
KULCSÁR PÉTER

HUMANISTA SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSA

A címben írt humanista szót ne vegyük szigorúan. Azok a tapasztalatok és tanulságok,
amelyeket most anekdoták formájában a Tisztelt Hallgatóság elé óhajtok tárni, valószí-
nűleg bármely korra érvényesek.

A kritikai kiadás feladata a szerző szándéka szerinti szöveg megállapítása, és a szöveg
megállapítását indokoló jegyzetanyaggal való közzététele. (A „szerző” fogalma tágan ér-
telmezendő, hiszen nem köthető minden dokumentum egyetlen személyhez.) Töreked-
jünk arra, hogy a lehető legtöbb olvasó és diszciplína számára a lehető legtöbb információt
adjuk, valamint, hogy a szövegforrás kézbevételére a következőkben csak kivételes esetben
legyen szükség.

Példaként a Monumenta Germaniae Historicát hozom fel, amely számos kolostori
évkönyvet is tartalmaz. Ezek nagyobbik részükben a bibliai történetet adják a teremtés
első évétől az ötezer-valahányadikig, amikor megalapították a kolostort, és megindulnak
a forrásértékű közlések. A kiadvány innen reprodukálja a szöveget. Tucatszámra tanul-
mányozhatjuk ezeket a publikációkat, és fogalmunk sem lesz arról, hogy milyen egy ko-
lostori évkönyv

Első feladat a szövegforrások lehetőség szerint teljes körű számbavétele. Erre nem kell
recept, hiszen a szöveghez az nyúl hozzá, aki a témával egyébként is foglalkozik, és ismeri
az irodalmat. Vagy ha mégsem, akkor nagyon veselkedjék neki. Ne járjon úgy, mint mi
Szepsi Csomborral, akinek az „összes” művein még meg sem száradt a nyomdafesték,
amikor Keserű Bálint meghozta a disszertációját Danckából.1

A második lépés a textológiai forrásérték szerinti minősítés. Ezt természetesen csak
több szövegforrás esetén kell elvégezni. Első helyre az autográf  (anonim vagy diktált
művek esetében az originális) kézirat, ennek hiányában a szerző által gondozott editio
princeps sorolandó; majd az autográf  alapján, de a szerző közreműködése nélkül készült
editio originalis. Megjegyzem, hogy a nyomdába leadott kézirat valami számomra isme-
retlen okból törvényszerűen megsemmisül. Haiman Györgytől tudom, hogy a Kner-
nyomdában különös súlyt fektettek a szerzői kéziratok őrzésére, de már egy sincs meg.

Lehet több autográf, lehet fogalmazvány, szerző által javított nyomtatvány, és lehet
több azonos rangú forrás. Mint ahogy Thuróczy Krónikájának van egy német- meg egy
magyarországi terjesztésre szánt változata.2 Különösen a magasabb állású személyek ese-
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1 SZEPSI CSOMBOR Márton Összes művei, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, KULCSÁR Péter, Bp., Akadémiai,
1968 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 1); KOVÁCS Sándor Iván, KULCSÁR Péter, Szepsi Csombor Már-
ton ismeretlen értekezése: Disputatio physica de metallis... Dantisci 1617, Szeged, 1972. Acta Universitatis Sze-
gedinensis de Attila József  Nominatae, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, XII, 121–137. és
klny.: Irodalomtörténeti Dolgozatok, 91.

2 Joseph FITZ, Die Ausgaben der Thuróczy-Chronik aus dem Jahre 1488, Gutenberg Jahrbuch, 1937, 97–106.
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tében hiába keressük a saját kezet, mert a kéziratok diktálás, vagy szemétbe került piszkozat
után készültek. Vitnyédy István leveleskönyvének két hatalmas kötetében3 mindössze
négy darab van, amely az ő kezétől származik, pedig ő nem arisztokrata volt, hanem ép-
penséggel városi jegyző. Másfelől a jelesebb humanisták voltak azok, akik elsajátították a
szépírást, és műveiket szívesen tisztázták le a saját kezükkel, mint Boccaccio, Petrarca, Al-
berti, vagy nálunk Bonfini, akinek Symposion-kódexe saját kezű, még az illusztráció is.

