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I. A kutatás tárgya, kitűzött célja 

 

Szabó Lőrinc prózai életműve az elmúlt esztendők szövegkiadásainak köszönhetően 

mára csaknem teljes körűen hozzáférhetővé vált. Kutatásom tárgya az a publicisztikai írásait 

valamint irodalmi tárgyú esszéit, előadásait magába foglaló szövegkorpusz, melyet két 

egységben, 2003-ban és 2013-ban rendezhettem sajtó alá. 

Dolgozatom példáin keresztül arra keresem a választ, milyen egyedülálló értékei 

vannak e vizsgált szövegegységnek, és hogyan korszakolható a prózaírói életmű. 

A gyermek- és ifjúkori emlékek fölelevenítése, rögzítése, az öndokumentálás, az 

életregény megírásának gondolatával társul. Már 1927-ben született tárcanovelláiban 

megjelennek a későbbi „lírai életregény” a Tücsökzene egyes elemei. Az ötletek, 

verskezdemények, újságírói riportok, tárcák lejegyzésében gyorsírástudását kamatoztatta. A 

benyomások, szavak hiteles megőrzése és a pontos tükrözés szándéka alkotói munkáját 

meghatározta.  

Ennek a hiteles rögzítésnek volt gyakorlati eszköze gyorsírástudása, amellyel 

versötletei, élményei, de a napilapok számára készített riportok, tudósítások lejegyzésében is 

nagy segítségére volt.  

Szabó Lőrinc 1921 és 1944 között megjelent publicisztikáját, elemző prózáját és 

nyilvános szerepléseit tekintve a legtermékenyebb esztendőket élte. Dolgozatomban sorra 

veszem jellegzetes műfajait, témáit és fórumait. A szépirodalom és a publicisztika határán 

mozgó tárcanovelláiban és esszéiben gyakran megfigyelhető az elbeszélő forma drámai és a 

líra jegyekkel való ötvözése, szeret a monológ helyett dialógusokban megszólalni. Ez a 

dialogicitás is kapcsolódik a nyilvánosság fórumaihoz, a közönséggel való minél 

közvetlenebb kontaktus megteremtéséhez. 

A különféle társaságok, irodalmi rendezvények, szabadegyetem mellett Szabó Lőrinc a 

rádiónak is visszatérő előadó volt 1934-től, első megjelenésétől 1944 végéig, míg élete utolsó 

esztendeire újra visszanyerhette a nyilvánosságot. Tematikus versműsorai, kötött idejéhez 

pontosan kimért miniesszéi a népművelés szórakoztató műfajává váltak. 

2013-ban, az Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák c. kötet megjelenése idején 

még csak tudtuk, hogy létezik Szabó Lőrinc első berlini előadásának magyar nyelvű kézirata. 



2014-ben került elő az a kéziratcsomag, amelynek részeként közel húsz esztendő után ez a 

kézirat is napvilágra került. Itt közlöm a korábbi publikálásához (1994) képest javított 

szövegét és kéziratmásolatát, amelyből a német nyelven 1941-ben megjelent tanulmánya 

eredeztethető. A változatok egybevetése ezt követően megnyithatja az utat a további filológiai 

és irodalomtörténeti vizsgálatok előtt. 

A verseiből ismert átírás, újraírás gyakorlata prózai munkáiban is kimutatható. 

Szövegváltozatok, ismétlődő motívumok, témák egész művészetét behálózzák. Ennek 

ösztönző okait és az átírás típusait veszem sorra dolgozatom befejező részében.  

Értekezésem Szabó Lőrincet kevéssé ismert, ám sokrétű prózaírói oldaláról mutatja be. 

A költői, műfordítói, újságírói, esszéista és szerkesztői tevékenységet ötvöző alkotó műhelye 

tárul fel előttünk, s ezek egymást megtermékenyítő kölcsönhatására derül fény. A költő és a 

kritikus, a szerkesztő, a műfordító, az előadó, az utazó vagy az emlékező szemléletmódja, 

gyakorlati tapasztalatai egymást termékenyítő hatásaként írói értékrendszere változásainak 

megértéséhez kerülhetünk közelebb.  

