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válaszolva a címben feltett kissé enigmatikus és meglehetősen költői kérdésre, hogy 
a filológusoknak mindig fáj a szívük, tehát van nekik, csak nem mutathatják. Egyed 
Emese viszont megmutatja. Az azonban valóban nem válik világossá, hogy a „kuta-
tó" milyen szöveget is olvas? A filológusi, az irodalomtörténészi, a „szociológus-tör-
ténészi", vagy éppen az átélt-ihletett beszédmód nyelvi keveredése nem talál egyen-
súlyra. A Barcsay-probléma fokozatosan az írás/szerző problémájává válik (vö. 136.), 
nem a kihívásnak és a szenvedélynek abban az értelmében, ami mindannyiunkat jel-
lemezhet, hanem szó szerint: a többes szám első személyű beszélő hol Egyed Emese, 
hol „Mi", hol pedig a mindezekre, de az olvasóra is reflektáló „én" (58.). 

A könyv paratextusaiban markánsan megfogalmazott koncepció, mint arra már 
utaltam, nem mindig érezhetően van jelen a könyv egyes fejezeteiben (például Fordí-
tások). A Bevezető és a Konklúziók nyitó és összegző funkciója önmagában nem képes 
feloldani a könyv helyenként széttartó törekvéseiből származó feszültséget. A lénye-
ges kérdések és azok alapos, meggyőző megválaszolása szétszóródik a dolgozatban, 
mit ahogyan a fogalmi pozicionálás is bizonytalan marad. Számomra nagyon zava-
róak voltak az esetlegesnek, ötletszerűnek tűnő vagy nem eléggé megindokoltan 
használt, sokszor csak bejelentett, de végig nem vitt fogalmak, például „preromanti-
ka", „álommunka". „Szkolionnak tekintjük e verseket" (86.) - olvashatjuk egy he-
lyütt. Ha úgy tetszik, olvasóként és kutatóként is izgatottá tett például az a lehetőség, 
az az indokoltnak, frappánsnak tűnő elképzelés, hogy „a korszak episztoláris költé-
szetének társas műfajként való" megnevezésére volna használható ez a fogalom 
(Szkolion). Ezért sajnálom, hogy mégis elenyészik, eltűnik a tanulmányban mindez, 
mint ahogy még jó néhány más, ehhez hasonló is. Egyed Emese pazarló bőkezűsége 
egyszerre okoz örömet és fájdalmat olvasójának. 

Egyed Emese tehát nem dönt textus kontra kontextus között. „Szíve (meg-
győződése és kutatásai) szerint" kontextuspárti, de bizonyos megfontolások alapján 
megőrzi a textuális szempontokat is. Úgy érzem, hogy Egyed Emese elszalasztja azt 
a lehetőséget (amire kompetenciája maximálisan predesztinálná), hogy a Barcsay-
kérdésnek legalább az egyik részét valamerre eldöntve hosszú időre kanonizálja a 
Barcsay-szöveget. Van-e joga Egyed Emesének arra, hogy lemondjon „hatalmáról" és 
ne döntsön? A további kutatások és kiadások számára megkerülhetetlen filológiai és 
argumentációs hátteret nyújt ez a kötet, ugyanakkor amit Egyed egy tanulmány-
kötetben még megenged/ieí magának (nem dönt), azt egy újabb Barcsay-kiadás ezek 
után már nem engedheti meg. Döntenie kell majd, és csak abban bízhatunk, hogy ez 
a Kiadó Egyed Emese szívére hallgat majd. 