A szövegforrások összevetése révén felszínre kerülnek a szövegváltozatok. Ezek is-
meretében válik lehetővé a főszöveg körülhatárolása. Ez az a szövegtest, amely a publikáció
tárgyát képezi. Egy szerző egy műve esetében ez többnyire nem problematikus, de nehéz
a döntés egy anonim vagy többszerzős gyűjteménynél, amely számos változatban terjedt,
mint mondjuk Leo archipresbiter huszonnégy nyelven forgó Nagy Sándor-története, amely-
nek egyik változata ötven, a másik kilencven, a harmadik meg százkilencven epizódból áll.
A főszöveghez képest az egyes forrásokban lesznek hiányok és lesznek többletek.

Például kérdés, hogy a cím a főszöveghez tartozik-e. Tudniillik a régiségben a művek
fölé nemigen írtak címet, többnyire az első mondat árulja el, hogy miről szólnak: „Incipit
prologus in gesta Hungarorum”. Innen tudjuk, hogy Anonymus a maga művét Gesta
Hungarorumnak nevezte. Zrínyi Vitéz hadnagyának harmadik része a kiadásokban a
„Centuriák” címet viseli. Ez a cím a kéziratban nincs benne. A köztudatba Megyeri Zsig-
mond ültette bele, aki így említi egy levelében, hosszabb fejtegetés nélkül mondhatom,
hogy alaptalanul. Az egész műnek sincs címe, azonban Zrínyi másutt többször szól róla,
és Vitéz hadnagynak mondja, a későbbi címadás tehát ez esetben indokolt.4 Taurinus
Stauromachiájához5 a földrajzi mutatót ő maga készítette, az tehát a mű része. A hiányok
több szövegforrás esetén pótolhatók. A többletek közzétételéről dönteni kell: elhanya-
golhatók, vagy kerülhetnek például függelékbe.

A szövegforrások összevetése után jelölhető ki a szerző szándékával egybevágó vagy
ahhoz legközelebb álló alapszöveg. Idegen kezű példányok esetében irányadó a szerző gon-
dolatvilágához, stílusához, nyelvezetéhez való közelség foka. Egyenértékű példányok esetén
választani kell, mert a közlés csak egy alapszövegen alapulhat, a változatok kontaminálása
szigorúan tilos. Ha az eltérő helyek terjedelme és tartalma indokolja, lehet több alapszöveg,
ezeket azonban külön vagy párhuzamosan kell közzétenni. (Ilyen Goethe: Faust és Ős-
Faust.)

Tehát a főszöveghez képest vannak hiányok és többletek, az alapszöveghez képest
pedig vannak változatok.

A kiadás törzse a főszöveg alapszövege.
Ehhez járul a szövegkritikai apparátus. Ennek legfontosabb feladata az alapszöveg tö-

kéletlenségeinek kiküszöbölése, vagyis a szerző szándéka szerinti textus helyreállítása,
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3 Kiad. FABÓ András, Pest, 1871.
4 Lásd a Bevezetést: ZRÍNYI Miklós Prózai munkái., kiad. KULCSÁR Péter, Bp., Akadémiai, 2004.
5 Ed. Ladislaus JUHÁSZ, Bp., Egyetemi Ny., 1944 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum [a

továbbiakban: BSMRAe] Saec. XVI.)
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másik feladata a szövegforrások eltéréseinek összevetése, harmadszor itt kell jelezni a
szerzői vagy idegen kezű módosításokat, mint törlés, beszúrás, átírás, marginális jel meg
a többi. Tapasztalatom szerint az emendálás rejti a legtöbb buktatót.

Az alapelv az, hogy a szövegben a helyreállított formát közöljük, az ettől eltérő ala-
kot a jegyzet mutatja. Jó példány esetében rendszerint csak íráshibákról van szó. A nyil-
vánvaló toll- és sajtóhiba, például egy felfordult „n” betű vagy a „minimum” szóból
hiányzó egyik láb megjegyzés nélkül helyes formában közölhető. Kivéve azokat a tévesz-
téseket, amelyek zavart okozhatnak vagy okozhattak. Ezt persze nem könnyű megítélni,
ezért jobb a fölösleges precizitás, mint a beláthatatlan következményű nagyvonalúság.
Közismert a Calepinus-szótár 1585-ös kiadásának az a bízvást elhanyagolható tévesztése,
amely egy hosszú „ſ” elnézése révén a „söveg”-ből „föveg”-et csinált, amely hiba máig
ható érvényt szerzett.6

