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A nyugati magyar irodalomnak alighanem az ősszel elhunyt Cs. Szabó László
volt a legtekintélyesebb egyénisége, nemcsak gazdag és változatos munkássága
miatt, amelyben egyenrangú szerepe van az elbeszélésnek, az esszének és a ta- •
nulmánynak, hanem személyes befolyása következtében is, minthogy irodalom
szervezőkérit, irodalmi konferenciák előadójaként, legalábbis nyugat-európai ke
retek között, a legtöbb magyar irodalmi mozgalomban szellemi irányító szerepet
töltött be. Apai ágon székely, anyai ágon szász származású erdélyi családban
született 1905-ben Budapesten. Gyermekkorát Kolozsvárott töltötte, 1918-ban
repatriált szüleivel a fővárosba. A közgazdasági egyetemen végezte tanulmá
nyait, 1925-1926-ban Párizsban tanult, 1931-ben gazdaságtörténetből szerzett
doktorátust. 1932 és 1935 között Éber Antalnak, a Kereskedelmi és Iparkamara
elnökének titkára, 1935 és 1944 között a budapesti rádió irodalmi osztályának
vezetője volt. Sokat tett azért, hogy az élő magyar irodalom - a .Nyugat és a népi
mozgalom írói - szót kaphattak az ország nyilvánossága előtt. O maga is a Nyu
gat köréhez csatlakozott, e folyóiraton kívül a Válaszban és a Magyar Csillagban
jelentek meg írásai. 1936-ban Baumgarten-díjat kapott. Több alkalommal is járt
Nyugat-Európa országaiban.

Gazdaságtörténeti tanulmányai és a magyar gazdasági élet vezetése körül szer
zett ismeretei révén alaposan át tudta tekinteni a harmincas évek Európájának
helyzetét, irodalmi érdeklődése következtében kiválóan ismerte a rnodern hazai
és nyugat-európai irodalom törekvéseit. 1934-ben megjelent F. D. Roosevelt
círmí tanulmányában az amerikai politika reformirányzatával foglalkozott,
1936-ban adta közre Hét nap Párizsban círmi útirajzát és Egy gondolat bánt
engemet círmi elbeszélését. Doveri átkelés (1937) címú könyvében egy nyugat
európai utazás tapasztalatait foglalta össze, ezt követték Apai örökség (1937), A
kígyó (1941) és Szerelem (1944) címú novelláskötetei, illetve Levelek a szám
íízetésből (1937), Magyar néző (1939), Fegyveres Európa (1939), Erdélyben
(1940) és Haza és nagyvilág (1943) című útirajzai. naplói és esszékötetei.
1941-ben Makkai Lászlóval közösen sajtó alá rendezett Erdély öröksége címti tíz
kötetes gylíjteményében az erdélyi magyar memoár-irodalornból adott gazdag vá
logatást, 1942-ben Három költő címmel Byron, Shelley és Keats verseiból szer
kesztett antológiát.

Irodalmi munkássága a Nyugat vonzásában alakult, Halász Gáborral és Szerb
Antallal együtt az "esszéíró nemzedék" képviselői közé tartozott. A Nyugat
esszéírói a nyilvános tájékozódás alkalmánakjtekintették az esszé múfaját, a
nyugati civilizáció válságának magyarázatát próbálták megadni, egyszersmind
azokat a kulturális értékeket védelmezték, amelyekre támaszkodva, mint remél
ték, meg lehet küzdeni e válság következményeivel. Hagyományokat és eszméket
kerestek, ezért vetettek számot il nemzeti és egyetemes rmívelódés sok évszáza
dos örökségével, s tekintették át a huszadik századi tudományosság és művészet

eredményeit. Cs. Szabó László széles kőrtí érdeklődés és alapos rmíveltség bir
tokában dolgozta ki saját esszé-múfaját, s e rmífaj tág kereteibe igen változatos
ismeretanyagot öntött, nemcsak irodalom-, múvelódés- és múvészettörténeti,
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,
hanem közgazdasági és társadalomtudományi ismereteket is. Az esszéírás tulaj
donképpen nem munkásságának tárgyát, inkább módszerét jelölte meg, a gazdag
műveltséganyagra gondolati kísérletek, személyes jellegű állásfoglalások és vallomá
sok épültek, az esszé távlato s érdeklődése és mélyebb összefüggéseket feltáró elem
zőmódszere egyforma erővel érvényesült a novellában, az irodalmi és rmívelódés
történeti tanulmányban, az útirajzban, a világpolitikai kommentárban.

