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bomlasztja meg. Elárasztja választott témáját, a legnehezebb felől veti bele 
magát és hatalmassá felduzzasztott lírai vallomást ír, s növekvő életműve 
egyre jobban egy növekvő önarcképet ábrázol. Cs. Szabó Lázsió műfaja a 
lírai helyzetjelentés. Olvasmányt, személyes élményt egybeolvaszt s egymás 
mellé sorakozó esszéi az európai ember alakuló életlehetőségeit mutatják, egy-
egy fokán a fejlődésnek. Semmi sincs benne Babits lírai fájdalmából, a homo 
doctus pátoszából, — pátosza zaklatottabb, elmosottabb, emlékezőbb és 
szemben a lírikus Babitssal: líraibb. Az anyag, amellyel dolgozik, bővebb 
valamennyi új magyar esszéista anyagánál, a helyzetjelentést is sokoldalúb-
ban, kis túlzással a közgazdasági tanulságok felé fordulva, fogalmazza meg. 
Emelkedett publicisztika az, amit ír s aligha érhetnék utól elődök és utódok. 

Mint Kazinczy körül a tizenkilencedik századforduló irodalmi élete, 
úgy csoportosul Babits körül a mai magyar esszé. Magatartása, tanultsága 
befolyásolja tanírványait, témákat ad át, vándorútra, kezükbe, költőket és 
korszakokat kedveltet meg velük. Nyomain a reformkor és az angol tizen-
kilencedik századi költészet, a humanizmus és az új klasszicizmus vágya, az 
írástudói pátosz és a vakmerő elzárkózás öröklődik. Ahol van, a magyar iro-
dalmi élet elevenebben lüktet s mint Kazinczy nyelvújítása a szavakat, buz-
galma az eszményeket, — magatartása utat mutat fölfelé az új ezüstkor 
bozótosából. 

MEGTÉRÉS A FÖLDHÖZ. 

Ébred a falu: mint tártkarú árva 
gyermekek, köszöntik a fák a Napot; 
meghajlok én is a Nap előtt, üdv 
neked ős tűzláng, megjött a fiad, 
ki egyszer elhagyott. 

A fiad, a fiad jött vissza hozzád, 
ki ment egyszer boldog lázban égve, 
oda, hol most piszokban és kínban a 
forró ritmusú, vad, parázna Város 
tülekszik az Égre. 

Mocskos tetők, ájult mélységek után 
bűn-bábelek moraját feledve jön ide; 
tapintja a kihülő őszi föld szívét és 
nem fáj, hogy valamikor neki is 
ilyen volt a szíve. 

Ereiben sercen a Vér, karjában moccan a 
dac, érzi: örökerejű az ősi rög; 
— állok, nézek a Napba, szívem ujjong s benne 
nyugat-kelet harca értőn, egymásba 
olvadón dübörög . . . 

Turbók Gyula. 