Az emendálás csakis azokra a hibákra vonatkozhat, amelyek a leírás során keletkez-
tek. A szerző helyesírási, nyelvtani, prozódiai, ritmikai, stilisztikai és tárgyi hibáinak javí-
tása szigorúan tilos. Erre a kiadvány más részében kerülhet sor, de semmi esetre sem a
szövegközlésben és a szövegkritikai apparátusban.

Van azonban egy bökkenő, amelyet szem előtt kell tartanunk: nem minden hiba, ami
annak látszik. Zrínyi Mátyás-elmélkedéseinek kéziratában ez áll: „az mi gyönyörűséges
pennáink, Istvánfink”. A „pennáink” nyilvánvaló tollhiba „pennánk” helyett, tehát minden
kiadás emendál, jegyzetet sem ad hozzá. Ámde ugyanebben a műben olvassuk, hogy Po-
gyebrádnak Mátyás a „vei” volt; a Vitéz hadnagyból megtudjuk, hogy Julius Caesarnak
„a Fortuna jó akarói” volt; az Afium pedig azt mondja, hogy „a mi első politikáink a fegy-
ver volt”.7 Szó sincs tehát hibáról, egy számomra szokatlan nyelvi forma szerepel többször
is. Lehet, hogy én jobban tudok magyarul, mint Zrínyi, de ezt nem itt kell bizonyítanom.
Ne a szerző szövegét igazítsuk a saját ismereteinkhez és ízlésünkhöz, hanem igyekezzünk
azt megérteni és megértetni. A szöveg módosítása a legutolsó mozzanat legyen.

A másik probléma, hogy a hibás helyet szilárd kapaszkodó nélkül nem lehet javítani.
Ransanus Epithomájának egyik jelenete arról tudósít, hogy IV. Béla király a feleségével
együtt elment a később szentté avatott Margithoz, hogy lányát rábeszélje a cseh királlyal
való házasságra.8 A szövegnek valaha volt egy autográf  fogalmazványa, amelyet Pécsi
Lukács 1589-ben nyomtatásban közreadott: „Bela rex filiam adit, audiens quoque matrem
rem illi proponit”. A hiba nyilvánvaló, hiszen valószínűtlen, hogy felesége véleményét a
király csak a helyszínen kérte volna ki. Egy másik példányról a XV. és a XVI. század for-
dulóján készült az a tisztázat, amelyben a mondat második fele másképp hangzik: „adi-
ensque mater rem illi proponit”. Ez sem látszik jónak, mert eszerint a király meg az
asszony együtt keresi föl a lányt, de csak a feleség beszél hozzá. Ugyanebbe a kéziratba

269

6 „Föueg”: Ambrosii CALEPINI Dictionarium decem linguarum, Lugduni, 1585, 163.
7 Lásd a 4. jegyzetet!
8 Petrus RANSANUS, Epithoma rerum Hungararum, Curam gerebat Petrus KULCSÁR, Bp., Akadémiai, 1977

(BSMRAe. Ser. nova, 2), 129. – A szövegváltozatokat is lásd itt!

HUMANISTA SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSA

EKévkprintplusz  2011.04.07.  18:00  Page 269



bele is javított valaki: „adiensque matrem rem illi proponit”, mintha a király nem a lány-
hoz, hanem az asszonyhoz menne. Ezt a kéziratot adta ki Zsámboky, aki megpróbált
egy negyedik változatot: „adiens quoque matrem”, vagyis a király egyszerre járul a két
hölgy elé; ez sem meggyőző. Zsámboky nyomán dolgozott Schwandtner az ötödik va-
riánssal: „adiens quoque mater”, tehát ketten lépnek a lány elé, és megint az anya beszél.
A szituáció világos, megvan a legenda, amely pontosan ismerteti a történteket, és a prob-
lematikus mondatrész alig egypár szó. Az emendálással öten próbálkoztak, kitűnő filo-
lógusok is, de nem jutottak eredményre. Palermóban megvan Ransanus saját kezű
tisztázata: „Bela rex filiam adit, audienteque matre rem illi proponit”. Vagyis a király az
anya füle hallatára beszél a lányával. Ezt senkinek sem sikerült eltalálnia.

