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(a kötetünk kényszerű korlátját átlépően nagyjából 1913-ig terjedő időszakban) szü-
letett magyar irodalmi tárgyú írásainak többsége irodalompolitikai aktusként is ol-
vasható” (484.). Pienták Attila az említett tanulmányra később is visszatér, hosszan 
foglalkozik vele, aminek legfeljebb a sorozatszerkesztőnek az egész alsorozatra vonat-
kozó, áttekintő írásában lenne helye – onnan viszont ez is hiányzik. Nehézséget okoz 
továbbá, hogy összefoglalójában többször említi ugyan az első pályaszakaszt, anélkül 
azonban, hogy a többit akárcsak defi nitíve megnevezné.

Hibátlan könyv nincs, ilyesmit naivitás lenne kívánni bármely, akár sokszor átné-
zett, ellenőrzött munkától is, a nyomda ördöge is jelen van mindig. De azért a cím-
lapverzón hibásan nyomott sajtó alá rendezői név, a 166. oldalon a 48. számú tétel 
formázatlan címsora és összecsúszása az előtte lévővel alapvető korrektori, szerkesztői 
hiányosságot mutatnak. Nagy hiba lenne, ha ebben a formában és ilyen tartalommal 
folyna tovább az alsorozat még hátra lévő köteteinek megjelenése.

(Argumentum, Budapest, [2010].)

B. KISS MÁTYÁS

Borbély András: Visszateremtés. 
Esztétika és politika Szilágyi Domokos 
költészetében

Borbély András Szilágyi Domokos költészetéről szóló monográfi ája többszörösen 
is hiánypótló jelentőségű. Nemcsak azért, mert a költő ügynöki jelentéseinek nyil-
vánosságra kerülése után támadt igényt betöltve elvégezte az életmű szisztematikus 
újraolvasását, hanem azért is, mert a politikumra érzékeny értelmezés segítségével 
újszerű és friss olvasatokat ajánl fel. A Visszateremtés ugyanakkor nem a teljes költői 
életművet, hanem csak annak első szakaszát vizsgálja, az első kötet megjelenésétől 
a (hagyományosan az oueuvre csúcspontjaként számon tartott) Búcsú a trópusoktól 
című kötet publikálásáig tartó időszakot. A szerző a fent jelzett események felől érzi 
szükségét annak, hogy újraértelmezze az életmű, az államszocialista múlt és a kom-
munista gondolat bonyolult kapcsolatrendszerét. Fontos megállapítása, hogy Szilágyi 
költői koncepciója nem pusztán kényszerből kapcsolódik a politikumhoz, de „[…] esz-
tétikaelméletileg sem választható el a kommunista gondolattól”. (8.) Mivel Borbély 
gondolatmenete gazdagon refl ektál a költői életmű befogadástörténetének egyes moz-
zanataira, szükségesnek látom, hogy recenziómban én is kitérjek a Szilágyi-recepció 
történeti rétegződésére. A monográfi a további újdonsága, hogy Szilágyi Domokos és 
Hervay Gizella verseinek összeolvasásán keresztül nemcsak a szerelmi nyelv kettős 
kódoltságára refl ektál, de arra is, hogy a „közös titok” terhe milyen nyomokat hagyott 
kettejük költészetében. A kötet a szerző 2013-ban megvédett, Költészet és totalita ria-
nizmus – Szilágyi Domokos című doktori disszertációján alapszik, melyet több ponton 
átdolgozott és kibővített. A könyv részletei önállóan is megjelentek (így a Korunk-
ban és egy konferenciakötetben), egyes fejezetek online is olvashatók az Új Nautilus 
és a Transindex felületén.

A monográfi a középpontjában a Szilágyi életművének első szakaszában jelen-
lévő „baloldali materialista messianizmus” (7.) politikai és esztétikai vonzatai állnak. 
A kötet által megteremtett értelmezési keretben az esztétikum és politikum már nem 
egymást kizáró fogalmakként tételeződnek, bizonyos értelemben éppen a politika 
beíródása teremti meg a nyelv átesztétizálásának lehetőségét. Ez az olvasásmód azért 
megvilágító erejű, mert Szilágyi költészetének éppen az államszocialista ideológiára 
épülő rétege volt az, amelyet az 1989 utáni recepció a legkevésbé tartott vizsgálatra 
érdemesnek. Szilágyi költészetének ideologikus rétegét gyakran meg nem értés vagy 
ironikus elhatárolódás fogadta, ugyanakkor ez az értelmezői gesztus általában refl ek-
tálatlanul maradt.

