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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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gekkel együtt mostantól jó időre a polcra kerülne, ami egyszerre megnyugtató és pro-
vokatív érzés, minden lehetséges további diskurzus alapja. 

Egyed Emese könyvének homlokterében „a (szövegekben megnyilvánuló) személyi-
ség", azaz Barcsay szerzősége, illetve a Barcsay-szöveg (filológiai, kiadástörténeti, kon-
textuális stb.) problémái állnak (3.). Módszereit tekintve a könyv, felépítésében is 
megnyilvánulóan, egyszerre kíván „rekonstruktív-rendszerező" és „hipotetikus-integ-
ratív, értelmező" lenni (4.). A könyv első része ennek megfelelően az elméleti, a recep-
ciós és filológiai alapozást végezné el, míg a IV., az előzőekkel közel azonos hosszú-
ságú fejezet (Barcsay poétikája), a szerepteória és a levélgyűjtemény koncepciók köré 
építené fel (3.) értelmezési variánsait. A koncepciójában, szerkezetében átlátható vál-
lalkozás Függelékkel egészül ki, amely harmincegy eddig kiadatlan, szöveghű 
Barcsay-vers (ebből hat francia nyelvű) forrásközlése. Azért használom a feltételes 
módot, mert ha volna kritikai perspektíva, akkor az most a könyv paratextusaiban 
(alcím, Bevezető, Tartalom, Függelék, Konklúziók) megfogalmazott problematika és kon-
cepció, illetve a tanulmány tényleges elbeszélése közti distanciára irányulna. Sokkal 
fontosabbnak tartom azonban ennél azt, hogy elismerve és méltányolva a filológiai 
munka sokoldalúságát és hasznosságát, a középpontba állított szöveg és szerző prob-
lémáról beszéljek. 

A klasszikus szövegekről írja Roland Barthes (S/Z, Bp., 1997,61.), hogy ezekben, el-
lentétben a modern szövegekkel, ahol maga a nyelv beszél, „a megszólalások döntő 
többségéhez hozzárendelhető valamilyen forrás, azonosítható származásuk, a beszé-
lő: ez vagy egy bizonyos tudat (valamelyik szereplő vagy az író), vagy pedig egy kul-
túra; [...] Megtörténhet azonban, hogy a klasszikus szövegben, melyet állandóan 
kísért a megszólalások birtokbavétele, egyszer csak elvész a hang, mintha a szöveg-
ben támadt léken hirtelen kifolyt volna. Legkönnyebben tehát úgy közelíthetjük meg 
a klasszikus pluralitást, ha különböző hullámhosszokon megszólaló sokféle hang 
villódzó váltakozásának halljuk a szöveget, mely hangok időről időre váratlanul 
elenyésznek, és az így keletkezett rés lehetővé teszi, hogy a megszólalás - bármiféle 
bejelentés nélkül - az egyik nézőpontból egy másikba csússzon." 