Előfordul, hogy a jó szöveg a rossz. A tudós filológus ugyanis nem szolgaian másol,
hanem értelmezi a szöveget, és ahol hibát talál, ott javít. Csakhogy a hiba néha nem ott
ered, ahol felbukkan. Brodarics mohácsi beszámolója az ország földrajzi leírásával kez-
dődik. A műnek minden egykorú és közel egykorú kézirata, 1527-es első kiadásának ösz-
szes példánya elveszett. Két meglevő változat a leírást ezekkel a szavakkal zárja: „Nos
situm eius, ut magis esset conspicuus, in sequenti charta oculis legentium subiicere vo-
luimus, qui talis est.”9 Ezután azonban nem a „sequens charta” következik, hanem a
király indulásáról szóló tudósítás. Nyilvánvaló, hogy a földrajzi szemle végén volt egy
térkép, amely az olvasó szeme elé tárta mindazt, amiről addig szó esett. Amikor a máso-
latok készültek, a térkép már elkallódott, de ketten mechanikusan átvették az eredeti szö-
veget. A szemfüles Zsámboky észrevette a hiányt, és egypár szócska törlésével
helyreállította az egyensúlyt: „ut magis esset conspicuus, oculis legentium subiicere vo-
luimus”. A mondat ebben a formában az előző leírásra vonatkozik, és nem kelt hiányér-
zetet. Egy másik scriptor az olvasót kifejezetten ahhoz utasítja: „in precedenti pictura
oculis legentium subiicere voluimus”. Ha csak ezek a jó szövegek állnának a rendelkezé-
sünkre, nem tudnánk, hogy 1527-ben térkép készült az országról.

A hibás darab inkább maradjon úgy, a hiány legyen hiány. Az olvasót persze figyel-
meztetni kell.

Ha a forrás rendelkezésünkre áll, akkor se felejtsük, hogy ezeknek a régieknek ma
már elképzelhetetlen kapacitású memóriájuk volt. Gondoljunk egy követre, aki húsz-har-
minc nyomtatott lapra terjedő beszédét fejből mondta fel, és Mátyás királyra, aki – Ga-
leotto szerint10 – azt szóról szóra visszaidézte. Tehát az irodalmi idézet nem a citált mű
fellapozott példányából, hanem a szerző memóriájából sarjad. Ebből következőleg némi
pontatlanság gyakran tapasztalható. Különösen a bibliai locusok esetében szokott ez sú-
lyos félreértést okozni, mert pár évtizeddel ezelőtt hajlandók voltunk annyi bibliaválto-
zatot föltételezni, ahány variációban egy-egy helyet a régiek idéznek. Hát erről szó sincs.
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9 Stephanus BRODERICUS, De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia veris-
sima, ed. Petrus KULCSÁR, Bp., Akadémai, 1985 (BSMRAe. Ser. nova, 6), 33.

10 GALEOTTUS Martius Narniensis, De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae, ed. Ladislaus JU-
HÁSZ, Lipsiae, Teubner, 1934 (BSMRAe. Saec. XV.), Cap. 4.
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Az sem bizonyos, hogy a szerző kezében egy műnek ugyanaz a szövegváltozata járt,
mint amely mi előttünk fekszik. Egy XVI. századi földrajzi tárgyú írást ne szembesítsünk
egy modern Ptolemaios-kiadással. Mert egy XVII–XVIII. századi fóliáns címlapján az
„ad fidem codicum” kifejezés nem azt jelenti, hogy a benne foglalt ó- és középkori meg
humanista szöveget a kézirathoz ragaszkodó hűséggel közli, hanem azt, hogy annak Pli-
nius- meg Cicero-idézeteit az akkor legmodernebb Plinius- meg Cicero-kiadás szerint
átírja. Így aztán tartalmilag talán jobb, de szöveg szerint hamis változatot ad.

