
vagy lovagolni tanuló grófkisasszony elől, 
akit jóltáplált lovon kísér a keménydereku lovász. 

Megpróbáltuk néha lerázni a jármot. Voltak Gracchusaink, 
Spartakus, Geyer, Flórián, Dózsa s maga, a Názáreti is, 

esszéusok, husszíták, taboriták, baptisták s a Jacques Bonhom¬ 
me-ok névtelen milliói, 

akiknek porló csontjait nem őrzi siremlék 
de még hirüket-nevüket se tartja a hamis történelem. 
Voltak igaziak, akik tiszta szívvel és jót akartak, 
és voltak ravasz tülekedők, akik a váltainkon urrá akartak 

lenni. 
Amazok elbuktak a mi gyarlóságunk és a Sors kemény csapá

sai alatt, 
emezek ha győztek is, de csak bennünket győztek le. 
Ők urak lettek s mi maradtunk, amik voltunk: 
parasztok, számnélküli emberek, zavarosanyag. 

De nehéz sorsunkat ma már saját szemünkkel látjuk, 
sejtésünkben eligazít a derengő felismerés, a tiszta gondolat 
és akaratunkat a biztos törvény hite acélozza keménnyé. 

Mai magyar írók I. 

S Z A B Ó L Ő R I N C * 
Ir ta: FÜLÖP ERNŐ (Budapest) 

A M a g y a r í r ó , m a g y a r k ö n y v című könyvnapi kiadvány 
több író válaszát közli arra a körkérdésre: mit szeretne még megírni. 
Szabó Lőrinc válasza a, következő: Szeretném néhányszor versben 
megírni azt, ami velem történt. De elsősorban nyugalmat és időt sze
retnék ehhez, mert az ujságírás nagyon elvon a költészettől" Ez a pár 
sor meglehetősen tömören kifejezi a lírikus és a lira mai állapotát. A 
lírikus nem adhat és nem kívánhat mást, mint ami lényege: hogy meg
írja azt, ami vele történik. A lírai ,,attitude": önmagára-figyelés, ön
magával való fogflalkozás, „magunk szerelme" — amint azt Ady olyan 
pregnánsan kifejezte. Az epikust is kötik egyéniségének korlátai, de 
egyéniségét közvetve, tárgyakon, történéseken keresztül fejezi ki, álar
cokat vesz fel és azok mögül beszél, megteremti önmagának ellentéteit 
és nagyobb összefüggéseket tudatosít. Az epikus látásmódját a szélesség,. 
a lírikusét a mélység jellemzi: az epikus hajóra száll és a viliág sok-
sok táját olvasztja magába, a lírikus buvárruhát ölt és önmagába száll. 
Ma azonban „elmultak: Sappho napjai", kedvezőtlen az időjárás a lira 
számára és Szabó Lőrinc panaszkodik: nincs elég ideje önmagának a 
kutatására. Boldogként irigyelt a fiatal költők közt, ki ujságírásból 
fenntartja magát. Helyzete a lézengő, kenyértelen írók között ragyo
gónak mondható. De az ujságíró-író „eladja a lelkét." Az ujságírás ro
botja megzavarja tekintetét. Nem tudja kiteljesíteni az életét. Mint 
Lawrence találóan mondja: félig-kész lélek marad, nem tudja befejezni 
önmaga megszületését. Holott a mai költőnek több időre volna szüksége 
és több elmélyedési lehetőségre, mint az előző nemzedékek versfara
góinak: nehezebb a feladata. Nehéz volt Wagner után zenét szerezni: 



ugyancsak nehéz Ady után még ma is verset írni, s különösen egy éle
tet versbeszedni. Adynak megadatott, hogy mennyiségben is nagyot. al
kothasson, az egyén szerelmi, politikai, kozmikus hangulataiból sokat 
meglessen és napvilágra hozzon. Igaz, járt közben az idő és a mai élet 
arca észrevehetően megváltozott. De a problémák, a. konfliktusok még 
nem intéződtek el. A társadalom lényegében ugyanaz maradt, csak még 
szigorúbb és komorabb lett. 