Célom, hogy Szabó Lőrinc sokrétű prózaírói tevékenységét a dolgozatomban 

felsorakoztatott példákon keresztül és az életúttal való összefüggésben megvilágítsam, egyben 

a szövegkorpuszban rejlő hiánypótló kutatások lehetőségére felhívjam a figyelmet. 

 

II. Az elvégzett vizsgálatok; a források feltárása, felhasználása , a kutatásban 

alkalmazott módszerek, módszertan 

 

Szabó Lőrinc életművének filológiai feltárása Kabdebó Lóránt nevéhez fűződik, vizsgálatai, 

mongoráfiái, és a Szabó Lőrinc Kutatóhely munkatársaival közzétett szövegkiadások 

meghatározó módon segítik a kutató munkáját. A több mint ötszáz szöveget tartalmazó három 

gyűjteményes kötete a legkülönbözőbb, látszólag a költészeten kívül eső műfajokat fedi le: 

napi- és hetilapok hasábjain megjelent publicisztikáját (kritikáit, tárcáit, riportjait, 

útijegyzeteit); különböző alkalmakra és felkérésekre készült előadásait, beszédeit, verses 

összeállításait; az antológiák és műfordításkötetek mellé írt esszéit; valamint naplóit, 

jegyzeteit, nyilatkozatait és a vele készült interjúkat. 

2000-ben, kutatásom kezdetén még a korábbi legteljesebb szövegkiadásra, valamint az 

új egységekben közgyűjteményekbe került, javarészt még ismeretlen kézirategyüttesre kellett 



koncentrálni. Ezért az első lépés a szövegek gyűjtése, a szövegforrások feltárása volt. A 

munkát, mely egyben hasznos tanulási folyamat is volt, nehezítette a név nélkül vagy 

rövidítéssel közölt és kéziratos változatban már nem hozzáférhető cikkek megtalálása és 

beazonosítása. Szerencsés módon az ezt követő időszakban több részletben egészült ki a 

közgyűjteményben őrzött kéziratos hagyaték, így indulhatott meg Szabó Lőrinc még javarészt 

publikálatlan prózai munkáinak összegyűjtése, majd közlése.  

Szövegkritikai kutatásokat folytatva a Szabó Lőrinc hagyatékában található 

szövegváltozatok megállapítására volt elsődlegesen szükség, emellett hivatkozásai vagy 

egyéb nyomok alapján több, korábban nem publikált apró cikket sikerült beazonosítani. A 

variánsok közlésénél az ultima manus elvét érvényesítettem, ugyanakkor a jegyzetekben 

érzékeltettem az értelmi eltéréseket. A kollacionálás és a keletkezéstörténetek fölfejtése 

közben egyre jobban megismerhettem e szövegkorpusz egységeit, kapcsolatokat.  

2003-ban részben ezen szövegekből állítottam össze a Szabó Lőrinc: Emlékezések és 

publicisztikai írások című kötetet (Osiris Kiadó, Osiris Klasszikusok-sorozat). Közben az 

MTA Könyvtára Kézirattárába újabb hagyatékegység került be, ahol folytatni lehetett a 

szövegek kutatását és gyűjtését. A teljes prózai hagyaték ekkor még beláthatatlan méretű volt, 

ennek köszönhetően vált fő kutatási területemmé vált Szabó Lőrinc publicisztikájának, 

esszéinek, kritikáinak filológiai feltárása. 

Alapvető segítséget jelentett, hogy anyaintézetem, a Petőfi Irodalmi Múzeum 

Médiatárának interjúfelvételeire is támaszkodhattam, ahol Kabdebó Lóránt hetvenes évekbeli 

gyűjtése és munkája nyomán több forrásértékű beszélgetés megtalálható Szabó Lőrinc 

írótársaival, hozzátartozóival és ahol hozzáférhető Tóbiás Áron 1956-os Szabó Lőrinc-

interjúja.  

