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Szabó Lőrinc

metafizikai távlatai
"Nem ismerek szebb szabadgondolkozást, mint az Istennel való
nyugtalan és kritikus foglalkozást" - írja Ady Az Isten az irodalom
ban című cikkében. Szabó Lőrinc egy könyvet és egy részletes ta
nulmányt szentel a húszas évek második felében Ady vallásos köl
tészetének: A Sion-hegy alatt című antológiát. Így kezdi a könyvet:
"Minden gondolatának alján Istennel élt és halt Ady Endre, minden
tettnek a sokarcú isten volt valahol a talapzata Adyban, s mikor a
szentlélek közelebb vitte vagy a korcsmagőz eltávolította: Ady Endre
előtt mindenkor egyformán az Isten volt a szilárd pont és emberi
életével csak a közte és Isten közti változó távolságot mérte, mind
addig, amíg nemcsak lelke, hanem teste is elmondhatta a megtalált
és megölelt Istennek, hogy: egyek vagyunk mi a halálban. Ady Endre a
legnagyobb magyar vallásos költő. Igen, a természettudományos
gondolat-éra legnagyobb költői reprezentánsa, az erotikus, forra
dalmár és istentelen Ady: a félreértett Ady: a legnagyobb magyar
vallásos lírikus."

Persze leírni a másik költőről valamit - korrekt irodalomtör
ténet. De utánamenni, elfogadni a másik vívódásait, és belegon
dolni, ő maga hogyan látja saját helyzetét ugyanebben a me
zőben? Ez már sajátos alkotói feladat. Hozzátenném: mélyen
megélendő személyes számvetés. Hogyan jelenik meg ez a hár
mas tudatbéli rétegzettség a Szabó Lőrinc-szöveguniverzumban,

ezt szeretném felvázolni az elkövetkező pár percbe sűrítve.

Kezdjem a legnehezebben megtalálhatóval, a modern kor em
berében a leginkább mobilis tényezővel: a személyes számvetés
sel. Egyik töredékében, amelynek az Isten címet szánja, így jel
lemzi önmagát Szabó Lőrinc: "Nem hiszem már vagy húsz
esztendeje, s mennyit foglalkozom vele!" (MTAKK, Ms 4651/
282. számú pepita füzetben.) Ady hívő-létéhez ragaszkodva
szemléli a századelőn kicsúcsosodó és ősszegeződő ateista ten
denciákat: "Vagy-vagy: végre valaki vagy megtalálja, vagy végle
gesen leszámol vele az emberi élet gyönyörű, elképzelhetetlenül
nagy megkönnyebbülésére." Amikor Szabó Lőrinc tájékozódik
ifjúságában, akkor éppen ez utóbbi "megkönnyebbülés" volt az
aktuális szabadgondolkozói formula. A költészet túl volt a szim
bolizmus misztikumán, és még előtte állt a világ a természettu
dósok új generációinak metafizikus világértelmezésén. Szabó Lő

rinc nemzedéke az első, amely a helyesírást is "szekularizálta":
Isten nevét ekkortól szokás kisbetűvel írni, megkülönböztetve
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Jób példája

Költőtársai

Isten-értelmezéséről

azt az esetet, amikor csakis a keresztény Isten-fogalom megneve
zéseként - személynévi jellegét hangsúlyozva - használják a
nagybetűs írásmódot. Helyesírásában Szabó Lőrinc is ezt követi
(lásd a fentebbi idézetben is különbségtevését.)

Szabó Lőrinc mégsem a "megkönnyebbülést" fogadta - egy
életen át a "nyugtalan és kritikus foglalkozást" vállalta magáévá.
Ezért is tudja oly megértően leírni Jób metafizikumát. Egyik
1940-es rádióelőadásában imigyen interpretálja: "A Babilóniával
szomszédos Palesztínában íródott, talán száz évvel Krisztus
előtt, a harcos és tűrő Jób könyve. Egyike a zsidó irodalom leg
kiválóbb, epico-drámai alkotásainak; bevezetésének isten-sátán
jelenete inspirálta Goethét a Faust-prológus megírására. A köz
ponti kérdés, melyen a sanyargatott Jób, illetve hagyományos
közhelyekkel érvelő barátai vitatkoznak, az, hogy igazságosan
kormányozza-e isten a világot. Jób egyenrangúan akar tárgyalni
az istennel, lázadó, de nem »isten ellen«, hanem »istenen belül«.
C..) Érdekes Kant jellemzése a műről: Jób barátai mindig úgy
beszélnek, »mintha az isten titokban kihallgatná őket«, Jób vi
szont őszintén beszél." A szöveg egy variánsában még pontosab
ban fogalmaz: "Jób viszont - az »istenen belűli« lázadó 
őszintén beszél."