Kevés magyar költő rendelkezik annyira összetett, traumákkal és elfojtásokkal ter-
helt recepciótörténettel, mint Szilágyi Domokos. A kötet ezért is vállalkozott nagy 
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munkára, hiszen nem érhette be a recepció egyszerű áttekintésével, hanem annak 
teljes átértékelését is végre kellett hajtania. A szerző tömör és pontos megfogalmazása 
szerint Szilágyi Domokos recepciótörténete nem tekinthető kifejezetten szöveg cent-
rikusnak. (70.) A Szilágyi halálát követő befogadástörténet első szakaszában ugyanis 
a kultikus alakzatok kiépülése dominált, melyeket a Tverdota Györgytől kölcsönzött 
kifejezésekkel akár nekro-logikus és nek-retorikus elbeszéléseknek is nevezhetnénk.1 
A kortársak jelentős része a közösségért hozott áldozatként, tiltakozásként tekintett 
a költő 1976-os öngyilkosságára. Azonban már Cs. Gyímesi Éva is amellett érvelt, 
hogy „[…] Szilágyi Domokos élete és halála nem igazolja ezt a legendát.”2 Az ügynöki 
jelentések 2006-os nyilvánosságra kerülése viszont beomlasztotta a recepció kultikus 
alakzatait. Ehhez érdemes idézni Pécsi Györgyi megfogalmazását, mely szerint Szilágyi 
háromszor szólította meg elemi erővel a magyar irodalmat: először formabontó és lá-
zadó költészetével, másodszor öngyilkosságával, harmadszor pedig akkor, amikor az 
utókort a legendákkal való leszámolásra kényszerítette.3

A Szilágyi beszervezettségére vonatkozó adatok provokatív hatása Borbély ér-
telmezése szerint három szinten tette kétségessé az életműre tapadt értelmezéseket. 
Az első szint a probléma generációs jellegét tükrözi, itt a költővel való személyes viszony-
ból és a vele közös tapasztalati horizontból fakadó értelmezésmódok érvényessége 
válik kérdésessé. A második az etikai szint, ahol a politikai semlegesség és az erkölcsi 
tisztaság mítosza foszlik szét (itt a szerző Pécsi Györgyi egyik cikkére hivatkozik 
példaként). A harmadik szinten a beszervezettség már történeti problémaként tétele-
ződik, ebből a nézőpontból a kérdésfeltevés egy lezárt (vagy lezártnak hitt) korszak 
megértésére irányul, ehhez a megközelítéshez Stefano Bottoni elhíresült közleménye 
köthető. (67–68.) Ez a tipológia alkalmat ad a szerzőnek arra, hogy a 2006 után 
megjelent írások rendszerezését követően tovább tudjon lépni egy saját, koherens 
olvasat kidolgozásának irányába, elkerülve az egyes szintekhez kötődő sajátos csapda-
helyzeteket. Borbély ezen a ponton frappánsan és élesen összegzi a befogadás tör té net 
legproblematikusabb szakaszát.

A monográfi a közvetlen előzményének a 2008-ban megjelent Magány és árnyék 
című kötet tekinthető, amely egy 2007-es, Szilágyi Domokos ügynökmúltját vizsgáló 
szümpozion előadásainak bővített és szerkesztett kiadása. Borbély András gondolat-
menetében kiemelt hivatkozási pontot jelent Selyem Zsuzsa Irodalom és politika című 
írása.4 Selyem Zsuzsa az újonnan felmerült életrajzi tényeket az irodalomelmélet pro-
vokációjaként értelmezi, melyek felszámolják a politika- és ideológiamentes, tisztán 

1 A nekro-logika fogalmat Tverdota György József Attila korai recepciójának vizsgálata során vezette 
be: Tverdota György, A nekro-logika. József Attila halotti búcsúztatói = Tények és legendák – tárgyak 
és ereklyék, szerk. Kalla Zsuzsa, PIM, Budapest, 1994, 125–144.

2 Cs. Gyímesi Éva, Álom és értelem. Szilágyi Domokos lírai létértelmezése, Kriterion, Bukarest, 1990, 7. 
[A szerző a könyv megjelenése után változtatta meg vezetéknevének írásmódját.]