Az esszéíró morális felelőssége és nemzeti kötelességtudata érvényesült
irodalmi tanulmányaiban, útirajzaiban, naplójegyzeteiben és városképeiben. A
magyar múlt függetlenségi és szabadelvű hagyományait ápolta, az európai gon
dolkodás racionalista örökségét vettegondozásba, magyarság és európaiság szo
ros összetartozásának írói képviseletét vállalta, s mindez a tevékenysége azok
nak a szellemi értékeknek a hathatós védelmét szolgálta, amelyeket a fasizmus
és a háború veszélyeztetett. Ennek a tevékenységnek a keretében vett részt a
szellemi ellenállás küzdelmében, s kereste a humanista tradíciók érvényesíté
sének lehetőségét.

A német megszállás után munkatársaival - Ortutay Gyulával és Örley István
nal együtt - elhagyta a rádiót, először Balatonföldváron, majd Budán bujkált. A
felszabadulás után a Képzőművészeti Főiskola újonnan alapított művelődés

történeti tanszékének vezetője lett, 1946-1947-ben fél évet Nyugat-Európában
töltött, 1947-ben Rómába látogatott. 1946-ban jelent meg Két part című esszé
kötete, 1947-ben pedig Márvány.és babér címú antológiája, ez a munkája az Itá
liáról szóló költői művekből adott közre bőséges válogatást. Személyes hangú
esszéiben elveszített barátainak - Szerb Antalnak, Hevesi Andrásnak, Örley
Istvánnak, Radnóti Miklósnak - állított emléket, illetve az elpusztult európai
városok történelmi múltját és művészi értékét idézte fel, Minden veszteség és
pusztulás ellenére is bízott az európai kultúrában, annak egyetemes jelentő

ségében és megtartó erejében. Erről a bizalmáról tanúskodnak Kincses Európa
és Vén Európa című írásai.

Cs. Szabó Lászlónak megbecsült helye volt az újjászülető Il).agyarszellemi élet
ben, ennek ellenére nem látott lehetőséget arra, hogy munkáját azoknak az esz
ményeknek a jegyében végezhesse tovább, amelyeket korábban is képviselt.
1948 végén tanulmányútra Olaszországba utazott, majd 1949 februárjában az
emigrációt választotta. Kezdetben Rómában és Firenzében élt, 1951-ben elfogad
ta a londoni rádió meghívását és Angliában telepedett le. A BBC magyar adásá
nak munkatársaként dolgozott, emellett ,különböző emígrációs körökben és talál
kozókon tartott előadásokat. Irásai az Uj Látóhatárban, a Katolikus Szemlében
és az Irodalmi Ujságban láttak napvilágot. 1958-ban felvette az angol állam-:
polgárságot, 1972-ben nyugalomba vonult. 1953-ban Rómában jelent meg Ma
gyar versek Aranytól napjainkig című antológiája, 1955-ben ugyancsak Rómában
Irgalom, majd 1979-ben Münchenben Vérző fantomok című elbeszéléskötete.
Útirajzait Téli utazás (München, 1956), Halfejű pásztorbot (London, 1960), A
nyomozás (Oslo-Bécs, 1966), Hunok nyugaton (München, 1968) és Római muzsi
ka (München, 1970) címen jelentette meg. Félszáz ének és egy játék (München,
1959) és Pokoltornác (London, 1974) címmel verseit, illetve prózaverseit, A gya
nútl:anok (Bern, 1976) címmel hangjátékait, Két tükör között (Basel, 1977) cím
mel írókkal folytatott beszélgetéseit adta közre. Irodalmi tanulmányai és műve

lődéstörténeti esszéi Ország és irodalom (Brüsszel, 1963), Száz arany esztendő,

1760-1860 (London, 1972) és Petőfiék (München, 1973) címmel kerültek az ol
vasó elé. Önéletrajzi írásait és interjúit Hűlő árnyékban (Bern, 1982) címmel
rendezte sajtó alá.

