
GLÓZER RITA 

Szabó Lőrinc huszonhatodik éve 

„Tudni a csodát, mely folyton a másik 
pólusba szakad és visszacikázik 
végső s legelső hieroglifáit 
minden életnek: azt, azt kellene: 
az volna kép, hozzád méltó zene, 
s vers, glóriád, s bús szivem öröme" 

1. Bevezető 
A szonettek végigolvasásával különös, szűkösségében is 
végelenül tág világba: két ember teremtett, felépített, közös 
univerzumába léphetünk be. Ennek az intim világnak két 
végpontja, egymást vonzó-taszító pólusa egy férfi és egy nő. 
Minden más dolog, jelenség, az univerzum többi eleme a 
két pólus között, vonzódásuk mágneses erővonalai mentén 
rendeződik el: így jelenik meg a Harmadik; a közös tárgyak, 
emlékek; az emberek, a természet. Ezek az elemek a 
kettejük között húzódó finom, érzékeny és bonyolult -
érzésekből, emlékekből, huszonöt év közös múltjából szö-
vődött - háló csomópontjai. Funkciójuk éppen az, hogy 
jelenlétükkel láthatóvá tegyék ezt a viszonyrendszert: min-
den jelenség a Te-hez való viszonyában jelenik meg a 
versekben. A közöttük működő erők többé-kevésbé egyen-
súlyban tartják az univerzumot, minden dolognak biztos 
helye van, „valami világnagy Egészség" részeként. Egy 
ponton aztán megbomlik ez a szabályos rend, eltűnik, 
semmivé válik a „másik", minden dolgok mértéke. A férfi 
válasza: emberfeletti erőfeszítések a visszahozásra, életre 
keltésre; végül már csupán a belenyugvásra. 
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Mindezek mögött jól láthatóan kirajzolódik egy - a kötet 
szerkezeti vázát is alkotó - dialógus menete. Párbeszéd a 
ténnyel, a halállal; ellentmondás az önnön józan észnek. 
Egymás után sorakoznak az érvek és ellenkezések: minden 
újjáteremtési, felidézési törekvés; a halál tényének megsem-
misítésére irányuló kísérlet egy-egy „nem" a másik fél 
„igen"-jére. Ez a párbeszéd attól különleges, hogy a megszó-
laló „én" ellenfelével azonos. Tekinthetjük tehát „belsőnek" 
a dialógust, amennyiben a valóság kényszere alóli kibúvók, 
kísérletek mindig az önnön racionalitás, a saját valóságérzék 
mérlegén találtatnak könnyűnek, buknak meg. Ám ne 
tévesszen meg bennünket ez az önmeggyőzés: a győztes 
érveket igazából a külső realitás, tehát egy független néző-
pont szolgáltatja: a vitatkozó „én" csupán kölcsönveszi, 
magába intergrálja azokat. 

I la mindezt a költészettörténet tágabb összefüggésrend-
szerében akarjuk elhelyezni, Kulcsár Szabó Ernő gondola-
tait hívhatjuk segítségül, aki „az avantgarde utáni modernség 
küszöbén" álló Szabó Lőrincnek éppen erről a létezésre 
rákérdező dialogikus magatartásáról szólva így ír: „Ez a 
kérdezőhelyzet Szabó Lőrinc más verseiben pontosan arra 
vall, hogy az alanyi mellett ott van egy rajta túli, személyhez 
nem kötött nézőpont lehetősége is, amely a beszélő szá-
mára eldönthetetlen né teszi, hogy melyik feltétel felől 
mutatkozik meg végül a megértendő igazsága. [...] A létezőn 
túlra irányuló kérdések »kudarca« nem azt jelentette, hogy 
századeleji szubsztancionalitásokat erősített volna meg, 
hanem ellenkezőleg, végleg kérdésessé tette őket. A vi-
szonylagos értelmezésű feltételezettség kétirányúsága 
Szabó Lőrincnél és József Attilánál új típusú, dialogikus 
szerelmi lírát is teremtett. Ez a kölcsönösség az én kiteljese-
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dését a ráutaltságban, a másság általi önmegértésben fe-
dezte fel."1 E gondolkodási és viselkedési forma kialakulásá-
ról Kabdebó Lóránt így vélekedik, éppen a vizsgált kötet 
kapcsán: személyiség megosztottságából, a széttartó 
szerepek rendszerbe illesztettségéből következik, hogy 
nem harmonikus emberi kapcsolatokban, hanem a szemé-
lyiség részleges meghatározottságában kellett Szabó Lőrinc-
nek gondolkodnia."2 

1.1. A szemléletváltás szükségességéről 
Tanulságos lenne végigtekinteni, hogyan értékelték az 
irodalomtörténészek az elmúlt évtizedek során A huszon-
hatodik év című kötetet, ám most csak néhány jellegzetes 
példát említek annak érzékeltetésére, milyen könnyen 
helyezi az olvasó és a szakember az irodalomtörténet 
sémáiba, közhelyszerű kategóriáiba a klasszikus formában 
megjelenő modernség jegyeit. Szonettekből felépülő ver-
seskötet, mely a kedves halálának fájdalmas voltát jeleníti 
meg: ugyan kinek nem jut eszébe Petrarca, s aztán nem 
legyint egyet gondolatban - mi újat lehet itt még mondani? 
A művelt olvasónak talán megbocsátható ennyi felületesség, 
de az irodalmár feladata éppen az, hogy meglássa a „mon-
dás" mikéntjének meglepő másságát, újszerűségét. Ez azon-
ban - úgy tűnik - egy egészen új vizsgálati módszert, 
értelmezési paradigmát tesz szükségessé: az a fajta megkö-
zelítési mód, mely az elmúlt évtizedekben meghatározó 
volt, nem képes továbbélésre, újabb nézőpontok, értelme-
zési keretek alkalmazására. Az olyanfajta ítéletek, mint hogy 

huszonhatodik év nem költői vagy szemléleti továbblé-
pés Szabó Lőrinc pályáján"3, vagy hogy a verseskötet kö-
zépső részére „a variációk kifogytak, az alkotásfolyamat 
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elapadt, a műalkotást le lehet kerekíteni. Ami ezután 
következik: egy-egy szonett, amely értékeli a ciklus témáit"4 

egy új értelmezési horizont kihívásával szemben nem állják 
meg a helyüket. 

A váltás, újítás, továbblépés irányát jelzi például Kabdebó 
Lóránt tanulmánya, melyben R. M. Rilke Oipbeiis. Eurydike. 
Hermes című versével kapcsolja össze Szabó Lőrinc kötetét, 
így egészen új megvilágításba helyezve a kötet - általam 
kulcsfontosságúnak tartott - utóhangját: ,A műalkotás hori-
zontjainak a perszonákkal jellemzett versbeszéde adja 
A buszonhatodik év poétikai megformáltságát is: a vesztes 
férfi Orpheusként leírja-elpanaszolja a változhatatlan, de 
elégikus történetet; a költő megteremti az autentikus ideális 
téridőt, amelyben átrendezi a múlt tényeit, a játékos eljátssza 
Ilermes szerepét, remélve »Hátha van az Itt és Ott közt 
mégis út?« (61.); végül a ciklus záródarabjaiban öntudatra 
ébred, szereplővé válik a költő, aki egyensídyozva a külön-
böző horizontok között létrehozta a műalkotást és most 
annak sorsát mérlegeli. És ez a pillant, ami összeköti a 
ciklust a Rilke-művel: ekkor válik a perszonákkal (köztük a 
költővel is) szemben a műalkotás létezővé: »s te aere 
perennius / versem, aki csillagfénykoszort'is / gyászodban 
már-már mosolyogni tudsz / túléled őt! « Ezt a gyökeresen 
új magatartást látja meg Baránszky-Jób László is, mondván: 

huszonhatodik, év-ben először töri át Szabó Lőrinc a líra, 
az irodalmi költészet intellektualista korlátait."6 

Alihoz azonban, hogy eljussunk arra a pontra, ahol a költő 
a halál-fájdalom-küzdelem-kudarc-belenyugvás katagóri-
áival jellemezhető paradigmából kilépve egészen új módon 
találja meg maga számára a megoldást, ahol túllépve a 
petrarcai hagyomány rendszerén a maga jellegzetes öntör-
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vényű Szabó Lőrinc-i módján oldja fel a körüljárt parado-
x o n t - szóval hogy idáig eljuthassunk, végig kell járjuk Szabó 
Lőrinc útját: halállal való küzdelmének, legyőzetésének és e 
legyőzetés általi győzelmének útját. Ehhez a „pokolraszál-
láshoz" útitársul, kalauzként vigyük magunkkal azokat az 
elveket, módszereket, azt a gyakorlatot, melyet meghaladni 
kívánunk. így válik láthatóvá, hol az a pont, ahol - hogy 
továbbjussunk - el kell dobnunk ezt a mankó-vándorbotot, 
és helyette valami újat keresnünk. 

2. Л hagyomány újtán 
A verseskötet „témája" - az a gondolat, égető késztetés, ami 
a verseket életre hívta - & férfi—nő harmónia megbomlása. 
A bipoláris egyensúlyt fenntartó erők egyike megszűnt, 
feloldódott valami ismeretlenben. A világ „kizökkent", 
aszimmetrikussá vált: a benne élő Másik elvesztette bizton-
ságát, létének stabilitását. E százhúsz szonett az ő kísérlete a 
megbomlott egyensúly helyreállítására. 