3 Pécsi Györgyi, Költő és titkos ügynök – Szilágyi Domokos, Transindex, 2006. október 12. (Eredeti meg-
jelenés: U., Mocsok által jutunk kincshez. Költő és titkos ügynök, Magyar Nemzet, 2006. október 7.)

4 Selyem Zsuzsa, Irodalom és politika = Magány és árnyék. Egy Szilágyi Domokos nevű ember a Securitate 
hálójában, szerk. Selyem Zsuzsa, Láthatatlan Kollégium – Tranzit Alapítvány, Kolozsvár, 2008, 89–106. 
A tanulmány bővebb változata A költő (régi és új) életei című kötetben jelent meg.

szövegcentrikus olvasatok termelésének jogosultságát. Borbély rámutat, hogy A költő 
(régi és új) életei utolsó fejezetében olyan esszék is szerepelnek, amelyek az életmű 
esztétikai tisztaságát hangsúlyozzák, és a korábbi értékítéletek megismétlésével akar-
ják elfojtani a provokáció miatti zavarodottságot. Selyem Zsuzsa tanulmánya (Pécsi 
Györgyi írásaihoz hasonlóan) éppen az ilyen elfojtási stratégiák ellenében fejti ki ha-
tását (83–84.) – és Borbély András monográfi ája sikeresen viszi tovább és teljesíti 
ki ezt az olvasásmódot.

A könyv első fejezete (Hamis tudatok) egyszerre funkcionál elméleti és történeti 
bevezetőként. Arra tesz kísérletet, hogy megválaszolja a kérdést, hogy hogyan torkoll-
hatott az ember felszabadítását célzó kommunista gondolat az állami „terrorszínház” 
és az ügynökhálózatok létrejöttébe. E fejezet legfőbb törekvése, hogy felállítson egy 
stabil fogalmi konstellációt, melyhez elsősorban Lukács György és Habermas munkái 
jelentenek fontos hivatkozási alapot. A fejezet olyan fogalmakat vezet be, melyeket 
a későbbi elemzések nagy produktivitással hasznosítanak, végkövetkeztetései ugyan-
akkor túl is mutatnak a kötet által vállalt irodalomtörténeti horizonton.

A második fejezet (Az intenzív arc keletkezése) a recepciótörténet főbb mozzana-
tait, a reprezentatív portré megrajzolását és széthullását, illetve a kézírásos ügynöki 
jelentések lehetséges értelmezéseit vizsgálja. A költő életei című kötet, mely Szilágyi 
halála után tíz évvel jelent meg, Borbély szerint olyan dokumentumgyűjtemény, amely 
montázsszerűen rajzol meg egy portrét. Az ügynöklét nyilvánosságra jutását a szerző 
a portré széthullásaként ragadja meg: a reprezentatív arckép darabjaira esik szét, mert 
az új életrajzi adatokat már nem lehet problémamentesen hozzáilleszteni a korábbi 
képhez. (85.) A fejezet utolsó részében az a kérdés kerül a vizsgálat középpontjába, 
hogy olvasóként mit kezdhetünk azokkal a jelentésekkel, melyek Szilágyi Domokos 
szerzői kézírásának nyomát hordozzák, de egy fi ktív ügynöki név (Balogh Ferenc) 
szerepel rajtuk. Ebben az esetben ugyanis a kézíráshoz már nem az irodalmi szerző-
funkció, hanem a bűnügyi azonosíthatóság kérdéshorizontja rendelődik hozzá. (93.) 
Borbély nagy mértékben épít Cristina Vatulescu szovjet és román titkosszolgálati 
dossziékat feltáró történettudományi munkájára, melynek magyar fordítása a Magány 
és árnyék kötetben is hozzáférhető.

