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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-


