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Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, 
kritikák 1900–1911, s. a. r. Hibsch 
Sándor – Pienták Attila

A Babits kritikai kiadás első kötete 1998-ban jelent meg, azóta a különböző also ro-
zatokban tizenhat követte még; az impresszumában hiányos Esszék, tanulmányok, 
kritikák 1900–1911 című 2010-ben. A sorozat egészét az elmúlt két évtizedben még 
nem mérte fel az irodalomkritika, igaz, egy-két kötetről született már ismertetés. 
A teljes kép kialakításához azonban nem lehet mellőzni Róna Judit közleményét, 
amely az életmű kronológiájának szerkesztése nyomán tette mérlegre az eddigi kötetek 
tévedéseit,1 illetve azokat a szövegközlési problémákat és bizonytalanságokat, amelyek 
a Kosztolányi-levelezés első kötetének sajtó alá rendezése közben merültek fel.

A kritikai kiadás kezdeményezője, sorozatszerkesztője Sipos Lajos, aki minden 
eddigi kötet létrejöttében jelentős szerepel vállalt, és a hatvanas évek közepe óta fog-
lalkozik Babits Mihály életművének kutatásával. Az elmúlt évtizedek alatt sokrétű 
munkát végzett az életút, az életmű feltárásában és ismertté tételében, életrajzot írt, 
valamint számos további, Babits életével és műveivel foglalkozó írása jelent meg. 

A tárgyalt kötet egyik sajtó alá rendezője (Hibsch Sándor) az esszé-, tanulmány- 
és kritikaíró Babits 1918–1920 közötti időszakáról írt szakdolgozatot 2006-ban; 
a másik (Pienták Attila) a kritikai kiadás munkálataiban már korábban is részt vett, 
néhány kötetben pedig részfeladatot vállalt. Terjedelmes szakdolgozatát 1999-ben 
írta Babits Mihály 1919. március 21. és 1920. december 31-e közötti levelezéséből, 
doktori disszertációját pedig 2005-ben a fent említett kötet időszakából. 2003-ban 
jelent meg a Babits-könyvtárban Babits Mihály Arany Jánosról szóló összes írását 
tartalmazó kötete. 2014-ben váratlanul elhunyt.

A közölt szövegekről 

A kötet 93 (+3) – az elveszett/bizonytalan szövegűek miatt azonban pontosabban 
75 – tételt tartalmaz. Azonos időrendi sorozatban olvashatók a kéziratból vagy nyom-
tatott kiadásból ismert írások azokkal, amelyekre csak a szakirodalom utal több-
1 Róna Judit írása és hibajegyzéke a Babits Mihály-levelezés (1918–1919) kritikai kiadásáról: http://

reciti.hu/2014/2326.