A legtöbb költő magával hozza az élet szépségének és gazdag tel
jességének a látomását. Bosszul irtani: nem minden költő;, hanem min
den ember. Az aranykornak ez a viziója nem valami misztikus! élmény 
bennünk, nem platói értelemben vett anamnesis, visszaemlékezés valami 
volt másvilágra. Az, életről való eszményképünk, amelyet legmélyebb 
bensőnkben hordozunk, leganyagibb énünknek, legvalóságosabb öszttö¬ 
neinknek eredője. Az emberi anyag mozgása — a vágy, a nyomor ösz¬ 
szehuzódása és tágulása pompás izek hallucinációját, az orrunk idegei 
szagok eszményét, nemiségünk a legteljesebb gyönyörök álmait ébreszti 
bennünk. A szabadság eszméje, a természeti jog ősi gondolata ezen az 
„általános emberi" látomáson alapszik. Ezt a látomást akarjuk elérni 
életünk során. Ezért leszünk forradalmárok, vagy ellenforradalmárok, 
költők vagy uccaseprők. A költő csak abban különbözik tőlünk „hogy 
ezt a látomást ki is tudja fejezni. Ezért „szebb" a költészet, mint a va
lóság, mert a valóságot vágyott tökéletességgel itatja át. Volt-e valaha 
a vágyálmok tudatos hordozóinak rosszabb dolga, mint alapjainkban? 

Szabó Lőrinc szellemi munkás, „kuti", mint ő mondja verseiben, 
de osztályhelyzetének, osztálymeghatározottságának csak ritkán ébred 
tudatára. Mint minden tiszta ember, ő is elutasítja a környező valósá
got. A költők becsületére legyen mondva, nem tudok olyan költőről, aki 
ezt a valóságot igenelte volna. O p e r á b a i n d u l a z a u t ó című 
költeményében pillanatfelvételt ad osztályhelyzetéről: egy „isteni 
hölgy" az operába indul, de 

. . . mit ér nekem 
a hó varázsa? mit e gyönyörű est 
fehér nyugalma, mikor 
otthon hideg van 
és nincs mit enni? 

Megvillan előttünk Szabó Lőrinc szomorú intellektuel-multja: ne¬ 
velősködés gazdag gyerekek mellett, állástalanság és gyereke, akinek a 
foga vacog. I s t e n é s a h i v a t a l k ö z t cimű versében észreveszi 
„testvéreit" is, a többi dolgozót, aki robotra siet a villamoson és szoli¬ 
daritást vállal velük. És emberi együttérzés nélkül hogyan lehetett 
volna megírni A z ü d v ö z ü l t l á n y cimű verset, a proletártszerelem 
meleg apotheozisát: 

Csunya volt és piszkos és szegény volt 
mindakettő s éhes biztosan; 
sirni kellett volna a szánalomtól, 
elborzadni, hogy ilyesmi van, 
sirni kellett volna a szánalomtól, 
de mi voltunk a szánalmasak, 
mi voltunk a vakultfényü lámpák, 
holott gépek, vacogó vasak, 
míg az a két proli, mint a villany¬ 
szerkezet, mely kontaktust talált, 



titokzatos emlők tulvilági 
áramába kapcsolta magát. 

A szellemi munkás életformája azonban különbözik a fizikai mun
kásokétól. Magányosabb, munkamódszere is kizárja a tömegszerűséget, 
magárautaltabb, szervezkedésének nincsenek meg a természetes felté¬ 
telei, minden kiszolgáltatottsága ellenére közelebb érzi magát a polgár
sághoz, mint a munkássághoz, az állásfoglalás is nagyobb kockázat szá
mára, mert több a vesztenivalója. Ezért Szabó Lőrinc (kinek lelki alkata 
amugyis elsősorban szemlélődő, legalább is, amennyire verseiből kiol
vasható, kevés benne a tettvágy és „hatalom-akarat" amely egy Ady 
vagy George lényét keresztül-kasul áthatotta) nem áll a munkásság 
oldalán, de nem áll a polgárság oldalán sem. Ott áll tehát a maga egyé
niségével, az élet teljességéről alkotott eszményével és nem tudja, mit 
csináljon vele. Mert egy egyéniség számára nem lehet egyetlen életcél, 
hogy ezt az egyéniséget fürkésszük. Az egyéniség semmi, bomlás és 
üresség csupán, ha nem kap elég tartalmat, emészteni valót. Ez az 
egyéniség céltalanul botorkál, ha rejtett látomását az életről nem tudja 
megvalósítani, sőt társadalmi célt, megoldást, vezérfonalat sem kap, 
amelynek 'Segítségével víziója felé haladhat. Az embernek és így a 
költőnek vallásra, vagy a valláshoz hasonlóan egyetemes modernebb 
világképre, világszemléletre van szüksége, hogy egyensulya legyen. A 
19. század óta a polgári költészet alaphangja a tragikus spleen, kétség
beesés és életuntság, amelyet: főleg azzal magyarázhatunk, hogy hiány
zik az a rögzített szemlélet, amelybe egyéni életük hullámverései al
kalmából belekapaszkodhatnának. Ez a spleen nálunk Vajdával és Re¬ 
viczkyvel kezdődik és Adyn, Babitson és Tóth Árpádon keresztül Szabó 
Lőrincig terjed. 

