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A dolgozat témája
Disszertációmban a  17.  század magyar  költészetének szerzői  versköteteit  vizsgálom.  Azon nem 

egyházi  verskötet  kompozíciókat,  melyekben a  verseket  (vagy a  versek többségét)  és  az  egyes 

versekből álló nagyobb egységet ugyanazon személy hozta létre. Amit keresek: milyen eszközökkel 

hozzák  létre  a  kompozíciók  feletti  kompozíciót,  s  mit  tekinthetünk  verskötet-kompozíciónak  a 

vizsgált korszakban? A disszertációban az irodalomtörténet-írás által kevesebbet tárgyalt Wathay 

Ferenc és Koháry István költészetével foglalkozom részletesebben.

A dolgozatban kitérek a tudományos elektronikus kiadások terminológiai és technikai kérdéseire is. 

A nemzetközi és a magyarországi digitális filológia elmúlt mintegy fél évszázadának áttekintése 

mellett a digitális sajtó alá rendezés általános problémáira hívom fel a figyelmet, különös tekintettel 

a szövegkompozíciók (zömmel verskötetek) internetes kritikai kiadásaira.

Célkitűzés, a szakirodalom állása
Az egyes szerzői életművek nem kronologikus megközelítésű vizsgálata a '70-es évektől adatolható 

a  magyar  irodalomtörténet-írásban.  A versek  keletkezési  körülményeire,  életrajzi  referenciáira 

fókuszáló  filológiát  felváltotta  a  forrásközpontú  szövegkritika  és  -értelmezés.  Ennek 

következménye, hogy mind a textológia, mind pedig a hermeneutika figyelme az egyes szövegek 

feletti kompozíciókra, a ciklusokra, kötetekre irányult. A disszertáció célkitűzése, hogy e több mint 

fél  évszázad  fontosabb  szakirodalmi  eredményeit  hozza  szintézisbe  a  17.  századi  magyar 

verskötetek kapcsán. A vizsgált szövegek elsősorban tipológiai, másodsorban hagyománytörténeti 

összevetése egyúttal általánosabb megközelítést ad a verskötet kompozíciók alkotási és szerkesztési 

gyakorlatáról.

A disszertációban kiemelten tárgyalom Wathay Ferenc és Koháry István költészetét, melyek ugyan 

a  „régi  magyar”  irodalmi  kánon  részét  képezik,  költészetük,  s  kivált  verskötet  kompozícióik 

jellemzői, felépítése eddig kevéssé foglalkoztatta az irodalomkritikát. Emellett áttekintem, illetve 

kisebb észrevételekkel egészítem ki a Zrínyi Miklós, Listius László, Beniczky Péter, Gyöngyösi 

István és Fráter István versköteteivel kapcsolatos szakirodalmat.

Mind az  említett  filológiai  fordulat,  mind pedig  a  verskötet  kompozíciók  szempontjából  fontos 

Balassi Bálint-életmű a dolgozat áttekintő bevezetésében és digitális filológiai fejezetében is helyet 

kap.  A vizsgált  17.  századi  korpusz  is  számos  ponton  kapcsolódik  Balassi  verskötetéhez,  így 

életműve végigkíséri a dolgozat egyes fejezeteit, az elemzés középpontjában azonban nem Balassi 
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versei állnak. Szintén vitatható módon kerül ki a fókuszból Rimay János két tervezett, ám be nem 

fejezett versgyűjteménye, mely csupán egy áttekintés erejéig kap helyet a dolgozatban.

A disszertációban alkalmazott  tipológiai  megközelítés szerint a kompozíciót létrehozó eszköztár 

elemeire  bontható  és  elemei  kimutathatók az  elemzett  szövegeken.  Az így  elvont,  a  korpuszon 

vizsgált kompozíciós eszköztár elemei a következők: paratextusok; szövegelrendezés, kalligráfia és 

tipográfia;  képi ábrázolások; motívumok és számszimbolika; verseken átívelő narratíva; verstani 

jellemzők. A disszertációban amellett hozok fel példákat, hogy ezek (de nem kizárólag ezek) az 

elemek milyen módon járulnak hozzá a kompozíció egyes verseinek összekapcsolásához.

Az irodalomelméleti  fogalmak használata,  a kéziratos elrendezés és a kalligrafikus megoldások, 

illetve  a  tipográfiai  kidolgozottság  a  poétikai  tudatosság  fontos  megnyilvánulásai.  A  szerzői 

verskötet  kompozíció  létrehozása  ehhez  hasonlóan  magas  fokú  poétikai  tudatosságot  feltételez. 

Ezért  foglalkozom  kiemelten  a  versek  és  verskötetek  grafikai  és  tipográfiai  sajátosságaival, 

valamint a reflexiókban, retorikai és poétikai fogalmakban gazdag paratextusokkal.

A szöveg és  a  szövegek feletti  kompozíció  kapcsolatát  rögzítő,  illetve megjelenítő  tudományos 

elektronikus szövegkiadások megoldásai tanulsággal szolgálnak a hagyományos textológia számára 

is. A disszertációban a magyar szakirodalom által korábban elhanyagolt definíciós problémákkal 

foglalkozom a hálózati szövegkiadások kapcsán, valamint olyan webes szövegkiadásokat elemzek, 

melyek kötetkompozíciókat tesznek közzé kritikai apparátussal.

A kutatás újdonsága, eredményei

1.

A kutatás  erénye és  gyengesége  is  egyben szintézisalkotó  törekvése.  Célom az  volt,  hogy egy 

körülhatárolt korpuszra vonatkozóan mutassam be a verskötet komponálás felismerhető szabályait. 