 Az Anyagiságok című fejezet Szilágyi Domokos poetológiája mellett első két 
kötetét teszi vizsgálat tárgyává. Noha Szilágyi nem alakított ki koherens nyelv- és líra-
elméletet, esszéiből, leveleiből, Arany Jánosról szóló kötetéből, de még a költeményei-
ből is kiolvashatók poetológiai igényű gondolatok. (106.) Borbély a poetológia kifeje-
zéssel a költészetben érvényre jutó gondolati-fi lozófi ai pozíciót jelöli, amely a költészet 
lényegére irányuló kérdésfeltevést és a szövegek önrefl exivitásának igényét is magá-
ban foglalja. Szilágyi poetológiája a nyelv anyagi tapasztalatát közvetíti, melyben egy-
szerre jelenik meg a nyelvi tradíció és annak megkérdőjeleződése. Megállapítása 
szerint Szilágyi versei „a nyelv kettős archívumát” működtetik, melyben egyszerre 
van jelen a nyelv történeti múltja és a kortárs élőbeszéd. (112.) A monográfi a egyik 
erőssége, hogy a poetológia által megnyíló értelmezési lehetőségeket következetes mó-
don viszi végig a szövegelemzésekben, ezért az egyes kötetek vizsgálatakor a poe to ló gia 
hangsúly-áthelyeződései is élesen láthatóvá válnak.
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Szilágyi Domokos első kötetében (Álom a repülőtéren, 1962) könnyen tetten érhető 
a politikai tartalmak nyelvbe íródása. Borbély is megemlíti, hogy a kötetben szerepelnek 
kifejezetten „propagandisztikusnak” tekinthető versek (Tizennyolc millió; Vers a VIT-ről; 
Keresztvetők), ugyanakkor hozzáteszi, hogy a „pártos” művek többnyire felülmúlják 
a kor ideológiai színvonalát. (115.) Fontos megemlíteni, hogy Cs. Gyímesi Éva is ugyan-
ezt az érvet, az „átlagon felüli színvonalat” hozta fel Szilágyi propagandisztikus költe-
ményeinek védelmében.5 Szilveszter László Szilárd véleménye szerint a kötet „[…] szö-
vegei között azonban számos a kiforratlan, esztétikai szempontból értéktelen darab”,6 a 
versek minimális eredetiség nélkül veszik át a kor ideológiai sablonjait. Olvasatában 
tehát azt az eredetiséget és hitelességet vonja kétségbe, amelyet Cs. Gyímesi sem kérdő-
jelezett meg. Pécsi Györgyi szerint ezek az agitatív szövegek nem feltétlenül egyeztet-
hetők össze még Szilágyi sokat emlegetett baloldali messianizmusával sem.7 Pécsi 
Györgyi meggyőző érveket hoz amellett, hogy ezeknek a verseknek valóban lehetett 
egyfajta alkujellegük, idéz például egy 1962-es levelet, amelyben Szilágyi így fogalmaz: 
„Nosza hát írtam egy verset a kollektivizálás befejezéséről, ehhez jött az Építők című 
rossz vers […]”.8 A rossz vers minősítés jelzi, hogy ez esetben maga a szerző is ironiku-
san viszonyult saját propagandisztikus műveihez. Az is jelzésértékű lehet, hogy Szil-
veszter értelmezésének egyik központi fogalmává a proletkult kifejezést teszi, melyet 
egy ponton Cs. Gyímesi is használ,9 Borbély ugyanakkor egyszer sem írja le ezt a szót 
(talán megbélyegző konnotációi miatt).

A monográfi a kiindulópontja ugyanakkor éppen az volt, hogy Szilágyi verseinek 
politikai rétege nem magyarázható meg kizárólag az ilyen alkupozíciók felől, és Bor-
bély meggyőző érveket vonultat fel álláspontja védelmében. Jogosan állapítja meg, 
hogy túlzott egyszerűsítés lenne kizárólag alkukra és kompromisszumokra fogni az 
életmű ideologikus rétegét, mely nemcsak a „propagandisztikus” szövegekben, hanem 
a legjelentősebbként számon tartott művekben is tetten érhető. Ugyanakkor a gondo-
latmenet egyik gyenge pontja, hogy nem refl ektál azokra a szerkesztőségi viszonyokra, 
melyek között Szilágyinak érvényesülnie kellett, ha publikálni akarta verseit. Ezekre 
a szerkesztőségi konfl iktusokra a levelezésben számos utalás található. Természetesen 
az erre fókuszáló olvasat is kockázatos lehet, hiszen újraépítheti a hatalommal szem-
ben álló értelmiségi hamis mítoszát (melyet Balázs Imre József külön tanulmányban 
vizsgált).10 Borbély könyve azonban az életmű (újra)olvasása során éppen a kultikus 
beszédmód felszámolására törekszik.