Kutatásom során a szövegek feltárásához, keletkezéstörténeteik rekonstruálásához a 

helyi könyvtári, kézirattári segédleteken (bibliográfiák, repertóriumok, kézikönyvek) kívül 

felhasználtam az internetes archívumok (krk.szabolorinc), digitális adatbázisok (matarka, 

adtplus.arcanum), internetes szöveggyűjtemények, (dia.pim, mek.oszk), és online katalógusok 

(opac.pim.hu, nektar2oszk) kereshető tartalmát is. 

 

III. A kutatás eredményeinek rövid összefoglalása, további lehetőségek 

 



Kutatásaim során hangsúlyossá vált Szabó Lőrinc gyorsírástudása. Gyakorlatilag 

mindennapi életének részévé vált a jegyzetelés, gyakorlás, barátai is megemlítik a 

beszélgetések közben a levegőbe vagy a kávéházi márványasztalra sztenografáló írót, ő maga 

is többször hangsúlyozza, gyorsírásának köszönheti az újságírói állását Az Est-lapoknál. 

Nemcsak verskezdeményeit, fordításait tudta a segítségével rögzíteni, hanem riportjai, 

tudósításai, útirajzai és előadásai jegyzeteit is.  

Szabó Lőrinc publicisztikai írásainak témáit vizsgálva szembetűnik, hogy már a 

húszas évek közepén megjelenő tárcanovelláiban találkozhatunk a későbbi Tücsökzene 

szüzséje, a kisgyermek- és a diákkor helyszínei, szereplői, maradandó élményei köré szőtt 

személyes történeteivel. Ezek mintegy előkészítik az 1945 augusztusában kiáradó 

versfolyamot. 

Szabó Lőrinc missziónak, „kultúrmunkának” tekintette nyilvános szerepléseit, ezek 

közül a korábban nem ismert vagy kevésbé föltárt rádióelőadásai bemutatására vállalkoztam. 

Fölismerve a rádió irodalmat népszerűsítő szerepét, rádióelőadásait is egyfajta iskolán kívüli 

népművelésnek fogta fel, ami jól illeszkedett tanító alkatához. Autográf javítású 

műsorszövegeit, a korabeli napilapok rádióprogramjait és levelezését tanulmányozva 

megállapítható, hogy 1933 és 1944 között, több mint nyolcvan alkalommal közreműködött 

rádióműsorokban személyesen vagy a versei, fordításai révén.  

Hagyatékában közel negyven rádióelőadás-kéziratát sikerült beazonosítani, melyek 

között verselemzés, irodalomtörténeti félóra, emlékezés, magyar és külföldi klasszikusoktól 

összeállított verscsokor maradt fönn. Fő műfaja az esszéisztikus bevezetőkkel ellátott versekre 

építő tematikus összeállítás volt, melyeket a rádióprogram kötött idejéhez igazodva, nagy 

gyakorlottsággal szerkesztett meg. Ilyen, a műfordításaiból válogató műsora volt pl. a 

Tragikus szerelmek, A cinkétől a faunig, a Tündérmosoly vagy a Shakespeare és lírikus 

versenytársai, közülük többet folyóiratokban is publikált a rádiós megjelenéssel 

párhuzamosan. Ezek az egy-egy fogalom köré épülő versközpontú műsorok befolyásolhatták 

az Örök Barátaink műfordításkötetének szerkezeti kialakításában is; a költemények szerzőit 

vagy a vers szituációját ismertető kommentárjai pedig az Örök Barátaink költőit bemutató, 

értékelő jegyzeteivel mutatnak rokonságot. Kutatásaim megerősítik azon feltevésemet, hogy 

ez az ismeretterjesztő és a tudományos előadás közt elhelyezkedő, ugyanakkor véleményét, 

értékítéletét is tükröző, az esszé és a konferansz keverékéből gyúrt sajátos megszólalási mód 

Szabó Lőrinc egyik jellegzetes műfaja lett a harmincas‒negyvenes években. 