A hetvenes évek derekán vetődött fel először valamelyik könyvének hazai
megjelentetése. 1980 tavaszán a Nagyvilág adott helyet Dickens-napló című na-
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gyobb esszéjének. majd az év őszén Budapestre látogatott, s a görög kultúráról
előadást tartott egykori munkahelyén, a Képzőművészeti Főiskolán. Ezután há
rom egymást követő esztendőben is Magyarországon járt, beutazta a? országot,
kapcsolatot teremtett az irodalmi és rmívészetí élet képviselőivel. Eletével és
munkásságával több interjú ismertette meg a hazai közénséget: 1980-ban a Jel
Kép című telekommunikációs szemle, 1981-ben a Vigilia és a győri Műhely,

1983-ban a Kortárs közölte ezeket a beszélgetéseket. 1982-ben a Gondolat Ki
adónál látott napvilágot Alkalom - Esszék irodalomról, -művészetről című kötete,
1983-ban a Magvető Kiadó adta közre Közel s távol - Összegyűjtött elbeszélések
1948-1981 című könyvét.

Cs. Szabó László a politikai körülmények radikális megváltozása következté
ben választotta az emigrációt, régebbi művei azonban elárulják, hogy az önkén-

. tes száműzetés lehetőségével már korábban számot vetett. Levél a bujdosóhoz
című irásában, amely Márai Sándor egy párizsi utazása alkalmából született,
már az önkéntes száműzött sajátos sorshelyzeten meditált: '"Több ezer éves csa
ládból származik. Thébai királyfiaktól ered a nemesi ág: a politikai számkivetett.
A plebejus vonal kevésbé hősies, de éppen olyan régi s jóval veszedelmesebb, Ez
a tanult bujdosó. Az önkéntes száműzöttmintaképe s szellemi elődje." O e máso
dik hagyomány képviseléjének érezte magát, midőn Itáliában az emigrációt vá
lasztotta; a szellemi munka teljes függetlenségére vágyott, s viszatekintve három
évtizedes tartózkodására, úgy látja, hogy ezt végül is londoni magányában sike
rült elérnie. Ennek a függetlenségnek a jegyében ítélte meg a hazai politikai ese
ményeket, de az emigrácjós tapasztalatokat is, amelyekről gyakran irónikus el
utasítással nyilatkozott. Irói munkássága mindenképpen azt mutatja, hogy mé
lyen átélte és őszintén fejezte ki az emigráció tapasztalatait, s számot vetett az
idegenben élő magyar író helyzetének mind előnyeivel,mind hátrányaival.

Az emigrációs lét szellemi megpróbáltatásairól ad számot verseiben, az állan
dó hiány, a mindenkori búcsú közérzetét szólaltatva meg. Nemcsak ifjúságától
búcsúzik és nemcsak a hazai kultúra éltető közelségét hiányolja, fájdalmas be
nyomást gyakorol rá a nyugati civilizáció huszadik századi válságais,

"Eneke" és "prózaverse" többnyire elégikus és tragikus érzéstől hoznak hírt,
az elbeszélések hozzájuk képest kiegyensúlyozottabb világképról tanúskodnak,
olyan világképről, amelynek alakításában nemcsak a száműzetés fájdalma kap
szerepet, hanem az életszeretet, az érett bölcsesség, sőt a szellemi fölényt muta
tó irónia is. A hontalanság megpróbáltatásaival több elbeszélése foglalkozik, Cs.
Szabó László általában emigrációjának .korai szakaszára tekint vissza, sorra idéz- .
ve fel római (Pótvizsga) firenzei (Az érme), párizsi (Lélekvándorlás) és londoni
(Hajótöröttek) tartózkodásának vagy látogatásának egyszer szomorú, máskor mu
latságos eseményeit. Az utolsónak említett londoni elbeszélés is a száműzetés