A kötet megszerkesztettsége is ezt a folyamatot tükrözi. 
A három nagy szerkezeti egység közül az első címe: „Amit 
még látott. Az idesorolt négy szonett még a kedves életében, 
1944 és 1949 között született. A halála után eltelt első évben 
íródott versek alkotják a középső leghosszabb részt. A záró 
Utóhang már csak lazán kapcsolódik a többihez: ide azok a 
költemények kerültek, melyek egy-egy utalás, visszaemléke-
zés formájában kötődnek a nő alakjához. Szabó Lőrinc maga 
is ír erről: „Mikor abbahagytam a sirató versek írását, 
mégsem tudtam megállni, hogy egy-egy emlékezetesebb 
dátum kapcsán, vagy valami bizonyos alkalom során ne 
térjek mégis vissza Erzsike témájához, az egy éven túli 
években."7 
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A kötet informális tartalmi struktúrája is ennek a formá-
lis váznak a mentén épül fel. Az első rész a még harmonikus, 
szimmetriára épült világot idézi; a második harmad a rend 
megbomlásáról, a költő talajvesztéséről és az egyensúly 
helyreállítására irányuló kísérletekről szól. Ez a rész ön-
magában is ívet rajzol: a halál utáni első reakcióktól, a 
kétségbeeséstől, végtelen fájdalomtól (azaz a hiány érzéke-
lésétől - az annak pótlását célzó törekvéseken át) az 
elvesztés tényének elfogadásáig, a belenyugvásig. A zárlat-
ban az egész fájdalom, küzdelem kifárad, feloldódik a 
létezésben, más fájdalmakban, emlékezésben és felejtés-
ben: az időben és a térben. 

Uj, másik veszély az idő: kopik 
benne ideg és érzés; renyhül a 
jóllakott vágy fülleteg mámora! 
Veszély a tér is: be kevés, amit 
összehozhat, földet és népeit! (111.) 

2.1. A harmónia 
A férfi és a nő kételemű univerzumát az emberi világban egy 
olyan tér-idő koordinátarendszer jelöli ki, melynek időten-
gelyét az együtt töltött huszonöt év, térdimenzióját pedig a 
közösen megjárt valóságos Út, orom, erdő és jelképes 
(érzelmi, intellektuális, erotikus) helyszínek, élmények 
adják. Ilyen módon minden eseménynek, érzésnek, emlék-
nek pontosan meghatározható helye van ebben a kiegyen-
súlyozott világban. 

A dolgokat szervező, rendszerező elv a szimmetria. 
Minden jelenség, történés két oldalról ( mikor-hol) rögzül a 
valóságba, az pedig két pólus körül rendeződik el. A férfi és 
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a nő a minőségek két végpontját, az ellentétes, mégis eggyé 
lenni törekvő végleteket formázza meg: 

mid voltam neked két évtized óta, 
s mi nekem te! Nem csacska szerelem: 
családomon tűi, családomon innen 
bőség és szükség, ha semmi ha minden. . . (2.) 

Ketten együtt valamiféle teljességet adnak ki, ez maga a 
szimmetrikus univerzum, melyben létezésüknek csak 
együtt, komplementer egymásmellettiségben van értelme. 

Nemcsak ezt a személyes világot teszik ketten együtt 
totalitássá: teljessé egészítik ki egymást is, amit Szabó Lőrinc 
így fogalmaz meg: 

Képzelt képzeleteddel képzelem, 
hogy együtt vagyaink: az enyém kevés 
volna magában, míg így, szüntelen 
kettőződve, mint tündér repesés, 
hoz-visz-cserél s egyszerre két helyen 
egymásba zárva tart a szerelem. (3.) 

A szerelmesek egymást hívják életre, egymásból születnek. 
Ezt az élményt a Megszületés című versben (17.), Erzsébet 
egyik levelének parafrázisában találhatjuk meg. 

„Volt szemem", írtad egykor, „volt fülem 
s nem láttam, nem hallottam, semmi nem volt 
ajkamon íz, vagy ha volt, idegen volt" [...] 
„Látok", mondtad, „és hallok: megszülettem: 
kín és gyönyör gyúl melletted szívemben." 
S felsírtál: „Tarts meg, teremtőm, szerelmem!" 
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A két ember - akik így „megnőttek egymásban" (52.) -
kölcsönösen a másik lényében is, annak „alkatrészeként" is 
létezik: ezért lesz úrrá a kedves halálakor az ittmaradón az 
az érzés, hogy a lelke, individuumának egy része „velehalt". 

Összekapcsolódásuk, egységük dinamikus, lüktető: bo-
nyolult oda-vissza játék a két végpont között. Ezt a folyama-
tosan változó, soha egy pillanatra sem statikus létezést a 
Képzelt képzeleteddel című szonettben, bújtatva, két képben 
is megrajzolja Szabó Lőrinc. 

Képzelt képzeleteddel képzelem, 
hogy idegondolsz, kedves... 

- nem egyszerűen a hatás kedvéért alliteráltatja itt a szavakat 
és a képeket: bonyolult, logikailag formalizálható viszonyt 
képes így érzékeltetni. Nem csupán a maga cselekvéséről 
beszél („képzelem"), ennek minden mozzanatát a kedves 
alakjához való viszonyában ragadja meg; ezáltal azt is 
érzékeli, hogy minden tettének ezer vonatkozása kötődik a 
nőhöz. Annak fiktív-tehát Szabó Lőrinc által feltételezett-
tudatába helyezkedik („képzelt képzeleteddel"), és ebből a 
pozícióból gondolja el, hogy kedvese „idegondol". Olyan 
bonyolult cselekvéssort tártunk fel, melynek mindegyik 
eleme a másik félre mutat, egymás után következve pedig 
a két pólus között oda-vissza vezet. A férfi kedvese után 
vágyakozik, de ez a vágy tulajdonképpen saját magányának 
része, tehát visszahat őrá magára. Ez az „Ő" pedig a nő 
cselekvésének irányát, célját jelöli. 

Ez az oda-vissza játék folyamatosan és egymáshoz képest 
határozza meg a két pólust: „körültapogatja", megrajzolja 
határaikat, hol végződik az egyik ember és hol kezdődik a 
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másik személyiség ebben a nagy lüktető szeretet-szerelem-
test-lélek csomóban. E „letapogatás" során kirajzolódnak 
közöttük a pókháló-finomságú és vasrács-erősségű szálak, 
melyeket nem egyszerűen felold a halál; a nő, mint a párkák 
az élet fonalát, a túlpartról is „igazgatja" a kötelékeket: 

Oldoztad, még fonva, a szálakat, 
melyek kötöttek! (20.) 

hangok, tények, pókhálók, szakadozva... (65.) 

Miből szövődnek a szálak ember és ember, férfi és nő 
között? Milyen erők tarthatnak együtt ilyen szorosan és 
bonyolult módon két érzékeny, autonóm, de egymás nélkül 
nem létezhető személyiséget? A költő válasza: a „kis tények" 
(63-); az örömöknél talán erősebben „Kötött, rég, a rossz is, 
a fájdalom, mit egymást féltve, egymásnak okoztunk" (19.) 

Minden jelenségnek, dolognak ilyen kettős, szinte skizof-
rén módon kétoldalú szemlélete Szabó Lőrinc tükör-mcta-

forájának ismeretében értelmezhető. A világ elemeit nem 
csupán önmagukban, hanem inverz helyzetű, ellentétes 
jellegű tükörképeikkel együtt érzékeli és mutatja be. A költő 
értelmének, intellektusának tükörtengelyén fordul át az 
objektív valóság a felfogott és interpretált benyomások, 
jelenségek rendszerévé. Ez a két oldal együtt mutatja meg az 
igazi, teljes valóságot, a dualisztikus, szimmetrikus világot. 
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2.2. A harmónia megbomlása 

„Egy nap, Ezer év? Ami közbejött, 
áttörhetetlen." (5.) 

Az egységes valóság a nő halálával meghasadt: a „Mindenütt 
ott vagy" és a „Mert sehol se vagy" érzése együtt, egyszerre 
feszíti azt, aki magára maradt, aki elvesztette - az univerzum-
ban őt kiegyensúlyozó - párját. Ebben a meghasadt, kizök-
kent állapotban az egymást tagadó szavak egyszerre és 
együtt igazak is, a környező valóság, az érzés bonyolultságát 
és belülről fakadó ellentmondássoságát megjelenítve: 

Mindenütt ott vagy, ahol valaha 
tudtalak, láttalak, szerettelek: 
út, orom, erdő veled integet [...] 
Mindenütt megvagy: mint virágözön 
borítod életemet, friss öröm. (9.) 

Mert sehol se vagy, mindenütt kereslek, 
nap, rét, tó, felhő, száz táj a ruhád, 
mindig mutat valahol a világ 
s mindig elkap, [...] drága nevedet 
csengi csendülő szivembe szived 
de percenkint újra elvesztelek (10.) 

Egyszerre „féloldalas" lett a mindenség, mint amikor az 
ember elveszíti érzékszerveinek szimmetriáját, csak az 
egyik fülével hall, csak egyik szemével lát. Ez az egyensúly-
vesztettség, a külvilág és a belső valóság aszimmetriája lett 
minden jelenség, érzés magja. 
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kimerült vagyok, üres és öreg: 
magaddal vitted érzékeimet. (21.) 

