KABDEBÓ LÓRÁNT

SZABÓ LŐRINC, A NYUGAT KRITIKUSA (1920-1922)

1.
Szabó Lőrinc pályakezdése egybeesik a Nyugat nagy átalakulásával. Az újra-tájékozódás, a viharokból menthető eredmények gyűjtésének, a legjobbaknál az elemző vizsgá
lódásnak idejét jelentik ezek az évek. Az irodalmi életben pedig a hazai irodalom visszaszoru
lásának, a probléma-felvető irodalom erős hanyatlásának évei következnek. „A cselekvényt
mintha valami kívülről jövő végzet csinálná, — valami pára féle lebeg a dolgok és emberek
fölött, amely félig elfödi őket, csak néha, mint fény a ködön át, villan ki belőle egy-egy erősebb mozdulat, egy hangosabb szó". — Schöpflin Aladár ezt Kosáryné Réz Lola egyik regé
nyéről írja, de a kor irodalmi termésének nagy részére épp ez a jellemző.1 „És ne tessék észre
venni, hogy a régi írók hallgatnak, mert én a fiatal is meg tudom csinálni, amit ők, sőt okosabb
vagyok, azt csinálom, ami rajtuk (ha nem is bennük) a legjobban tetszett. A siker így majd
nem teljes" — ezt pedig egy Bús Fekete premier után mondja a kritikus, összegezve az akkori
irodalompolitika gyakorlati elveit is: „Csak nagyot kiáltani ne: hátha valaki megdöbben
tőle, csak nagyot hallgatni ne: hátha valaki maga is gondolkozik a nézőtéren". 2
Egy-két tartalmában is valóban jelentős mű mellett — mint Móricz: Légy jó mind
halálig, Babits: Nyugtalanság völgye, Kosztolányi: Kenyér és Bor, Juhász Gyula: Nefelejcs,
vagy Gellért Oszkár: Testvérbánat csillaga című kötetei — inkább a világirodalmi tájékoz
tatásban tapasztalható ugrásszerű előrehaladás. A „Világirodalom felé" fordulnak a Nyugat
költői is: „Ha már az Igazságnak lángoló szava nem gyújthatott az emberek lelkében boldog
lángot, sőt csupán arra lett volna jó, hogy üszköt vessen a szívekbe, akkor a költőnek nincs
mit tennie, mint megvárnia a maga idejét." 3 Ezt igényli a közönség is, mert „önkéntelenül
biztos révbe akar menekülni gondolataival s lelki életével, ezért keresi a fémjelzett világ
irodalmi nagyságokat s a magyar írók e mai vakációjukban éppen rendelkezésre állanak". 4
Ekkor válik a fordítás a korábbi fordító-iparosok ténykedése után művészmunkává. Bár
e fordítások egy része így is inkább a megélhetést szolgálta, mint Babits Erató]a, vagy Szabó
Lőrinc Verlaine-fordítása (Femmes), jelentős részük mégis a korról alkotott vélemény elmon
dásának szándékával született (mint például Tóth Árpád Wilde-fordítása, vagy Szabó Lőrinc
Browning-átdolgozása). Leginkább pedig nagy világirodalmi vállalkozások magyar meg
szólaltatása köti le a legjobb költőket, hogy ez is segítse átvészelni a nehéz időket. (Pl. Babits
Dante-fordítása, Szabó Lőrinc Shakespeare-szonettjei, vagy a teljes Baudelaire. Külön színt
jelent ekkori fordítás-irodalmunkban Király György Monumenta Literarum sorozata, melyet
Kner Imre felkérésére állít össze a világirodalom kevésbé ismert műveiből.) Majd minden
fordításban benne érződik a fordító-költő tépett, izgatott hangja is.
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Ugyanakkor visszahat a költői munkára is ez a tájékozódás, mert „saját magukra
is ráfüggesztik a súlyt, amely a legnagyobb erőkifejtést és a legkülönb teljesítményt követeli.
