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Posztumusz könyvet tart kezében az 
olvasó, amely végső alakját lektorai 
közreműködésével nyerte el. A szerző
nek nem adatott idő műve finomításá
ra, problémái kidolgozására. 

A 18-19. század fordulója meghatá
rozó fontosságú Pest-Buda központtá 
alakulása történetében: a kulturális élet 
fejlődése, az értékviszonyok összetett
sége, a változás dinamikus menete már 
régebben felkeltette a kutatók figyel
mét - e művek ismeretéről, hasznosítá
sáról tanúskodik a könyv iroda
lomjegyzéke. Ezek s az azóta megjelent 
összefoglaló munkák (H. Balázs Éva, 
Fábri Anna írásai) mellett érdekessége, 
újdonsága Sziklay László művének, 
hogy jeles szlavistaként Pest-Budát tör
téneti adottsága szerint mint soknem
zetiségű várost veszi számba, szellemi 
életét az eddig kevéssé értékelt, hason
ló nemzetiségi törekvésekkel együtt 
láttatja. Nagy nyereség, hogy a csak 
kisebb publikációkban, csak részterüle
teken kidolgozott jelenségeket most 
egységes képbe illesztve kapjuk. Túl
zott nemzeti öntudattal rendszerint 
megfeledkeztünk az itt élő kisebbségek 
miénkkel párhuzamos törekvéseiről, 
pedig a hatás és kölcsönhatásban, az 
összeredmény kimunkálásában felada
ta, jelentősége volt ezeknek is. A nyom
dák megerősödésében, a kiadványok 
eladhatósága szempontjából igen fon
tos a soknyelvűség, a többnemzetiségű 
olvasók kiszolgálásának igénye; a tu
dományos és irodalmi társulásokban, a 
város kulturális centrummá szervező
désében jelentősek az eddig kevéssé 
ismert és méltatott szerb és szlovák 
társaságok. A szerző a város irodalmi 
életét főként az írók kapcsolatának 

számbavételével mutatja be. A Pestről 
származó irodalmi ismeretségek és ha
tások áttekintésénél túl is lép témáján: 
Jankó Kralról Petőfi-élménye kapcsán 
költészet-összefoglalást ad, elemezve 
Alföld-képét. A korszakhatárt külön
ben is rugalmasan kezeli, a 19. századi 
fejlődés bemutatásában olykor a 40-es, 
olykor a 60-as évekre is kitekint. 

Összegező képet ad a könyv az 
egyetem, az egyetemi és más nyom
dák, könyvkereskedések létesüléséről, 
működéséről; két jelentős személyiség: 
József nádor és Széchényi Ferenc törek
véseiről, várost fejlesztő intézkedései
ről; ír a tudományos és irodalmi társu
lásokról; az irodalmi és a zenei életről; 
az építészet és a képzőművészetek ala
kulásáról. Módszere leíró; hiányér
zeteink leginkább e módszer egyolda
lúságából fakadnak. A számbavétel, az 
összefoglalás igénye mellett alig jutott 
tér az elemzésre, a pontosabb, körülte
kintőbb értékelésre. Mintha a szerző 
csak törzsanyaga összegyűjtésével ké
szült volna el, a pontosabb vizsgáló
dásra, a jelenségek többoldalú mérle
gelésére már sajnálatosan nem jutott 
ideje. Olykor fontos adalékok is hiá
nyoznak az összképből. Az egyetem 
történetéhez hozzátartozik az 1795 utá
ni tisztogatási akció, amelynek során 
több kiváló egyetemi tanárt mozdítot
tak el állásából. Az irodalmi társaságo*k 
sorából hiányzik egy, igaz, nem sokáig 
működő kör, amelyről Horváth Ádám 
és Kazinczy levelezésében olvasha
tunk. Ez éppen Pesten s éppen Széché
nyi Ferenc elnökletével és házában ült 
össze 1790. október 3-án; fordításokat, 
munkáik megvitatását tűzték ki felada
tul, s céljuk volt a „Magyar Társaság" 
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felállítása (KazLev. I. 420-421., II. 120.). 
A Pest-Budán kialakuló irodalmi élet
ben nemcsak az említett Virág Bene
deknek volt kétségkívül fontos szere
pe, hanem annak is, hogy itt működött 
Kazinczy triásza. Ok épp a Mesterrel 
tartott állandó összeköttetés, hírszerzés 
és híradás révén amolyan szervezési 
központot jelentettek, s ez jelentősen 
előmozdította a centrummá alakulást. 
A képzőművészetek helyzetét a Pesten 
élő művészek és műveik felsorolásával 
írja le a szerző; említ ugyan egy-két 
portrét, de nem emeli ki az arcképfes
tés s propagálásában Kazinczy fontos 
szerepét; ő többször is lefestette magát, 
s pályatársait is rávette erre. A jellem
ábrázolás, a főként klasszikus szellemű 
karakterfestés, illetve később a jellegze
tes, az egyedi vonások megörökítésé
vel az új, a romantikus ízlés megteste
sítői ezek az alkotások. Nem elhanya
golható szempont, hogy a megrendelé
sek a művészek megélhetésének fontos 
anyagi bázisát jelentették. 