Az apparátus másik két funkciójáról most csak annyit, amennyi az emendálást segíti.
Ezek egyike a szövegforrások eltéréseinek összevetése. Ha autentikus forrásunk nincs,
ez fontos, mert bár a rendelkezésünkre álló változatok közül alapszövegként csak az egyi-
ket használhatjuk, de annak javításához, kiegészítéséhez a kevéssé értékes variánsok is
adhatnak segítséget, sőt, a rontás mögött meghúzódó ideológiai, politikai és egyéb in-
díttatású szándékokat is leleplezhetik. Mert a rontás nem feltétlenül slendriánság, tudat-
lanság következménye. Holl Béla állapította meg, hogy az a rengeteg hiba, amely Heltai
Bonfini-kiadásában található, és ami miatt a Bonfini-kritikai kiadás sajtó alá rendezői az
ő változatát figyelembe sem vették, az nem gondatlanságból származik, hanem a huma-
nista szerző és a protestáns kiadó közötti nézetkülönbségből.11 Hasonlóképpen markán-
san elkülönülő szemléletmódokra mutat, hogy Zrínyi munkájának címében a kéziratok
egyik csoportja az „afium” szót jegyzi, egy másik csoport ezt „fátum”-ra módosítja, egy
harmadikban meg lesz „a török ellen való antidotum”. Az eltéréseket a kritikai appará-
tusban jelezni kell. Az más lapra tartozik, hogy ez elegendő-e, vagy részletesebb elemzés
szükséges. Utóbbi esetben azonban azt a kritikai apparátustól elválasztva kell megtenni.

És valamit a szövegkritikai apparátus harmadik funkciójáról, a későbbi beavatkozá-
sok jelzéséről. Meg kell különböztetni azokat a kezeket, amelyek belenyúltak, még ha ez
nehezen is megy, mert zömmel csak egy-egy írásjegyről, vonalkáról van szó. Legalább
arra törekedni kell, hogy az autentikusnak tekinthető kezet a későbbiektől elkülönítsük.
A változatok egy része ezekből a beavatkozásokból keletkezik. Ismét Zrínyit hozom pél-
dának. Az ő prózai műveinek egyetlen autentikus kézirata van, az úgynevezett Bónis-
kódex. Ebbe valaki valamikor belenyúlt, és módosításokat végzett a helyesírás és a
hangjelölés tekintetében. A nyilván tájnyelvinek érzett i-ből egy vonalkával e-t csinált, az
u-ból o-t. A beavatkozás időpontját képtelenség megállapítani. Ez pedig baj, mert ha a
kódex scriptorához köthető, akkor a kiadásnál ezt kell követni, de ha nem, akkor nem.
Az tény, hogy az első nyomtatott kiadás, amelyet Kazinczy Gábor 1853-ban rendezett
sajtó alá, ezeket a módosított írásjegyeket adja vissza. Azonban a XIX. század elején a
Bónis-kódexről három másolat készült, amelyek mint szövegforrások érdektelenek
ugyan, de ezt a beavatkozást egyik sem mutatja.12 A változtatás tehát a XIX. század első
felében történt, így a szöveg rekonstrukciójánál nem veendő figyelembe. Valószínűleg
éppen Kazinczy volt az, aki a saját kiadását így készítette elő.
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11 HOLL Béla, „Sajtóhibák” Heltai Gáspár Bonfini-kiadásában, ItK, 74(1970), 59–60.
12 Lásd a 4. jegyzetben idézett Zrínyi-kiadást!
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Egyebek mellett a kézirat alig látható, de jelentős apróságai kívánják meg, hogy az
alapszöveg eredeti példányát kézbe vegyük. A munka dandárja ma már kitűnő kópiák
alapján elvégezhető, de az alapszöveget adó példánnyal való összevetésre legalább egyszer
sort kell keríteni. A kópián nem látszik a tinták színe, nem látható, hogy az egymást ke-
resztező vagy fedő vonalak közül melyik a korábbi, és így tovább.

