájának megfelelően úgy ítélték meg, hogy csak politikai nyomás mia kény-
szerült erre a költő, és visszaállítoák minden későbbi kiadásban a korábbi változatot.
Mint Arany esetében, i is feltehető a kérdés, szabad-e a költő akarata ellenére emen-
dálnunk? S valóban csak a politikai nyomás hatására történtek a változtatások? „Arról
lehet inkább szó – írja erről Stoll Béla, József Aila életművének egyik legjobb isme-
rője, az -es és a -ös kritikai kiadás szerkesztője –, hogy a költő a túlságosan
direkt megfogalmazású sorokat esztétikai okokból változtaa meg. Az  nyarán ké-
szült gépiratok változatainak vizsgálata is ezt a feltevést támasztja alá.” Majd másu:
„Annak feltételezése azonban már becsületbe vág, hogy a költő olyan sorokat írt volna
le, amelyek ellenkeznek művészi és politikai meggyőződésével, csak azért, hogy verse
megjelenhessék. (Akkor inkább az egész verset kihagyta volna.)”¹⁴ Így tehát a számtalan
József Aila-kiadásban olvasható Margaréta című vers –. sora :

¹³ Kölcsey Ferenc összes művei, III., Bp., Szépirodalmi, , .
¹⁴ József Aila összes versei, I., –, s. a. r. S Béla, Bp., Akadémiai, , .





tőkés világ kamatja életem
s – vén görbe bú – munkám is lombtalan.

helye a hiteles szövegrész :

már pára hátán illan életem
s – vén görbe bú – munkám is lombtalan.

Ugyanígy a Füst című vers utolsó szakasza :

Elszállok, de vad vörös remegés
az életért, világot ringat és
áetszik rajtad, égi hűvösség.

helyesen:

Elszállok, el, de a lágy remegés
az életért, világot ringat és
áetszik rajtad, égi hűvösség.

Vagy a Nyár utolsó sora :

csaan a menny és megvillan,
elvtársaim: a kaszaél.

helyesen:

csaan a menny és megvillan,
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

Persze Stoll Béla kritikai kiadásában akadnak meglehetős számmal más természetű ja-
vítások is.

Visszatérve az írás kezdőmondatához, annyi a felhozo példák alapján talán be-
látható, hogy még a legismertebb klasszikus művek sem mentesek a szövegromlástól
vagy a tudatos szövegrontástól. Ezért minden filológiai kultúrával rendelkező iroda-
lom esetében a számoevő életművek komoly textológiai kutatások tárgyai. Elég i
csak ismét a látványos, szinte mintaszerű példatárra utalni, Korompay H. János emlí-
te tanulmányára. Normális körülmények közö az ilyen kritikai vizsgálat és kutatás
alapján készült szövegkiadás az etalon, azaz ennek alapján lehet megbízható tanköny-
vet vagy újabb közlést megjelentetni, s miután egy kritikai kiadás egyúal az addigi
kutatások számbavétele és felhasználása alapján készül, ez egyúal az újabb kutatások
termékeny kiindulópontja is lehet.




