
jóval több holmi irodalmi képeskönyvnél, 
szemelvény-válogatásnál. Szerzőjének ön
álló, figyelemreméltó állásfoglalása van: a 
költő pályáját, művészetét, eszmevilágát 
elfogulatlanul törekszik megítélni. E törek
vésében sokkal élesebben elhatárolja magát 
egyes, korábbi marxista szándékú bírálatok 
dogmatikus tévedéseitől, mint a Nyugat 
második és harmadik nemzedékének Babits-
kultuszától. Tárgyilagos hangját gyakran 
átmelegíti Babits" költői és emberi alakja 
iránt érzett mély szeretete. Ez a nem is nagy 
elfogultság nincs mindenben kárára a könyv
nek: megértőbbé teszi elemzéseit, vonzóbbá 
a stílusát. Pók Lajos Babits-könyve komoly 
irodaimiságában is kellemes, szinte könnyed 
olvasmány. 

A szerző különben csöppet sem igyekszik 
titkolni Babits életművének, gondolkodásá
nak, állásfoglalásainak eddig is sokat emle
getett „ellentmondásait". Csak azt nem látja, 
bármily, kitűnően ismer talán mindent, amit 
Babits írt, és amit Babitsról írtak, hogy maga 
a költő ezeket az ellentéteket nem érezte 
olyanoknak, amelyek kirekesztik egymást. 
Eszménye valami olyan átfogó egyetemesség 
volt, amelybe mindaz együtt belefér, amit ő 
valaha vallott és alkotott. Más kérdés, hogy 
maga ez az eszmény, amelyet ő szívesen azo
nosított egy saját maga által határtalanra 
tágított katolikus világnézettel, nem volt-e 
sok tekintetben téves. Mindenesetre megvolt 
Babitsban e tág katolikumnak a visszája is: 
a „kételkedés kötelessége", ahogy maga ne
vezte Anatole France egyik regényéről írt 
ismertetésében. Sem tagadni, sem hinni 
rendületlenül semmit nem lehet: ez a felfo
gás is ott rejlik Babits világnézete mélyén, 
ha eddig kevesen mutattak is rá. 

Pók könyve jól követhető, határozott 
vonalakkal rajzolja meg Babits művészi és 
világnézeti fejlődését egyaránt. Rámutat az 
első kötetek témákban és formákban egy
aránt virtuóz sokszínűségére, rá a közösségi 
témák iránt növekvő érdeklődésre a további
akban, rá a nyelv és verselés egyszerűsödésére, 
mégis magasrendűen művészi kezelésére a 
pálya végső szakaszán. A költői, novella- és 
regényírói törekvések alakulását szerves kap
csolatban ábrázolja Babits eszmei állásfogla
lásaival, s ezeket a történelmi és társadalmi 
változásokkal, bekövetkezett és fenyegető 
eseményekkel. Különösen sikerült ez a hár
mas kapcsolatteremtés az utolsó fejezetben, 
amely a Versenyt az esztendőkkel c. kötetben 
és az e kötet kiadása után megjelent költe
ményeket, az Elza pilóta c. regényt és Ba
bits végső, már-már harcos hangú humanisz
tikus és antifasiszta nyilatkozatait tárgyalja. 

Mi hiányzik mégis ebből a jól szerkesztett, 
kerek egészként ható kis kötetből? A szűkre 
szabott terjedelmet s a vállalkozás célját, 
méretét tekintve, talán igazságtalan volna 

e kérdést fölvetni. De bármily rövid ismerte
tésben szívesen látnánk legalább néhány 
sort Babits Petöji és Arany c. tanulmányáról, 
Vörösmartyval foglalkozó esszéiről. S van 
olyan hiánya is Pók Lajos könyvének, amely 
Babits iránti jóindulatú elfogultságából szár
mazik. Emiatt nem lát Bresztovszky Ernő 
egykori Babits-ellenes cikkében egyebet,, gát
lástalanul kegyetlen támadás"-nál, s nem 
veszi észre, hogy a cikk, habár igazságtalan, 
fölveti a szocialista irodalompolitika fontos 
kérdéseit. Ugyanilyen okból esik kelleténél 
kisebb hangsúly arra, hogy a 20-as és 30-as 
évek Nyugat-szerkesztője és Baumgarten-
kurátora nemcsak a faji sovinizmus, nemcsak 
a háborús erőszak, hanem az osztályharc hir
detését is árulásként veti az „írástudók" 
szemére, s így — ez talán a kötet egyetlen 
tévedése — nem szembefordul Julien Benda 
Az írástudók árulása c. könyvével, inkább 
továbbvezeti annak fő gondolatait. 