A kötet egyik legizgalmasabb pontját a Halál árnyéka című versegyüttes elemzése 
jelenti. A Halál árnyéka kompozíciója a holokauszt traumájának elbeszélhetősége 
5 Cs. Gyímesi, I. m., 20.
6 Szilveszter László Szilárd, Félúton Ég és Föld között. Identitásalakzatok a második világháború utáni 

erdélyi lírában, MMA MMKI – L’Harmattan, Budapest, 2016, 46. 
7 Pécsi Györgyi, Az értelmezés zavara, Forrás 2008/6., 27. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az 

„agitatív” versek leértékelődése Pécsi Györgyi és Szilveszter László Szilárd írásaiban az ügynökbotrány 
következményének is betudható.

8 Szilágyi Domokos, Visszavont remény. Szilágyi Domokos levelei Méliusz Józsefhez, szerk., jegyz., tan. 
Ágoston Vilmos, Szépirodalmi, Budapest, 1990, 12. (Kiemelések tőlem – B. K. M.)

9 Cs. Gyímesi, I. m., 18.
10 Balázs Imre József, Értelmiségi szerepkatalógus Szilágyi Domokos műveiben = Magány és árnyék, 61–68.

köré épül ki. Borbély arra hívja fel a fi gyelmet, hogy ezekben a szövegekben már az 
ironikus beszédmód is megjelenik. Cs. Gyímesi Éva szerint azonban az életmű első 
szakaszában még az őszinte és utópikus hit dominál, melynek helyét csak az életmű 
második szakaszában veszi át az ironikus látásmód. Borbély szerint a Halál árnyéká-
nak egyes részei felborítják ezt a koncepciót. (143.) Cs. Gyímesi ugyanakkor maga 
is felfi gyelt a verselemek „ironikus kétértelműségére”, ezeket azonban a későbbi ironi-
kus világábrázolás előzményeként láttatta az olvasóval.11 Az elemzés a szöveg test-
poétikai jelentőségére is kitér, a versben a múltra való emlékezés is a test nyelvén keresz-
tül valósul meg. A monográfi a hasonlóan újszerű szempontokat vezet be az Altatódal 
Rudolf Hoessnek című egység elemzésekor. Borbély szerint a szöveg a szenvedés iro-
nikus idilljét viszi színre, és ezáltal a megidézett gyerekirodalmi műfajt is ironizálja, 
így (a későbbi keletkezésű Kényszerleszálláshoz hasonlóan) „[…] a gyerekeknek szóló 
mesék korántsem ártatlan és következmények nélküli ideologikusságát leplezi le”. 
(147.) Ez a megállapítás akkor válik különösen izgalmassá, ha tekintetbe vesszük, hogy 
Szilágyi népszerű gyerekirodalmi műveiben is jelen voltak az ideologikus didaxis 
mozzanatai. A mozgalmi hangulatot a Pimpimpáré című kötet újabb kiadásában 
Kovács András Ferenc átdolgozásai mosták ki a szövegekből, az eredeti és az átdol-
gozott kiadás különbségeit Lapis József vizsgálta.12

Szilágyi Domokost az értelmezői hagyomány az első Forrás-nemzedék egyik 
vezéralakjaként tartja számon. Ez a korszakolás már Kántor Lajos és Láng Gusztáv 
közös irodalomtörténetében is megjelenik.13 A Szilágyi-kultusz összeomlása felől 
olvasva a könyvet talán az is szimptomatikus értékű, hogy Borbély a kötetben egyszer 
sem hivatkozik a Forrás-nemzedékre, a nemzedéki retorika helyett más szemponto-
kat von be az értelmezésbe. A szerző a recepció egyik nagy hiányosságát pótolja azzal, 
hogy Szilágyi második kötetét (Szerelmek tánca, 1965) szisztematikusan a költő első 
felesége, Hervay Gizella versei felől olvassa újra, ezzel az eljárással pedig nemcsak 
a szerelmi nyelv kettős kódoltságának új olvasatát sikerül kidolgoznia, de az értel-
mezésen keresztül egy titok archeológiájának feltárását is elvégzi – Hervay ugyanis 
bizonyíthatóan tudott Szilágyi beszervezettségéről, ennek szövegszerű nyomai köl-
tészetében is megtalálhatók.