Alapvető hiányérzés, „végtelen hiány" (41.) van jelen: a 
csókok már „visszacsókolhatatlanok", a vitalitással teli léte-
zők, dolgok éppen alapvető vitális értékeiket vesztették el: 
valami megmaradt ugyan, de ez mindennek csak a fele; 
a formákból eltűnt a tartalom. A „nem vagy sebén" sajog a 
„voltál vigasza" (34.): „Forró élet, így lettél hideg árny! / 
Káprázatom, így teljes éjszakám!" (33.) A bizonyosságok 
helyett a „majdnem te, s mégsem te" (5.) érzése van 
mindenütt. Ez a „majdnern'-létezés csak a kereteket őrizte 
meg abból, ami volt; a lényeg elveszett. A November című 
szonettben a célját vesztett vágy kutatja kétségbeesetten, mit 
kezdjen örömeivel, kívánásaival, késő őszi virágaival: 

Gondolatban, 
míg szedtem, te kisértél szép halottam, 
s most árván nézem őket: kinek adjam? (75.) 

A férfi elvesztette vágyainak, szerelmének tárgyát, de ezzel 
emlékeinek, céljainak; saját életének és személyiségének 
egy részét is eltemette. 

Céljaimnak fele voltál 
és fele szabad tetteimnek, (7.) 

Továbbélésének nagy ára: lényének egy részét élettelenül, 
élő halottként cipeli tovább. 

Alkatrészemként s nem saját magadban, 
külön, nekem vagy óriás halottam, (59.) 
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Az egymás által megszülető, egymásban létező két embert 
úgy választotta ketté a halál, mint Platón androgyn-mítoszá-
ban az ősi gömbalakú lényeket az isteni akarat: a tökéletes 
formájú, harmonikus „egész" kettészakítása után a két 
fél-embert állandó és csillapíthatatlan vágyakozás űzi egy-
más felé, ám a totális egységet, az „egymásban" levést már 
sohasem érhetik el. 

A veszteség nem csupán a nő személyére vonatkozik, 
elveszett minden kapcsolat a világgal, hiszen a kedves volt a 
„legrövidebb vezeték", akin keresztül megélhette az „Isten 
békéjét", „a Legfőbbet, [...] a Titkot" (36.) A másik halála 
„végső útja" mindenből - a világ folyamataiból, létezéséből, 
vérkeringéséből - kikapcsolta a férfit. 

minden bőségem teveled apadt, 
veled a föld minden kegye irántam (79.) 

- a Téli varjak című versben a panasz hangján szólal meg 
Szabó Lőrinc. Egy ponton elszakadt az univerzum-háló, és a 
felbomló szemek minden irányban „lefutottak", más pon-
tok: múltbeli emlékek, a jelen történései, jövőt célozó 
tervek is kontextusukat, értelmüket vesztették. Ebben a 
helyzetben, belső állapotban megkérdőjeleződik a tovább-
élés lehetősége, kényszere is: a halál gondolata a Népek 
csatái című szonettben egyszerre a félelem és a kívánás - az 
óhajtott nyugalom, a kedveshez térés - színében jelenik 
meg a kérdéssel: „- társad leszek, mielőtt elsiratlak?" (83.) 

A költő saját halálának gondolata végigvonul a köteten. 
Részben a már említett „alkatrészemként"-gondolat külön-
böző variánsaiban, részben pedig a sír, a becsukódás, 
lezárulás motívumaiban. Rögtön az első pillanattól kezdve 
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jelen van ez a kép: a kötet középső részének nyitóverse, az 
Ami közbejött című szonett utolsó sorában összetett, nyelvi-
leg és képszerkezetében is többrétegű metaforában veti fel 
először: „Sírodat zárják rám a zárai." (5.) 

A halál utáni első döbbenet ugyanarra a logikai sémára 
építi a gondolatot, ami a harmonikus-szimmetrikus világ 
leírásakor a két vizsgált kép alapját is adja. Minden esemény 
a nőtől a férfi, a férfitől a nő felé mutat. Nincs egyes halál, 
csak „kettős vereség" (20.) Ahogy a szerelemben eggyé 
tudtak lenni, amikor „hasonlattá vált minden", és egymás-
ban léteztek és az egész világ őbennük; úgy zárják magukba 
a halállal egymást, és az ittmaradó számára az egész 
mindenséget. Ebben a képben passzívnak, a történéseket 
elszenvedő alanynak ábrázolja magát a költő. Az ellenpólus 
a 10. szonett zárósora: 

mint akit ólom 
húz le, sírodba, magamba csukódom. 

A „sírodat zárják rám a zárai" és a „sírodba, magamba 
csukódom" gondolatok egymás „kifordítottjai", tükörképei. 
A korábbi versben a halál ténye veszi körül, zárja be az 
ittmaradó élőt, a másik szonett zárógondolata szerint ő az, 
aki eltemeti, bezárja magába a halált, a veszteséget; a kedves 
emlékét, saját érzéseit. A kötet közepére a motívum tovább 
módosul. Az eltávozott nő „hívó, üldöző hiányával" erőseb-
ben jelen van a világban, mint volt élőként: ezáltal a halál 
helyet kap az életben, kérdéssé válik a 10. szonettben 
választott és vállalt bezárulás. 
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de semmi dolgom 
a földön: csak tenálad vagyok otthon: 
kell énnekem még sírodba csukódnom?! 

- az új alternatíva maga a halál. 
A vizsgált három képben a bezárulás, a sír motívuma 

folyton módosul, és ebben a változásban egyfajta dialektika 
mozog: először az elvesztett kedves zárja be a férfit, azután a 
férfi temeti el magában a nő emlékét, alakját; végül meg-
jelenik egy valóságos sír, tényleges bezárulás: a saját halál 
gondolata. Visszatér tehát a legkorábbi metafora, de éppen 
metafora-jellegét elveszítve, inkább gondolati, mint képi 
tartalommal (képi elemeivel pedig a középső szonettre 
visszautalva, annak állítását kérdéssé formálva). Az „én 
zárok be" - „engem zárnak be" két pólusa között mozognak 
ezek a versek. 

Egy másik, természetes reakció az egyensúly elvesztésére 
a düh, a lázadás. A l i . szonett Szabó Lőrinc vallomása 
szerint ,A dühöngés verse a halál ellen". A szinte csak 
tagadó (értelmű) szavakból épülő szöveget hatalmas belső 
indulat feszíti: 

Nem vag)'!- csak ez van, a hiány, a seb! 
Nem!- Nem?! Nem? Nem. Tudom. De nem hiszem. 
Nem vag)1!- Nem vagy?! Nem hiszem el sosem: 
fájsz, kedves, fájsz, fájsz rettenetesen! (11.) 

A másik végletként néhány versben a vereség, a kiszolgálta-
tottság érzése jelenik meg. A már idézett Kettős vei'eség (20.) 
című szonett egy része erre a gondolatra épül: vereség 
mindkettőjük számára az élet elvárásaival, kényszereivel, de 
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vereség a férfi számára a h; lál erejével szemben is - a „nem 
tudtalak megtartani" (49.) gondolat értelmében. 

hosszú búcsúd mit érzett: 
amit azóta én: a vereséget, 
A tiedet!... S mondd velem: az enyémet. (20.) 

Ez a téma tágabb értelemben, általánosítva - persze a 
konkrét halál képéből kiindulva - újra előkerül, az 51. 
versben. A „Pár négyszögláb rét . . ." kezdetű szonettben 
a természet, a zöld vegetáció és a „föld s levegő még 
csöppebb férgeinek" folytonos, soha meg nem szakadó léte, 
örök egyformasága kerül szembe az emberi lét behatárolt, 
megszabott kereteivel, idejével: 

Folyton megalázol, egyszeri lét! 
Folyton, te közönyös! Ragyog az ég, 
s tudomásul se veszi gyermekét. 

Ez a vereség a bibliai első ember, a fausti akarás, vagy 
Madách Ádámjának veresége a létezéssel, a transzcenden-
ciával szemben. (Szabó Lőrincnél az a hatalom, melynek 
minden létező kiszolgáltatott, valami „cél, jog, véletlen" 
fátum.) 

A kiszolgáltatottság motívumának vannak erősen szemé-
lyes tartalmú előképei a kötetben. 

„Törvényen kívül, mint egy állat", úgy 
küzdöttél, Törékenyem. (15.) 

A szonettbeli idézet a Semmiért egészen című versből 
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származik, maga a költő így indokolja az átvételt: „Ide azért 
is vettem be, mert ő igazán »állati törvényenkívüliségben« 
élt (kiszolgáltatottságban, védtelenségben)."8 Ez az állapot 
a „tűnt hit [...], mámor, menekülések, / betegség soká, 
nyomor s árvaság", a hiányzó köznapok (58.) kiszolgáltatott-
sága, a magát „semmiért egészen" odaadó nő törvényen 
kívüli helyzete. Más, távolabbi pontról nézve mindketten 

valami világközi hatalom 
vezetéke [...], eszköze, bolond 
játékszere (4.) 

voltak, kiszolgáltatva a Titoknak. Az igazi, személyes érzés 
illúzió, hisz valami felsőbb erő mozgatja az érzelmeket, 
ösztönöket; az akaratszabadság csak önámítás: 

Nem te csókolsz, ha csókolsz: ne rajongj 
ne hősködj, ne istenülj oly nagyon; (4.) 

Ez a téma, az emberi kiszolgáltatottság a szerelemben/sze-
relemnek tér tehát vissza a halál közelségében, módosulva 
és felnagyítva. 

A kedves elvesztésével kapcsolatos bonyolult, összetett 
érzésnek van még egy fontos, a kötet közepére - a fájdalom, 
vereség érzése, a düh reakciója után - felerősödő hangja: 
az önvád. 

teher voltam csak ezer terheden, 
gyáva, én, kit került a hit, a tett: 
elpazaroltam édességedet, 
minden keserű most már, nélküled! (37.) 
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- írja a Mulasztások, című szonettben. Ezt az érzést a „kár 
volt, vagy megérte?" (80.) fel-felbukkanó kétsége kíséri 
végig a köteten. 