A jövőben a fiatal magyar író nem jöhet önképzőköri tudatlansággal: a magyar könyves
boltokban a világirodalom szintjébe kell belehelyezkedniük".5 így fejlődik ki az a kritika
is* amelyik a hazai teljesítményeket világirodalmi mértékkel méri, párhuzamba állítja a
kor jellemző törekvéseivel. Ezt a gyakorlatot összegzi Tóth Árpád: „Költők méltatásánál
külföldi mintaképeikről is szót szokás keríteni". 6 A míves munkák mellé alakul a míves kritika,
amelyik főleg a költők formavilágát vizsgálja. (Lásd pl. a Babits-Földessy vitát Ady ver
seléséről.)7
Ez mégsem jelenti azt, hogy a Nyugat kritikai figyelme kitér az úgynevezett kényes
kérdések elől. Fenyő Miksa pl. Az Est-lapok „liberális" szemléletéhez hasonlóan, de vitába
száll gróf Andrássy Gyula antiszemitizmusával, ismerteti — bírálva — Jászi Oszkár emlék
iratait, és határozott iróniával tárgyalja Szabó Dezső Csodálatos élet című félresikerült regé
nyét, 8 hasonlóképpen utasítja el pl. Zsadányi Henrik Szekfű Három nemzedékét,9 Tóth Árpád
felfigyel Kosztolányi verseiben a keserű ,,Vén cigányos" hangokra.10 De valójában csak
Móricz Zsigmond az, aki teljes, drasztikus határozottsággal, nemcsak literátori okokból
foglal állást például Szekfű Három nemzedékével szemben.11
Az ekkor induló fiatalok is ezekből a hatásokból építették saját világképüket. Mind
nyájan az eddigi tájékozódásukat megszabó Ady-hatással birkóznak, nagy világirodalmi
műveltséggel és fordítói gyakorlattal kezdenek, formakultúrájuk igen .ijlett (és ez nemcsak
Szabó Lőrincre vagy Sárközire vonatkozik, hanem pl. a költőként később nem igen szereplő
Zsolt Bélára, Márai Sándorra, Kodolányi Jánosra is, vagy Szerb Antalra), és ezt kritikai
munkásságukban is jól gyümölcsöztetik. Ugyanakkor életkorukhoz képest gazdag tapasz
talataikat, történelmi élményeiket csak világirodalmi sémákon keresztül tudják kifejezni.
Ami a lírában inkább rejtve, különböző világfájdalmakban fogalmazódik meg (mint Szabó
Lőrinc legtöbb ekkori versében is), az a kritikai munkában nyíltabban jelentkezik, mások
munkáiban ráéreznek a rokon-fájdalmakra.
Szabó Lőrinc a szigorú, filológiai értekezésnek is beillő formaelemzésben Kosztolányi
és Tóth Árpád impresszionistább kritikájával szemben Babitshoz áll legközelebb, szókimondó,
társadalmi szempontokat is érvényesítő értékelései pedig Móricz kritikai gondolkozásához
közelítik. Csak a babitsi rutinnal szemben ő még meglátásaira rácsodálkozóbb, magamutogatóbb, Móricz okos célbataláló higgadtsága helyett pedig lelkesedésében és vágásaiban is
fiatalos ingerültség vezeti.
Szabó Lőrinc kritikáinak jelentkezése majdnem egybeesik első verseinek megjelené
sével, és azokhoz hasonlóan a Nyugatban lelt otthont munkássága számára. írásai rövid
recenziók, többnyire jelentéktelen vagy erősen másodlagos könyvekről. A bemutatott költők
nagyrészéről csak ekkor, egyszer történik említés a Nyugatban (Bardócz Árpád, Csanády
György, Faludi Imre, Laurisin Lajos, Ligethy Béla, Páll Rózsa, Somló Lipót, Szitáry Zelma)
néhány jelentős név pedig nemsokára a lírikusok közül kilépve, prózaíróként szerez elismerést
(Kodolányi, Márai, Zsolt Béla). Igazán rangos feladatot csupán ritkán kap, ebből is kettő
műfordítás-elemzés (Tóth Árpád Readingi Ballada és Babits Goethe fordításáról). Ezen
kívül Babits új verskötetét, a Nyugtalanság völgyét méltatja. A Gellért Oszkárról írt be-
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mutatása eredetileg egy napilap számára készült,12 Kassák Lajos forradalmi eposzáról pedig
túlzott merészségnek számított lelkes hangon írni, inkább lehetett egy, akkor még névtelen
kezdőre bízni. Kodolányi tehetségének megsejtése mellett pedig csak egyetlen jelentősebb
felfedezésre nyílt lehetősége, Komlós Aladár viszonylag nagyobb terjedelmű bemute tására.
Ez a kritikai munka így, sokszor jelentéktelen faladataival, mégis kiegészítette a
primer alkotó tájékozódását. Nem kötötték barátság, vagy az irodalmi élet már kész sémái,
őszinte véleményt mondhatott, másrészt kereső, felfedező szenvedélyét is kiélhette. És ami
lényegesebb: a saját gyakorlatában kialakított igen szigorú, mértéket alkalmazhatta rájuk. így
ezekből a korai írásokból is összerakhatjuk a Föld, Erdő, Isten kötet világképét. De érinél
többet is kapunk: a Nyugat első korszakától élményeik után stílusukban is függetlenedni
akaró fiatalok felemás elszakadó-mozdulatainak dokumentumait.

