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Szilágyi Mártonnak az Uránia körül végzett, felfedező jelentőségű kutatásai jól ismer-
tek a szakfolyóiratok olvasói előtt. A jelen monográfia összegzi mindazt, amit az el-
múlt tíz esztendő során sikerült feltárnia: ezt követően már nem lehet tovább a 
hagyományos módon beszélni az Urániáról, és a hozzá kapcsolódó két szerzőről, 
Kármán Józsefről és Pajor Gáspárról. Ez a változás különösen Kármán esetében jelen-
tős, hiszen mindaz, amit „róla", „életművéről" tudtunk, gondoltunk, más összefüg-
gésekbe került, felváltva a Toldy Ferenctől örökölt paradigmát. Mindez Szilágyi 
Márton kutatásainak rendkívüli újszerűségét bizonyítja: ő az első, aki felismerte, 
hogy a Kármán József nevével ellátott tudományos problémahalmazról nem lehet 
újat mondani a hagyományosan elfogadott keretek között, megérett az idő az abból 
való kilépésre, új nézőpont megteremtésére. 

A könyv első nagyobb egysége a Toldy Ferenctől örökölt értelmezési keret lebon-
tását végzi el. A szerző megmutatja Toldy előfeltevéseit, amelyek kimondatlanul is 
kondicionálták Kármán-képét, filológusi részletességgel feltárja azt az anyagot, ame-
lyet Toldy használt és használhatott, s mindeközben rávilágít egy irodalomtörténeti 
konstrukció keletkezésének mechanizmusára. A lebontást nem a „mindent tudó utó-
kor" igazságosztó pozíciójából végzi el, megfogalmazásaiban folyamatosan jelen lát-
szik lenni az irodalomtörténet-írás korhoz kötöttségének tudata. „Toldy - mint az 
első rész összegzésében olvashatjuk - komoly filológiai adatgyűjtés után határozot-
tan és rendkívül szuggesztíven létrehozott egy olyan interpretációt, amely megszüle-
tésének idejére, az 1840-es évekre érvényes kérdéseket teszi föl; az irodalomtörténeti 
tradíció azonban figyelmen kívül hagyta azt a hermeneutikai alaptételt, hogy az ér-
telemkonstrukciók alapvetően és kikerülhetetlenül korhoz kötöttek. A kanonizáció 
során nem a Toldy Ferenc-i módszer klasszifikálódott: ehelyett magát az 1843-as kon-
cepciót rekapitulálták, elfelejtkezvén annak eredeti szituáltságáról." (119.) A szerző 
tehát nem Toldy koncepciójának kritikájára vállalkozott, hanem a tőle örökölt, alap-
jaiban máig változatlan konstrukciót vetette el: „kutatási objektummá" tette, s vizs-
gálatainak eredményeképpen érvénytelenítette azt. 

Az új paradigma megalapozását a könyv második fő része végzi el. Megfogalma-
zott munkahipotézise szerint „el kell tekinteni a biografikus, személyiségképen ala-
puló interpretációtól - legalábbis előzetesen. Hiszen ami mint elemzendő szöveg-
anyag rendelkezésünkre áll, az mégiscsak az Uránia három kötete." (124.) így kerül 
át a hangsúly a vizsgálatokban Kármánról az Urániára, s így lesz meghatározó a 
(mikro)filológiai módszer, mint ami a szövegekhez való, az eddigiekben alig-alig 
megkísérelt mélységű közelítés lehetőségét kínálja. Ebből a nézőpontból az is követ-
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kezik, hogy nemcsak az eleddig a Kármán-életmű részének tekintett írásokat vonja 
be vizsgálata körébe, hanem a teljes anyagot, így számos olyan összefüggés is fel-
tárulhat, amely korábban szükségszerűen a homályban maradt. A sorjázó fejezetek 
számos felfedezést tartalmaznak, minden eddiginél alaposabb képet adva az Uránia 
szövegeinek eredetéről, keletkezéséről (noha még sok filológiai részlet vár további 
tisztázó vizsgálatokra). Mindeközben azonban pontosan kirajzolódnak a szerkesztői 
elvek, a munkamódszerek, a szemléletmód művelődéstörténeti és irodalmi össze-
tevői is. 