A rend felborulásának, a harmónia megbomlásának stá-
diumában tehát Szabó Lőrinc először csak érzi a hiányt, 
felismeri az ennek nyomában kialakult aszimmetriát. Ezt az 
általános benyomást konkrét képekben részleteire bontja; 
értelmezi kedvese halálának minden vonatkozását. A versek 
egy másik tematikus, időrendi egysége - mely az előbbit 
követi - a költő személyes reakcióit (düh, önvád. . . ) és 
a helyzethez való viszonyulását dolgozza fel. Ez idáig a 
helyzet felismerése, értelmezése. Egy következő, magasabb 
fokon kísérletet tesz a megbomlott rend helyreállítására. 

23. Kísérletek a megbomlott szimmetria helyreállítására 
Próbálkozásaival a hiány pótlásának szinte minden lehető-
ségét számba veszi. Ezek a kísérletek alapvetően kétfélék: az 
új helyzet feldolgozásának, megváltoztatásának egyik módja 
a keletkezett űr kitöltése, a hiány pótlása. A másik - időben 
is „következő" - lehetséges magatartásforma a halál tényé-
nek, az így keletkezett hiánynak az elfogadása, a bele-
nyugvás. 

A halál döbbenete utáni első reakció: a nő valóságos 
személyét pótolni valamilyen belőle elvont, általános ideál-
képpel. Az egykori kedves lényének ilyenfajta kitágítása 
egyszerre idő- és térbeli. A halálnak az ember számára csak 
az idő rendszerében van értelme. Iktassuk ki az időt, 
szüntessük meg; és nem lesz többé halál, változás, csak 
egyetlen - folytonos - pillanat. 
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Zárul az év, de én minden napot 
tartanék vissza még: ne nyújtsa 
nemléted még hosszabbra, szomorúbbra; (85.) 

Az idő komplexitásának felismerése is egy eszköz, hogy a 
halált más szempontból tudjuk nézni. A múltban történt 
események következménye a jelenbe nyúlik át; a mai 
cselekvések mindig magukban hordozzák a tegnap történé-
seit, amelyekre épülnek. így a közös múlt, Erzsébet alakja a 
mindenkori jelennek is része: 

Egy-egy dolog, amiről még beszéltünk, 
megvalósul, s ez meg az elmarad: 
tudsz róla, Halott: (66.) 

A Szörnyeteg játék című szonettben ezt az együtt töltött 
közös múltat időbeli totalitássá, a jelent és jövőt kitöltő, 
lefedő örökkévalósággá nagyítja. Mindig együtt voltunk, 
vagyunk és leszünk, 

Multat s jövőt így élünk (lelkileg 
s valóságként) a feltételezettben. (93 ) 

Ennek a képnek inverze az a metafora, mellyel éppen az 
emlékeket, Erzsébet alakját, a múltat igyekszik „sosem 
volttá", fikcióvá tenni. Ha a nemlétet a végtelenbe lehet 
tágítani, ugyanúgy elveszti értelmét a halál fogalma; nincs 
többé okozója a fájdalomnak. Ha sohasem létezett, el sem 
veszhetett. Önszuggesztió, a tudat manipulálása, küzdelem 
az idő ellen: 
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Képzelet, 
ugye, mindig az voltál? Nem igaz, 
hogy itt hagytál, meghaltál: nem igaz, 
hogy emlék volnál: semmi sem igaz. (26.) 

Az idő múlásával szembeni kilátástalan küzdelem, kétségbe-
esett igyekezet kudarcát egy összetett, gazdag metaforával 
oldja fel A végtelen pillanat című (25.) szonettben: a múlt 
időtlenné vagy örökkévalóvá tágítása - tehát az idővonatko-
zás - mellett itt egy másik érzelmi, misztikus, archetipikus 
vonatkozás is megjelenik: a Szerelem mint alapprincípium 
fogadja magába a kedves nőalakot, és menti meg így a 
pusztulástól: 

- de azt sosem 
tudtam felejteni, a végtelen 
pillanatot, melyben egymásra leltünk, 
az elsőt, a többé-sose-szűnőt, 
a csillaggyújtó-indító erőt, 
felmentőnket minden bíró előtt, 
él az, túlél az, halott kedvesem: 
te lobogsz, te, maga a Szerelem, 
a lét teremtő idegeiben. (25.) 

Korzáti Erzsébet alakjának ilyen mitikussá növelése egy 
másik tengely mentén, egyfajta „térdimenzióban" is megfi-
gyelhető. A „tér" kifejezés itt mindazt a vonatkozást magában 
foglalja, ami nem „idő", azaz nem a múlt-jelen-jövő-örök-
kévalóság fogalmakkal írható le. A nőalak tér-irányú ki-
tágításán értek minden olyan megközelítést, mely valami-
féle anyagi, materiális - tehát kiterjedéssel, tömeggel, alak-
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kai jellemezhető - vonatkozásban nagyítja fel az egykori 
kedves lényét. 

A Lelkeknek egységessége című szonettben Erzsébet mint 
minden nőben jelenvaló, szerelmi princípium jelenik meg: 

Ha tudott rólad, aki csókol, és 
ha tudom, hogy rád gondol: téged éltet, 
s te beköltözöl, édes kísértet, 
és az idézett és aki idéz, 
egymást növeli: lelkeknek mesés 
egységessége ez (62.) 

Ezzel a képpel kiterjedésében, számszerűleg sokszorozza 
meg az elveszített társat: minden nővel jelen van, hatalma-
sabb, mint valaha. Egy „körrel" tágabban ugyanez a dolgok-
ban való feloldódás motívuma figyelhető meg azokban a 
szonettekben, ahol a világ különböző dolgaiba vetíti bele a 
költő szerelmesét. A már vizsgált Mindenütt ott vagy című 
vershez hasonlóan a természet, a környező világ „beren-
dezési tárgyaiban" jeleníti meg Szabó Lőrinc ezt a már 
elvonatkoztatott, „desztillált" (68.) (és erősen stilizált) arcot. 

Mert vannak helyek, ahol élőbb a föld, 
utak, melyek lángolnak, vagy sajognak 
s akárhol leszel, mindig visszahoznak, 
tájak, melyek már túlvilági kört 
zárnak körénk 
[ . . . ] - így szövődsz bele 
a Mindenségbe (50.) 
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Ezeken a konkrét valóságdarabokon - „út, orom, erdő" - túl 
a nő mint eg}; láthatatlan szerelmi lény, „édes kísértet" a 
dolgok közti üres térben, egy érzékfeletti valóságban is 
jelen van; ezért érzi úgy a férfi, hogy „már meg sem idézlek, 
mégis itt vagy: sorsomat figyelik gyötrelmesen-szép álom-
szemeid" (71.)- Folytatódik a gondolatsor a 105- szonettben, 
ahol már metaforikusán jelennek meg mindazok a termé-
szeti erők, amelyekben korábban a nő valóságos jelenlétét 
feltételezte és érzékeltette. Most már - a kötet utolsó 
verseiben - a halál tényét nem megmásítani akarja fantáziá-
ja, akarata révén; hanem széppé, kedveséhez méltóvá tenni. 
Az elmídás esztétikumának megragadása könnyebbé teszi a 
belenyugvást, csillapítja az önvádat. 

De mind megmaradt 
a néma csók s az elszállt gondolat, 
hiába vagy oly rég a föld alatt: 
karod fonja nyakam köré a szél, 
a napban csókod messzi tüze él, 
közelebb vagy hozzám mindenkinél. (105.) 

A gondolat legtágabb megközelítése a Mégis című szonett, 
„egyik leírási kísérlete a fizikai nemlét és a lelki lét 
párhuzamának",9 ahol is az egész problémát a létfilozófia 
síkján ragadja meg: élet és halál között egy köztes, átmeneti 
világot talál szerelmese számára, amely világ együtt hor-
dozza mindazokat a dimenziókat, amiket az előbbi versek-
ben fellelhetünk. 
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„Nem csupa innen és nem csupa túl, 
mihelyt megszövöm, szálaira hull 
s úgy fut a semmin keresztül-kasúl: 
mégis egy vérem láng-csöppjeiben, 
mégis valóság, élet és jelen -
mégis te vagy Minden Perc, kedvesem." (91.) 

A feltámasztás, újjáélesztés archetipikus képzete, vágya is 
megjelenik, mint egy reakció az aszimmetriára, egyfajta 
hiánypótlási kísérlet. Az új életre hívás legközvetlenebb útja 
а fantázián át vezet. A gondolatok révén létezővé tehető az 
élettelen, visszahozható, aki eltávozott. A meghitt percben 

Édes emléked, mintha szigetek 
rajzanának, úgy vibrál: alig érzem, 
már megszületik valahol a térben 
a kép, megszületsz. (13.) 

A fantázia a külvilágba vetíti az agy emlékképeit, s mint egy 
hatalmas vásznon, a térben kibontakozik egy női alak: 

Száz alakban 
jössz ilyenkor, új tündérem, te, régi: 
fényköd leng, s tudom mögüle te lépsz k i . . . (13.) 

De megtagadná saját magát Szabó Lőrinc, ha nem váltana 
rögtön a realitás síkjára egy zárójelbe tett (a tükör túloldalá-
ról elejtett) megjegyzéssel, önreflexióval: „(Csak nem sza-
bad egészen odanézni!)" Ezt a tükör-képzetet formailag, 
hangzásban is megerősíti azzal, hogy a látomás csúcsán levő 
„mögüle te lépsz ki" mondatra rímelted a „nem szabad 
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egészen odanézni" gondolatot, érzékeltetve, hogy ugyanan-
nak a dolognak két - a valóság és a képzelet felőli - oldalát 
látjuk. Az ilyen önreflexív, önkritikus sőt szkeptikus attitűd 
egyetlen már-már önfeledt látomásából sem hiányzik: a két 
tükörvilágot csak egységben, teljességében tudja szemlélni. 