kevesebb pontossággal, de szövegük elkallódott, nem maradt fenn, vagy nem jutott 
el a nyomtatásig (1–5., 8., 9., 22., 24., 25., 28., 35., 51., 70., 71., 81., 87., 89. tételek). 
Kérdés, hogy vajon mennyiben jogosult egy minőségben, egy szinten említeni ezeket, 
az utóbbiakat elég lett volna (az esetleg bizonytalan szerzőségű írásokkal együtt) 
a kötet végén függelékként jelezni. Aránytévesztésnek tűnik bevonásuk a főszövegbe, 
szerepük csupán a kötet anyagának duzzasztása lehetett – amire éppen Babits Mi-
hálynak nincsen semmi szüksége. De ha már ez az egyik szerkesztési elv, akkor 
mennyiben helyes azokat a rövid önképzőköri bírálatokat mellőzni, amelyeket Babits 
egyedül vagy többedmagával írt és írt alá – főleg azt, amelyik az ő kézírásában ma-
radt fenn –, azért, mert „[…] majdnem bizonyos, hogy keletkezésükhöz Babitsnak 
nem volt köze: általában csupán aláírásával hagyta jóvá a bírálatokat, az érettségihez 
közeledve pedig […] feltehetően olvasatlanul.” (472.) Mivel lehet ezt a sokszoros felté-
telezést alátámasztani? Pienták Attila tanulmánya mindenesetre az idézett kijelentésnél 
többet nem tartalmaz. Nehezen érthető, hogy miért két különböző tétel a 15. és 16. 
– mindkettő címe: Arany, mint arisztokrata –, noha első, felületesebb olvasás után is 
látszik, hogy egyetlen írásról van szó, piszkozatról és tisztázatról, amit a sajtó alá 
rendező az első jegyzetében esszének, a másodikban tanulmánynak nevez. Hibás 
elképzelés az, amelyik egy-egy írás viszonylag(os) teljességben fennmaradt változa-
tait önálló tételeknek tekinti és úgy is közli – nem beszélve a hozzájuk tartozó töre-
dékek hasonló szerepeltetéséről (49., 58.) –, valamint a Melléklet három tételéről. 
Ugyanez a helyzet a 48., 49. és az 50. számú írásokkal. Ezek egy Oscar Wilde-mű 
két fordításáról szólnak – Babits kritikáját azonban A Hét szerkesztője jelentősen 
átírta és megrövidítette; azonban szerencsére fennmaradt a szöveg kézirata és néhány 
töredéke. A sajtó alá rendező(k) e kötetben mindhármat önálló írásként kezeli(k), 
eszükbe sem jut szövegüket egymásra vonatkoztatni kiindulva a kéziratból, amely 
a szerzőtől származik, és ehhez képest szövegkritikai jegyzetben, vagy a Függelékben 
megadni a sajtóközlés változtatott, nem Babits által írt szövegét. Sehogy sem feleltet-
hetők meg a kötet címében jelzett műfajoknak a 11. és 12. számú tételek, amelyek 
sajtó alá rendezői megjelölése is „feljegyzésgyűjtemény”. Érthetetlen, hogy a 17. számú 
tétel – Arany műveinek kronológiája – miért került az esszék, tanulmányok, kritikák 
közé. Vagy ha el is fogadjuk ezt a besorolást, miért nem inkább valamelyik hozzá 
szorosan kapcsolódó Arany-írás függelékeként olvasható; önálló tétel semmiképpen 
sem válhatott volna belőle. 

Miért szerepel négy önálló tételszám (18., 19., 20., 21.) alatt Babits magyar szak-
dolgozatának négy, eltérő hosszúságú töredéke? Vajon miért került ebbe a kötetbe az 
egyébként elveszett 25. számú tétel, egy Cicero-fordítás? Kérdés, hogy azok a szegedi 
színikritikák (39., 42., 43., 45., 46.), amelyek Babits színikritikusi közjátékának ideje 
alatt, de név nélkül jelentek meg, s első említőjük, Apró Ferenc is csak valószínűsíti 
szerzőségüket, miért szerepelnek a kritikai kiadásban Babits műveiként – vagy ha 
azok is lennének, akkor miért marad el a szerző azonosítása (vagy ellenkező esetben 
a kizárása). Ráadásul a sajtó alá rendező(k) megjegyzi(k): „[Apró Ferenc] BM-nek 
tulajdonítja a kérdéses két hét valamennyi, a színházi rovatban megjelent cikkét 
(hírek, ismertetések, beharangozók), melyek egy része (az apróbb, közleményszerű 
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kishírek) azonban minden bizonnyal mástól származik” (555.) – és ezt követően min-
den írást válogatás és megokolás nélkül közöl(nek). Hét írás a hetvenötből szinte 
a kötet egytizede, nem lehet tehát egy legyintéssel elintézni a kérdést. Ezekkel kap-
csolatban a szerzőségen túl más alapvető problémák sincsenek tisztázva a kötetben: 
például mi lehetett az oka, hogy vannak monogrammal vállalt és anélkül közölt 
írások (nem terjedelmi ok), vagy mi az oka a Sámson című előadásról közölt két (hosz-
szabb és rövidebb) tudósításnak, mindkettőt Babits írta-e, esetleg volt-e más, B. M. 
monogrammal rendelkező munkatársa, szerzője a Szeged és Vidékének. Szerző nél-
küli napilapcikkek/kis kritikák szerzőjének azonosítása ingoványos talaj, megokolás 
nélkül Babits munkájaként való közlésük – öngól. Ebből a szempontból csak hal-
vány formai probléma, hogy magában a közlésben, a közlés sorozatában sincsenek 
elválasztva a monogrammal jelzett és az aláírás nélküli írások. Nem tartozik a kötet 
időhatárába az 57. számú, Illatkoncert Utópiában című írás – és töredéke –, amely 
a kéziratkatalógus szerint 1912-ben vagy utána keletkezett. A sajtó alá rendező(k) 
meg is jegyzi(k): „A BMKL leírása, mely szerint Babitsé mellett Komjáthy Aladár 
keze nyomát viseli a kézirat, egyelőre magyarázatra váró kérdések regisztrálást teszi 
szükségessé.” Csakhogy bármely kritikai kiadás egyik legfőbb feladata, hogy ne csak 
regisztráljon, hanem erősen igyekezzen a fennálló kérdések megválaszolására. Ebben 
az esetben például a kézirat keletkezési körülményeire, valamint összefüggéseire 
a Szagokról, illatokról című tanulmánnyal. És ha ehhez a sajtó alá rendező(k) isme-
retei nem elégségesek, akkor álljon mellettük egy biztos tudású szakmai közösség, 
amelyben a sorozatszerkesztő és a lektor vezető szerepet játszik.