Szabó Lőrinc verskötetében fejlődés is van. A szemlélettől az ön
elemzésen keresztül eljut a rezignációig. Egységet azonban a fejlődés¬ 
ben az alaphang: a spleen képviselt Első kötetének legtöbb verse csupa 
kép, csupa érzékiség, az egyéniségnek a természetben való feloldása. 
R e g g e l című versében például: 

nem is magunkat, nem idegeinket 
érezzük zsongani: oly mély gyönyörré 
sűrűsödik az élet, hogy ilyenkor 
hajam az erdő ruganyos hajával 
összefolyik, karom ölelve nő a 
kék láthatárba, mellem eke vérzi, 
hangom a szél dala és az örök Nap 
az én szemeimből nevet a földre. 

Ezek a sorok az „új pogányságra" ébredt, újjászületett' ember koz
mikus érzésének a kifejezői is lehetnének. Elszigetelten azok is. De be
állítva Szabó Lőrinc oeuvre-jébe másként fest a helyzet: nem ujjászü
letésről van itt szó, hanem menekülésről és annak a bizonyos „látomás¬ 
nak" elképzeléséről. Mert csak egy oldalt kell lapoznunk s ezt olvassuk: 
,,Mond barátom: ér-e valamit (egyik napból másikba halva lassan) meg
érni s észrevétlen elrohadni?" Ez a legteljesebb spleen: az élet értel¬ 
metlenségének tudata. A két életérzés egymás dialektikus, egymást fel¬ 
tételező ellenpártja. Az újjászületett ember, akiben a „látomás" és „va
lóság" szintézise majd megvalósul, messze századok boldog embere nem 
elmélkedik majd a saját rohadásáról és a természettel való egységét 
valószínűleg észre sem veszi, annyira természetes lesz majd. Szabó Lő¬ 



rinc azért ír olyan remek hasonlatokat és képeket a természetről, mert 
tehernek érzi önmagát, mert az életről alkotott eszményének, a tökéle
tességnek jobban megfelel a természet kiegyensulyozott, nyugalmas 
léte, mint a saját zaklatott, modern, forrongó egyénisége. S z é l c s e n d 
cimű versében testvéreinek nevezi a tavaszt és a dobogó földet és 
irigyli boldog nyugalmukat. Az állati élet problémátlan vegetációját 
irigyli: a problémátlanság megkivánásával a tudat Nirvájánák vágyá¬ 
val zeng ki E s t e cimű verse is e gyönyörű sorokban: 

. . . Épp ott mennek a 
jámbor tehénkék meg a vén bika 
nézd csak: időnkint hogy megrázza ringó 
nehéz szarvát és nagy sötét heréit. 

A „Kalibán"-ban ez a gondolatmenet a civilizáció és az állatiság, 
a város és az őstermészet ellentétének megállapításához vezeti. A mo
dern polgári szellemiséget erősen jellemzi ez az út: a vizzel együtt ki
öntik a gyereket is, az elfajult civilizációban megutálják és elvetik a 
civilizáció megváltoztatható tartalmát is. Ez az életérzés sugalta a 
S z é n á s s z e k é r cimű verset, mely Szabó legremekebb versei közül 
való: a városon áthaladó szénásszekér a város fölé, a város helyébe nö
vekvő őstermészet: vizióját kelti benne. A városban rabnak érzi magát: 
„a pénz s a város vasra vert" (Elvesztett vigasz) s A s z ö r n y e t e g 
v á r o s á b a n a bérpalotát, amelyben él, óriási, halott, kőkoponyának 
látja, amely megőrli az emberek életét, s melynek láttára a belső hang, 
a sokratesi daimonion azt sugalja neki, hogy meneküljön a szabadba 
a multtól, építsen új várost, idézzen, új istent Az „Untergang" hangulat 
magyar utánérzése, vagy helyesebben együttérzése ez: a civilizáció 
menthetetlenül romlott és halálraitélt, le kell rombolni és újat kell 
kezdeni. Más szempontból is érdekes ez a nagyszabásu vers: a halálra¬ 
itéltség tragikus látomását könnyed, chansonszerü formában mondja 
el. Mintha inkább játszana a gondolattal, semmint komolyan venné. 
Érdekes, modern disszonancia! 