Ez a költői magatartás párosul az újrateremtés motívumá-
val a 68. szonettben: 

Ki-mi voltál? S milyen, Tízezredik 
próbám ez, lényed desztillálni... (Tán 
ittfog a szó!)... Szétszedlek, könnyű árny, 
s összeraklak, imbolygó mozaik 

- és a teljessé tevő másik oldal: 

hogy újra légy, csak egy szó kellene, 
s olyan szó nincs [...] 
tűnt titok vagy, csillaghűs képlete 
valami Legfőbb Jónak: te, te, Te! (68.) 

A kísérletekből leszűrt eredmény: a fantázia őszinte, önfe-
ledt játéka helyett csupán szerepjáték ez a feltámasztás. Az 
állítás mellett mindig ott van a kérdés, kijelentés mellett a 
tagadás. Az egyetlen lehetőség a „képzelt képzeleteddel 
képzelenï'-magatartâs. 

Lehet jobb, mint, úgy téve, mintha bennem 
volnál, folyton összebújnom veled? 
Múltat s jövőt így élünk (lelkileg 
s valóságként) a feltételezettben. (93.) 

- bár ez is csak „szörnyeteg játék", keserű öncsalás. 
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A fantázia nem szabályozható, autonóm. Nem így az 
akarat. Ahol a képzelőerő a valóság falába ütközik, ott az 
akarás még továbbmehet. A kimondott szó, az „akarom" -
legalábbis az „én" számára - mássá teheti a dolgokat. 

ma csakugyan az vagy, 
csak az vagy, s egészen az, [...] 
- jaj érte százszor! - aminek akarlak! (26.) 

Az életrehívó szó, mint egy isteni erő, elhatározás, úgy 
működik. Több ez, mint szómágia: a két lény univerzumá-
ban a teremtő akarat lép működésbe - de ez a transzcen-
dens erő nem fölöttük: bennük működik. 

Élsz. így döntöttem. Nappal húsodat 
frissíti bennem minden gondolat; 
s éjjel már nemcsak agyam titka vagy: 
hozzám bújsz, véred égi tüze jár át, 
s úgy alszom el, hogy mint csiga a házát, 
hátamon érzem szíved dobogását. (103.) 

Az egész verseskötet is ennek a gondolatnak a hangjaival 
zárul. A 119. szonett 6 évvel a nő halála után született, a két 
dátum közti időbeli távolságot is a „De légy! Akarom!" ereje 
hidalja át. A szonett képileg is, gondolatilag is lezárja az 
újrateremtés-motívum ívét azzal a végső érvvel, hogy e 
szonettek őrzik meg és teremtik mindig újjá a kedves alakot. 
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Jó s rossz most zárja könyvbe a neved. 
Te se halsz meg egészen! Kétezer 
évig mindig lesz, aki rád figyel: 
férfi sóváran, asszony irigyen -
örök vágy őriz.. . Ámen. Ugy legyen! 

A kötetet lezáró, végső vers pedig ugyanezt a gondolatot egy 
gesztus formájában, konkretizálva és „tárgyiasítva" hor-
dozza: Szabó Lőrinc rézplaketten örökítteti meg Erzsébet 
vonásait, így téve „ércnél maradandóbbá" őt - erről szól a 
vers. Érdekes párhuzam, hogy a költő úgy érzi, „elvileg volt 
csupán hasonló Erzsike a képhez, valamikor fiatal korában. 
Mindenesetre puhábbak, líraibbak voltak a vonásai, nem 
olyan határozottak, mint amilyen a plaketten."10 A szonette-
ket olvasva mi is ezt érezhetjük: a halott nő alakja idealizált, 
és a hideg, élettelen fémmel szemben szinte mitikussá 
stilizált. Ezt a két végletet hozza össze, egyenlíti ki az Ércnél 
maradandóbb című 120. szonett: 

versem, aki csillagfénykoszorús 
gyászodban már-már mosolyogni tudsz, 
túléled őt! s joggal túl te, plakett: 
szebb, mint ő volt, s több a ti létetek! 
.. .Neki azonban... minden. . . egyremegy. 

Lia a korábban elejtett szálat, a költészet általi feltámasz-
tás gondolatát újra felvesszük, igen gazdag képekre találunk. 
A költészet az a hatalom, mely életre tudja kelteni a 
halott kedvest - mondja az 54. szonettben Szabó Lőrinc: 
„S nemsoká széles e föld kerekén / versem őrzi csak" (54.) 
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Hiszen 

Türelem és művészet valamit 
csak gyárt, íme, fájdalma anyagából 
szólítom s festem a hajdan s a távol 
kísértetnémán alvó tájait. (82.) 

Az ilyen, a „versírás, a szóban forgó versek megírásának 
lélektanáról szóló" képeken, tehát egyfajta elméleti, másod-
lagos megközelítésen túl magát a költészet eszközeivel való 
újjáteremtést is megtalálhatjuk azokban a szonettekben, 
ahol a költő „képzelt párbeszédben" (48.), vagy sírontúli 
monológban megszólaltatja a holtat: 

Szóltál? - Nem. - De hisz most is szólsz! - Szívedben 
sírdogálok. Ott vagy hát? - Te tudod. 
- Ott vagy, de titok, hogy mi. - Az vagyok, 
aminek gondolsz. (43.) 

Csak az szólhat, aki él, létezik. Ezt a létezést járja körül a vers. 
Újra visszatér a szimmetrikus szerkezetű egykori világ 
„egymásban élés" gondolata: ami akkor valóság, erosz, tény 
volt; az a halál tengelyének túloldalán az akarás, az emlék a 
szívben, a gondolat az agyban - metafora, к fiktív párbeszéd 
formájával a költő felidézi a két pólus közti egykori oda-visz-
sza játékot; ám most már csak egy ember van: ő válaszol a 
maga feltette kérdésekre, a benne élő „kísértet feleség". A 
Kár volt, vagу megérte? című versben - a szerző vallomása 
szerint - „a suttogó hang a halott elképzelt hangja. Az egész 
szonettet ő mondja, kérdezi. Tehát beleképzelés az ő 
helyzetébe, mintha mégis élne belőle a koporsóban vala-
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mi."11 Avers középpontjában éppen az a „képzelt képzele-
teddel képzelem, hogy idegondolsz" helyzet áll, amit mái-
vizsgáltunk. Ilyen értelemben valóban önmagából - emlé-
kekből, fantáziából, érzékenységből - teremti meg újra, 
szólaltatja meg még egyszer a költészet eszközeivel a nőt 
kedvese. 

Egy másik közeg, amelyben minden megtörténhet, ahol 
„van az Itt s az Ott közt mégis út" (61.); az álom. Ezt a 
motívumot vizsgálva két fontos verset kell kiemelni: a kötet 
felénél levő Az álom gyanúi (61.) címűt és a 87. szonettet: 
Az álom roncsai. A két verset egymás mellé állítva kirajzoló-
dik ugyanaz az ív, ami a kötet egész szerkezetét is adja; a düh, 
lázadás, az életre keltés reményétől a belenyugvásig. 
A 61. szonett még reményteli: 

Miket szervezel, Alom? Randevúikat, 
sírontúli érintkezéseket, 
[...] 
Mámor, ész 
vissza nem hozza, erő, semmi pénz, 
őt, testileg, és semmi szenvedés; 
de te igen! - nagynéha csak, de úgy, 
hogy felrázod vele az ős gyanút: 
hátha van Itt s az Ott közt mégis út? (87.) 

Olyan ez, mint éjszaka az álmodás első fele, még befelé az 
álomba; elalvástól az álomig. A második fázis már kifelé 
tekint, az ébredés, a realitás irányába, tükörképét-ellentétét 
adva az előző szonettnek: 
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Zsivajgó parton álmom roncsait 
nézem sóváran, tündér hordalékot, 

de jön a reggel, s józanítva, s éppoly 
siváran, mint más vigaszt másokéból, 
kimos agyamból a nappali téboly. (87.) 

Az álom ereje ugyanúgy múlékony és egy ponton túl 
hatástalan, ahogy a fantázia, az akarat, a költészet sem képes 
túllépni a valóság keretein. 

Egy létezett valóság már túlhaladott kereteibe lép vissza a 
költő akkor, amikor emlékképekben: az emlékezetben és az 
emlékezés folyamatában próbálja visszaidézni a kedvest. 
A halál napját éli újra Л bír című szonett. Egyetlen pillanatot 
ragad meg és tesz időtlenné, tehát magát az emlékezés 
folyamatát, állapotát rögzíti; állandósítja azt az eseménysort, 
melyben Erzsébet halálának hírével szembesül. Megállítja, 
megfogja a pillanatot, hátha így jobban megértheti az 
érthetetlent, elfogadhatja azt, ami elfogadhatatlan. 

Mozgás, kép, hang, fagyott-merevedett 
minden a hírre, s megállt. 

De az analízis eredménytelen: 

vitt belőlem a világ: 
visz ma is, visz: ott vagyok teveled, 
nem tudom, hol, s itt: veled s nélküled, 
és minden egyre érthetetlenebb. (6). 

8 7 4 



SZABÓ LÓKINC HUSZONHATODIK ÉVE 

A szubjektum képekben tárolja azt, ami számára az elmúlt-
ból megmaradt. Az emlékezés folyamatának tárgyai, ered-
ményei; az emlékezet képei jelenthetik a férfi számára halott 
kedvesének továbbélését. Ez a lét azonban beteljesületlen: 
,Л valóság, a jelen odavan!" 