ONDER CSABA 

„.. . rám köszönnek ők is, kik nem élnek" 
Juhász Gyula-ikonográfia 

Molnár Ferenc szerint az ember csak akkor hal meg, amikor elfelejtik. A fénykép lehe-
tőség: arra, hogy halhatatlanok legyünk. A fénykép lehetőség: arra, hogy sose felejt-
senek el bennünket. A fénykép lehetőség: arra, hogy a múltat felidézzük. Kosztolányi 
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A szegény kisgyermek panaszai című művének egyik darabja a fényképekről vall: 
„Fényképek. [... ] / / Élők, halottak. Ez a társaságom. / Olykor magamra hagynak 
délelőtt, / az életük egyszerre visszalátom, / mikor beszélek egy-egy kép előtt. [... ] 
/ / Csak képek. / Az élőkéi mind barnák s nevetnek. / De a halottakéi oly meredtek. 
/ És kékek." 

A Nyugat írói, költői szívesen álltak a fényképezőgép elé. Ady fényképeit nézve 
vélekedhetünk úgy: „az arc hallgat, a szemek beszélnek". (Ady szoros kapcsolatban 
állt Székely Aladár fotóművésszel és Huszthy Zoltán nagykárolyi fényképésszel.) Ba-
bitsról számos kép készült, az ikonográfia - terjedelmi okokból - csak a gyűjtemény 
felét ismerteti. A felvételek zömét Babits felesége, Török Sophie készítette. Karinthy 
minden eszközt megragadott, hogy a múló pillanatokat és saját magát megörökítse. 
Sokszor jelent meg bizarr pózokban: cowboynak öltözve pisztollyal a kezében, atlé-
taként fürdőruhába öltözve, fürdőruhában egy női aktszobor partnereként, pizsamá-
ban Salamon Béla és Rejtő Jenő társaságában egy Odol-reklám előtt, bűvészként, 
amint egy nőt szúr át, vagy egy nőt lebegtet, vagy éppen saját fejével bűvészkedik. 

József Attiláról kevés kép készült, és a fotózáshoz való viszonyát is csak egyetlen 
forrásból ismerjük: Vágó Márta visszaemlékezéséből. A költő fényképe című fejezetben 
így ír: „Másnap fotográfushoz ment, már elkészített fényképeket átvenni. Feltűnő 
dac volt a hangjában, mikor azt mondta: - A fényképeimmel nagyon meg vagyok elé-
gedve! - Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított a dolognak, és isten tudja, miért, 
ilyen kihívóan jelentette ki, hogy meg van elégedve. Eszembe jutott, hogy mikor Ürö-
mön a kis fölvételeket csinálták, azt is ilyen fontosnak érezte. [...] - Gyere, Márti! 
Az utókor! - kiáltotta. Kicsit röhögött, de megint tevékeny mozdulatokkal nézett 
körül: - Úgy, ahogy vagyunk? Vagy igazítsuk meg magunkat? [...] Ő tudatosan 
jelentőséget tulajdonított külsejének is, mint egy színész, mérlegelte az arckifejezését 
is, amit az utókorra hagy majd." 

A fényképezésnek a legtöbb ember — így az író, a költő is - nagy jelentőséget tulaj-
donít. Nem mindegy, hol, mikor, hogyan örökítik meg arcukat, mozdulatukat az utó-
kor számára. A fotográfiák vallomása gyakran párhuzamba állítható a műalkotások 
üzenetével. A fényképek gyakran inspirálták a költőt önarckép-vers írására. Áprily 
Lajos Fényképemre című négysorosa: „Ide húzódott vissza életem, / itt a tetők és vá-
gyak nem merészek. / Szemem szelíd erdőn legeltetem, / de lehet, hogy az erdőn 
túlra nézek." Pilinszky tömör önarcképe 1974-ből: „Ingem, akár egy tömeggyilkosé 
/ fehér és jólvasalt, / de a fejem, akár egy kisfiúé / ezeréves és hallgatag" (Önarckép 
1974). Váci Mihály Arcképemre című versének első sorai: „Van-e fájóbb a döbbenetnél, 
/ mintha e fényképedre nézel: / öregebb vagy harminchat évvel, / annál, kinek egy-
kor születtél." (A magyar irodalom és a fényképezés kapcsolatát hasznos lenne hosz-
szabb tanulmányban feldolgozni.) 