Összefoglalóan: Pók Lajos könyve igen 
jó tájékoztató mindenki számára, aki Babits 
élete, alkotása s műveinek értékelése iránt 
komolyan érdeklődik. Tájékoztató s egyben 
buzdító is századunk magyar szellemi élete 
e nagyon jelentős alakjával való alaposabb 
megismerkedésre, művei elmélyültebb, ér
tőbb élvezetére, eszméin való kritikai el
gondolkodásra. 

Kardos Pál 

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc a lázadás kez
detén. Miskolc, 1966. Miskolci Városi 
Könyvtár. 52 1. (Borsod-Miskolci Füzetek. 
Irodalomtörténet.) 

A költő életművében rendkívül fontos, 
történelmileg pedig bonyolult esztendő vers
termését elemzi ez a tanulmány. írója ala
possággal, bátorsággal, s egyben mértéktar
tással kezeli a fölmerülő kérdéseket. Lépésről
lépésre, verstől-versig haladva elemzi végig 
az egész kötetet, s szinte minden érzékelhető 
problémát megragad, feltár. Az elemzések ki
tűzött végcélja: bemutatni a „szemlélődéstől 
a lázadásig vezető út alakulását". Elindulni 
a Föld, Erdő, Isten kötet alkotta képből, 
végigkísérni a tárgyalt kötetet és magyará
zatot keresni, milyen gondolati fejlődés ered
ményeként születnek meg a későbbi kötetek. 

A lehető megoldások közül, Kabdebó 
leghelyesebbnek látta bemutatni a költőt, 
mint embert, és így is értelmezni verseit. 

Tanulmányát öt kisebb részre bontja, a 
következőképp: A nyugalmi állapot bomlása, 
Három siratóének, Az értelmetlen világ, 
A konszolidáció hálójában, A magányos 
nyugtalanság címen. 

A tanulmány érdeme, hogy egy pillanatra 
sem szakad el a versektől, miközben a költő 
életében beálló változások, a történelmi hely-
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zet költészetalakító fontosságát hangsúlyoz
za. 

Ezek determináló hatását nem is lehet két
ségbevonni. Kétséges azonban szerencsés-e 
Szabó Lőrinc költészetét ennyire közvetlenül 
értelmezni a kor politikai függvényeként. 

A tanulmány írója kissé mereven ragasz
kodik az általa felállított képlethez. S nem 
hozza összhangba a költő magatartásának 
két alapelemét: a történelmet felfogó és el
viselő emberét, a megoldást kereső költőével 
és emberével. Éppen azt nem veszi észre, 
amit számtalanszor hangsúlyoz, Szabó Lőrinc 
humanista, polgári ellenzéki művész volt. 
Nyomon követhetjük a politikai eseménye
ket e tanulmányban, de nem látjuk eléggé, 
hogyan hatottak ezek az ellenzéki humanista 
csoportokra. Talán, ha a tanulmány nagyobb 
figyelmet szentel a kor irodalmi életének, 
ez a kérdés is megoldást nyerhetett volna. 

Kabdebó többször használja az „etikai 
jellegű hős" kifejezést; helyesen. Nem állítjuk, 
hogy ez a magatartás jellemző Szabó Lőrinc 
ekkori költészetére, de hogy van magatartá
sában ebből, azt jobban is lehetne hangsú
lyozni. 

Kabdebó igazolni igyekszik az életmű 
folytonosságát, de túlviszi ezt a törekvést, 
s ennek következtében nem veszi figyelembe a 
kötet újdonságait, s így nem kellőképpen derül 
ki, hogy a Kalibán a költő egyik legjelentő
sebb alkotói korszakváltása. Fellelhető még 
benne a régi pantheista filozófia maradványa, 
ugyanakkor addig nem ismert újdonságokat 
is tartalmaz. 

A tanulmány egyik legjobb felismerése, 
hogy a költő 1922 közepéig a hóhér és az ál
dozat kettősségében látja a társadalmat, 
1923 közepétől már a gazdag és szegény ellen
tétpárt állítja centrumba. 