Szilágyi Márton meggyőzően mutatja be, hogy az Uránia szellemi tájékozódása 
milyen nagymértékben kötődik a századközép irodalomszemléletéhez, milyen fon-
tos a Bessenyei-kör inspirációja. Felveti ugyanakkor a kérdést, hogy hogyan függött 
mindez össze a Fanni' Hagyományaiban és az Urániában másutt is megjelenő pla-
tonizáló szerelemfilozófiával és modern prózaírói törekvésekkel. Úgy gondolom, e 
jelenség a kor sajátja volt. A Bessenyeiék nyomán az 1780-as évek végére, az 1790-es 
évek elejére kialakuló irodalomművelés a nyelvi program és a nemzeti tudományos-
ság problémavilágában mozgott. A korabeli irodalmi életbe belépők és belépni szán-
dékozók közös nyelven szólaltak meg, kiformált műfaji konvenciókat és fráziskincset 
variálva. A tudós literátorság e beszédmódján belül (azt meg nem szüntetve) azon-
ban a kérdéses időszakban kezdett elkülönülni egy másik irodalmiság, amely az 
érzékenység irodalmi konvencióit követte és alkotta meg. Az érzékenység így valójá-
ban mint a nemzeti tudományosság tartalma tűnt fel a korabeli irodalomértelmezés-
ben, noha nyilván csak elég laza szálakkal kötődött ahhoz, önálló beszédmódot 
alkotván meg. Az Urániában ennek a jelenségnek az egyik legmarkánsabb megnyil-
vánulását látom. 

További fontos jellegzetessége ennek a kettős kötődésű irodalmi törekvésnek az, 
hogy kapcsolódni kíván a népszerűség szféráihoz. Az Uránia e vonását a könyv ki-
válóan érzékelteti, egyben új területekre is (ismeretterjesztő jelleg, kalendáriumok) 
irányítva figyelmünket. Ez azonban, úgy tűnik, megint csak nem egyedi jelenség, ha-
nem a korabeli literátor értelmiség egy jellemző törekvése. Mintha valami hasonló 
„alászállásra" ismerhetnénk Péczeli József Mindenes Gyűjteményében, s nagyon 
hasonlónak tűnik Fazekas Mihály törekvése is, főleg a Csokonai halála utáni időszak-
ban. De Csokonai szemléletmódja ugyancsak nagyon rokon az Urániában megformá-
lódó eme szemléleti jegyekkel, nemcsak A' Nemzet' Tsinosodásáva\ fennálló párhuza-
mok tűnnek könnyen bizonyíthatóaknak, hanem a (jozefinista indíttatásúnak látszó) 
tudományterjesztési ambíció is. 

Mindazonáltal a monográfia második összegzése arra a végkövetkeztetésre jut, 
hogy az Uránia egészében „légüres közegbe került a virtuális olvasóközönség nem-
léte miatt" (293.), vagyis hogy a popularitásnak az igazi (például a kalendáriumi 
olvasmányok jelentette) szintjére csak ritkán és részlegesen jutnak az Uránia szöve-
gei, a női olvasóközönség pedig inkább ideáltípusként létezik a literátor értelmiség 
tudatában, semmint valóságosan. Nem vitatva e megállapítások lehetséges igazsá-
gát, csak annyit szeretnék jelezni, hogy a korabeli popularitás és nyilvánosság kérdé-
sei máig elég kevéssé tisztázottak a szakirodalomban, jobbára régről örökölt megálla-
pítások ismétlődnek rendszeresen e vonatkozásban. Tehát az érvényesebbnek látszó 
kijelentések megalapozásához szükségesnek látszik e kérdéskör friss szempontú 
megközelítése. Azt mindenképpen figyelemre méltónak gondolom, hogy éppen a 
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századfordulón tud kilépni először saját köreiből a literátor értelmiség legfiatalabb 
nemzedéke, az érzékeny irodalom tematikája és műfajai jegyében. Az első jelentő-
sebb könyvsikerek, amelyek nem pusztán a popularitás szintjén értelmezhetők, 
hanem az űn. magas irodalom (persze e fogalom ugyancsak értelmezésre vár) részei 
is, éppen ekkorra tehetők (lásd például a Himfy és a Lilla esetét). Az Uránia egy vonat-
kozásban igen közel áll ezekhez: az érzékenységet középpontba állító szövegek meg-
határozó szerepet játszanak a folyóiratban. 