keserű viszontagságairól ad képet: "Hontalanok voltak, azaz másodrangú .embe
rek. Sose mondták nyiltan a szemükbe, ajándékcsomagokat kaptak tengerentúl
ról, három világrésszel leveleztek, színházi potyajegyet nyomtak a kezükbe »lelki
kenyér--nek, a férfi időnként újraköltötte rövid önéletrajzát, s három-négy nyel
ven világgá küldte hivatali papírkosaraknak. S mindig volt vetett ágyuk. Hol itt a
baj? biztatták magukat. Ott volt a baj, hogy a rendőrség háromhavonta rájuk
szólt, hogy menjenek odább! S a részvevő, melegszívű idegenek a feketekávé
után megkérdezték, hogy tulajdonképpen mikor térnek már haza. Nem töltik ott
hon az tdei nyarat? A rendőrségnek csavargók voltak, a befogadó népnek kéj
utasok."

A hontalanság és a száműzetés fájdalmas tapasztalatait ábrázolják történeti el
beszélései is: Cs. Szabó már korábban vonzódott a múlt emberi viszonyainak és
hangulatának életre keltéséhez, a történelmi környezet aprólékosan hiteles raj-
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zában idószerú gondolatokat es felismeréseket fejezett ki. Ujabb történelmi elbe
szélései (Salamon király, Is-Ten, ét Ilagy órásmester, Titus beszél). régmúlt törté
nelmi korok magányos embereit tuutatják be, akik kényszerű száműzetésben

vagy bujdosásban töltik életűket. Ezek közé az elbeszélések közé tartozik A ke
gyenc című nagynovella. amelynek h~sét némileg Szamosközy Istvánról, a
16-17. század fordulójának neves erdélyi histórikusáról mintázta. Szamosközy
más erdélyi nemes ifjakhoz hasonlóan Pádovában végezte tanulmányait, s haza
térve a kalandor külpolitikát folytató Báthori Zsigmond fejedelemtől szétzúzott
"békepár.tho·z" tartozott. Cs. Szabó hősének életútja nem követi teljesen a tör
ténetíró pályáját: nem tér vissza Erdélybe, önkéntes itáliai száműzetésben ma
rad, s onnan figyeli a hazai eseményeket. Az elbeszélés eszméje az Erdély örök
sége címú szöveggyűjteménysajtó alá rendezése során fogant, szövege még Bu
dapesten készült a végleges távozás előtt, a történelmi megpróbáltatások szo
rongató előérzete, a töprengés a számtizetes lehetőségeinviszont már a távozás
lassan érlelődő elhatározására mutat. Igy lész az elbeszélésbőlmintegy "előhang

a száműzetéshez", egyszersmind annak a meggyőződésnek a kifejezése, hogya
kűzdelmes történelmi korszakok nem kedveznek a kultúra ápolásának, s a társa
dalmi harcok lerombolhatjáka békés teremtő 'munka lehetőségeit. A történelmi
elbeszélések a hazájától távol élő írástudó személyes etikájának kidolgozására
törekednek, ezt a személyes etikát li függetlenség és a húség kettős eszményének
jegyében dolgozzák ki, példazatos jelentésük arra utal, hogy a saját gondolkodói
szuverenitását külföldön megtaláló író sem szakadhat el szülóhazájának törté
nelmétől, s a független megfigyelő posztján is ragaszkodnia kell a maga nemzeti
tudatához, kulturális gyökereihez.