E felismerés mellett szép eredménye a 
tanulmánynak az a párhuzam amit Arany 
és Szabó Lőrinc „városos" versei között von. 
Továbbá az, hogy hitelesen bizonyítja George 
hatását a költőre, s jelzi Babits és Ady hatá
sát is, az utóbbiét sajnos csak érintőlegesen. 
Kiváló elemzését adja a Kalibánnak, de nem 
veszi figyelembe, hogy ez az „én tudat" 
mennyire Ady hatása alatt áll, s az Adytól 
való formai hatásokra sem figyel. 

Több helyet érdemelne a „pénz"-szimbó-
lum problémája is. Rá kellene mutatni meny
nyivel halványabb itt ez a szimbólum, mint 
Adynál. A tanulmány legkidolgozottabb 
része a Magány nyugtalansága c. rész. Itt 
találkozik leginkább a tanulmány írója a 
költővel, itt érzi és érti leginkább az embert. 
Avatott kézzel hozza közel a költő szerelmes 
verseit. 

összefoglalva megállapíthatjuk: a tanul
mány igényes, részleteiben pontos, idézetei 
találóak, verselemzései jók, tényanyaga nagy. 
Ami a mondottakon túl hibáztatható benne, 

a túlzott részletesség, ami az egész rovására 
megy, és a költészet formai oldalának elna-
gyolása. 

Benyomásunk e tekintetben, persze, lehet, 
hogy abból származik, hogy egyelőre nem a 
teljes tanu.lmányt, hanem csak ezt az egy 
fejezetét ismerjük. 

Kiss. Sándor 

Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek. Bp. 
1967. Szépirodalmi K. 553 1. 

Devecseri könyvének még műfaját meg
határozni is nehéz. A szerző próbálja ugyan 
kötetét gyűjtő-címekkel tagolni, de kísérle
tébe sajátmaga is minduntalan belebotlik. 
Akár esszét ír, akár arcképet fest, vagy a két 
világháború közti időszak irodalmi köreit 
írja le; az irodalomtörténetírás műfaj-kate
góriáiba doktriner módon egyiket sem ska
tulyázhatjuk. Könyvének alapvető lényege 
és igénye, hogy azt mondja el, ami önmaga 
relációja ahhoz a világhoz, amelyben a 
magyar irodalom nagyjai között élt előbb 
mint fiatal fiú, majd maga is alkotóként és 
kortársként a kortárs-írók közt. 

Devecseri ebben a világban otthonos, 
nemcsak azért, mert a szó szoros értelmében 
otthona volt ez a világ, hanem mert maga is 
író, akinek emlékezete nemcsak rögzíti a lá
tottakat és hallottakat, de érzékeny füllel s 
szemmel — olykor kancsalul — kitűnő me
móriával és mindig éberen nemcsak a látotta
kat és hallottakat rögzíti, hanem a külső 
jelek mögött rejlő, s a mindig elsőrendűen 
fontos művekre vonatkoztatja személyes 
élményanyagát. 

Ez a kettős-látás teszi könyvét egyszerre 
izgalmas olvasmánnyá mind a nagyközönség, 
mind a szakember számára: a beavatatlanok 
storykat kapnak azokról az alkotókról s 
műhelytitkaikról, akikről mindig szívesen 
olvasnak intim történeteket, s közben okul
hatnak az író műelemzéseiből is, a szakmai 
érdeklődésű olvasó pedig Devecseri tanul
mányait kapja a szerző szívéhez közelálló 
művészekről, műveikről — miközben szemé
lyes emlékeivel hitelesíti vagy illusztrálja 
egy-egy róluk szóló megállapítását. 

Természetesen nem minden írása egyen
értékű: van egypár olyan emléke, amelyet a 
gondosabb válogatás kiszűrhetett volna. 
Valószínűleg azért kerültek be mégis a kötet
be, mert a szerző akarva-akaratlanul saját 
önéletrajzát is írta, amelyben egyenrangú 
élmény volt a mű és a szerzője, valamint a 
saját személyes kapcsolata mindkettőhöz. 

Ebből a szemszögből nézve nem tudott 
lemondani még a kevésbé jelentős mozzana
tok megörökítéséről sem. 

Szerencsésebb megoldásnak látszana a 
kötet nagy tanulmányainak, műelemzéseinek 
szétválasztása a kisebb és személyes jelentő-
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