2.

A kritikus Szabó Lőrinc legfeltűnőbb vizsgálódási szempontja: az őszinte, átélt, egyéni
módon jelenkezö élmény keresése, ahogy ezt már prózaverséiben önmaga számára is poétikai
imperativuszként megfogalmazta: „Élet zenéjét, ritmusok életét!" Különös jelentőséget
kap ez akkor, amikor abszolút mértékkel mérve nagyrészt egyformán jelentéktelen versek
között kell válogatnia. ítélkezése mégsem egyhangú — illetőleg csak egyetlen irányba állan
dóan elutasító: és ez a rutinosan használt, érzelemmentes verses zöngemények. Róluk csak
summázó véleménye van: „Ezekkel röviden végezhetünk: az átlagosnál néhol kissé jobb,
néhol kissé rosszabb, de végeredményben megíródni és megmaradni érdemtelen versek." 13
Másutt hasonlóan ítélkezik: „Egyik sor: mint a többi. Egyik vers: mint a t ö b b i . . . E versek
még az átlagtermés gyümölcsei. Csak szavak és felületek, — hol van az ember?" De ez esetben
még iróniával is megtoldja a lefokozást „Utóvégre még a hentesmesterek életének is szük
séges kelléke, hogy néha eszükbe jusson a meghalás." 14 Nem szereti a csupán „irodalmi"
műveket: „Laurisin nagyjában jól versel és rímei és munkája, szerény mértékkel mérve,
még ér is valamit. Kár, hogy túlsók benne az anda merengés, a finomkodás, és az édeskés
bánat". És ez a látszólagos értékelés csak előkészíti a poént, a teljes leértékelést: „kispol
gári szalonok asztalain 10—20évvel ezelőtt még»modern« is lehetett volna." 15 Sőt ezt a finomkodást még az egyéb értékéket mutató versek veszteségrovatába könyveli: „Versei érté
kelésénél tagadhatatlanul mínuszt jelent a vágyak serlegének, finom metszésű ötvösmun
káknak állandó emlegetése."16 De megkapják a magukét az akkor divatba jött kínai és japán
versek is, melyek „művészi értékük elismerése mellett is — jelentéktelenek", mert „elzár
kóznak az élet és az egyén komoly problémái elől."17
A századvég zsúfolt, csak a dekoratív artisztikumra törekvő vagy csak érzelgős han
gulatokat felrakó, életnélküli sablonköL^szetének, a szecesszió túlélt maradványainak, utó
termékeinek határozott elutasítása ez. Szinte észrevétlenül, de jelentkezik ezekben az elejtett
megjegyzésekben is az új generáció követelménye. A teljes élet követelése már az Ady-generáció jelszava is volt, de a Szabó Lőrinc-i változat mégis a két korszak közötti határvidéket
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A Nyugat 1922. aug. 1. számában (1035—1036.) a következő megjegyzéssel jelent
meg: „Közöljük ezt a bírálatot, amely abban a napilapban, melynek számára íródott, nem
jelenhetett meg." A közlés körülményeiről lásd még GELLÉRT OSZKÁR: Egy író élete, Dibliotheca, 1958. 424.
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jelöli: a természetesség, az élmény közvetlen versséformálása a határozott hadüzenetet jelenti
a Nyugat első nemzedék kifejezőkészségét is formáló szecesszióinak. A stilizált élmény, a
szimbolista általánosítások helyett az élmény közvetlen megragadását keresi. De különbözik
ez az impresszionizmus hangulatrajzaitól is. Ő a megnevezett, önmagában értéket jelentő
élmény pontos elemzését, vizsgálatát keresi.
Ennek alapján halássza ki az értékeket az elé kerülő kötetekből. Mintha már említett
saját próza versét hallanánk, ahogy Kassák forradalmi eposzáról lelkendez: „Percről-percre
átélt, zsúfolt élet. Nem az a zsúfoltság, amelyet a túlcsiszoltság és a túlfinomultság ad a
művészetnek . . . Ez a zsúfoltság az élet zsúfoltsága, nem szavaké; egyszerre ordít, sír és
ujjong benne az egész ország . . ," 18 Ezt az egyéni átéltséget keresi a különben jelentéktelen
versekben is: pl. „ezek az apró csecsebecse-érzések igen intim mélységekből fakadnak s ezért
kevésbé még mindig hatnak", 19 ezért hozza Ligethy Béla érdemeként: „Mentse az hogy nagy
dolgokban a próba is érdem." 20 így választja ki Csanády kötetéből a Szállok című verset,
egy pilótaút leírását: „A költő pátosza nem tudta ugyan követni a repülőgép lendületét,
de azért van benne néhány jó részlet",21 és ezért figyel fel Kodolányi verskötetében a későbbi
prózaíró erényeire: prózai versei „teljesen olyanok, mint amilyeneket e nemben mostanában
írni szokás, kivéve azokat a meglepően friss, egészséges részleteket, amelyek minden modo
rosság és nyelvtani nyaktekerés nélkül is újak és látható jelei Kodolányi tehetségének...