Mindez azt mutatja, hogy Cs..Szabó László nem az "emigráció írója" akart len
ni, hanem az egész magyar kultúrközösségé, s nem kívánta elfogadni az emig
ráció aktuális politikai eseményekhez kötött gondolkodását, illetve gyakorlatát.
A hontalanság és a száműzetés élményei csak részben határozzák meg elbeszé
léseinek hátterét, több írásában is foglalkozik a családi múlt különösmítoszaival
(A garibaldista), gyermekkorának kolozsvári és budapesti emlékeivel (Karácsonyi
oroszlánok, Délutáni előadás), illetve a múlt ködébe merült ifjúságával, amelyet a
Nyugat fiatal íróival együtt töltött (A Hadnagy utca rejtelmei). Felidézi világjáró
múltjának kalandos eseményeit is (Hogyan lettem én istenné Emiában?{ Az egér).
Mint elbeszélő a mesemondás érezhető örömével dolgozik, eleven emberi alako
kat teremt, szellemes dialógusokkal teszi gyorsan pergövé a szöveget, általában
egyes szám első személyú előadásmódothasznál, történeteit erős személyesség,
nem egyszer vallomásos írói jelenlét alakítja. Szívesen támaszkodik a klasszikus
magyar elbeszélő irodalom hagyományaira, az epikus szerkezetben nagy szere
pet játszó gondolatiság és irónia ugyanakkor azt mutatja, hogyelőadásmódjára

hatottak a huszadik századi angol próza vívmányai is. Elbeszélései között szere
pe van az "esszénovellának" (Az Utolsó Vacsora, A híd), a történelmi parabolá
nak (Béke az országban) és a dokumentum-novellának (A colmari katonasír) is: a
hagyományos forma és a modern narratív kísérletek szerves egysége mutatja íz-
lésének és előadásmódjának érett klasszícizmusát. \ .

Elbeszélései a hagyományos ábrázolás és szerkesztés megújításáról is tanús
kodnak, ugyanezt mutatják hangjátékai, amelyek általában a londoni rádió ma
gyar adásában hangzottak el. Nyomozás című kötetének tanúsága szerint ezekre
a rádiójátékokra a középkori angol misztériumdrámák szemlélete és hagyomá
nya hatott, erről a hagyományról ad képet a kötetben olvasható Zuboly igazsága
címú esszéje. Az Aranylakodalom, Az utolsó éjszsks, A nyomozás és a többi hang
játék a Biblia világából meríti tárgyát, ugyanakkor a modern ember és a jelen
kori társadalom zaklató kérdéseire keres feleletet. Nagypéntek Rodostóban címú
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játéka Mikes Kelemen levelei nyomán idézi fel a száműzött fejedelem utolsó
napjának történetét.Gyanútlanok című kötetében ugyancsak hangjátékok talál
hatók, ezek - Népszámlálás, Egyhangú határozat, Falujárás, A kék csillagvirág, A
másik út - Jézus születésének és kereszthalálának eseményei köré szövik az író
személyes értelmű gondolatait, Cs. Szabó László az emberiség történelmi katak
lizmáival és létének végső értelmével viaskodik, hangjátékai modern példázatok,
amelyek szándékos anakronizmusokkal és esszészerű fejtegetésekkel hívják fel a
figyelmet az író időszerűmondanívalójára: "jelmez és díszlet csak ürügy -'- olvas
ható a kötet bevezetésében -, ott és akkor változtatok rajta - nézet dolga, hogy
modernizálok vagy hamisítok -, ahol és amikor mondanivalóm megkívánja. Már
pedig engem nem érdekelt más, mint ami csontunk velej éig fáj, itt és ma."

Az elbeszéléseket és részben a hangjátékokat az esszéirodalom jellegzetes mo
tívumai szövik át: Cs. Szabó László munkásságának középpontjában az elmúlt
három évtizedben is az esszéműfaj foglalt helyet. Esszéíró érdeklődése igen szé
les területet fogott át, a magyar és a világirodalom, a művelődéstörténet, a kép
zőművészet és a színház egyformán foglalkoztatta, s minthogy a nyugat-európai
kultúra egyik hagyományos központjából figyelte a szellemi élet jelenségeit,
mindenről idejében értesült,' minden eseménynek a közelében lehetett. "Alka
lom szüli az esszét" - mondja ő maga válogatott esszéinek kiadása elé írott eló-:
szavában; ezek az alkalmak az európai, természetesen főként az angol színhází
és képzőművészetí élet eseményeihez igazodtak: a Royal Shakespeare Company
előadásaihoz, a nagy londoni múzeumok kiállításaihoz.