A következő kötetek nyelve elvontabb, sokkal kevésbé tömör, kép¬ 
dus és földszagú, mint az elsőké. Nem igen fordulnak elő bennük ilyen 
képek, mint: meztelen tölgyek izma,állatszagú erdő, tömzsi tücskök, 
aratók bőtorkú dalai, kormosderekú bikák stb. A „Fény, fény, fény" c. 
kötet verseiben (pld. Kisértetek), fellobog még a kozmikus világérzés, 
a világgal való monista egybeolvadás. Ódát ír a genovai kikötőhöz és 
átérzi a pénz és kereskedelem hatalmas erejét (Mintha a Kiáltványnak 
a polgárság szerepéről irt lendületes sorait szedte volna versbe.) Ez a 
kötet a „Sátán műremekeivel" együtt átmenetet alkot költészete ujabb 
fázisához. Mintha egyénisége válságba jutott volna: Ady-reminiszcen¬ 
ciákkal találkozunk, amelyek ennél, a nagy önkritikával rendelkező köl
tőnél ritkaságszámba mennek. (Háború után, Akkor se vagy akkor). 
Tulzottan ideges szenvedély' (Mérget, revolvert) és a „megsemmisülés 
kimondhatatlan gyönyörének" vágya közt ingadozik. „Te meg a világ" 
c. kötetével kezdődik az önelemzés periódusa. 

Mit talál önmagában? Halálfélelmet. Magányosságot Álmokat. 
Önelemzést. Nagyon keveset. Gazdag, újjászületett emberséget? — Nem. 
Amit most mondunk, nem műkritika: és nem is Szabó Lőrinc embersé
gének kritikája, hanem a mai társadalom emberének kritikája. Szabó 
Lőrinc ezekben a verseiben vitatkozni próbál. Valaki láthatatlan ellen
félnek igyekszik bizonygatni, hogy igenis „nem hallgat", igenis „ma
gát énekli" és „magány vagyok" és „ideje volna végre már megszöknöm 



közületek" és természetesen „tengerbe, magunkba, vissza" szökni. Én azt 
hiszem, nem mással vitatkozik, hanem sajátmagával, aki nem akarja, 
nem tudja elhinni neki, hogy ez szép és jó élet, ez az emberi szolidari
tás, céltudatosság és hit nélküli élet. 

. . . Ott 
még rémlik valami elhagyott 
nagy és szabad álom, ahogy 
anyánk, a végtelen 
tenger emlékként, könnyeink 
s vérünk savában megjelent. 

Szabó Lőrinc eleinte a természetiben kereste az élet eszményét, az
után önmagába nyult érte. Holott ez az eszmény nem található fel sem 
a természetben, sem az egyénben. Az egyénben adva van, mint hajtó
erő, délibáb, amelyet kergetni kell, amelyet emberi azaz társadalmi 
uton lehet megvalósítani. Az eszmény önmagában, valóságtartalom, 
legalább is jövőbevetett reménység és hit nélküli nulla. 

Szabó Lőrinc önelemzése rezignációba torkol. K ü l ö n b é k e c. ra
gyogó versében fejezi ki legtömörebben ezt a:z életérzést!: az élet po
csék, aljas, szerencse, hogy minden rosszaságát nem egyszerre tapasz
talta. Igy különbékét köt a semmivel, mint mondja, sztoikusan éli a 
maga életét, háborúban verset ír, — a sztoicizmus mellett az epikureiz¬ 
must sem veti meg és a pillanatot: is élvezi, ha az élvezhető — és elér
kezett a gyerekhez, a gyermeki lét szeretetéhez. Ez a mai Szabó Lő
rinc. Ami a maga életét illeti, keserűség, lemondás, rezignáció. Jobbik 
énjét a gyermekébe vetíti. A gyermek tiszta, érintetlen. Látomása még 
nem foszlott szét a világ káotikus és durva fényénél. Még csupa lehe
tőség. A rezignáció, és optimizmus keveréke teszi olyan fanyar-édessé 
és felejthetetlenné a kötet utolsó versének könnyed sorait: a téli táj
ban egy kis madár, a Nyitnikék hármat dalol: 

Nyitni kék, fütyüli, 
nyitni kék, 
szívnek és tavasznak 
nyitni kék. 

Nyitni, de — nyitni, de — 
nyitni kék! 
Fütyülöm én is 
énekét . s. i . t. 

Szabó Lőrinc költőink közül egyike a legnagyobb formaművészek
nek. Baudelairen, Omar Khájjámen stb. edzette verskészségét, Különö
sen legujabb verseiben elkápráztat sorainak természetesen, szinte min
den erőlködés nélkül történő folyamatával!. Feltétlen őszintesége miatt 
megérdemli, hogy állandóan nyilvántartsuk: az ő konfliktusaiban az 
önmagában meghasonlott polgári, illetve kispolgári életforma konflik
tusai, kérdései tárulnak elénk. Az pedig, hogy Szabó Lőrinc rezignáció¬ 
ját megujult hit és tevékenyebb szellemiség váltja-e fel, nem annyira 
Szabó Lőrincen mulik immár, mint az őt alakító, befolyásoló, benne 
tükröződő magyar társadalmi életen. 

* Szabó Lőrinc: V á l o g a t o t t v e r s e i . Uj irók kiadása, 1934, 