És még valamit a helyreállított szöveg közzétételéről. Ebben a legnagyobb probléma
az, hogy a szöveget én gondozom ugyan, de nem én adom ki, pláne nem az én pénzemen.
Megjelenik egy kiadónál, egy folyóiratban, egy sorozatban, egy nyomdában. A folyóirat-
nak, a sorozatnak vannak hagyományai és elvei. Van közreadó, sorozatszerkesztő és kö-
tetszerkesztő, van lektor, van nyomdász, korrektor és betűkészlet. Újabban van zsűri és
kuratórium. Ezekhez mind alkalmazkodni kell. Vannak komoly kiadók, mint a Teubner
meg a Brepols, amelyek verzális formában csak V-t, kisbetűként csak u-t hajlandók ki-
nyomatni. Mindemellett nem árt, ha a sajtó alá rendezőnek is vannak elvei. Egy dologhoz
keményen ragaszkodni kell: a megállapított szövegen senki se módosítson. Ennyit ma
már ki lehet vívni, hajdanán ez sem volt könnyű. Gondoljunk József  Attila 1952-ben in-
dult úgynevezett kritikai kiadására.13

A szövegkritikát válasszuk el a szövegtől. A szöveg az emendált és értelmezett for-
mát tartalmazza, a megjegyzés, a magyarázat, az indokolás, a kérdés, a hibás forma jegy-
zetbe kerüljön. Ne legyen a szövegben szögletes zárójel, felkiáltójel, „sic” és hasonló.

De van egy terület, amelyen a szöveg és a szövegkritika nem választható szét. Ez a
központozás, amely következetlen, és a magyar nyelvű írások esetében a mai olvasó szá-
mára megtévesztő. Ez manapság a nyelvtan, leginkább a mondattan körébe tartozik. A
régiségben a gondolati vagy formai egységek, frázisok elkülönítésére, illetve egybefogá-
sára használták még a könyvnyomtatás korában is. Következetlen a kis- és nagybetű hasz-
nálata. Tehát bőven előfordul, hogy a mondat végén nincs pont, a következő meg
kisbetűvel kezdődik.

Ez is kényes kérdés. Az interpunkció a megértéshez nélkülözhetetlen, ámde az ér-
telmet meghatározóan befolyásolja. A korrekció a sajtó alá rendező kötelessége, mert a
szöveg értelmezését nem bízhatja az olvasóra. A központozást modernizálni kell, a kis-
és nagybetűt értelemszerűen kell alkalmazni, azonban a legnagyobb körültekintéssel, és
minden kétes megoldásra figyelmeztetve. A dokumentumban elő nem forduló jelet ne
használjunk, mert az más tekintetben lesz félrevezető.

Még egyetlenegyet. Minden szövegnek megvan a saját sorsa és a saját természete.
Nincs olyan szabály, követelmény, tanács vagy tilalom, amely minden esetben alkalmaz-
ható. A kritikai kiadás sajtó alá rendezőjének feladata, hogy a szerző szándéka szerinti
szöveget reprodukálja, ehhez azonban meg kell ismernie a szerzőt, és a szerző ismeretében
kell kialakítania a maga közlési elveit. Én a saját munkámból ezt a tanulságot vontam le.
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13 Összes művei, szerk. SZABOLCSI Miklós, WALDAPFEL József. Bp., Akadémiai, 1952–1967.
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L’édition critique des textes humanistes
Sommaire

La fonction de l’édition critique est l’établissement du texte au gré de l’auteur et la pub -
lication avec des annotations y relatives. Ce cours est le sommaire de mes experiences
appuyant par des examples. La fonction primordiale est la considération des sources de
l’édition puis le classement à valeur de source textologique. Alors les versions s’émergent.
La pleine connaissance des textes rend possible à délimiter le texte principal, l’objet de
l’édition. Desormais on peut assigner la version au gré de l’auteur, le texte fondamental.
A l’égard du texte fondamental se trouvent des lacunes et surplus, des varriantes. L’édi-
tion se base sur le texte fondamental du texte principal.

A cela s’ajoute l’appareil critique qui élimine l’imperfection du texte fondamental
donc rétablit le texte au le texte au gré de l’auteur, collationne des variations des sources
de l’édition et marque les modifications par l’auteur ou autres. Le texte implique la forme
emendée et corrigée, la forme incorrecte passe dans les annotations.

C’est l’emendation ou résident les difficultés. Cela ne rapporte qu’aux défauts pro-
duisant au cours de la description (de l’impression). Il est interdit de corriger les fauts
ortographiques, grammatiques, prosodiques, rythmiques, de style de l’auteur.
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