Az apparátusról

A főszöveg textológiai és fi lológiai jegyzetanyaga négy, néha öt részből tevődik össze. 
A kéziratokkal és megjelenésekkel kapcsolatos adatok után a Megjegyzések címszó 
alatt általában keletkezéstörténeti ismeretek, illetve a Magyarázatok alatt az úgyne-
vezett tárgyi és nyelvi jegyzetek találhatók. Emellett egyes esetekben úgynevezett Szö-
vegkritikai jegyzetek is feltűnnek – nem világos azonban, hogy mikor kerül sor ezekre, 
illetve a Mellékletben olvasható „genetikus közlésre”: feltehetően a terjedelmi különb-
ség a válaszvonal. Arról nem is beszélve, hogy néha keverednek egymással a szöveg-
kritikai és tárgyi jegyzetek, mint például a 6. számú írás jegyzeteiben.

Sajnos a jegyzetek minden felsorolt része a kötet egészében esetlegességeket és 
következetlenségeket hordoz. Az első, hiányzó szövegre vonatkozó jegyzet első mon-
datának kezdete: „Hivatkozás nélkül utal rá Belia” (497.). Nem világos, hogy mi e meg-
jegyzés alapja, hiszen Belia György Babits Mihály tanulóéveiről szóló kismonográfi ája 
hivatkozott oldalához fűzött jegyzetében világosan megnevezi forrásait, többek kö-
zött az önképzőkör jegyzőkönyvét. Kérdés ezek után, hogy vajon a kötet sajtó alá ren-
dezői megnézték-e bármelyiket is? A 6. számú írás tintaírású tisztázatáról nem derül 
ki, hogy autográf-e vagy más kéztől származik. Az előtte álló „Eredeti” szó nem mérv-
adó, hiszen például a 10. és 11. számú tételekben is szerepel, amelyek azonban feltün-
tetve is autográfok, míg a 13. számú tételnél szintén hiányzik, noha a kézirat Babitsé. 