Az 1940 tavaszán a rádióban - összekötő szövegként - el
hangzott, és mindmáig publikálatlan szavakat Joó Sándor pasa
réti lelkész nem ismerhette (ha ismerte volna, biztos utalna rál),
amikor a költő temetésén igehirdetésében a Jób 19,25-öt válasz
totta: "Tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én po
rom felett megáll... " És ezeket fűzi hozzá: "Egy sokat szenvedett
ember, a bibliai öreg Jób mondta ezt, amikor már minden embe
ri vigasztalás, erő és hatalom csődöt mondott. Én tudom, hogy
az én Megváltóm él." Egyben pedig mélységes meggyőződéssel

vonatkoztatja ugyanezt magára az elhunytra is: "Tudom, hogy
merész ez a kijelentés, de van alapja: Isten szava, Igéje, ígérete!"

Szabó Lőrinc költőtársairól mondott magyarázatai racionali
tással keresik az Isten-értelmezést. Érdekes, hogya materialista
költészet nagy római alkotásaként számon tartott Lucretius-köl
teményt, a De rerum naturát hívja tanúságul, a vers szokatlan in
terpretációját alkotva meg: "A rémület istenei és a legzordabb
végzetfogalom tartotta leigázva eredetileg a görög-római világot
is. Tanú rá valamennyi tragikus költő, de tanú az a gúnyos,
szkeptikus és ledér felfogás is, amellyel a szofista destrukció 
a lelki szorongás terméke - kikezdte a hitet az antik világban.
Rómában, a földkerekség leggyakorlatibb s egyúttal legbaboná
sabb városában Lucretius, a költő, akarta megszabadítani a lelke
ket a halál félelmétől s az isteneket a hitregék szörnyűségeitől.

Görög példa nyomán materialista lélektant és egy egészen mo
dernül ható atomfizikát fejtett ki »A természetv-ről írt gyönyörű

epikuroszi tankölteményében. Bennünket azonban most csak Ií-
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Lucretius valláshoz
való viszonyáról

A hitetlen büntetése

rai célja [utóbb kihúzva: a szorongás csökkentése] érdekel. Nem
ateista, hiszen sokszor fordult népe isteneihez. De nem kell min
denben az istenek dühét látni, a természeti tüneményeknek tu
dományos magyarázata is van, mondja és valami sztoikus színe
zetű, nyugodt szemlélődésben látja az igazi jámborságot."

6h nyomorult ember! Te ki mindezt égi eró'knek
Tudtad bé, amelyek tele vannak dühhel irántad 
Mekkora jajt okozol mind nékünk, mind a szívednek!
Még az utódaid is hogy fognak ezen keseregni!
(...)
Ah! Az a jámborság: »mindezi szemlélni nyugodtan!«"

Fontosnak tartja felidézni: ez az egyetlen vers, amelyik nem saját,
hanem Radó Antal fordításában hangzik el a műsorokban. Magya
rázata variánsában még határozottabban fejti ki elgondolását: "A
költő nem ateista, hiszen sokszor fordul az istenekhez, de más sze
repeket ad nekik, mint a közkeletű lélekriogató római babonaval
lás" . "Nem kell megijedni" -lírai célja az volt, "hogy a vadul ba
bonás rómaiakat megszabadítsa az istenek dühétől, a pokolnak, a
halálnak a félelmétől." A természet harmóniáját csodáló Szabó Lő

rinc Lucretius tekintélyét hívja hallgatói előtt a maga igazolására,
és idézi sajátos útkeresésének értelmező társává.

Az idézett előadások 1940 húsvétján és pünkösdjén hangza
nak el a Budapest I. hullámhosszán; március 25-én, hétfőn 17.35
kezdettel, illetó1eg május 12-én, vasárnap, 21.05 kezdettel 30 perc
időtartammal. Sokat dolgozott elkészítésükkor, kéziratos és gép
iratos fogalmazványait egyként megtaláltam a Petőfi Irodalmi
Múzeum legújabb hagyatéki letétjében. A dátum költészetében is
fordulópontra utal.

