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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
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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 