csaknem mindenütt őszinték, közvetlenek. Izmos, egészséges szonett a Csillagvárók és a
kötet legszebb verse A boldogok. E jó paraszti vers súlyos keménysége és egyszerűsége sok
apró hibát megbocsáttat, mert sallangtalan s mert mögötte egy őszinte, melegszívű, egész
ember keserűségét érezzük".22
De saját útjának elődeit és társait is keresi, azokat, akik az általa követett újabb
úton indultak. így talál egy hozzá hasonló kezdőre és egy már érett, gyűjteményes kötettel
jelentkező költőre. Komlós Aladárban23 — főleg a verseiben — azt üdvözli, ami vele rokon
törekvés. Az akkor Losoncon, túl egy országhatáron élő kezdő költőre nem a barátság hívja
fel a figyelmet, hanem keresésében talál rá az akkor még személyesen sem ismert poétára.
Viszonylag hosszabb méltatása is ezzel magyarázható. Komlós költőként elindult egy úton
a közvetlenség, érzelmei költői szokványok nélküli kimondása felé. „Fantáziája szemléletes,
gazdag és friss; néha durva. Közvetlensége egész »banális és naiv« dolgokat, szentimentalizmussal kevert naturalista haszontalanságokat is lelkünkbe tud lopni. Impresszionizmusa
nem mély, nem lehet mély, de mindenütt maradék nélküli keresztmetszete egy hangulatnak.
Én nem szeretem az impresszionizmust, Komlós is tiltakozik verseiben ez ellen a felületesség
ellen, de tagadhatatlan, hogy ilyenfajta versei is fölül állanak a szigorúan véve is szokottnak
mondható nívón." Ugyanakkor Komlós a kötethez írt fejtegetéseiben megijed saját útjától;
amit Szabó Lőrinc nyereségnek érez, abban ő a költőiség kimúlását siratja. Ezzel a szemlé
lettel veszi fel a harcot Szabó Lőrinc. „Komlós szerint az ő, ismeretlenségben lejátszódó
tragédiájának oka az volt, hogy egészségesebb, normális ember lett,. . . hogy szabadgondol
kozó, racionalista volt és hogy a háború összetörte". Egy korszerűbb költői gyakorlat és
avultabb szemlélet ütközik ebben. Szabó Lőrinc a gyakorlat oldalára állva szemleletileg
is igyekszik azt elfogadtatni. A romantikus bohém (az impresszionizmus és szimbolizmus
idején továbbélt) költőideállal szemben a korszerűbb, reálisabbat állítva: „Azt hiszem egész
felesleges azon törni a fejünket, amiről Komlós beszél, hogy ti. normális ember-e a művész.
A »normális« vagy »abnormális« megjelölés csak a társadalmi érintkezésre vonatkozhatik,
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márpedig tudjuk, hogy éppúgy voltak nyárspolgár-, mint kalandor-hajlandóságú művészek.
Az »abnormális« jelző nem tesz senkit művésszé, és a »normális« nem veszi el senkitől a
tehetségét." Szembeszáll az ihlet korszerűtlen értelmezésével, helyette egy prózainak látszó,
de annál nehezebben megvalósítható követelményt állít. Realista költői koncepció már ez,
és a legmagasabb mérték: „Az egész »költői őrület« egyszerűen közkeletű tévedés. Még az
„ihlet" szóval is nagyon visszaéltek a nagyképűek. Ilyesmi van ugyan, de ezt úgy is mond
hatnánk, hogy az ember egyszerűen »meg tudja írni, amit akar«". És ahogy a témát, úgy
állítja magát a költőt is a földre, megfosztva a „költőiség" divatjamúlt pózától: „A költők,
ismerőseim, rendes emberek, nem lehet tagadni: egy kicsit idegesek, de csak úgy esznekisznak-alszanak, mint akárki más, némelyik hivatalnok, van aki tőzsdén játszik, többnek
családja, gyermeke, és mindnek kenyér- és egyéb gondjai vannak". így fordul szembe az
esztéta hagyományhoz kötődő elveivel, hogy kiszabadítsa béklyóiból a jó ösztönnel dolgozó
költőt. Ő maga is erre az útra lépve, önmaga elvi bátorítását is szolgálja ezzel.