Az "alkalom" nyomán születő esszék elárulják írójuk érdeklődését is. Cs.
Szabó László esszéinek három szinte állandó érdeklődési területe van: az olasz
reneszánsz, a klasszikus angol festészet és Shakespeare munkássága. Az olasz
reneszánsz iránt érzett vonzalmát nagyszabású Dante-, Michelangelo- és Leonar
do-esszéi mutatják (A megszabadított száműzött, Az öreg Michelangelo, A barlang
kutató), a klasszikus- angol festészet, kivált Turner szeretetét két nagy összefog
laló tanulmánya (Száz arany esztendő, 1760-1860, A természet én vagyok) és több
kisebb esszéje (A legnagyobb, Három esszé a művészetről), Shakespeare iránti
figyelm ét pedig egy kötetre való drámaelemzés (a többi között a Hamlet, a
Velencei kalmár, a Szentivánéji álom, a Lear király, az Athéni Timon, a Troilus
és Cressida értő magyarázata) és több tanulmány (Tévedések játéka, Aranykor a
vaskorban) igazolja. -A harmadik érdeklődési körben elhelyezkedő esszék és
tanulmányok a modern Shakespeare-interpretációk eredményeivel párhuzamo
sak, nem egyszer ezeket az eredményeket előlegezik. Mellettük további jelenté
keny irodalom és művészettörténeti esszék találhatók, Arisztophanészről (Szép
fáról még függni is szebb), Vergiliusról (A pásztorok királya), Horatiusról (A költő

háza), Byronról (A veszett lord), Victor Hugóról (A száműzött sziklája), Proustról
(Megváltás Szodomában),. T. S. Eliotról (A négy vonósnégyes), illetve Poussin-ről

(Romokba dőlt a rend), Claude Lorraine-ról (Dido királynő kikötője), Marisse-ról
(A virágok hatalma), Edvard Munch-ról (Mindennek áva van), Henry Moore-ról
(A titánok visszatérése), a 18. századi francia (Gáláns ünnep, nyaktilóval) és a 17.
századi holland művészetről (Kis nemzet nagy becsülete). Valamennyi irodalmi
és művészeti esszéje széles látókört, alapos elemző igényt és könnyed, szemléle
tes előadásmódot mutat. Cs. Szabó László érezhető biztonsággal kalandozott az
európai művelődés múltjában és jelenében, az előadás eleganciája mégsem ké
pes eltitkolni azt a személyes aggodalmát, amelyet az európai szellemiség nagy
hagyományainak jövendő sorsa iránt érzett.

Esszéíró munkásságának külön fejezetét alkotják azok a tanulmányok, ame
lyekben a magyar irodalom örökségével és kortársi eredményeivel vetett számot.
A távoli Angliából is kivételes érdeklődésselfigyelte irodalmunk életét, szeretet-
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tel hajolt nagy hagyományai, múltjának értékei fölé. Vallomásos hangú esszék
ben idézte fel az erdélyi magyar kultúra viharos megpróbáltatásait (Pro és kont
ra); illetve Zrínyi Miklós (A félhold jegyében), Petőfi Sándor (Petőfi Párizsban, De
látod amottan a téli világot) és Arany János (Aranya szabadságharc után) emlé
kezetét. A magyar költészet hétévszázados történetével három alkalommal is fog
lalkozott: először 1953-ban kiadott Magyar versek Aranytól napjainkig című