A Harc az ünnepért című verse 1928-ban, az Ady-antológia
idején evangéliumi idézetekből építve még magányosan fogal
mazódik, legfeljebb a címében a materializmust hirdető 
annyiszor félreértett - misztikus világlátomásának társaként
(Materializmus) jelenik meg, de 1938-ban véglegesítve már egy
kötet címadásaként arról adhat hírt, hogya költő bármennyire is
szeretne az isteni ünnep részesévé válni, szövegszerkesztő racio
nalitása A hitetlen büntetéseként vissza-visszazáródik a csak az ér
zékekkel befogható valóság börtönébe. Sajátos egyensúlyozás vá
lik szövegszerkesztése jellemzőjévé:

Vak voltam már, hitetlen zűrzavar,

s falba léptem s ajtót nyitott a fal,
nyilt az ajtó és nyiltak jó csodák
s én boldogan botladozom tovább
idegen romokon s magamon át
s nem félek már, hogy újból elveszítsen:
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Hit és költészet
viszonya

A költészetben
szöveggé váló

isteni rend

két kezével egyszerre tart az isten
s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet,

jobbja emel, és fölragyog az ünnep.

Értelmezése az ünnepre vágyik, gondolkozása racionalitásával
kétségbe ejti, a tékozló fiú csalódásához vezeti. Ugyanakkor elő

adásában, más költőkre figyelve értelmezni akarja és tudja az ün
nep metafizikumát.

"Amit a teológia, a metafizika, a kozmogónia, a lélektan, sőt

az ismeretelmélet és a természettudomány megmunkál, azt az
érzelem és a képzelet jogán, rendszer és módszer nélkül, egy ki
csit a maga nyersanyagának tekinti a költő is. Isten végtelen
téma, minden út hozzá vezethet. Akiben van fantázia, az akkor
sem tud hitetlen lenni, ha annak hiszi magát. Ateista verset még
nem írtak; s ahogya modern fizika sugárzássá differenciálja az
egész anyagi világot, úgy finomul szellemmé a földi matéria sok
tüntetően materialista költeményben." Az első kéziratos fogal
mazványban még átpoetizáltabban: fIS ahogya modern fizika
sugárzássá differenciálja az egész világot, úgy spiritualizálódik
át a földi matéria valami misztikus erővé sok tüntetően materia
lista költeményben".

És itt jelöli meg a poézis - másoké, de feltehetően a sajátjá
nak is - helyét: "A megállapításaik persze nem pontos tételei,
még kevésbé dogmái a kereszténységnek vagy régi és távoli
világvallásoknak; csak képek, behelyettesítések, fogalmak, »pszi
chologizmusok«: végeredményben csak szavak. De hát tehe
tünk-e róla, hogy minden szellemi életnek a szavak az építőkö

vei? S nem mindegy, hogy mint költő, képekkel és jelképekkel
népesítem be az angyali és ördögi világot, vagyabsztrakciókkal,
mint a filozófus? Az absztrakciók is démonok!... Igen, a költő

csak szavakat mondhat; de ezek a szavak néha az Igének, a
Logosznak a szavai."

A Tücsökzeneben ez fogalmazódik majd versszöveggé Az elkép
zelt halálban az elmúlás ellenében: "Furcsa ez. De, hogy a / Min
denség is csak egy Költő Agya, / úgy látszik, igaz."

A költészetben szöveggé váló isteni rendről vall már rádióelő

adásában is: "A vallásos érzés még egy-egy kultúrkörön belül is
nagyon sokféle és igazán nem korlátozódik a templomok áhíta
tára; mindennapi életünk egy-egy rövid merengésében, egy-egy
sóhajában, elcsodálkozásában vagy megrettenésében éppúgy
megnyilatkozik, mint a misén, vagy az úrasztala előtt, vagy a te
metóben. A mindennapi élet emberein csak átfutnak az ilyen
csöndes vagy mély percek istenélményei, aztán többé-kevésbé
nyomtalanul elfújják őket a gondok, a kötelességek, a reális világ
parancsai. A túlságosan józan és túlságosan elfoglalt mai ember
a templomon kívül tulajdonképpen csak ezekben a (néha észre
se vett) földöntúli pillanatokban éli az igazi, személyes viszonyt
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Kétség és bizalom

Költészet és
misztikum

a sorsunkat valahogyan mégiscsak irányító ismeretlen hatalom
mal. Csak az ilyen ritka pillanatokban vagyunk már egyháztól
és vallásoktól függetlenül is Isten gyermekei. A költő azonban
drága kincsekként üdvözli, és szavakba igyekezik rögzíteni eze
ket az elmerengéseket, csodálkozásokat, sóhajokat, töprengéseket
és megrettenéseket, s verseiből, egyéni imáiból később esetleg
egész közösségek imája lesz. Vallások, világképek születtek már
költői művekbó1, s hogy írókból szentek is lettek, arra a mi ke
resztény világunkban szép bizonyság a sok közül az önéletrajz
író Ágoston és Assisi Ferenc, a szegények és az állatok barátja."