Ez utóbbi témakörben tehát az elem
zést is hiányoljuk, a hálátlan mai olva
só nem mindenütt elégszik meg az 
adalékokból kirajzolható képpel. József 
nádor működését reformkori, magyar
barát intézkedései, rendelkezései nyo
mán egyoldalú elismeréssel említi, no
ha az összkép korántsem ilyen problé-
mátlan. Megbízatása első korszakában 
a nádor az 1795 utáni egyetemi és 
megyei tisztogatások, vizsgálatok he
lyeslője, legalizálója, nemegyszer irá
nyítója volt, erről tanúskodnak az ud
varhoz küldött levelei, jelentései. Hoz
zátartozik pályaképéhez, hogy ma
gyarbarát korszakában már nem bíztak 
benne az udvarban, más megfigyelők
kel egészítették ki jelentéseit, nem hall
gatták meg tanácsait. 

A gazdag és színes anyag jó alapja 
lehetne szociológiai értelmezéseknek, 
ez azonban sajnálatosan elmarad. 

A könyv számba veszi a Pesten soka
sodó nyomdákat, kiemeli a nem ma
gyar nyelvű kiadványokat. Azt azon
ban már nem taglalja, hogy a választ
hatóság bizonyos szabadságot jelentett 
az írók számára, esetleges elutasítás, 
pénzügyi problémák mellett immár 
több lehetőségük volt magyar és nem 
magyar nyelvű írásaik megjelentetésé
re. Jó lett volna némi statisztikai össze
gezés is, hogy kirajzolódjék a többnyeL-
vűség jelentős szerepe abban, hogy a 
kiadás lassan üzleti vállalkozássá ala
kult. A könyv utolsó fejezeteiben külö
nösen érződik a leíró módszer egyolda
lúsága, kevéssége. A város zenei életét 
az operák, a hangversenyek felsorolá
sa, az előadott művek címeinek regiszt
rálása jeleníti meg. Elemzésre érdemes 
lett volna a műsor abból a szempont
ból, hogy vajon milyen közönségigényt 
szolgált ki. Egyáltalán, kik jártak a 
zenei rendezvényekre? Mit jelentett az 
operaátiratok gyakorisága a műsorok
ban? Mit a magyar tárgyú, magyar 
jellegű művek sikere? A kordivat, a 
közönségigény kiszolgálása volt, ku
riózumot jelentett, bizonyos „népi" vo
násokat kerestek benne? Miként mutat
kozott meg e repertoárban a klasszikus 
és a romantikus zene együttese, irányí
tása? 

A szerző lemondott arról is, hogy az 
adott korszakon belüli dinamikus vál
tozást, irányt, fejlődést érzékeltesse. 
Az Egyetemi Nyomda bemutatásánál 
le is szögezi, hogy az ízlések, irányok 
együttélése „egyáltalán nem függ a 
kronológiától". Ezt azonban adalékai
val nem tudja bizonyítani: a következő 
lapokon a 19. század elejéről főként 
romantikus zenei és prózai kiadványo
kat sorol fel, köztük a népies irányt, az 
új, erősen nemzeti szellemű törté
netírást reprezentáló műveket. A feje
zet végén pedig egyenesen a régi és az 
új irányok ütközéséről számol be a 
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szerb kiadványok sorozatának vizsgá
latakor. A szerző természetesen világo
san látta a nemzeti, a népi irány kiala
kulásának, előretörésének jelentőségét; 
innen nézve viszont alig érthető, hogy 
Gvadányi és Dugonics munkásságát 
egyoldalúan és elítélően nacionalistá
nak bélyegzi. Dugonics egyetemi sze
replését, magyarosító törekvéseit, naiv 
szófejtéseit egyenesen károsnak tartja, 
noha a fejlődés menetében ennek is 
volt közönségszerző és közönségneve
lő funkciója. Kortársai között volt, aki
re hatást gyakorolt (Csokonai), volt, 
akinek rossz véleménye volt műveiről 
(Kazinczy), de volt, aki védte (Ráday). 