A kutatás  során  –  a  megfigyelt  jelenségek  alapján  –  meghatároztam  egy  eszköztárat,  mely  a 

kiválasztott  verskötetekre  jellemző.  Megközelítésem  arra  is  lehetőséget  ad,  hogy  a  különféle 

irodalomelméleti  koncepciókat  –  mint  például  Philippe  Lejeune  és  Stephen  Greenblatt 

önreprezentációs  vagy  Gérard  Genette  paratextus-elmélete  –  szintézisbe  hozza.  Az  így  elvont 

eszköztár  (paratextusok;  a  szövegek elrendezése,  kalligráfiája  és  tipográfiája;  képi  ábrázolások; 

motívumok és számszimbolika; verseken átívelő narratíva; verstani jellemzők) ugyan távolról sem 

örök érvényű, de a megközelítés talán a további kutatások számára is ösztönzően hat majd.
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2.

A disszertáció  több  esettanulmányában  különös  figyelmet  fordítok  Wathay  Ferenc  költészetére. 

Wathay  Énekeskönyve  különösen fontos  kutatásom szempontjából,  hiszen  ez  az  első  egészében 

fennmaradt, befejezettnek tekinthető autográf verskötet, mely emellett rajzokat és prózai életrajzot 

is tartalmaz. Elemzéseim során ezeket egy egységként kezelve vizsgálom, s megállapítom, hogy a 

verseken  átívelő  életrajzi  narratívának  részét  képezik  a  képi  ábrázolások  is,  akárcsak  azon 

paratextusok, melyek a fikcionalizált életrajzot felépítik versről versre.

3.

A disszertáció másik részletesen elemzett életművét, Koháry István költészetét vizsgálva amellett 

érvelek,  hogy a fűzfapoézissel való játék,  s maga mentésének formulái olyan metaforarendszert 

alkotnak, amely költői programként értelmezhető. Olyan programként, mely Koháry életművének 

szerves  részévé  válik,  s  ugyanakkor  a  korabeli  költészet  (Zrínyi  Miklós,  Gyöngyösi  István, 

Beniczky Péter) és hitvita irodalom (Pázmány Péter, Csúzy Zsigmond) alkotásaiba is beágyazódik. 

Akárcsak Wathay, Koháry esetében is a börtön tematika uralja az életrajzi narratívát. Összevetve a 

korabeli forrásokat, a szakirodalom korábbi eredményeit és Koháry versciklusait az is kitűnik, hogy 

a  költeményekben  megénekelt  rabság  kevés  valóságreferenciával  bír.  A szerzői  életrajzzal  való 

megfeleltetés helyett azt mutatom be, a testi és lelki rabság hogyan válik Koháry egész életművében 

meghatározó motívummá.

4.

A disszertáció  további,  kisebb  észrevételei  közül  a  Zrínyi  Miklós  és  Listius  László  műveivel 

kapcsolatosakat emelném ki. A Syrena-kötet és a Magyar Márs sok tekintetben összekapcsolódik, 

Listius a kötet  felépítésében, a paratextusok és képi ábrázolás alkalmazásában is imitálja Zrínyi 

verskötetét. Az előd követése azonban egyben vele való versengés is: míg Zrínyinél a hadakozás, a 

szerelem  és  a  poézis  egyformán  részei  a  költői  koncepciónak,  a  Magyar  Márs egyértelműen 

historikus-militáris szemléletű, középpontjában a jó hadvezér és a haditettek megéneklése áll, erre 

irányítja a figyelmet a címlapkép és az előszó is.

Zrínyi  Syrena-kötete  kapcsán  a  számszimbolika  jelenlétét  emelem  ki  Az  Olvasónak  címzett 

előszóban,  valamint  a  Szigeti  veszedelem számozatlan  strófáit  elemzem  mint  kompozíciós 

szempontból fontos paratextuális elemeket.
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5.

Fontos  eredménye  a  dolgozatnak  a  tudományos  elektronikus  szövegkiadások  –  a  hazai  és  a 

nemzetközi  helyzetre  egyaránt  reflektáló  – terminológiai  és  egyúttal  technológiai  áttekintése.  A 

terminológiai  problémák  alapvető  textológiai  kérdéseket  feszegetnek:  mit  tekintünk 

tudományosnak? mi az, hogy elektronikus/digitális? mit jelent a kiadás a webes közegben?

A technológiai  áttekintés  emellett  megalapozza  a  szövegkompozíciók  kódolásával  kapcsolatos 

problémafelvetést. A kisebb önálló egységek és a kötetegész viszonyát mind a szöveg kódolásában, 

mind annak megjelenítésében többféleképpen lehet meghatározni. A kitekintés csak elektronikus, 

elsősorban hálózati forrásokra koncentrál,  ennek oka a médiumváltással érkező paradigmaváltás, 

mely  a  szövegek  sok  szempontú  feldolgozását,  a  szöveg  pluralitásának  és  multiplicitásának 

megmutatását  teszi  lehetővé  a  hagyományos  papír  kiadással  szemben.  Ezek  áttekintése  során 

felszínre kerül, hogy a szövegkritikai eljárások médiumváltásával a szövegek közötti kompozíciós 

kapcsolatok,  az  egymásra  következés  regisztrálása  sokszor  nincs  explicite  jelen  a  tudományos 

kiadásokban,  azok különálló szövegekként  vannak jelen.  Ez  is  rámutat,  hogy a digitális  áttérés 

sosem jelentette a vizuális gondolkodásról az adatközpontú gondolkodásra való teljes áttérést – a 

dolgozat ennek előnyeire és hátrányaira is rávilágít.
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