Prózai munkái egyedisége, újszerűsége nemcsak érzékletes leírásaiban, közvetlen 

hangú, kíváncsi riportjaiban mutatható ki, de nyelvében is kereshető. Amikor költészetről ír, 

legyen az kritika vagy hosszabb lélegzetű elemzés nyelve egyszerre tudományosan pontos, 

minuciózus, és egyszerre szabatos, bátor és költői. Új szókapcsolatokat hozott létre: mint pl. 

„hangsúlybekapcsló ritmika”, „emlékkönyvi idealizmus”, vagy „hullámzsongató technika”; 

„kézzelfogható halhatatlanság” (Tóth Árpádról) „a Fáradtság Verlaine-je” (Juhász Gyula) „a 

legnagyobb kritikai nemesség” (Babits Mihály) Műelemzésein keresztül – mint egy 

mikroszkóp lencséjén át – feltárulnak a vers atomjai, részletei. Ugyanakkor a filológia 

aprómunkától sem idegenkedett: pl. nagy gondossággal dolgozott Tóth Árpád összes versei 

kiadásán a szövegfeltárástól és a kézírás- és gyorsírásfejtéstől egészen a szerkesztésig.  

Az átírás, újraírás prózájában betöltött funkciójára kerestem példákon keresztül a 

választ, hogy vajon a hírlap- és esszéíró Szabó Lőrincet hasonló törekvés vezette-e az 

átírásban, mint az költői módszerében is megfigyelhető volt. A fenti példák azonban, úgy 

vélem, sokkal inkább szerkesztői gyakorlatát igazolják, mintsem a korai verseit átíró költői 

szándékot.  

Dolgozatomban a Szabó Lőrinc esszéiben, publicisztikai írásaiban visszatérő témákat 

járom körül versei, levelezése, verskommentárjai és naplószerű feljegyezései bevonásával. 

Vizsgálataim igazolják, hogy teljes életművét átszövik ezek az általa több műfajban rögzített 

motívumok. Együttes olvasatuk új, gazdagabb értelmezését teszi lehetővé szépirodalommá 

formált emlékeinek. 

Megállapítható, hogy tárcanovellái, útirajzai közül több az önéletrajzi ihletésű versei 

előzményének vagy párjának tekinthető, személyes hangú útirajzai, emlékezései, több ízben 

irodalmi fórumokon hangoztatott verstani elvei írói műhelye gazdagságát bizonyítják. 

Reményeim szerint az elemzések révén sikerül ráirányítani a figyelmet Szabó Lőrinc 

prózai életművére, e „színgazdag kötelesség”-re, s megvilágítani e szövegkorpusznak a 

verseivel és műfordításaival alkotott egységét, a köztük létező kölcsönhatást.  

A dolgozatomban csak néhány példán keresztül vizsgált alkotói elvei és 

költészetfelfogása további komplex kutatását segítheti kritikái, esszéi, írótársainak szóló 

levelei párhuzamos olvasta és verseivel való egybevetése. Külön érdemes lehet kritikáit a 

nemzedéktársakéval egybevetni, értékelni; megvilágítani prózai életműve helyét a korszak 

irodalmában. 



Ugyancsak elemzést kíván alkalmi jellegű írásainak összehasonlítása olyan írótársai 

teljesítményével, stílusával, mint Kosztolányi vagy Tóth Árpád. 

Az itt felállított átírás-tipológia ugyancsak további vizsgálatok szükségességét veti fel, 

különösen a műnemek közti átjárás, az intertextualitás és a vándormotívumok funkciójának, 

helyiértékének megállapításában. 
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