A kéziratok leírására a továbbiakban is főként az jellemző, hogy autorizáltságuk in-
kább nincs feltüntetve, mint igen. A 11. számú – egyébként nem ebbe a kötetbe való 
– „feljegyzésgyűjtemény” szövegközlése helytelen, ahogy a szövegkritikából kiderül. 
Babits ugyanis az „idegen szellem más új nyelvre, s idegen nyelv, más új szellemre” 
mondatot a sajtó alá rendező megjegyzése szerint úgy írta, hogy „az új mindkét eset-
ben a más fölé írva” – vagyis az utóbbit javította az előbbire, nem pedig mindkettőt 
meghagyta, ahogy a főszöveg, tévesen. Arról nem is beszélve, hogy a következő szö-
vegkritikai jegyzet hivatkozásában a hivatkozott szöveg is helytelenül olvasható, így: 
„idegen nyelv, más új szellem”. Vajon mi az oka annak, hogy a 15. és 16. számú (azo-
nos, szövegvariáns) tételek közül az első esetében lehet tudni, hogy autográf tinta- 
és ceruzaírás, míg a második esetében az írásmódról és a szerzőségről semmit; noha 
ugyanazon a leltári számon találhatók az OSZK Kézirattárában. További kérdés, 
hogy ha mindkét változatnak megjelent már „genetikus” szövegközlése, a kritikai 
kiadás melléklete miért csak az egyiket (a 15. számúét) ismétli meg. Talán azért, 
mert a 16. számúban kevés szerzői javítás található – ez csak e sorok írójának felté-
telezése –, de egyáltalán nem biztos, hogy ez az ok, hiszen erre vonatkozó ismeret 
nem található a kötetben. A 17. számú tétel is több sebből vérzik, azon túl, hogy ön-
álló közlése is megkérőjelezhető, ahogyan már volt róla szó. Kéziratleírásából nem 
derül ki, hogy autográf-e. A tétel végén közölt táblázat keletkezését, a kronológiá-
hoz tartozásának kérdését a sajtó alá rendező(k) csak jelzi(k), válaszadásra nem 
tesz(nek) kísérletet. Az itt közölt szövegkritika követhetetlensége világosan mutatja 
ennek a megoldásnak a helytelenségét. Végül az utolsó mondat: „BM írásmódján itt 
sem változtattunk”– a szövegközlés egészét kérdőjelezi meg így, önmagában: a sajtó 
alá rendező(k) máshol változtat(tak)? Ezt jelzi(k)? A változtatásnak van valamilyen 
rendszere? És ha a kéziratokon változtat(tak), megteszi(k) ugyanezt a nyomtatott 
szövegeken is? Csupa nyugtalanító, megoldás nélkül maradó probléma, amire a kötet 
tanulmányai sem adnak választ. A 33. számú, Hegedűs Pálról szóló írásnak van 
kézirata, és van a szerző által javított nyomtatott változata. Nem lehet tudni viszont, 
hogy a sajtó alá rendező(k) megjegyzése – „BM javításait minden esetben fi gyelembe 
vettük” – mit jelent. Milyen viszonyban van egymással a kézirat, a nyomtatott írás és 
annak javításai? Ha máshol lehetett adni szövegkritikát, ennél a tételnél miért hiány-
zik? Több kézirat és/vagy nyomtatott közlés esetében sincs mindig feltüntetve az 
alapszöveg, de ha igen, akkor sem lehet tudni, hogyan jött létre belőle a főszöveg. Mint 
például a 34. számú, Negyven év című, Kiss Józsefről szóló írás esetében. Ennek két 
nyomtatott változata van, az első 1907-ből, a második 1934-ből. Az utóbbi az alap-
szöveg, és tudni nem, csak feltételezni lehet, hogy változtatás nélkül jött-e létre belőle 
a főszöveg – de az sem nem derül ki, milyen viszonyban áll az 1907-es közléssel; az 
a két és fél évtized, ami a megjelenések között eltelt, a helyesírás változásában biz-
tosan megfi gyelhető. Ez ugyan nem közvetlenül Babitshoz kapcsolódó körülmény, 
viszont a Szeged és Vidéke szövegét vezércikk mivolta miatt a szerző nagy valószínűség-
gel korrigálta, így megkerülhetetlen lett volna összevetése az 1934-ben megjelent vál-
tozattal. Előfordul az is, hogy hiába van kézirat és több nyomtatott megjelenés, mégsem 
lehet tudni sem azt, melyik az alapszöveg – csak sejteni legfeljebb, hogy a legkésőbbi –, 
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sem azt, hogyan lesz belőle főszöveg, és milyen viszonyban áll az előzményekkel (56. 
számú tétel). Az eddig felsorolt jelenségek, a nem részletezett továbbiakkal együtt 
nagymértékben megkérdőjelezik, hogy volt-e, van-e az alsorozatnak a teljes kéziratos 
és nyomtatott forrásanyag ismeretében készített közlési szabályzata, illetve mennyi-
ben képes ez a kötet a megbízható és folytatható kritikai kiadás kívánalmát betölteni.