A szöveg, a költő és az Isten összefonódásának szentelt pilla
natokat megtalálja. De az egyes személyiség és e pillanatok kap
csolatára éppen ebben a gondolatmenetet záró megállapításban
kezd felfigyelni. Erre utal utóbb elhagyott átvezetésben: "Mi
adta a dekadens francia költőnek ezt a nagy bizalmat? A hit,
hogy az Isten és az ember valahogyan egy." Kidolgozatlanul
hagyta ezt a gondolatmenetet.

Aztán ez is kimarad: "Aki dacol, aki pörlekedik, aki - mint
a »Sátán litániáie-nak költője - a sötétség angyala mellé áll, az
tudja, hogy a semmivel nem volna érdemes dacolnia." De foly
tatását, továbbgondolását már beemeli a végleges felolvasásba is:
"Még esetleges kételyük, lázadásuk és panteista önistenítésük is
csak új és rejtettebb kísérlet a csöndes vagy rettentő titok, az
igazság megközelítésére és megvilágítására; s ebben is nem egy
szer filozófusoknak és egyházatyáknak a rokonai."

Megint másképp gondolja át Verlaine vezekléseit. "Mint egy
örökké sanyargó, fekélyes testű, modern Jób, gyötrődött balsor
sában a múlt század végén Paul Verlaine, a francia szimbolisták
vezére, az egyik legnagyobb keresztény költő." A folytatás egy
másik variánsban: "Gyengesége nem tudott lázadni; bűnőzni és
vezekelni annál jobban. Az önvád kínja és az odaadás bensősége

együtt viharzik boldog megtérésében."
Egy értő - megérteni akaró - költő mindezt fel tudja tárni

társáról, de miként alkalmazza mindezt önmaga költészetére?
Az élvezet, a gyönyör és a világrend csodálata kapcsolódhat
benne? "A szerelemben és minden misztikumban mindig isten
nek vagy isten modifikációinak a mágnese borzong a költők ide
geiben", majd a véglegesített szövegben még átéltebben: "bor
zongatja a költők idegeit".

Ennek megoldását találja fel a háború után a ostromutániság
kétségbeesett pillanatában. Egy régi esszékötetben Mohamed tör
ténetét találja keletről, nyugati interpretációban. William Bolitho
(1890-1930) könyvében (Twelve Against the Gods. The Story of
Adventure. Első kiadása: 1929.) beleakad egyetlen mondatba, bele
is írja naplójába, mindjárt magyarra fordítva: "Mohamed szerint:
»a hegyek, melyek közt Dávid sétált, fenséges basszusokon bele
énekeltek a szent király zsoltáraiba«." Majd hozzáteszi: "Ez
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Gondolkozástól a sze
mélyes érdekeltségig

Hálaadás

szép" - hazatalált a protestáns indíttatású ember a zsoltárok vi
lágába. Verssé formálja és az egésznek máris címet kreál: "Pilla
nat" - az "egy perc életed" értelmezése szerint. Majd utóbb
hosszasan formázgatja. A címet is alakítgatva, ezáltal keresve a
poétikailag is megfelelő jellemzést a személyes metafizikai él
ményhez: Pillanat, Séta, Mikor minden; végül: Hálaadás. Ennek a
szépnek keresi meg helyét, immár nem tematikailag, hanem poé
tikailag. Az angol értelmezésű, racionálisan politikatörténeti
"Mahomet"-életrajzból kiemeli azokat a megtépett életére kisu
gárzó, a politikatörténettől függetlenülő "szép" szövegeket, ame
lyek éppen az "európai" (ok-okozati) gondolkozásában a Harc az
ünnepért korszaka óta jelentkező hézagokat tölthetik ki. Gondol
kozásától a személyes érdekeltségig. A Mohamed-hagyomány
költői jellegű idézeteit emeli ki Bolitho szövegéből: a már emlí
tett Dávid-zsoltáros szöveg mellett a másik, amely Aishától, Abu
Bekr, az első kalifa 12 éves lányától, a próféta kései kedvesétől

származik: Ifa próféta három dolgot kedvelt a legjobban: a nőket,

az illatokat, és az evést, de különösképpen a nőket". Itt most
már a költő személyes életrajzához, üdvösségigényének speciali
tásához is közelíthetünk.