Élek, foktatom 
a munkás napot, s minden utamon 
együtt kísér a dús emlék s a sóvár 
hiány.. . (7.) 

IIa az emlékképek nem adhatják vissza a nőt, akkor az 
emlékek színhelye, a tárgyak talán megtehetik ezt. Az a 
környezet, amely egykor körülvette őt. Ebben a közegben 
minden a régi: Erzsébet helyét semmi sem töltötte be, a 
tárgyak most úgy veszik körül hiányát, mint egykor őt 
magát; körülrajzolják az alakot. 

Ki ernvőzted, bokor, út, aki hoztad, 
kő, tavaly még zsámolya, idegen, 
életek, de drágábbak ma nekem 
sok emberénél . . . [ . . . ] 
Itt jobban velem 
van, mint másutt, (31.) 

A kötet közepén van egy csoportja azoknak a verseknek, 
melyek múlt-jelen, emlékkép-valóság oppozíciójára, össze -
hasonlítására épülnek. így a Tavaly még... kezdetű vers: 
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Szép volt, tavaly még, e fenyvek alatt: 
tiltott Jóm mindig vártál valahol, 
[...] " 

Több tilt ma, nem szó s törvény: semmi vagy, 
s majdnem az én is!... (45.) 

- v a g y a Tihanyban című szonettben: 

Tebelőled ébredek. Süt a nap! 
[...] 

Rólad semmi jel . . . 
Csönd... Nélküled, de neked alszom el. (60.) 

Ennek a szemléletnek, ábrázolásnak legszebb példája a 
Szárszó című 53- vers: 

Minden a régi: itt a tó, a pad, 
itt vártál, itt öleltél, itt a nádas, 
ezt jártuk, s itt a szobád, itt az ágyad, 
benne ébredek: tavaly e falak 
közt bújtunk meg, s egyedül ma se hagy 
se ház se hegycsúcs; ami láthatárnak, 
az keretednek is jó: szinte árad 
s csordúl Észak, Dél, Kelet és Nyugat. 
Soha egyedül, mindig egyedül. 
Kereslek, várlak, reménytelenül, 
de a vágy az emléknek is örül, 
körém fest, rácsnak, édes árnyalak: 
minden a régi! .. .De hogy mégse vagy, 
és hogy mindenütt, a szív beleszakad. (53.) 
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Itt is érezzük a tárgyak közt a nő valamiféle jelenlétét: 
minden dolognak a hozzá fűződő egykori kapcsolat ad 
értelmet, funkciót (itt a tó, a pad - itt vártál; a nádas - ezt 
jártuk; itt a szobád - itt az ágyad). Ezek a viszonyszálak, 
kapcsolódások rajzolják ki a kedves üres körvonalait: „kere-
tét". A „rács"-motívum egy továbbvitele annak a metaforá-
nak, ami a Te meg a t'ztóg-kötetbeli Az egy álmai című 
versben olvasható. Ott 

az értelem szökik, 
de magára festi gondosan 
a látszat rácsait. 

Ugyanígy látszatból, képzeletből festi maga köré az emlék-
képet most is, vagy inkább láthatóvá teszi azokat a szálakat, 
azt a hálót, mely a dolgok között, Erzsike és őközötte 
szövődtek ebben a kapcsolatban. Ezzel a viszonyrendszer-
rel, kapcsolathálóval idézi meg a másik pólust, amivel a háló 
egybefűzi. 

A halott új életre keltése meghaladja az emberi értelem, 
akarás, fantázia, költészet erejét. Az utolsó lehetőség a 
túlvilági lény megidézése, az „Itt s az Ott közti" szakadék 
átlépése. A test halála után van-e a léleknek tovább élete? -
Szabó Lőrinc is felteszi a kérdést. Sokszor nevezi a nőt a 
szonettekben „édes kísértetnek", valami érzékfeletti világ-
ban élő, jelenvaló szellemi lénynek; aki itt van továbbra is az 
emberi közegben, de el nem érhető. 
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Folyton átlengsz gondolataimon, 
mint könnyű szél, vagy mint az ibolya 
ég váratlan villanó mosolya, 
s néha már, mint egy édes hatalom 
érintésétől, szivem s homlokom 
nyugodni simúl. (34.) 

Már meg sem idézlek, 
mégis itt vagy (71.) 

Egyfajta „anyagtalan kísértetnek" (47.) képzeli őt, akinek van 
ereje, hatalma beavatkozni az emberi világba. Erre kéri az 
56. szonettben: 

légy te ma, 
légy ma te tiltás: ne kövessen a 
másik nő, - mint te, szeret és anya! 

De a két világ közti átjárhatóság csak esetleges, a kapcsolat 
nem lehetséges. Mások a törvények, a még megőrzött 
sérülékeny kötelékek egyre gyengébbek; a végleges elvesz-
tést semmi sem akadályozhatja meg. 

Egy-egy dolog, amiről még beszéltünk, 
megvalósul, s ez meg az elmarad: 
tudsz róla, Halott: mégis egyre csak 
távolodsz, a sok szörny, gond, melyben élünk, 
velünk együtt sok drága szenvedésünk 
elemészti. (66.) 
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A szimmetrikus, kiegyensúlyozott múltbeli szituációban a 
két ember kapcsolatának fontos eleme volt az „egymásban 
élés", a „mily nagyon teremtjük egymást" (39.) gondolata. 
A nő halálával létrejött hiányt a költő éppen ezzel az egy-
mást teremtő erővel igyekszik pótolni, felhasználva szemé-
lyes emberi és költői erőit, eszközeit. Azonban az időbe való 
beavatkozás, a fantázia, akarat, az álom, a költészet, emléke-
zés és megidézés mind kudarcot vallanak. Nincs olyan erő, 
ami átléphetne a tükörvilág másik: látszatokból, illúziókból, 
érzékcsalódásból épülő oldalára. 

Ekkor új úton indul el a költő; megkísérli felismerni, 
megtalálni a halott új lényét, másfajta létezését a világ 
jelenségeiben. A tárgyak - amint láttuk - magukon viselik a 
múlt nyomait, a költő számára annyiban léteznek, amennyi-
ben Erzsébethez kötődtek. Az idő múlásában csak ezek a 
vonatkozások jelentenek - viszonylagos - stabilitást: 

kihűlt a csók, mely nagy nyarunkra gyúlt, 
csak agyamban szikrázik még a mult. 
De, vér és hús, én se vagyok menedéked: 
vér s hús voltál! S jaj, túléli meséd 
egy tűd. . . szalagod... egy ceruzavég! (32.) 

Ahogy megfigyeltük azt a törekvést, hogy a világmindenség-
benfeloldva lényét találjon rá újból a költő, úgy most ennek 
a gondolatnak a párjával kerültünk szembe: itt nem a 
végtelen, a mindenség hordozza, hanem az apró tárgyak, 
elemek, mozaikdarabok; amikből az összeáll. AzEgyéb nem 
című versben ezt fogalmazza meg Szabó Lőrinc, de olyan 
módon, hogy egyben egy következő lehetőséget is felcsil-
lant a nő új lényének megragadására: 
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Minthogy belőle egyéb nem maradt, 
szeretem, ami körülötte volt, 
a kis párnát, melyre feje hajolt, 
karperecét, elárvult tárgyakat, 
a kulcsot, mely hozzá vitt, távolabb 
erdőket, városokat, úti port, 
amit együtt vertünk fel, a mosolyt, 
mely szívéből a szemébe szaladt, 
mikor festették: - nem pótolja, de 
az egész világ tele van vele 
s most tudom csak igazán, mennyire, 
ég s föld s minden őhozzá kapcsolat: 
szeretnem kell gondolataimat, 
minthogy belőle egyéb nem maradt. (95.) 

Az utolsó sorok jelzik azt az új, a valósággal párhuzamos, 
zárt belső világot, amelyben fellelni véli az elvesztett 
szeretőt: 

Csak tükröd őriz, tükröd, én, a lélek, 
tükör, melyből kirepültek a képek, 
bolond tükör, mely azt hiszi, hogy éltet! (7.) 

Persze rögtön itt van a másik, külső oldal, a realitás. 
Nyilvánvaló, hogy a tükör-játék nem más, mint „öncsalás, az 
élet maradéka"; mégis ez a motívum nagyon fontos lesz a 
szonettekben, Szabó Lőrinc szinte hálót sző belőle - a „két 
halántéka közti" világban megkísérli rekonstruálni az 
„együtt-élés" rendjét, harmóniáját. 
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Agyam belseje lett egész világod, 
mint rab csillagra, figyelek reád: 
gondolatom tükrös csövein át (47.) 

Újra megjelennek a rácsok, ezeket azonban nem a tudat festi 
maga köré látszatból vagy képzeletből: ezek a „valóság 
rácsai", a koponya-rácsok, melyek - hiába néz a „fénytenge-
rek mögé", a csillagra - mindig a realitás, az anyagvilág 
törvényeire figyelmeztetik és bezárják. „Világtükör szíve" 
(51.) ezért értékeli kudarcnak a próbálkozást: 

Ami vagy, 
mind csak agyam tükörjátéka már (20.) 

Ha már a tudat, az értelem sem képes tenni semmit, hogy 
feloldva a hiányt megszüntesse a férfi kétségeit, előáll az 
önvád; a költőt gyötri a felelősség tudata, a lelkiismeret: sem 
a múltban nem volt képes igazán vállalni őt, sem a halál 
pusztító erejétől nem tudja megvédeni. Figyelme maga felé, 
maga ellen fordul: 

jajaim szüntelen 
visszhangzottak benned is, kedvesem, 
teher voltam csak ezer terheden, 
gyáva, én kit került a hit, a tett: 
elpazaroltam édességedet, 
minden keserű most már, nélküled! (37.) 