Ami a Magyarázatokat illeti, általában kétféle kifogást szoktak emelni velük 
szemben: vagy túlságosan hosszúak, bővelkedőek, vagy éppen ellenkezőleg: rövidek 
és semmitmondóak. Mivel még egy-egy életmű darabjain belül is erősen szóródhat 
a megismerésükhöz szükséges jegyzetanyag mélysége és mennyisége, általános receptet 
ezen a ponton nem lehet adni. Viszont az mindenképpen elvárható, hogy a követke-
zetesség és a pontosság mellett elsősorban az adott írás adatait és szövegösszefüggéseit 
járják körül, és tegyenek kísérletet az életmű egészével összekötő kapcsolatok felde-
rítésére. E kötet tárgyi és nyelvi jegyzetei azonban utóbbit meg sem próbálják. Más 
vonatkozásban, például személyek esetében csak a születési és halálozási évszámra 
és a foglalkozás megnevezésére terjednek ki, de annak felfedése (ha nem magától érte-
tődő), hogy Babits miért említette ezeket az adatokat, rendre elmarad. A szövegössze-
függések kibontása pedig szinte mindig hiányzik, álljon itt erre egy példa a 93. számú, 
Életfi lozófi a című írásból. A sajtó alá rendező által magyarázni kívánt mondat a követ-
kező: „Wells értelmében felfogott utópiatudomány”, a hozzá rendelt jegyzet pedig 
így szól: „Herbert George Wells (1866–1946) angol író. Szépirodalmi műveiben és 
fi lozofi kus gondolatkísérleteiben egyaránt sokat foglalkozott a világ lehetséges jövő-
jének kérdéseivel, »jövendőmondó« művei közül kiemelkedik az Anticipations (1901) 
és a Modern Utopia (1905).” Láthatóan nem Babits szöveghelyének megértéséről és 
magyarázatáról van szó, hanem egy (talán találomra) felütött lexikon szócikkrész le té-
nek az átemeléséről. De még ezeken az anomáliákon belül is aránytalanságok vannak 
az egyes jegyzetek terjedelmében, és néha az az olvasó érzése, mintha egy már elkészí-
tett munkát valaki találomra megrövidített volna, csonka mondatokat, elvarratlan 
szálakat hagyva maga után. Utóbbira utal talán a 616. oldal sehová sem vivő hivatko-
zása jó példa: „L. Sören Kierkegaard és Regine Olsen”. Csakhogy olyan szöveghely, 
amire e két név együttese utalna, a kötetben nem található, a névmutató „Olsen, 
Regine”-címszava is csak a 616. oldalt adja meg. Úgy tűnik, a jegyzetek minél kisebb 
terjedelemben tartása volt a(z egyik) cél, ahogyan ez a 23. számú, Rédey-bírálat meg-
jegyzéséből kiderül: „A szöveget őrző palliumban megtalálható Rédey Tivadar két 
fordításának ugyanazzal az írógéppel készített gépiratos tisztázata is. […] A köny-
nyebb áttekinthetőség és a jegyzetanyag kisebb megterhelése céljából itt közöljük 
a fordításokat, s Horatius eredeti latin költeményeit – segítségükkel könnyebben 
követhetők BM kritikai megjegyzései, mintha szavanként térnénk ki rájuk a magya-
rázatokban”. (537.)