A Búcsú az embertől című fejezet három kötet, az 1967-ben megjelent Garabonciás, 
az ugyanabban az évben publikált Emeletek avagy a láz enciklopédiája, és az 1969-es 
Búcsú a trópusoktól elemzésére vállalkozik. A Garabonciás kapcsán a kelet-európai 
népi avantgárd sajátos kontextusa mellett a nyelv kettős archívumának működtetését 
is kiemeli, melyben az archaikus népnyelvi elemek kerülnek feszültségbe a modern 
tudományos nyelvhasználattal. Borbély arra hívja fel a fi gyelmet, hogy Garabonciás 
versei a nyelv performatív potenciáljának kiaknázásán keresztül a jelentéshatások 
felől a jelenléthatások felé mozdulnak el – elemzésének ezen a pontján a Gumbrecht 
11 Uo., 23.
12 Lapis József, Hagyomány, játék és érzékiség Szilágyi Domokos Pimpimpáré című kötetében= „Határinci-

dens”. Tanulmányok Szilágyi Domokosról, szerk. Palkó Gábor – Szilágyi Zsófi a Júlia, PIM, Budapest, 
2016, 135–149. Fontos megemlíteni, hogy Lapis elemzése Borbély könyvének megírása után készült.

13 Kántor Lajos – Láng Gusztáv, A romániai magyar irodalom 1945–1970, Kriterion, Bukarest, 1971, 
113–114.
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által megteremtett fogalomkettőst applikálja. A kötet egyik erőssége az elméleti ho ri-
zont szélessége: Borbély a klasszikussá vált elméletírók mellett a kortársakra is nagy-
ban támaszkodik, ráadásul igen sokféle elméleti iskolához kapcsolódva. Kiemelendő, 
hogy mindemellett Szilágyi legjelentősebb kortárs kritikusaira is épít, így fontos 
referenciaponttá válnak K. Jakab Antal és Láng Gusztáv írásai.

A monográfi a érvelésének egyik kulcspontja, hogy az Emeletek avagy a láz enciklo-
pédiája kötetben jelenik meg először a történelem utópikus perspektívájának feladása. 
A szerző által felrajzolt pályaív hangsúlyosan különbözik a Cs. Gyímesi korábbi mo-
nográfi ájában szereplőtől, mely ezt az eseményt az életmű egy korábbi szakaszára 
teszi. Borbély szerint a kötetben összeomlani látszik a történelem humanista perspek-
tívája, azonban a nyelv humanista perspektívája még nem tűnik el teljesen – amellett 
érvel, hogy ez csak a Búcsú a trópusoktól esetében következik be. Az értelmezői hagyo-
mány ez utóbbi kötetet tartja az életmű csúcspontjának, innen nézve jelzésértékű 
lehet, hogy Borbély is éppen ezzel fejezi be monográfi áját (bár ő inkább az életmű 
középpontjaként jellemzi a kötetet). Megítélésem szerint a Visszateremtés egyik leg-
erősebb elemzése a Haláltánc-szvit kimerítő olvasata (amely a Halál árnyéka elemzé-
sének párdarabjaként is olvasható), a jelentések térmátrixszerű kódolása (211.) és 
a vizuális mező értelemkonstruáló erejének leírása annyira kidolgozott, hogy a be-
fejezettség érzetét kelti: a versről ezután szinte lehetetlen újat mondani. A fejezet 
záró részében a szerző egy bekezdésben az életmű későbbi szakaszának összegzésére 
is vállalkozik, ez a rész azonban Borbély saját érvelése felől nézve is problémás lehet, 
mert refl ektálatlanul emeli be a kontextusba a kései életmű kapcsán a posztmoderni-
tás fogalmát, melyet Cs. Gyímesi Éva vezetett be monográfi ájának utolsó fejezetében 
– a megfogalmazás itt Cs. Gyímesi gondolatmenetére utalhat, de nem hivatkozik rá.14 
Borbély viszont a kötet egy korábbi pontján még amellett érvelt, hogy a költői szöve-
geknek a posztmodern „előjátékaként“ való olvasása a jelenbeli kérdéshorizontok 
visszavetítésének veszélyét hordozza. (105–106.) A monográfi ában bevezetett elem-
zési szempontok nemcsak a jelenleg vizsgált szövegekre lehetnek érvényesíthetők, ezért 
érdemes lett volna kitérni a kötetekből kimaradt versekre is, melyek Szilágyi gyerek-
irodalmi műveivel és novelláival együtt további szempontokat is felkínálhatnak az 
életmű politikus és ideologikus rétegeinek értelmezéséhez. Egy ilyen nagy szöveg-
korpusz azonban szétfeszíthette volna a kötet szerkezetét, ezért indokolt lehet a téma 
leszűkítése. Borbély következetesen halad végig az általa kijelölt értelmezési útvo-
nalon, így a kötet egésze koherens és refl ektált elemzést nyújt az életmű vizsgált 
szakaszáról.