antológiájának bevezető tanulmányában tekintette át költészetünk "arany szá
zadát" 1849 és 1945 között, ezt követve 1962-ben A magyar költészet századai
címmel írt bevezetőt az Anthologie de la Poésie Hongroise című költői antológiá
hoz, majd 1972-ben Egy nép s a költészete címmel írt áttekintést a magyar költé
szet tervezett angol nyelvű gyűjteménye elé (ez ai antológia végül is nem kapott
kiadót), Egységes képet rajzolt költészetünk küzdelmes történetéről, találó sza
vakkal jellemezte alkotó egyéniségeit, a magyar irodalomtörténetírás hagyomá
nyainak megfelelően a költészetben jelölte meg a nemzeti önismeret és a törté
nelmi azonosságtudat legfontosabb letéteménvesét. Felfogása szerint a magyar
ság története tragikus kudarcok sorozata.. s költészetünk e nemzeti tragédiák
hatására alakította ki közösségi felelősségtudatát,drámai történelem- és nemzet
szemléletét, legnagyobb értékeinek tragikus hangoltságát. "Ha egy nép biztos az

-identitásában - írja Egy nép s a költészete című tanulmányában -, szinte sohase
gondol rá, ha bizonytalan, jóformán egyébbel sem foglalkozik. ki vagyok én? Mi
a magyar? Erre a kérdésre annyi ádáz szenvedélyt pazaroltak a magyarok, mint
mondjuk Oxfordban az erkölcsfilozófia vagy nyelvi logika vitáira. A népet belső

leg bizonytalanná tette rokontalansága Európa közepén, külsőleg egy sereg tör
ténelmi csapás, a maga hibájából, de balszerencse által is. ( ...) Sérült, tehát
sértett nép a magyar." Költészete ezeket a sérelmeket' fejezi ki, egyszersmind e
sérelmekért próbál elégtételt venni: versekben teremtve meg a maga teljesebb
történelmi életét.

A magyar irodalom és a magyar történelem, Cs. Szabó László felfogása szerint,
igen szorosan összefügg egymással, mint mondja: "Anonymustól napjainkig egy
szerre, egy könyvben lehetne elmondani a nemzet és irodalmának történetér."
Ezt a gondolatát fejti ki Ország és irodalom című kötetében, az imént idézett köl
tészettörténeti összefoglalás mellett azokban a tanulmányszerű ismertetésekben,
amelyeket a magyar irodalom, illetve a magyar történelem idehaza megjelent
"képeskönyveinek" szentelt (A koronatanú, Egy ország vérben áll), illetve abban
a vitairatában, amellyel aKlaniczay Tibor-Szauder József-Szabolcsi Miklós-féle
Kis magyar irodalomtörténet megállapításaival polemizál (Torz magyar irodalom
történet). A modern magyar irodalom beható ismeretéről és elemző értékelésé
nek igényéről tanúskodnak Illyés Gyulával (Illyés Gyula új versei), Németh Lász
lóval (A mintadiák), Szabó Lőrinccel (Szabó Lőrinc) és Tamási Aronnal (Háztűz
őrző istenek) foglalkozó tanulmányai. Hasonló érdeklődés nyilatkozik meg azok
ban az interjúkban, amelyeket a londoni rádió munkatársaként készített Angliá
ba látogató magyar írókkal: Illyés Gyulával, Weöres Sándorral és Pilinszky Já
nossal, ezeket a beszélgetéseket, illetve Peéry Rezső, Siklós István és Kabdebó
Tamás Cs. Szabó Lászlóval folytatott beszélgetéseit gyűjtötte egybe Két tükör
közt című kötetében. A beszélgetések során nemcsak irodalmunk kiváló képvise
lőinek egyéniségére és gondolkodására vetődik fény, hanem a modern magyar
irodalom általánosabb törekvéseire, az irodalmi élet megoldásra váró kérdéseire
is. Igen sok irodalomtörténeti ad~lék található - különösen a harmincas évek
irodalmi életéről, illetve az emigráció irodalmi mozgalmairól - önéletrajzi írá
sainak és interjúinak Hűlő árnyékban című kötetében. Még vagyunk című na
gyobb tanulmánya (a hollandiai Mikes Kelemen Kör 1976-os Nyugati magyar iro
dalom című kiadványában) az emigrációs irodalom helyzetét és törekvéseit te-
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kintette át. Hunok Nyugaton című könyve már részben útirajz, az Illyés Gyulával
közösen megtett 1946-1947-es nyugat-európai utazás személyes emlékek nyo
mán épülő krónikája, egyszersmind baráti portré a költőről, számos életrajzi
adalékkal. rmíveit érintő megfigyeléssel.