A könyv harmadik fő egysége a szerkesztőkre irányítja a figyelmet, akik mellesleg 
a szerzők-fordítók is. Lényeges, hogy Szilágyi Márton két szerzőről, tehát nemcsak 
Kármánról, hanem vele egyenrangúan Pajor Gáspárról is szól, s hogy a folyóirat felől 
nézi őket, s nem fordítva: a lapot felőlük. Az áttekintések alapvető szempontját a 
címek közös szerkezete rögzíti: „ami tudható és ami nem". A Kármánról szóló feje-
zet főleg e két elem világos felmutatására törekszik, szabatosan elválasztva az adatol-
ható tényeket a különböző valószínűségű feltételezésektől és legendáktól. A Pajor-fe-
jezet maga a felfedezés, hiszen ezt az életrajzot szinte a nulláról kellett felépíteni. 
Jelentős levéltári forráskutatások eredményeképpen egy terjedelmében is nagyra nőtt 
biográfia bontakozik ki a könyv lapjain, olyan személyiséggel ismertetvén meg az 
olvasót, aki nemcsak pályájának társadalomtörténeti vonatkozásokkal bíró érdekes-
sége miatt méltó a figyelemre, hanem önértékéből fakadóan is. 

A könyv - szinte kikerülhetetlenül - a két legjelentősebb Uránia-szöveg, a Fanni' 
Hagyományai és A Nemzet' Tsinosodása vizsgálatával zárul. Már maga a cím használata 
állásfoglalást rejt magában, azt kívánja jelezni, hogy az Uránia szövegét mint a leghi-
telesebb változatot veszi alapul. Ugyanakkor ez a törekvés szinte feloldhatatlan 
dilemmával szembesül a Fanni' Hagyományai esetében: „a filológiailag leghitelesebb 
változat, az első megjelenés, egy három folytatásra széttagolt szöveg, amelyet nem 
köt össze azonos cím; az egységek összetartozásának deklarálása pedig, ami előfelté-
tele a regényként való interpretálásnak, óhatatlanul a Toldy Ferenc-i kiadástörténeti 
hagyományban történik csak meg, ideértve természetesen a címadást is." (370.) Nem-
igen képzelhető el más megoldás, mint amit Szilágyi Márton is választ: az elemzés 
lehetővé tétele érdekében egységnek tekinti a három szöveget, viszont előzetesen tu-
datosítja ennek problematikusságát. 

A kisregény elemzése elsősorban a narrációra, a paratextusokra és intertextusokra, 
valamint a mitikus elemekre koncentrál, majd ezt követően Kazinczy Ferenc 
Bácsmegyeyjériek bevonásával a regénytípus megragadására is kísérletet tesz, főleg a 
fikció és biográfia, illetve a korabeli olvasói elvárások és a szövegek kapcsolatának 
vizsgálatával. A korabeli olvasók valós történetként, mintegy biográfiaként olvasták 
a levélregény-típusú szövegeket. Ennek fényében különösen érdekes, hogy míg a 
Bácsmegyey eme olvasói beidegződés elbizonytalanítására törekszik, addig a Fanni' 
Hagyományai inkább megerősíti azt. Két eltérő törekvés, a közönséghez való viszo-
nyulás két felfogása érhető tetten e mozzanatban. Kazinczy e műfaji hagyományt 
elsősorban műfaji hagyományként kezeli, s írja tovább, az Uránia pedig erkölcsi pél-
dázattá kívánja formálni, egy korábbi irodalomfelfogás jegyében, noha maga is 
Kazinczy nyomán jár. 