(Kijárat, Budapest, 2017.)

14 Cs. Gyímesi, I. m., 154–163.

HEGEDÜS BÉLA

Steffen Martus: Aufklärung. 
Das deutsche 18. Jahrhundert 
– ein Epochenbild

Tizenegy évvel ezelőtt Mikor mi a felvilágosodás? címmel jelent meg tanulmányom 
az Irodalomtörténet lapjain. Jelen recenziómban az akkori cím kérdését ki kell egé-
szítenem: hol és mikor mi a felvilágosodás? Ha másról nem, erről meggyőzött Steff en 
Martus recenzeálandó könyve.

A könyv már önmagában, tárgyként is meglehetősen tekintélyparancsoló: több mint 
ezer oldal, ebből a jegyzeteket is tartalmazó Függelék (Anhang) több, mint száz oldal. 
Igen, a jegyzetek nem a lap alján találhatók, mint ahogy egy szakkönyvtől elvárnánk, 
hanem a teljes kötet végén, fejezetenként újrainduló számozással. Nos, ez a szerin-
tem meglehetősen kényelmetlen megoldás máris felveti az első problémámat a művel 
kapcsolatban: ki a célközönség, kiknek szánhatta a szerző a könyvet? Milyen előzetes 
elvárásai lehettek az olvasók tudásával szemben, s ezek alapján milyen problémák 
megoldására tett kísérletet? S persze, mondd-e bármit, ami hozzájárulhat a felvilá-
gosodás jelenségének általános és partikuláris – jelen esetben a magyar kulturális és 
társadalomtörténeti vonatkozású – megértéséhez?

Tulajdonképpen ravasz címe van a könyvnek. Egyszerre defi níció és műfaj meg ha tá-
rozás. A főcím nem több, nem kevesebb: Aufklärung, felvilágosodás, amit az alcímként 
értendő Das deutsche 18. Jahrhundert (’a német 18. század’) kíván egyértelműsíteni. 
Persze ha fenntartjuk, hogy létezik, létezhetik „A felvilágosodás”, máris két következ-
tetésre juthatunk. Martus könyve nem „A felvilágosodás”-ról szól, hanem az Auf klä-
rungról mint 18. századi német fenoménről. Gondoljunk bele, mennyire értelmetlen 
lenne magyarul a következő címet adni egy könyvnek: Felvilágosodás. A magyar 18. 
század. Én magam úgy gondolom, hogy létezik az egyetemes felvilágosodás eszméje, 
viszont erősen kultúra-, nyelv- és társadalomfüggő annak történetisége. Az egyetemes 
felvilágosodást mindig le kell fordítani egy közösség nyelvére, hogy megjelenése azon 
belül értelmezhetővé váljék. Az európai kultúr- és társadalomtörténet talán legnagyobb, 
minden korábbit megváltoztató pillanata megvalósulását tekintve mindig partikuláris, 
később talán ezért lehetett a politikai nacionalizmus alapja is. Ebben az értelemben 
Martus könyve eleve jó úton jár, hiszen egy – éppen nem túl partikuláris – megvalósu-
lását meséli el „A felvilágosodás”-nak, a német Aufklärungot. Abban az értelemben 
már nem teljes a kép, hogy az általa vizsgált kultúra számára a német nyelvet beszélő 
magterületekre koncentrálódik, és nem veszi fi gyelembe, hogy a lumière-hez hasonlóan 
az Aufklärung is jelentős, bár a célközönség számát tekintve jelentősen korlátozott 
hatással bírt Európa más, mindenekelőtt keleti vidékein is. Mondom ezt még akkor 
is, mikor például a pietizmust itt Magyarországon néhány évtizede hagyományosan 