A római és párizsi utazás története Cs. Szabó László munkásságának egy to
vábbi, igen jellemző területére vezet: az útirajzok és útinaplók közé. Már koráb
ban ebben a múfajban találta meg azt az esszéformát, amely mozgékony érdeklő

désének leginkább megfelel: idehaza megjelent régebbi útirajzai után 1956-os
Téli utazás című munkája is személyes jellegű útiesszé, ezt követte az 1959-es
görögországi kalandozásokról beszámoló Halfejű pásztorbot címú "hajónapló",
az 1960-as, illetve 1964-es jordániai ("szentföldi") látogatások emlékét rögzítő

kötet, A nyomozás, végül 1963-,1968- és 1969-ből származó "itáliai útinaplóinak
s néhányesszéjének gyűjteménye,a méltán hírneves Római muzsika. Itália min
dig közel állott Cs. Szabó László szívéhez, ott töltötte számkivetésének legküzdel
mesebb első éveit, s a hideg Angliából is szívesen látogatott a déli ég alá, azon
kívül egész élete során rokonszenvet érzett "Latin-Európa" szellemi öröksége és
köznapi élete iránt. Ennek a rokonszenvnek állít emléket római naplóiban, illet
ve abban a három nagyobb esszében, amely a pásztori Vergilius, a világ zajától
elvonuló Horatius és a Szent Istvánnak királyi koronát küldő II. Szilveszter pá
p'a alakját és munkásságát rajzolja meg. A római útirajz egyszerre mutatja be. az
Orök Város antik, reneszánsz és modern arculatát, s a jelenkori úti tapasztala
tok mögöttes terében szüntelenül Pál apostol római tartózkodásának emlékeit 
idézi fel. A bibliai hivatkozásban időszerű példázat rejlik, a távoli szülőföldjéről

Itáliába utazó apostol alakja személyes értelmű példakép, s ez a szellemi külde
tés vállalásának és elvégzésének áldozatos moráljára utal. De jelképes értelme
van magánaka Városnak is, Róma az emberi egyetemesség szimbóluma, és ez az
egyetemesség lehet az otthona a hazájától távol élő számkivetettnek.

Cs. Szabó László esszéinek, s közéjük tartozó útirajzainak is megújuló for
rása a mindig változó "alkalom", természete a változatosság, a szüntelen meg
újulás, a szemléletnek' és az alakításnak az a szabadsága, amely a személyesség
nek és a tárgyszerűségnek, a tudományos alaposságnak és a rmívészi lendület
nek egyaránt szerepet ad. "Esszéimen belül - mondja az író az Alkalom círmi
válogatás előszavában - meglehetősen nagy szabadsággal keringtek líra, tanul
mány, önvallomás, gazdaságtörténet, közgazdaságtan, s politikai töltésű útirajz
atommagvai ., ." A tárgy és a módszer, a feldolgozás és az előadás gazdag válto
zatosságát következetes szemléleti egység fogja össze, pontosabban, az író azono
sulása a magyar történelemmel és kultúrával, amellyel sohasem akarta megsza
kítani az éltető összeköttetést. O maga minderről a következőket jegyezte le:
"Magyar Néző voltam a hazában, az maradtam a nagyvilágban több mint har
minc évig. Ha engem is mérlegre vetnének, ahogy hajdan tették azok a szép,
szigorú faragott angyalok megviselt templomok kapuboltjában, nem útlevelem
súlya billentené el a serpenyőt, attól meg se rezzenne, hanem Erdély s a »kűl

haza« tüzében edzett észjárásom s életem legnagyobb, mondhatom, halálos sze-
relme, a nyelv." "
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