
Fontos könyv, felkavaró olvasmány, mely
már a szerző tervezte borítókép komor esztéti
kájával (a lepke mint lélekjelkép központi alak
zatával) megszólítja az olvasót. Azután pedig,
az olvasás végeztével, úgy hagyja magára, hogy
nem hagyja el mégsem. A következő olvasásig
(olvasatig) bizonyosan nem. (Kalligram, Po
zsony, 2006)

HALMAJ TAMÁS

KABDEBÓ LÓRÁNT: SZABÓ LŐRINC
"PERE"

A 20. század egyik legnagyobb magyar költőjé

vel és műfordítójával szembesülve elsősorban

Kabdebó Lóránt monográfiáira és róla szóló
egyéb kötetire gondolhatunk, és természetesen
Rába György megvilágító kismonográfiájára.
Kabdebó példamutató alapossággal és beleér
zéssel dolgozta föl kedves írója életét és költé
szetét, s most újra, immár az irodalomtudo
mány új nézőpontját is kamatoztatva ismeretlen
adatokat földolgozva és publikálva száll perbe
méltó elismertetésért.

Perelni kell Szabó Lőrincért, mint Kabdebó
Lóránt kötetének címe sugallja? Igaza van a
szerzőnek, hosszú időnek kellett eltelnie, míg ő

és társai megrajzolták a költő arcképét. Szabó
Lőrincről ugyanis többnyire hallgatni volt szo
kás, s ennek az volt a magyarázata, hogy jobb
oldali rokonszenve miatt meglehetősen sok
problémája volt az 1945 utáni hatalommal. Iró
társai - mint a kötetben közölt dokumentu
mok bizonyítják - pillanatig sem kételkedtek
költői nagyságában és emberi tisztességében,
ám jogosan tették szóvá némely politikai gesz
tusát, amelyek az igazoló bizottságnak is szemet
szúrtak. Kabdebó Lóránt teljes joggal figyel
meztet: a költő állásfoglalását, koráról kialakí
tott magánvéleményét sosem méltányos egy-két
verséből kikövetkeztetni, hitelesen csak egy bi
zonyos történelmi háttérben született kötetek
vallhatnak az író politikai, világnézeti helyzet
értékeléséről. s ebben a meggyőződésében Sza
bó Lőrinc önvallomására támaszkodhat. A so
kat támadott költő 1944 januárjában megjelent
Misztikus párbeszéd nem a jobboldali eszmék rej
tett dicsérete, hanem hittevés a szeretet és béke
eszményei mellett: "mit mondanál ma, kik hoz
zád esengenek, / mit a szenvedő, szörnyű em
bereknek? / / - Düh s megvetés töltené szí
vernet, / de azt mondanám: Béke veletek! / / 
Ha szellem volnál, bölcs jó, de hitetlen? / 
Akkor is, hogy: Hiszek a szeretetben! - Ha
Mindenható, szólnál, hogy: Elég? / - Csak ön
kéntes megtérés tetszenék."
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A könyv egymásra épülő, igen gazdagon
adatolt fejezetei egyebek mellett Szabó Lőrinc

"megtérését" is bemutatják. Természetesen nem
a materialista hívővé válásának folyamatát, so
sem lett "hívő" a szó közhasznú értelmében, de
valamiképp a hajdani lázadó megkötötte "kü
lőnbékéjét" a világgal. Ebben a kiegyezésben az
a meggyőződése is támogatta, hogy a "zsar
nokság mindig ostoba", s ez lehet a figyelmes
értelem reménysége. Ígyalakíthatta ki a világon
felülemelkedés röptető élményét, s mondhatta
el az antik bölcselővel: "Csak a derű óráit szá
molom."

Ez azonban már a vég. A Varázsfuvoiaból
áradó humanizmus, a jó győzelmének nagysza
bású megjelenítése a pálya lezárása volt. E pá
lyát mutatja be hatalmas anyagra támaszkodva,
hőse iránt kimutatott megértő szeretettel Kab
debó Lóránt. Monográfiája minden elismerést
megérdemel, Szabó Lőrinc védőügyvédjeként

tulajdonképpen ő lett, aki győzelemre vitte az
évtizedekig húzódó méltatlan pert. (Argumen
tum, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZÁVAI DOROTTYA: BŰN ÉS
IMÁDSÁG. A Pilinszky-líra camus-i és
kafkai szöveghagyományáról

Pilinszky János költeményeinek befogadásában
a vallásos-szakrális pozícióból kérdező értelme
zői magatartás különösen produktívnak bizo
nyul, hiszen a Pilinszky-líra olyan sajátos gon
dolati költészetnek mutatkozik, melyet Szávai
Dorottya meglátása szerint a metafizikai, illetve
misztikus tradíció integrálásaként tarthatunk
számon. A szerző ennek értelmében a Pilinsz
ky-líra vallásos-szakrális horizontjának két leg
alapvetöbb metaforáját, a költői beszédmód
egészét meghatározó bűn kérdését, valamint az
imádság alakzatát vizsgálja. Bűn és imádság egy
másba fonódó alakzata elsősorban nem temati
kus szinten, hanem sokkal inkább poétikai vo
natkozásai miatt válik az életmű központi tró
pusává. A lírai életmű váltásai Pilinszky bűn- és
létfogalmának átalakulásával párhuzamosan
történnek: a korai versekben a bűn még a költői

szubjektumhoz köthető, a Harmadnaponban azon
ban már a szubjektumon túlmutató egyetemes
bűntapasztalataz uralkodó, míg a Végkifejlet és
a Kráier verseiben a "szubjektummentes bűnta

pasztalás személytelenje" válik meghatározóvá.
A költő bűnfelfogásában tehát egyfelől az egyén
felelőssége, másfelől a rossz kompassiószerűel
szenvedése jut érvényre, mely a jóbi szituáció
újragondolásához vezet. A bűntapasztalatból


