DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
(PhD)

MERÉNYI HAJNALKA
Emigráció és emigráns lét – az idegenség ábrázolása
Cs. Szabó László írásaiban

Irodalomtudományi Doktori Iskola
A legújabb magyar irodalom doktori program
Témavezető: Rónay László

Budapest, 2005.

1. Az értekezés témájának meghatározása; feltevések
A nyugati magyar irodalom alkotói közül – most
csak az 1947—49-ben emigráló prózaírókról szólva –
mind ez ideig elsősorban Márai Sándor életművének
szentelt kiemelt figyelmet a szakirodalmi kutatás,
valamint Ferdinandy György életéről-munkásságáról
jelent meg monográfia. Cs. Szabó László, aki az idén
lenne százéves, a nyugati magyar irodalom legjelentősebb
alakjai közé tartozik, bár nem a legnagyobb írók közül
való, inkább esszéíróként és irodalomszervezőként tartjuk
számon. Hogy mégis az ő írásait választottuk az értekezés
anyagául, azt főképpen Cs. Szabó sajátos életpályája
indokolja.
Az emigrációs tapasztalatoknak, az idegenségnek
a megörökítése a nyugati magyar irodalom lehetőségei –
és egyes megközelítések szerint: feladatai – közé tartozik.
Ilyen szempontból ígérkezik érdekesnek Cs. Szabó írásait
vizsgálni, azét az íróét, aki magát kétszeres emigránsnak
érezte, az erdélyi gyermekkor után száműzetésként élve
meg a budapesti ifjúkort és a fiatal felnőtt éveket. Az ő
írásaiban már az 1930-as években megjelenik annak a
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felismerése, hogy az ember a sajátjai között is lehet
idegen, a hazájában. Ez a tapasztalat tette Cs. Szabót
különösen hangolttá a sajátosan 20. századi életérzésnek,
az

idegenségnek,

az

elidegenedésnek

a

fokozott

megélésére.
Az

értekezés

ennek

a

korán

megjelenő

motívumnak a meglétét, sorsát, változásait kutatja az írói
életmű egészében. Tétele, hogy az emigráció, az emigráns
lét, az idegenség gondolati-tapasztalati megjelenítése
végigkíséri Cs. Szabó teljes alkotói pályáját, jellemzi
minden műfaját, az időben sajátos változásokat mutatva.

2. Az értekezés anyaga; a feldolgozás módja, módszere

A kutatás felöleli Cs. Szabó László valamennyi
munkáját (az Angliában írt hangjátékok kivételével).
Esztétikai

ítélet

nélkül,

csupán

az

idegenség

motívumának meglétét keresve vizsgáltuk az írásokat, így
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az értekezésben szerepelnek Cs. Szabó novellái és (az
1948 utáni pályaszakasz fejezetei közt) a versek is.
Külön elemeztük az 1948 előtti írásokat (a
Nyugatban,

a Magyar

megjelenteket),

valamint

Csillagban
külön

és
az

a

kötetben

emigrációban

keletkezetteket (elsősorban azokat, amelyek NyugatEurópában vagy Magyarországon kötetben megjelentek).
Az írások összeállításában az 1981 előtti időszakra
vonatkozóan Czigány Lóránt bibliográfiájára (In: Cs.
Szabó László: Hűlő árnyékban) támaszkodtunk.
Az értekezés második részében Cs. Szabó László
mellett a nyugati magyar irodalom más alkotói is helyet
kaptak: a teljesség igénye nélkül elsősorban Márai Sándor
és Domahidy András regényeit és az utóbbi író novelláit
vizsgáltuk, hogy a Cs. Szabó-írások szövegkörnyezetét,
esetleges párhuzamait érzékeltessük.
Szakirodalmi háttérként – elsősorban a nyugati
magyar irodalomról szóló megállapítások estében –
Béládi Miklós, Pomogáts Béla és Rónay László könyve,
A nyugati magyar irodalom története 1945 után szolgált;
az értekezés nagyobb részében néhány résztémát érintő
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kisebb tanulmány mellett saját motívum-elemzésünkre
támaszkodtunk.

3. Az értekezés következtetései
Cs. Szabó László írásait 1930-tól az 1986-ban
posztumusz megjelent Görögökről című esszékötetig
végigolvasva és elemző figyelemmel követve bizonyítva
látjuk, hogy a száműzöttség és az idegenség gondolata,
ezek ábrázolása mindig visszatérően jelen van a Cs.
Szabó-i pályán. A puszta jelenlét megmutatásán túl az
érdekesebb

tanulság

a

motívum

változásának

a

megfigyelése. Az első pályaszakaszban (1930—1948) a
száműzöttség még csak egy a sokféle téma közül, amely
ugyan érezhetően kedves Cs. Szabó számára, de egyelőre
nem több gondolatkísérletnél, és – ennek megfelelően –
inkább az esszékben fordul elő. Megkerülhetetlen
valóságnak csak az 1948-as életforduló után bizonyul,
innen

visszanézve

tűnik

a

korábbi

témaválasztás

sorsszerűnek. A kétszeres emigránsi élettapasztalat nem
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csupán azt eredményezi, hogy az idegenség a személyes
élményeket közvetlenebbül megörökítő novellákban és a
versekben is megjelenik, hanem hozzásegíti az írót ahhoz
is,

hogy

a

saját

sorstól

elvonatkoztatott,

tágabb

emigráció-felfogást fogalmazzon meg a maga számára,
elsősorban az önéletrajzi jellegű írásaiban.
Összegezve úgy látjuk, hogy az idegenség
motívuma, az emigránsi tapasztalatok megörökítésének
mikéntje egyike lehet azoknak a kapcsolódási pontoknak,
amelyek Cs. Szabót a nyugati magyar irodalom
legkiemelkedőbb

alkotóival

–

Márai

Sándorral,

Domahidy Andrással, Ferdinandy Györggyel –, az ő
életművükkel összekötik, és ezáltal nevét és írásai egy
részét irodalmi tudatunkba emelhetik.
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