Érdemes minden fényképet összegyűjteni egy-egy művészről. 1977-ben, az Ady-
centenáriumra kiadatott Tegnapok és holnapok árján című tanulmánykötetben E. Csor-
ba Csilla közli Ady - közel száz képből álló - fényképikonográfiáját. A Fotótéka-soxo-
zatban eddig József Attila (1980), Jókai Mór (1981), Karinthy Frigyes (1982) és Babits 
Mihály (1983) fényképeinek gyűjteménye jelent meg. 1983-ban - a sorozat kényszerű 
szüneteltetése miatt - abbamaradt a Kosztolányi- és Szabó Dezső-ikonográfia gyűjté-
si munkáinak befejezése. A hiányt talán az Arcok és vallomások-monográfiákban közölt 
gazdag képanyag pótolta. 
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A Magyar Irodalmi Múzeum (Petőfi Irodalmi Múzeum) Fofóíéfaí-sorozatának leg-
újabb darabja Juhász Gyula fényképeit tartalmazza. A képeket időrendben közlik, és 
a kutatásban is jól használható információkkal látták el: a felvétel helye és ideje; a fel-
vétel készítőjének neve; a fotó méretadatai; a fénykép lelőhelyei; az első közlések; a 
képen olvasható dedikációk vagy egyéb rájegyzések. Ezenkívül, ahol tudják, leírják a 
kép keletkezéstörténetét, a rajta lévő személyek névsorát, a fotó személyére utaló 
adatokat és a magyar irodalom jelentősebb alakjainak a képről alkotott véleményét -
ha van ilyen. 

A mintegy nyolcvan fénykép zöme az úgynevezett Kilényi-hagyatékból került elő. 
Kilényi Irma, a költő önkéntes titkárnője haláláig gyűjtötte Juhász Gyula kéziratait, 
leveleit, fényképeit. A gyűjtemény nagy része Kilényi Irma halála után szétszóródott. 
Ami megmaradt, a szegedi Somogyi Könyvtárban és a Móra Ferenc Múzeumban, 
illetve más közgyűjteményekben és magánszemélyeknél található. A jelenleg ismert 
fényképanyag - a kötet szerkesztői, Macht Ilona és Tasi József szerint is - rendkívül 
hiányos. Pedig, tudjuk, hogy Juhász sokra becsülte a fotográfiát. Arcképeivel gyak-
ran megajándékozta a barátait. 

A Juhász Gyula-ikonográfiában kronologikus rendben helyezkednek el a fotográ-
fiák. A gyűjtőmunka 1983 februárjában zárult le, összesen hetvenkilenc fotót vettek 
fel a kötetbe. Az első 1883 decemberében Szegeden készült a nyolchónapos Juhász 
Gyuláról, az utolsó Szilágyi Ilona főápolónő 1934. októberi felvétele (a szegedi Ideg-
klinika parkjában, kopár fák között látható a költő). A kötet összeállítóinak vélemé-
nye szerint az utolsó fénykép készítésének idején keletkezett a Fák című vers, mely-
nek első szakasza a klinika kertjére utalhat: „Oly mozdulatlanul nyugodtak / A kerti 
fák az őszi fényben. / Talán a nyárról álmodoznak, / Csak egy levél hull néha szé-
pen." Erről a képről írta Dénes Zsófia az Újság című lap hasábjain: „Legszívbe-
markolóbb utolsó fényképe..." 

Ilia Mihály szíves közlése szerint a 30-32. számú fényképek nem Szegeden, hanem 
Tápén készültek. A 30. számú képen Babits, Juhász és Kosztolányi látható, háttérben 
a tápéi hajójavító. A 32. számú fotón Babits és Juhász egy csónakban ül, mögöttük a 
vízen a tápéi komp. A fotó szélén Babitsné kézírásával: „Engem hazám bús réve 
ittmaraszt..." A kötetben közölt rossz helymeghatározás azért is furcsa, mert az 
1983-as Babits-ikonográfiában helyes adatokkal szerepelnek ugyanezek a képek. 