Sajnálatosan érződik az egész köny
vön a kimunkálatlanság; az említett 
hiányok mellett erről tanúskodnak a 
gyakori előre- és hátrautalások, a szer
kezet e helyi erőtlenségei. Mi tudjuk, 
hogy a betegség elhatalmasodása a ki-

Kiadói helyzetének rendezése óta 
örvendetesen felgyorsult az Iroda
lomtörténeti Füzetek sorozata: 1990-
ben 2, 1991-ben 3, 1992-ben 5 kötete 
jelent meg. A tetemes kézirathátralék 
feldolgozása és kiadása azonban új 
problémát is teremtett a sorozatszer
kesztő (a szóban forgó kötetet is jegyző 
Bodnár György, majd az őt váltó Fenyő 
István) számára. Ebben az esetben a 
szerző és a sorozatszerkesztő igen szel
lemes, a szükségből erényt faragó meg
oldást választott, amikor a bibliográfia 
kiegészítése után, nem a kézirat részle
ges átdolgozása mellett döntöttek, ha
nem - megtartva a fejezetek gondolati 
önállóságát - közölték az írások kelet
kezési idejét; a szokásosabb záró össze
gezés helyére pedig Széles Klárának 

dolgozatlanság szomorú oka; megren
dülten látjuk az alkotásba kapaszkodó 
végső erőfeszítést. A mű azonban em
beri hátterétől függetlenül, anyagával 
és megformálásával válik a szakma 
részévé. S miközben elismerjük a Pest-
Budáról, a soknemzetiségű, soknyelvű 
város soknemzetiségű és soknyelvű 
kultúrájáról adott összefoglalás jelen
tőségét, hálátlanul, de köteles
ségszerűen számba kell vennünk hiá
nyait, fogyatékosságait. A könyv meg
ítélése további teendőinkre is figyel
meztet: az adalékok gazdagsága, a vá
ros szellemi életének e sokszínű, sokré
tegű összképe méltán keltheti fel a 
további feldolgozás igényét; remélni 
szeretnénk, hogy kiegészítés s főként 
értelmezés, értékelés fogja majd kikere
kíteni a most csak alapvonásaiban rög
zített rajzot. 

Mezei Márta 

egy nemzetközi tudományos tanácsko
záson elhangzott, 1988-as előadása ke
rült, így az újrafelfedezésre méltó poli
hisztor gondolatvilágának feltárása 
egyszersmind egy irodalomtörténészi 
műhelymunka 15 évének rajza is. 

Az I. fejezet, Henszlmann Imre mű
vészetelméletének kifejtése, változatla
nul megőrizte értékeit az időben: 
a használt fogalomrendszer magyará
zata összefogott, pontos. Plasztikus an
nak a módszertannak jellemzése is, 
amely Henszlmannt kiemelte kortársai 
közül: a gyakorlati tapasztalatok ilyen
olyan szintű általánosításán és az esz
tétikai források idézetmontázsán ala
puló vagy a filozófiai (etikailag is mo
tivált) megközelítéssel, a hazai ro
mantikus művészetszemlélet gyermek-

SZÉLES KLÁRA: HENSZLMANN IMRE MŰVÉSZETELMÉLETE ÉS 
KRITIKUSI GYAKORLATA 
Budapest, Argumentum Kiadó, 1992. 107 1. (Irodalomtörténeti Füzetek 126.) 
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betegségeivel szemben nála valóban a 
tudományos igényű gondolkodás ér
vényesült. Széles körű, térben és idő
ben nem korlátozott, állandóan bőví
tett ismeretanyagából induktív mód
szerrel alkotott művészettudományi, 
interdiszciplinárisán is érvényes szem
léletet, amelyet dedukcióval alkalma
zott konkrét magyar művészeti problé
mákra. Módszere hosszabb időn át 
tudta biztosítani érdeklődésének nyi
tottságát, értékítéletének rugalmassá
gát, és csak az 1860-as évek közepétől 
vált olykor illusztráló kényszerré a de
duktív megközelítés. Mindennek telje
sebb megértéséhez számot kell vetni az 
irodalomhoz képest lépéshátrányban 
lévő magyar képzőművészeti fejlődés
sel, amely még a mennyiségi gyarapo
dás és az intézményesülés korszakát 
élte - miközben nem kerülhetett meg 
olyan művészetfilozófiai kérdéseket, 
amilyeneket a valóság dagerrotípiás le
képezése vagy a művészeti alkotások 
sokszorozásának lehetősége vetett föl. 