De ehhez az ember helyét is definiálnia kell, az egyes helyzetét
az őt körülvevő viszonylatokban: erre vállalkozik ugyanekkor
fogalmazott szonettjében, a Mégis isteni? CÍműben, elismételve
naplójegyzetét a "szörnyeteg"-ségről, "őrült"-ségről, "gyerek"
ségről. Csakhogy versében már átváltoztatja a minősítést, mint
ahogy Baudelaire esetében már egyszer elmondta mindezt rádió
előadásában: "Ijedten nézek magamba: beléd: / mégis hős vagy?
Nem-földi származék? / Mégis isteni, mint az örök Ég?"

Miután mindezt elvégezte magában, befejezheti a "Mohame
des"-ként emlegetett verset is, Hálaadásként megnevezve azt.
Megfogalmazódik személyes költóléte kulcsmondata: "Ima a gyö
nyör, a gyönyör ima." A "lét és nemlét közt", a pillanatban, a napi
számvetésben, és az élet összegeződésében egy újfajta szövegal
kotásra ismer: ami az alkotásban objektíválódott, mindaz átélhe
tővé válhat az egyes ember számára is. Az ember ünnepelheti
kiszabadulását: az alkotói személyiség látomása segítségével át
élheti az élet, az emberi létezés teljességét, kínjai felülírásaként
gyönyöreit:

Itt az éj. Némán feküszöm
lét s nemlét közt egy ingó küszöbön.

Mohamed félholdja a fák felett.
Csillagok húznak, ejtenek.

Óh, Kiszmet! Allah! Forrón, mint a könny,
buggyan ajkamra a szio, az öröm,
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A meghalás és az
itélet végiggondolása

A költői szavak és
az Ige

a hála, hogy élek, hogy voltak csodák,
hogy oly szép, oly gyönyörű a világ,

De nemcsak a gyönyörelv imába-emelésére eszmél rá ennek a szö
vegsornak a hatására, hanem - ami egyre inkább gyötri elkövet
kező éveit - a meghalás és az ítélet végiggondolását is belefoglal
ja költészetébe. Szúraként is lefordítja, a Tücsökzenebe pedig saját
jaként is megszövegezi. Az eredeti arab szövegek ismerői erőtlen

nek érzik ezt a finoman kemény rajzolatú poétikai megformálást,
hiányolják a hangos végítélet zajos megjelenítését. De a költő

mindezt ekkorra már nem műfordít6ként, de önmagába forduló
alkotóként éli át. A Kopog6 a legbelsőbb jelzése a szív - szó szerint
vett - biológikumának és az emberi létezés végességének. Mint a
kamarazene, a legvégső dolgokra figyel, a hangos Dies irae helyett
a lux perpetuára hallgatózó imaszöveget alakítja versében. Metafo
rikusan: Verdivel szemben (hiszen a hajnalra megérkező második
infarktusát közvetlen megelőzi az Operában átélt Otello előadás)

Mozart hallgatása közben figyel a végítéletre.
Hogy mindezt a Tücsökzene Az Árny keze című darabjában ho

gyan fogalmazza meg, sokan elemezték, és hogyaTücsökzenét
továbbíró alkalmi versekben az anyját sirató költő jajszavaként
az ellentéte is elhangzik, az is közismert: "üres a vég s mind hiú a
gyász: / Jaj, nincs holnap! Jaj, nincs föltámadás."

De a legutolsó vers mégis mintha felülírná ezt:

Ünnepély ma a megbűvölt világ
s nagy némajáték: éjfél s egy között
Árnykúpunk hegye lassan átsöpört
az égi Gömbön s úgy üzent felém,
hogy vim a Földön túl is esemény.

Ez is ismert. Mint ahogy T. S. Eliot Az üresek című versének fordí
tásában éppen a kiégettség és a világpusztulás fölé varázsolja a
hithez vezető képet, ezáltal a 20. század két nagy modernje fog ke
zet reménykedve (a Tücsökzene két idézett záródarabjában pedig
mintha együtt mondaná társaival a Gottfried Benn - T. S. Eliot
párbeszédet): "Vakon, hacsak / fel nem ragyognak ujraa szemek, / mint
az alkonyi halálország / örök csillaga / és százleuelü r6zsája / egyedüli re
ménye / az üreseknek"

"Végeredményben csak szavak" - mondta rádióelőadásában

a racionális gondolkodó előadó. De hozzátehette öntudattal a
modernségben az istenkeresésre ítélt költő: "Igen, a költő csak
szavakat mondhat; de ezek a szavak néha az Igének, a Lo
gosznak a szavai."
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