A visszafordíthatatlanság, a halál véglegességének felisme-
rése olyan momentum ezekben a szonettekben, mely az 
elfogadás, belenyugvás irányába mozdítja tovább a férfit. 
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feléd, eljátszott szerelmem 
minden mulasztásom jóvátehetetlen (37.) 

Ennek a szálnak érzelmi összetevőjeként jelenik meg a 
„fájdalom és sóvárgás" (39.) a versekben. A halál egyszerre 
oka a fájdalomnak és útja is más fájdalmak kifejeződésének, 
így a halállal egy pozitív mozzanat, a „gazdagítás" képe is 
együtt jár: 

benned jajdul, ami fáj, ami zaklat [...] 
sok más kín szóló szája vagy (86.) 

A versek e kései csoportjában éppen a fájdalom, a férfinak 
kedvesére irányuló érzése helyettesíti annak valóságos vagy 
képzelt jelenlétét. 

Valami selyem, 
valami hűvösség a szívemen, 
valami béke vagy más: alig érzem 
fájónak ezt a fájdalmat [...] 
akárhogy fájsz, vígasz, hogy te fájsz. (96.) 

„Valami selyem" ez a fájdalom, gyógyír, mely éppúgy 
körülvesz, óv, kényeztet (most szelíden), mint a „nagy 
robbanások" idején, mikor a szenvedély 

kapuidat keresve hirtelen 
érezte, hogy már beléd hatol 
szíved felé, oly hús-barlangon át, 
melynek selymét csak jelezte a szád, 
őrjítő selymét, selyemcsók-falát (70.) 
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így lesz a fájdalom pótlás, megnyugtató teljesség. Elfogadja a 
hiányt, az aszimmetriát, sőt felismeri: éppen ez a hiány és a 
nyomában járó fájdalom töltheti be a kizökkent világmin-
denségben a nő helyét: 

hiányoddal vagy jelen: a szegényebb 
világ fájóbb, de több lett [...] 
Gondolatom tükrét csiszolta ki 
halálod? A szivéit? Valami 
uj ízt termel [...] 
az gazdagítja koldus kínomat. (46.) 

Ebben az összefüggésben a hiány önálló létező lesz, 
mely tartalmas „anyagként", tárgyként kitölti a keletkezett 
űrt. Éppen akkora erőt képvisel, mint az elvesztett kedves, 
pontosan betölti az ő helyét; tehát annak tökéletes tükörké-
pe: a volt átfordulása a nincsbe. A legnagyobb nincs lesz 
tehát a van: a semmi így lesz „erős [...], kincs, a veszteség 
mutatja, mily nagy!" (27.) A pozitív hiány éppúgy karakteres, 
mint az ember; arca van. Ezért szólíthatja meg Szabó Lőrinc: 

Erősebben vagy, amióta nem vagy, 
[...] Végtelen vagy 
végtelen hiány, hívó, üldöző. 

Ismét belép ezzel a halál gazdagító, teremtő erejének 
gondolata - nemcsak pusztít, alkot is; vagy inkább átminősí-
ti, átlényegíti a létezőt. A hiány egzisztenciaként való felis-
merése nyilvánvalóvá teszi: a kedves ebben a világban 
hiányként él tovább, más formában nem létezhet. Lia a férfi 
teljes valójában akar vele együtt lenni, neki kell elhagyni az 
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emberi létet. Ez a gondolat először a kötet első verseiben 
figyelhető meg, ahol a döbbenet, a hirtelen elámilás érzése 
nyomán felmerül a „velehalás" képe: részben a már vizsgált 
versekben, megtörtént eseményként („magaddal vitted ér-
zékeimet"), részben a halálvágy motívumával, jövőbeli, 
óhajtott történésként („kell nekem még sírodba csukód-
nom"). A kötet második felében a férfi halála is realitásként, 
óhajtott megnyugvásként fogalmazódik meg. Ezt a gondola-
tot jelzi például az „öreg vagyok, bennem is mennyi gyász 
van!" (79.) sor, és ugyanerre vonatkozik a „társad leszek, 
mielőtt elsiratlak?" kétsége is (83.) A halál gondolatával 
egyben új közösséget is vállal Erzsébettel, talán az életében 
elmaradt vállalásért kárpótlásul: 

s ha menned kéne, vissza, s a kezed 
foghatnám, mennék, bárhová, veled, 
boldogabban, mint élni nélküled. (74.) 

A halálba való átlépésben aktív cselekvővé lesz az ittmaradt, 
egyedül maradt, a történést elszenvedő fél. Ez már egy 
őszinte, emberi megoldás lenne, nem illúzió, a fantázia 
terméke. Hogy mégsem következik be: az életösztön erő-
sebb, ideköti a „Harmadik", a feleség, az élet: 

szeretnék élni. Miért? Majd megtudom. 
Meg kell ismernem minden emberit, 
ha üdvözít, ha pokolra taszít, 
s rád gondolnom olyan jól esik! (34.) 

- ez a motívum a kezdetektől jelen van a kötetben! Biztos 
pont a továbbélésben a halott nő ereje, ehhez folyamodik az 
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élő is: „Drágám, adj erőt, / kibírni, ami maradt, a jövőt..." 
(23.) Ez pedig már egy újfajta magatartás megnyilvánulása: 
az elfogadásé, belenyugvásé, melytől nem idegen a felejtés 
sem. Ezzel a gondolattal zárul a kötet. 

Idáig jutottunk a hagyomány útján járva. Ám arról a 
különös jelenségről, mely a kötet utolsó verseiben bontako-
zik ki, - sőt talán már korábban megelőlegezi magát! -
semmit sem tudtunk meg. Pedig Szabó Lőrinc az önmagával 
folytatott hosszú dialógus végére olyan megoldást talál, 
mely nem e párbeszédben végigpróbált megoldási kísérle-
tek közül való, sőt nem is illeszthető be ezek sorába, lévén 
egészen más természetű. Kilép abból a kontextusból, 
melyet az előző fejezetben megvizsgáltunk, és a halál 
paradoxonát úgy oldja fel, hogy verseiben új létezőt teremt: 
a vers maga kilép a szövegből, elszakad szerzőjétől, az 
olvasónak is épp csak megmutatja magát, aztán önálló életet 
kezd. 

Most kell valami új eszközhöz, értelmezési rendszerhez 
folyamodnunk: a költőt és versét követve egy új paradig-
mába belépnünk. 

З. „A műalkotás létezővé", a szó tetté válik 
, A vers anyaga a nyelv. Mit jelent ez? Hogy a nyelv ellenében 
kell megvalósulnia, a nyelv konvencionális jelentése ellené-
ben kell kimondania valamiképpen az egyszerit. Bergson 
azt tanítja, hogy az alászálló anyag ellenében ható életlendü-
let szeivezője az organikus világnak. A vers lényegében 
ellentétes anyagával, a nyelvvel, s mégis egyedül általa, vagy 
pontosabban: ellenére tud csak megszületni [...] A jó vers 
mindenkor diadal, győzelem, a teremtő eleven élet győ-
zelme az élettelen ellenálláson."12 Ezek a Pilinszky Jánostól 
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származó gondolatok egy költő (tehát az irodalmat művelő 
ember) filozófiáját fogalmazzák meg arról, amit a versolva-
só, gondolkodó (tehát irodalommal foglalkozó) ember az 
alkotás önálló életre kelésének,13 a szerző és műve különvá-
lásának nevez: a szöveg kiszakad a versszituációból, már 
nem azonos a költővel, nem annak „hangja" többé - sokkal 
inkább valamiféle tárgyiasult, önállóvá vált „terméke" a 
gondolkodásnak, emlékezésnek, akaratnak, beszédnek, 
cselekvésnek. Önálló létező. 

Egy harmadik, ám Pilinszky által akaratlanul is sugalma-
zott megközelítés szempontjait képviseli a nyelvészet, a 
nyelvtudomány. Az ötvenes években John L. Austin által 
körvonalazott és mások - többek között John R Searle - ál-
tal később továbbvitt „beszédaktus-elmélet" jelentheti szá-
munkra azt az eszközt, mellyel empirikussá tehető a kötet 
Utóhang'i'dban megsejtett jelenség. Elgondolásuk szerint a 
szavak és tettek világának éles, merev elválasztása nem felel 
meg azok valóságos természetének: a két halmaz között 
sokkal inkább egy laza, átjárható és átfedéseket is megen-
gedő „szaggatott (és csupán jelzőfunkciójú) vonal" húzható. 
A beszéd egységei, a szavak nem a tettekkel állnak szemben: 
ezt az oppozíciót a performatív és konstatív kifejezések 
ellentétpárja váltja fel. Pléh Csaba adaptációjában: „Szavak és 
tettek szembenállása helyett a szavak minden használata 
tetté válik."14 A hagyományosnak tekinthető, a világ leírására 
irányuló konstatív kifejezéseknél többre képesek a perfor-
matívumok: ezek puszta kimondása cselekvés. Ebben az 
értelemben a kimondott szó önálló létező, kimondójától 
elszakadt, következményeket vonzó, kiváltó TETT, jelenség 
lesz. 
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Szó helyett 
választásod meggyőző tett lehet 
[•••] 

ki ártott neki, ha szóban, ha tettben, (112.) 