A II. fejezet, előmérleget készítve 
Henszlmann egyetemi előadásainak 
közel 3500 oldalt kitevő szöveglejegy
zéséről, arra a tudománytörténeti 
problémára emlékeztet, hogy a művé
szettudomány minden ága őriz néhány 
ilyen feldolgozatlan, 19. századi hagya
tékot. A szónak szellemi és közgyűjte
ményi értelmében egyaránt. A hazai 
pozitivizmus csökevényes, a minden
kori anyagi helyzetnek alávetett forrás
kiadó tevékenysége ki is iktatta ezeket 
a tudományos gondolkodás főáramá
ból - fokozva a társadalmi okokból 
amúgy sem egyenes vonalú fejlődés 
megszakítottságát. 

AIII. fejezet, a Bajza Józseffel folyta
tott dráma-vita a Henszlmann-életmű 
leggyakrabban fölemlített szelete; Szé
les Klára elemzése itt érthetően többet 
veszített a publikálását késleltető évti
zedben. Nemcsak arra gondolunk, 

hogy a polémia főbb dokumentumai 
azóta kétszer is megjelentek (A magyar 
kritika évszázadai sorozat Irányok 2. kö
tetében, 253-281. és a Tollharcok c. válo
gatásban, 247-296.; mindkettő 1981-
ben) - ez csupán a bibliográfia kiegé
szítését igényelte volna. Fontosabb, 
hogy azóta Bécsy Tamás megírta az 
akadémiai színháztörténet számára 
(235-259., 1990-ben) a hazai romanti
kus dráma- és színházelmélet európai 
horizontú áttekintését; a kritikatörténe
ti kutatások során előbb Korompay H. 
János elemezte a vitát, feltárva a mel
lékhadszíntereket és a fogalmi fegyver
tárakat is (ItK 1986. 507-522.), utóbb 
pedig Fenyő István írt pontos és adat
gazdag előzményfejezetet a vitához, 
amikor felvázolta a dramaturgiai gon
dolkodás és a színikritika 1842 előtti 
helyzetét (Valóságábrázolás és eszményí
tés, Budapest, 1990. 216-351.). Ma, ezek 
fényében némileg másként látunk, 
mint a szerző. Bajza és Henszlmann 
tollcsatájában a romantikus művé
szetfelfogáson belüli két módszer kon
frontációját észleljük, és az irodalom
politikai vezető szerepébe merevedett, 
erkölcsi alapozású, de gyakorlati meg
közelítésű Bajzával szemben inkább 
Henszlmann érveit érezzük erősebb-
nek, sőt Bajza visszavonulását is (a 
színikritikus nyíltabb állásából a drá
mabíráló választmány kulisszái mögé) 
úgy tekintjük, mint kényszerű, közve
tett beismerését a romantika szélsősé
gesebb lehetőségeit is kipróbáló drá
mákkal szembeni értetlenségének. Ide
értve Shakespeare Othellóját és III. Ri
chárdját is. 

Az irodalomkritikus Henszlmannt 
(tevékenységének ez a szelete a IV. 
fejezet témája) kitűnő meglátásai élte
tik az utókor számára. Elsőként és vol
taképpen máig ható érvénnyel elemez
te Eötvös József dilemmáját A falu jegy
zőjében: a részleges egyensúlyt teremtő 
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írói megoldások a jellemek tipizálása 
és a cselekmény romantikus bonyolítá
sa között nem elégítették ki Henszl-
mann organikus művészetszemléletét. 
Túlzottnak tartjuk viszont Széles Klára 
minősítését, amikor a fános vitéz-bírálat 
kapcsán „szokatlan vakság"-ról írt 
(69.). Találóbb lenne a deduktív mód
szer alkalmi ütközéséről beszélni a köl
tői zsenialitás műfajhatárokat átlépő 
kirobbanásával. Henszlmann motí
vumkereső buzgólkodása azonban az 
összehasonlító mesekutatás egyik leg
első hazai alkalmazási kísérlete - és 
valljuk be, Martinkó András kérdőjelei 
a János vitézről (a Költő, mű, környezet c. 
kötetében, Budapest, 1973. ItFüz. 82. 
64-106.) lényegében ugyanazokat a 
kompozíciós, motivációs stb. problé-