A' Nemzet' Tsinosodását áttekintő fejezet egy új szempontú, nagyobb elemzés első 
változatának, előkészületének tekinthető. Maga a címbe emelt közelítések kifejezés is 
jelzi, hogy ebben az esetben inkább kezdetről, semmint összegzésről van szó. A ne-
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hézségeket a források feltáratlanságában és az erősen metaforizált beszédben jelöli 
meg Szilágyi Márton, s ennek megfelelően ezekkel kezdi vizsgálatát. Meggyőzően 
mutatja ki, hogy a csínosodás a német Bildung megfelelőjeként egy perfekcionista el-
képzelés fogalmi alapját jelenti, s ilyen értelemben szerepel más szövegekben is. 
Megkísérli továbbá az intertextusok elemzését, rámutatva így bizonyos gondolati 
elemek forrásvidékére. E két közelítés aztán már megbízható alapot nyújt minden 
vázlatosság ellenére is ahhoz, hogy visszavegyen abból az újszerűségből, amit A 
Nemzet' Tsinosodása eredetiség-koncepciójának tulajdonított az értelmezési hagyo-
mány, s elhelyezze azt abba a kontextusba, ahová az Uránia egésze is tartozik, a szá-
zadközép literátusságának szellemi tájékozódásába. E literátusság öleli körül még az 
olyan rendkívül modern szövegeket is, mint a Fanni' Hagyományai. 

Szilágyi Márton monográfiájának nagy erénye, hogy sikeresen ötvözi a különféle 
vizsgálati módszereket, mindig az adott célkitűzéseknek megfelelően választva meg 
az éppen legeredményesebbnek ígérkezőt. Kutatása jelentős mértékben mikrofiloló-
giai jellegű, de folytonosan alkalmazza a modern elméleti iskolák eredményeit, s a 
kultusztörténeti kutatások szempontjai éppúgy felfedezhetők benne, mint az eszme-
történeti megközelítések. Hangsúlyoznám Szilágyi Márton előítéletektől való men-
tességét: nem preferál kizárólagosan egy nézőpontot, módszert, nem akarja anyagát 
annak „rámájára" feszíteni, hanem funkcionálisan felhasznál mindent, amitől ered-
ményt remél, a hagyományos vizsgálódásoktól a legmodernebbekig. 

Imponáló a szerző felkészültsége, anyagismerete, tájékozottsága, amelyek alapján 
könnyedén eligazodik a filológiai adatok sokaságában, sokszor apró momentumok 
alapján jutva el jelentős eredményekhez. A könyv egészét szisztematikus alaposság 
jellemzi, s ez nemcsak a feltárásra igaz, hanem a megírásra is: logikus rendbe szerve-
ződik a számtalan részmozzanatból összeálló, szerteágazó anyag, amely nemcsak 
könnyen követhető az olvasónak (ami mikrofilológia esetén önmagában is nagy ered-
mény), hanem élvezetes olvasmányt is nyújt azzal, hogy bevon a felfedezés örömteli 
élménykörébe. 

DEBRECZENI ATTILA 

Lehet-e szívük a filológusoknak? 
(fillológia és filológia) 

EGYED Emese, Levevék fejemről Múzsák sisakomat (Barcsay Ábrahám költészete) = Erdé-
lyi Tudományos Füzetek 224., Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 
1998. 

Egyed Emese (kutató/újra/olvasó) ebben a könyvében Barcsay Ábrahám költészetének 
komplex vizsgálatára/olvasására vállalkozott. A komplexitás a tárgyra és annak vá-
lasztott vizsgálati módszereire egyaránt érvényes. A monográfia a maga nemében 
ugyan lezárt, de koncepcionális és tematikai teljessége, filológiai eredményei, értékes 
értelmezései mellett is megmarad problémaérzékeny szövegnek. Végigolvasva a 
könyvet tehát nem lehet olyan érzésünk, hogy a Barcsay-recepció a Barcsay-szöve-
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