Ezek a sorok arról tanúskodnak, hogy maga Szabó Lőrinc is 
eljutott ekkorra - nem tudhatni, milyen összefüggésben - a 
vizsgált kettősség érzékeléséig. Olyan ez, mintha öntudat-
lanul filozófiailag is megindokolná ezen - és néhány a 
kötetben ez után következő - versének tett-értékét. Ezidáig 
a kötet versei leginkább szövegként léteztek: egyes szám 
első személyű monológ, esetleg fiktív párbeszéd vagy 
személytelen, külső szempontú leírás-elbeszélés formájá-
ban, tehát különböző nézőpontokból megszólalva a költő 
emlékeket idézett, gondolatait, érzéseit, fantáziáit írta le 
SZÓBAN, szavakkal. 

A 112. szonett egy újfajta költői magatartás kezdetét jelzi. 
A vers maga az egykor volt kapcsolat „mérlegre" tételének 
metaforájára épül, tehát egyfajta gesztus, cselekedet: 

Mérlegen 

Képzelj bele minden bűnt - megbocsátod? 
Kár sírni másképp: csak önzésedet 
s hiúságodat gyötri a szíved, 
mely gyönyörre, zavartalanra vágyott. 
Tedd hát mérlegre az egész világot: 
az, vagy ő - melyik kéne? Szó helyett 
választásod meggyőző tett lehet: 
vállalnád vele rögtöni halálod?!... 

8 8 7 



GLÔZER RITA 

- Nem tudom! - sírok föl. - De egyre jobban 
fáj, amit még az élőnek okoztam, 
titkos részem a hallgató titokban: 
ki ártott neki, ha szóban, ha tettben, 
verje meg, ha van, verje meg az Isten; 
s ha én, verjen meg százszor jobban engem! 

Az általam kiemelt utolsó sorokat a köznyelv az „átok" 
névvel illeti. Azaz: transzcendens hatalom segítségül hívása 
egy személy megbüntetésére, elpusztítására; nem pusztán 
szóban, hanem tettel, a kérés gesztusával. Azzal, hogy a férfi 
az utolsó előtti sorban csak implicite, az utolsóban pedig 
nyíltan is a saját fejére hív átkot, a beszédaktusok egy olyan 
fajtáját hajtja végre, mely az austini tipológia15 szerint a 
végrehajtók csoportjába tartozik. , A végrehajtók a cselekvés 
egyfajta lefolyása mellett vagy ellen hozott döntés. Döntés 
arról, hogy valaminek így kell lennie, ami eltér attól az 
ítélettől, hogy valami így van: kiállás amellett, hogy így kell 
lennie, ellentétben azzal a becsléssel, hogy így van."16 Az 
elítélés és utasítás éppúgy idetartozik, mint az átok vagy az 
ima. Ez utóbbira is találunk példát a kötetzáró versek között. 
Pontosítva: van még egy vers az Utóbangbm, amely vizsgál-
ható a beszédaktus-elmélet módszereivel, ez pedig a 199. 
(utolsó előtti), Úgy leg\>en című szonett. 

Felcsapó hit, láng. Omlás, rémület. 
Fagyott rózsafák a sírod felett. 
Jó? Rossz? Közöd már semmihez soha. 
Ragyogjon körül fájó glória! 
Az! Dicsfény! Az! Emberi s köznapi. 
Láthatatlan és mégis ünnepi. 
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Hat éve nem vagy. De légy! Akarom! 
Végső búcsúm a végső hatalom. 
Két új rózsatő a sírod felett. 
Jó s rossz most zárja könyvbe a neved. 
Te se halsz meg egészen! Kétezer 
évig mindig lesz, aki rád figyel: 
férfi sóváran, asszony irigyben -
örök vágy őr iz . . . Ámen! Úgy legyen! 

Az ima-formát éppúgy, mint az átkot azonosító szövegrészt a 
versek utolsó soraiban, zárlatában találhatjuk meg. Ezek a 
zárósorok olyan illokúciós erővel (azaz a valami mondása-
kor végrehajtott aktus, cselekvés konstruáló erejével) bír-
nak, mely az előzőektől nem, vagy alig különböző versrész-
letekből egészen más típusú szövegeket teremt. A szavak 
tettértékűvé válása egyben el is távolítja ezeket a szövegeket 
írójuktól, személytelenné és általánossá teszi őket. Ezt 
éppen azon konvencionális nyelvi forduilatok révén képes 
megtenni, melyek az átok, ima nyelvi azonosítói. A speciáli-
sabb, ünnepibb nyelvhasználat mellett itt a „verje meg, ha 
van, verje meg az Isten; / s ha én, verjen meg százszor jobban 
engem!"; „Ámen! Úgy legyen!" fordulatokra kell gondol-
nunk. A két vizsgált beszédaktus tartalmi egymásutánjának, 
sorrendjének is van jelentősége: Önmaga átkozása után a 
Másik áldása, a pusztító átok után az áldó ima. A két pólus, a 
két ember számára kért transzcendens cselekedet megjelö-
lése után következik a kötetzáró vers, amely kettős szem-
pontból is a két másik vizsgált verset viszi szintézisre. A 120. 
szonett azt az eseményt örökíti meg, amikor a költő - mint 
egy lezáró, feloldozó gesztus - a gyászév letelte után 
bronzplaketten örökítteti meg kedvese arcvonásait. 

8 8 9 



GLÔZER RITA 

A gesztusok, tett értékű szavak után íme: egy valódi tettet 
idéz a vers. 

Itt a bronz, a profi l . . . Ki létrehívta, 
nem látta élve: mesteri kezét 
szívem keze vezette s régi kép 

Ezt a képet továbbrajzolva maga a vers válik tetté és egyben 
e tett eredményeként tárggyá, dologgá, személlyé: 

Itt az érc; s te, aereperennius, 
versem, ki csillagfénykoszorús 
gyászodban már-már mosolyogni tudsz, 
túléled őt! 

A záróvers így lesz az egész kötet dialógusának megszenve-
dett, sok kín árán megtermett gyümölcsévé. A hiány érzése, 
az újjáteremtés kudarca, a kétségek, belső harcok eredmé-
nye ez a konszenzus; kiegyezés az élettel, a halál elfogadása: 

.. .Neki azonban... minden. . . egyremegy. 

31- Visszapillantás 
Mindezek ismeretében most érdemes egy pillantást vet-
nünk a kötet egészére; és röviden végiggondolni azt, 
hogyan jutott el a költő a klasszikus hagyomány nyomvona-
lán elindulva a későbbi modern nyelvfilozófia eredményei-
nek közelébe. 

Az elemzésből talán úgy tűnhet, hogy a hagyományos 
gondolkodási sémákból való kilépés egyik pillanatról 
(„egyik versről") a másikra történt meg. Azonban ha jobban 
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megvizsgálunk néhány képet, motívumot A huszonhatodik 
év középső részében, felfedezhetjük a vers önállóvá válásá-
nak lépéseit, egy új értelmezési rendszer első próbálko-
zásait. 

Az egyik ilyen kép a sírba záródás motívuma. A „Sírodat 
zárják rám a zárai" (5.) sor, vagy a 10. szonett részlete: 

sírodba, magamba csukódom 
[...] de semmi dolgom 
a földön: csak tenálad vagyok otthon: 
kell énnekem még sírodba csukódnom?! (10.) 

felidéznek egy másik, a boldog beteljesülés szimmetriavilá-
gára utaló képet: 

kapuidat keresve hirtelen 
érezte, hogy már beléd hatol 
szíved felé, oly hús-barlangon át, 
melynek selymét csak jelezte a szád, 
őrjítő selymét, selyemcsók-falát (70.) 

A képek szemantikai hasonlósága szembetűnő. Ugyanaz a 
látvány, ugyanazok a benyomások rajzolják meg a szerelmes 
együttlét és a halál, a koporsóba zárás körvonalait. Akkor 
tehát, amikor a verseskötet középső részében a költő a 
végéivényes pusztulásból kivezető utakat keresi, maguk a 
versek megjelenítenek, implikálnak egy korábbi, a jelen-
valóval ellentétes - annak tükörképét adó - gondolatot. 
A versek öntörvénye a költői szándéktól függetlenül, an-
nak ellenében nyilvánul meg. Ez a jelenség újabb adalékot 
szolgáltat a tükör-képek értelmezéséhez. Az említett szonet-
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tekben a költői szándék mellett, azzal szemben jelen van egy 
„tükörkép", a jelenségek másik oldala. A két jelentés - itt a 
szeretkezés és a halál - folytonosan egymásba játszik, 
egymást idézi fel végig a versek során át. 

A tükör mint modus tehát nem más, mint a vers önálló 
életre kelésének eszköze. Ez a tendencia lép a poétikai 
síkról a nyelv síkjára a kötet Utóhangjában, és válik empiri-
kusan vizsgálhatóvá. 

4. A huszonhatodik évjelentősége 
Az a gondolkodásbeli fordulat, melynek következtében a 
hagyományos fogalmi rendszerből kilépve a költő egy 
egészen új kontextusban tudja feloldani a halál elfogadhatat-
lanságának paradoxonát, Szabó Lőrinc életében egybeesik 
egy olyan költői megújulással, mely a dialogicitás, „többné-
zőpontúság", a „mű önálló létezése" fogalmakkal jellemez-
hető, és amely századunk húszas éveinek költészetbeli 
szemléletváltozásának, paradigmaváltásának folyamatába il-
leszkedik. 

A huszonhatodik év tehát - nem metaforikusán, mint a 
kötet címe; hanem szó szerinti értelemben: az elsirató 
versek írásának éve(i) - Szabó Lőrinc költői pályájának 
egyik fordulópontja. 
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