Érdekes a 62. számú fotó is. A költő a szegedi strand-szépségverseny két győztese 
között áll. A kép jobb szélén Mezei Mária, a későbbi kiváló színésznő, a verseny győz-
tese. Mezei édesapja, dr. Mezei Pál ügyvéd a költő baráti köréhez tartozott, és ugyan-
abban az utcában laktak. 

A csoportképek és portrék sorát a függelékben közölt két felvétel zárja, amely 
Juhász Gyula agyának jobb- és balféltekéjét ábrázolja (az eredeti felvételeket Péter 
László irodalomtörténész bocsátotta a szerkesztők rendelkezésére). Kevésbé ismert 
Miskolczy Dezső, a szegedi Idegklinika egykori igazgatójának tanulmánya - juhász 
Gyula betegsége és halála - , amelyben a szerző leírja, hogy a költő halála után megvizs-
gálták agyvelejét is. A függelékben részlet olvasható e tanulmányból: „A költő agy-
velejének a halántéki és fali része érdemel figyelmet. [... ] Mindkét fali lebenyen a 
hátsó árok közepétől a nyakszirti lebeny felé egy barázda, a sulcus interparietalis 
vonul, amely a fali lebenyt felső és alsó lebenyekké osztja. Ez a mély árok a költő 
agyának jobbféltekéjén hátrafelé csak néhány centiméter hosszúságban követhető, 
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mert az alsó fali lebenyként sekélyebb és az interpetális árok felé sugárszerűen húzó-
dó barázdák számos kisebb tekervényre tagolják. Ez a csillagszerű képződmény az 
ún. parietalis csillag, amely az átlagemberek agyán szabályszerűen mutatkozó egy-
szerűbb tekervényrajzolat helyén, a nagy tehetségű emberek agyfelszínén szokott 
előfordulni. [...] Juhász Gyula agyvelejének egyéni sajátossága a parietalis csillag-
képződésben nyilvánult meg." (Juhász Gyula agyvelejét ma is a Marosvásárhelyi 
Idegklinika agymúzeumában őrzik.) 

Számos érdekes adat található a kötetben, melyet a Juhász Gyula élete iránt érdek-
lődők és a kutatók is hasznosíthatnak. Érdemes egy-egy fotográfia fölött elidőzni. 
Különösen a portrék alkalmasak erre. Illés Endre a szlovákiai Magyar írás című iro-
dalmi és kritikai folyóirat 1937. júniusi számában Juhász Gyuláról - talán túlságosan 
is leegyszerűsítve a valóságot - így vall: „Legtöbb fényképe úgy mutatja őt, mint aki 
éppen lehajtja fejét. A verseiből viszont tudjuk, hogy ez a pillanat jóformán soha nem 
szakadt meg, tekintetét alig-alig emelte a világra." Igaza lehet Szabó Zoltánnak, aki 
1942-ben Juhász Gyula című tanulmányában megállapította: „Az a fénykép, amely a 
»Testamentom« című kötete előtt áll, ülőhelyzetben mutatja [...]. Ha figyelmesen 
nézem e képet, a karszékbe süllyedő test minden tagja ugyanazt mondja: ezt a testet 
mintha jobban gyötörné a nehézkedés törvénye, jobban vonzaná a föld, mint a többi 
halandókét." 

Ha végignézzük a kötet fényképanyagát, óhatatlanul a költő Fotográfiák című ver-
sének néhány sora juthat eszünkbe: „Itt mindig így maradnak mosolyogva / Vagy 
mindig mélán komolyodva néznek, / Amig pereg, pereg a homokóra. / / É s rám kö-
szönnek ők is, kik nem élnek." 

(„Fekete album szürke erdejében". Juhász Gyula összes fényképe [ikonográfia]. 
Összeállította Macht Ilona és Tasi József; Magyar Irodalmi Múzeum, Bp., 1998, 196 
oldal) 

GAJDÓ ÁGNES 
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