A fiatal Ady nagyváradi publiciszti
kájában hősiesen megvédi Jókait a kon
zervatív közvéleménnyel szemben, 
amiért idős korában fiatal (és magyar 
író létére zsidó) nőt vett feleségül. Ady 
farizeuskodással vádolja e szokat
lan házasság ellenzőit, bírálóit (cikke 
a Nagyváradi Napló 1901. november 
10-i számában jelent meg először). 
Mikszáth közelebbről látta, beleélő 
emberi pszichológiával érezte át és 
magyarázta meg a nősülést. „A nagy 
embernek többet lehet elnézni, mint 
a többieknek", írta, és a hol rossz 
ízű, hol komikus pletykákba keve
redett idősebb pályatárs nimbuszá
nak elhalványodását „falláciának" ne
vezte. 

1904-ben jelent meg Fényes László 
Tanú-vallomások alcímű kis kötete 
(mindössze harminc nyomtatott oldal) 
Jókai Mór utolsó éveiről; ennek reprintjét 

mákat érintik, mint Henszlmann rákér
dezései 140 évvel korábban... 

Szívesen olvastunk volna több ösz-
szehasonlító elemzést, példának okáért 
A falu jegyzőjéről Henszlmann, Pulszky 
és Hazucha bírálataiban (mint lehető
séget a szerző is említi: 66.), a Kegyenc 
kapcsán Vörösmarty drámabírálatának 
bevonásával, vagy éppen Ferenczy Ist
ván, Casagrande és Alexy Károly Má
tyás-szoborábrázolásáról. 

Henszlmann Imre az írásmódot (ma
nuális és intellektuális értelemben is) a 
személyiség egyik legfontosabb karak
terjegyének tekintette. Széles Klára szép 
érdeme, hogy irodalomtörténeti füzeté
vel eleget tett a henszlmanni magas 
követelményeknek. 

Kerényi Ferenc 

adta ki változtatás, kommentár nélkül 
a Laude kiadó. 

Lelkes amatőr meggondolkoztató 
adalékokat tartalmazó könyvét olvas
hatja, aki egyáltalán hozzájut. Elfogu
latlan, pártatlan akar lenni a szerző, 
hamis legendák eloszlatására, cáfolatá
ra törekszik. Egyszersmind szenvedé
lyes híve Jókainak, és ez a tények cso
portosításában valószínűleg elfogultsá
got okoz. Rémregény játszódik le előt
tünk, lekezelt, megvert, megköpdösött 
idős férj és buta, közönséges, tisztelet
len felesége viszonyáról. 

Tanúk a közvetlen környezetből címen 
riportszerű nyilatkozatokkal egészíti ki 
és kísérli meg bizonyítani koncepcióját 
a szerző. Csendes János „tanú" el
mondja, hogy az idős Jókaihoz betegsé
gében nem hívtak orvost. Svábhegyi 
szomszédja, Krén Károly arról tud, 
hogy Grosz Bella nyilvánosan szidal-

FÉNYES LÁSZLÓ: JÓKAI MÓR UTOLSÓ ÉVEI 
(Tanú-vallomások). Budapest, Lipinszky Ny, 1904. [Reprint: Laude K., é. n.] 
30, 2 1. 
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mázta férjét, a „méltóságos urat", és 
még úgy sem bánt vele, mint egy gye
rekkel, hanem mint fogollyal. A francia 
társalkodónő, Staar Alice egyebek kö
zött az étkezési szokásaiban, kívánsá
gaiban elszenvedett frusztrációkról 
szól. Többen tanúskodnak arról, hogy 
Jókait a felesége és családja permanen
sen és minősíthetetlen modorban pocs
kondiázta, honoráriumát eltulajdoní
tották; az érkező leveleket felbontották, 
amelyeket ő írt volna, azokat megha
misították, netán aláírásokat kény
szerítettek ki belőle. írótársai, Herczeg 
Ferenc, Márkus József és mások a fele
ség brutális bánásmódjának személye
sen közvetlen ismeretében akciót akar
tak indítani az író kimentésére abból a 
helyzetből, „a melyben Jókai Mór az ő 
nagy, mindent idealizáló szíve révén 
jutott", de ez a kísérlet eredménytelen 
maradt. „Hermetice" elzárták a külvi
lágtól, hazug legendákat terjesztettek 
boldogságáról. 