Abarthes-i „klasszikus pluralitás" aktualitását éppen a Barcsay-szöveg olvasás- és 
kiadástörténetének kritikája teszi nyilvánvalóvá. Egyed Emese kiváló érzékkel expo-
nálja a „Barcsay Ábrahám költészetének" alapproblematikáját jelentő textuális és 
szerzői identifikáció sajátosságait. A pragmatikai kérdés megoldatlanságának előtér-
be helyezése a Barcsay-szöveg kontextuális jellegére irányítja a figyelmet, arra, hogy 
a Barcsay-szöveg valójában csak a Két nagyságos elmének költeményes szüleményei és 
A Bessenyei György Társasága című gyűjteményekben, episztola-verslevél formában, 
mindig valamilyen kontextusba ágyazottan, mindig valamilyen diskurzus részeként 
vagy polilógusban vagy dialógusban van/létezik/lehetséges. A Barcsay-szöveg 
problematikájának ez a fajta bemutatása teszi nyilvánvalóvá a hagyományos textoló-
giai eljárások megújításának szükségességét, éppen Barcsay szövegeinek vizsgálata 
ébresztheti rá az olvasót arra, hogy a régi vagy a klasszikus magyar irodalom olvasá-
sa sem nélkülözheti a posztstrukturalista irodalomelmélet belátásait. A Barcsay-
szöveg és szerzőség pedig olyan klasszikus pluralitás, amely különösen ráutalt a sa-
játosságai iránt fogékonyabb textológiai és elméleti eljárásokra. Ennek mentén válik 
valóban izgalmassá az a szerepteóriaként aposztrofált értelmezői eljárás, amely a 
dialogikus Barcsay-szövegek retorikáját mint „a (szövegben megnyilvánuló) szemé-
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lyiséget" állítja olvasásának középpontjába. A szöveg és kontextusa, illetve a diskur-
zusban részt vevő szerző/elbeszélő pragmatikai viszonyának olvasása, vizsgálata és 
kiadása sokat ígérő és izgalmas tevékenység. Egyed Emese ilyen irányú koncepciójá-
val (amely egyszerre vonatkozik az értelmezés és a forrásközlés aktusaira) messze-
menőkig egyet tudok érteni. Ahogyan azonban most meg tudom ítélni - és ezt a be-
látásomat ez a Barcsay-kötet csak tovább erősíti - , nos, éppen ez a többszerzős, 
dialogikus szövegvilág, amely sohasem nélkülözheti a narrációs eljárásokat sem 
(Bessenyei és Révai szerkesztői eljárásaira mint elbeszélésre gondolok), szükségsze-
rűen elenyészik az indokolatlan „fogáskeresések"-ben. Meglepő, hogy a bevezetőben 
is exponált alapkoncepcióval és meghatározó szemléletmóddal egy időben olyan tex-
tológiai és interpretációs horizontok is megnyílnak, amelyek a korábbi belátásokat 
visszavonva önálló, diskurzusától megfosztott textusként kívánják olvasni a Barcsay-
szöveget. A hagyományos értelemben vett filológiai számbavétel például akkor kezd 
gondot jelenteni, amikor a kérdés egyfolytában a Barcsay nevéhez köthető ver-
sek/szövegek rögzítésére és körülhatárolására irányul, arra tehát, hogy a 
Barcsay-Ányos-Orczy-Bessenyei stb. közötti diskurzusok formai és beszédmódbeli 
kérdéseit és problémáit elidegenítse magától a Barcsay-szöveg problémájától. Leegy-
szerűsítve a dolgot: a fillológus világosan látja, hogy Barcsay Ábrahám költészete, 
mint olyan, nem létezik, a levelezésben létrejövő diskurzus miatt egészen másfajta 
szöveg- és szerző-fogalmakban kell gondolkodnia, a filológus mégsem meri idézőjel-
be tenni könyvének alcímét. A hagyományos szövegfelfogás és a Barcsay-szöveg sa-
játosságaira reflektáló felfogás alapdilemmája ennek a könyvnek. „Különféle módo-
kon olvasható újra egy régi szöveg" (58.) - hangzik el a könyvben, amivel egyet is 
kell értenünk. Természetesen kontextusától megfosztottan is olvasható a Barcsay-
szöveg, végül is a dekontextualizáció a XVIII. század végétől szükségszerűen végbe-
megy a verseskötetekben. A gondot inkább az jelenti, hogy a Barcsay-szöveg és gene-
tikus diskurzusa egymás lenyomatai. Azaz a szövegvilág ontológiai státusa bomlik 
meg akkor, ha bármiféle szövegimmanencia-elv alapján ragadjuk meg ezeket a szö-
vegeket. Még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy Egyed Emese alapkoncepciója nem 
erről beszél, de könyvében a kontextuális és/vagy textuális olvasás kérdése mégsem 
dől el egyértelműen. Jellemzően mutatja a dilemmát az, ahogyan a Barcsay-szöveg 
definíciói is (verslevél, vers, szöveg, episztola, nagyforma stb.) az éppen érvényesü-
lő koncepcionális elgondolás szerint váltakozva lépnek érvénybe. A Barcsay-szöveg 
végül is nem definiálódik egyértelműen, az újabb és újabb körülírások teremtik meg 
azt az „állandó környezetet", amelyben értelmezhetővé válik. Természetesen ez nem 
erénye ennek a könyvnek, különösen azután nem, hogy maga ez a könyv tette nyil-
vánvalóvá a Barcsay-szöveg ontológiai státusának különlegességét és rendhagyó vol-
tát. Talán a koncepcionális kérdésben megmutatkozó dekoncentráltságból fakadóan 
veszít dinamikájából a szerző/szerep értelmezésére irányuló szándék is. Talán nem 
lett volna haszontalan ezzel kapcsolatban meríteni a szerzőségre vonatkozó egyre 
bőségesebb irodalomból sem; Foucault írásaiban kifejezetten sok példával él a 
XVIII-XIX. századi szerzőség problematikáját illetően. 

„Gyanítjuk, hogy az elemzésnek való többszöri nekirugaszkodás kételyt is ébreszt 
a kutató - az újraolvasó - iránt." Bevallom, én semmiféle kételyt nem éreztem az újra-
olvasó iránt, sőt kifejezetten élvezetes az, ahogyan az újraolvasás irányai más és más 
dimenzióit tárják fel ennek a szövegvilágnak. Úgy is fogalmazhatnám, némiképp 
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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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