A tanulmányok

A kötet a szövegközlések és a jegyzetek között két tanulmányt tartalmaz, az elsőt 
a sorozatszerkesztő az esszé-, tanulmány- és kritikaíróról, a másodikat a kötetszer-

kesztő az 1900 és 1911 közötti időszakról írta. A sorozatszerkesztői bevezető azon-
ban nem tekinti át az egész életművet, cserébe viszont talányos mondatokat tartal-
maz. Néhány példa ezek közül: „A tanulmányoknak gyakran nincsenek állandó szö-
vegei sem, hiszen a Hagyatékban megtalált fogalmazványok, fogalmazványrészletek, 
az első folyóirat- és újságközlések és az önálló kötetben közzétett változatok között 
is nagy eltérések vannak, s ezen eltéréseknek egyformán lehetnek gondolkodás- és 
kortörténeti okai is” (466.), „A teljes anyagot hozzuk, nem válogatunk és nem hagyunk 
ki részleteket […]” – „Ha egy tanulmányt vagy esszét elkezdett az író, aztán újból hoz-
zákezdett a téma kidolgozásához, akkor – függetlenül az írás készültségi fokától – 
külön sorszámmal és külön címmel hozzuk a szövegeket, vagy azonos sorszámmal 
és az abc betűivel közöljük a változatokat, jelezve a szövegek egybetartozását” (467.). 
Amennyiben legalább egy példával lehetett volna illusztrálni, milyen írásról vagy 
írásokról van szó, amelye(ke)t Babits „elkezdett”, majd „újból hozzákezdett”, talán 
jobban lehetne érteni e bevezető írójának elképzelését, de ilyen példa nincs, ahogyan 
a kötetben „az abc betűivel” megkülönböztetett változatok sem találhatók. „A Babits 
kritikai kiadásban – a regények, drámák és levelek esetében – az eredeti nyelvi sajá-
tosságok és írásformák megőrzésére törekedtünk.” (468.) Vajon mit jelent ebben a mon-
datban az „eredeti” és mit a „törekedtünk”? S ezek szerint az Esszék, tanulmányok, 
kritikák alsorozatnyitó kötetében és az alsorozat többi tagjában, ami még hátra van, 
nem lesz törekedés? „Mivel a 20. század első felében még nem létezett kötelező nor-
matív előírás” – kimondottan téves megállapítás. A Magyar Tudományos Akadémia 
által ugyanis 1877-ben kiadott A magyar helyesírás elvei és szabályai című útmutató 
különböző lenyomatai Babits születése és tanulóévei alatt már használatban voltak. 
Ez jelent meg 1901-ben változatlan szöveggel, A magyar helyesírás szabályai címmel, 
szintén több lenyomatban. Az Akadémia 1915-ben helyesírási javaslatot adott ki, 
néhány évvel korábban, 1903-ban pedig Simonyi Zsigmond iskolai helyesírást jelen-
tetett meg, és változtatásainak egy részét az Akadémia elfogadta és beépítette a húszas 
évek elején megjelent szabályzatába. A sorozatszerkesztő ezen túl említést tesz a kötet 
elektronikus formában való közreadásáról is (469.) – ennek azonban nincs nyoma, 
ahogyan a recepcióval kapcsolatos információknak sem.

A Pienták Attila által írt kötetszerkesztői tanulmány a személyes élet függvé-
nyében tekinti át az 1900–1911 közötti évek esszéit, tanulmányait. Általánosságban 
eligazítja a Babits Mihály műveivel most ismerkedő olvasót, de sajnos több ponton 
ez az összefoglaló is inkább kérdéseket fogalmaz meg, mintsem hogy válaszokat adna. 
Például: „Ezen kívül nem szabad megfeledkezni az inspiratív közegről. A Babits által 
hallgatott egyetemi tanárok szinte valamennyien a kor magyar tudományosságának 
első vonalát képviselték, mégis úgy tűnik, az ifj ú szerzőre kevés kivétellel egyikük 
sem volt nagyobb hatással” (472.). Akkor most volt inspiráció vagy nem volt? De ez 
talán csak ügyetlen fogalmazás, sajtó alá rendezői munka közbeni változtatást jelez 
viszont az, hogy nem sokkal lentebb ez olvasható: „A korszakunkat záró nagy tanul-
mány, a Magyar irodalom […]” (474.) – csakhogy ez az írás 1913-ban keletkezett és 
1917-ben jelent meg, tehát mindkét dátum e kötet időhatára utáni. Az időhatár kö-
rüli bizonytalanságra egy másik részlet is utal: „Babitsnak az első pályaszakaszban 
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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 