Nem könnyen ellenőrizhető, hogy 
az író-bálvány iránti romantikusan szen
vedélyes szeretet mennyire hatott az 
emlékiratíró vélemény- és ítéletalkotá
sára. Sötét, sivár, leleplező képet fest az 
idős Jókai legközelebbi környezetéről. 
Híveiről, pártfogoltjairól, baráti érzésű 

Az MTA Irodalomtudományi Inté
zetének sorozatában megjelent kötet 
Kabdebó Lóránt doktori értekezését 
adja közre. A szerző, aki Szabó Lőrinc 
pályájának kiváló ismerőjeként már 
eddig is többféle megközelítésben tárta 
fel a költői-írói életmű rétegeit, jelen 
dolgozatában arra keres választ, ho
gyan és mennyiben lép túl Szabó Lő-

írótársairól, kritikusairól vagy nagy ne
vű kártyapartnereiről esik szó. A cél a 
fiatal feleség lejáratása, megbélyegzése; 
mindez persze Jókai nimbuszát sem 
növeli. A csalódott, megtört idős férfi 
mégiscsak ontotta műveit, köztük 
olyanokat is, amelyeket éppen mosta
nában kezd az irodalomtörténet-írás a 
szecessziós és korai avantgárd törekvé
sek előzményeiként újrafölfedezni. 

Fényes László - kortársként is hőse 
személyes ismerőjeként - a magán
életében ért sérelmek, félreértések tisz
tázása céljából írta meg Jókairól szóló 
könyvét. Bemutat egy zsenit, aki az 
önvédelemről eleve lemondva, kiszol
gáltatottan fogadja el a női hatalmas
kodást, akarnokságot, erőszakot. Csak 
hát éppen ő volt a teremtő lángelme, és 
nagyságának része, hogy a csapda
helyzet hátrányait, a nyomorúságos ki
szolgáltatottságot műve gyarapítására 
sikerült fordítania. Jókai Mórné őmél
tósága francia társalkodónéja, Augusti-
ne Robert a külső szemlélő pontosságá
val látja a lényeget: „Jókai csak tűrt és 
dolgozott ernyedetlenül. Dolgozott vi
gaszból egyrészt, másrészt: mert kény
szerítették reá. így telt ideje az önök 
nagy poétájának." 

Csűrös Miklós 

rinc költészete a személyes adottságo
kon, s válik a 20-as évek közepétől 
kezdődően kibontakozó költői para
digmaváltás pregnáns példájává. 

A kötet Szabó Lőrinc naplójából vá
lasztott címe, a költői öntudatról tanús
kodó idézet, azt sejteti, hogy Kabdebó 
Lóránt azokat a jellegzetességeket vizs
gálja, amelyek - azon felül, hogy jelen-

KABDEBO LÓRÁNT: „A MAGYAR KÖLTÉSZET AZ ÉN NYELVEMEN 
BESZÉL" 
(A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében) Budapest, 
Argumentum Kiadó, 1992. 273 1. (Irodalomtörténeti Füzetek 128.) 
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tős poétikai változásokként tarthatók 
számon Szabó Lőrinc költészetében - a 
kortárs irodalmi nyelv, illetve a vers
szemlélet átalakulásának is alapvető 
elemei. A magyar lírában a húszas évek 
közepe táján bekövetkezett változást 
kezdeteitől fogva nyomon követik az e 
líra jellegének elméleti szinten történő 
megragadására tett kísérletek, s ebbe a 
sorba illeszkedik - az összegzés nem 
titkolt igényével - Kabdebó Lóránt 
könyve. A szerző meggyőződése 
ugyanis, hogy egy általános érvényű 
poétikai paradigmaváltás legteljesebb 
megvalósulásának tekinthető Szabó 
Lőrinc költészetének átalakulása, mi
benlétének megragadása tehát az egész 
folyamat értelmezése szempontjából 
döntő jelentőségű lehet. 

Miben „érhető tetten" a paradigma
váltás: miből indul ki, hogyan követke
zik be, milyen eredményt hoz, illetve 
hogyan teljesedik ki? - ezek az alapkér
dések határozzák meg a vizsgálódás 
irányát, amelynek hátterében mindvé
gig jelen van a „dialogikus poétikai 
paradigma" kialakulásának megalapo
zott és igazolható - tehát működőké
pes - munkahipotézise. Az átalakulás 
kiindulásának kereteit a költészet meg
újítására irányuló általános törekvések
ben, illetve Szabó Lőrinc személyes 
költői válságában jelöli meg a szerző, 
ihletőjének pedig azt a formateremtő 
szemléletváltozást tartja, amelynek kö
vetkeztében tematika- és stílusbeli sajá
tosságok részbeni megőrződése mellett 
alakul át a költemények szerkezete. Az 
1930-ra tudatosuló folyamat az alapve
tés szintjén az 1932-es Te meg a világ 
című kötetben zárul le, Kabdebó Ló
ránt szerint. Olyan versszemlélet bon
takozik ki, amely eltér „az Illyés-féle 
nép-nemzeti kötöttségű, pedagógiai 
célzatú ábrázoló, lineárisan elbeszélő 
jellegű" költészeti mintától (7.), és 
amely a hagyományosan öröklött 

Arany János-i esztétikának a nyelvi 
megformáltságba vetett hitével szem
ben a költői gyakorlat síkján a költészet 
filozófiai meghatározottságának poéti
káját hozza létre. Az elméleti-esztétikai 
alapok tudatosulása tehát nem feltéte
le, hanem következménye a versszer
kezet átalakulásának - vallja a szerző, 
mint annak az értelmezői álláspontnak 
a képviselője, amely szerint „a husza
dik században az esztétikai közvetítés 
kikapcsolásával jöhet létre egyfajta 
poétikai-filozófiai adekváció, amely 
nem hatás formájában köti össze a 
költőket és a filozófusokat, hanem egy-
beolvashatóvá teszi őket alkotásfolya
matuk, illetőleg gondolkozásformájuk 
hasonlósága okán" (251.). Lehetséges
nek tartja ugyan a filozófiai inspirációt, 
a közvetlen hatás jelenlétét azonban 
nem; az egybehangolódás iránya fordí
tott: a gyakorlatban bekövetkezett pa
radigmaváltást igazolja vissza a filo
zófia. 

A vizsgálata tárgyát képező folya
mat bemutatásához Kabdebó Lóránt 
klasszikus elemzési stratégiát válasz
tott: könyvének vezérfonala a kronoló
gia, a paradigmaváltásnak az alkotás
folyamat előrehaladásával párhuzamo
san bekövetkező kiteljesedését pedig 
az egyes pályaszakaszokra jellemző 
műfajok-műformák osztják fejezetekre 
- a személyiséglátomástól (Te meg a 
világ) az epikus és leíró versen át az 
életmeditációig (Tücsökzene, ill. A hu
szonhatodik év). A szerző versről versre 
követi nyomon, jellemzi és dokumen
tálja a folyamatot, amelynek egy-egy 
állomásán a kulcsjelenségek bemutatá
sát és példákkal való igazolását egyes 
kiemelt, alapvetőnek ítélt darabok 
részletes elemzése követi. Szabó Lőrinc 
költészetének átalakulását úgy szem
besíti a korabeli filozófiában (és eszté
tikában) bekövetkező szemléleti válto
zásokkal, hogy közben a költő publi-
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cisztikájából, esztétikai jellegű önrefle
xióiból is bőven merít érveket elmélete 
alátámasztásához. A hagyományosnak 
mondható értelmezési struktúra kere
teit modern terminológia tölti ki, s ez 
megfelel a vállalt feladat - költészet és 
filozófia párhuzamainak feltárása - tá
masztotta követelményeknek. Bár az 
esztéták és filozófusok idézése a poéti
kai-filozófiai adekváció illusztrálására 
olykor némiképp túlzottnak tűnik, hi
szen esetenként azt sugallja, hogy a 

költő a vers ürügyén kis filozófiai rend
szert hozott létre, mégis a kötet egészét 
tekintve szerencsésen megmarad a köl
tészeti és a filozófiai horizontoknak a 
szerző által is célzott egyensúlya. 
Kabdebó Lóránt meggyőzően igazolja 
előfeltevését, mely szerint Szabó Lő
rinc költészetének átalakulása a húszas 
évek végén meginduló poétikai para
digmaváltás legjellegzetesebb megnyi
latkozása. 

Sarankó Márta 
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