Ez úton találkozik aztán azzal a költővel, Gellért Oszkárral,24 aki megbirkózott a
hagyományos és korszerű csábításokkal, és élményét mindig a legtermészetesebb hangon
igyekezett elmondani. Nem a kifejezni kívánt érzéseket fokozta le, mint az egyszerűsködő
költők, hanem a bonyolult érzések kifejezését kényszerítette az egyszerűen, mégis ponto
san elmondható formába. „Gellértből majdnem minden szokott költői vonás hiányzik, ő iga
zabban tud ember lenni és költészetét maguk a modernek se értik és méltányolják érdeme
szerint." Ez a példa váltotta ki, kényszerítette ki azt a sok elismerést, mellyel kortársai adóztak
épp a kötetről írva Gellért Oszkár költői teljesítményének.25 A Szabó LŐrinc-i út egyik elő
készítőjét kell benne látnunk, aki a George-Babits-i ünneppel és az izmusok extázisával
szemben a hétköznap értékeit vállalja költészetként: „Riadtan állunk meg az intellektusnak,
a reális fantáziának, fojtott szenvedélynek, természetes perverzségnek, modern, másutt
népies ritmusra zengő harmóniái és diszharmóniái előtt. Megzavar bennünket az a bátorság
és látható kedvtelés, amellyel Gellért költészetbenemvalónak hitt tárgyakhoz nyúl; . . . a
test egyes részeinek szokatlan kirészletezése, a hang idegessége . . . " Nem meglepő, hogy
Szabó Lőrinc első nagy elemző szerelmes verse, a Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol
címűnek keletkezése idején igazoló példaként fordul a tapasztalt, jelentős múlttal rendelkező
költőhöz: „Különösen meglepőek, néhol túlságosan is meglepőek, Gellért szerelmi v e r s e i . . .
Gellért nem a szeretőjéről, nem is a Petőfi által szentesített és Szabolcskáék által szentségtelenített idilli színezetű házasságról, hanem két kultúrember szerelmi együtt-éléséről: a
feleségbaráthoz fűződő mindennapi és véresen átérzett viszonyról í r . . . Egy idegorvos se
ért jobban a lelki analízishez, mint Gellért: nemcsak költészet él, állandó belső vivisectio
folyik bennünk e versek olvasásakor." így jut el az óhajban fogant, szecesszió-ellenes, expreszszionista inspirációjú élet-kultusztól — korai versei továbbfejlődésével, élménnyel telítő
désével párhuzamosan — az élet extázis nélküli reális szemléletéhez, elemzéséhez, amelyik
végigkíséri pályáján, annak lényegét adva. A baráti összegezés az ő költészetének jellemzésére
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Szabó Lőrincéhez hasonlóan méltatja Kosztolányi a kötetet: „Ez a legfontosabb
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1958. 422.)
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is ugyanezen szót találja majd, évtizedek múlva: „Szabó Lőrinc, vagy boncoljuk-e magunkat
elevenen?" 26
Ugyanakkor a mind pontosabb élményhez kötődés követelése mellett nem felejtkezik el
a formai kidolgozottság igényéről sem. De ez a forma nem azonos a „szokott költőiség"-gel,
mesterkélt iskolázottsággal, hanem az a képesség, hogy a költő azt tudja megírni, amit akar.
Az így értelmezett forma nélkül a legőszintébb alkotás is csak emberi együttérzést válthat
ki, de nem művészi élvezetet: „van bennük annyi lendület, keserűség, annyi őszinte emberi
fájdalom, hogy a könyvet nem dobhatjuk egyszerűen papírkosárba. A megemlítést meg
érdemli, de nem irodalmi, hanem emberi érték biztosítja Somló számára rokonszenvünket."27
Hasonlóképpen vélekedik Gsanády György esetében: „érző szívvel és vérző lélekkel írta
őket, de ezáltal maguk a versek nem lettek jobbak. Ez legfeljebb biztathatja a szerzőt, hogy
tovább írjon."28 „Lelkében igazi költő volt, csak még nem találta meg a maga formáját"
— írja a fiatalon meghalt Debreczeny Dezső kötetéről,29 és itt mondja ki a forma szerepéről
alkotott véleményét: „A forma az a végső eszköz, mely tökéletessé teszi sok más, talán a
formatudásnál is fontosabb követelmény együttes munkájának eredményét."
Ez a formatudás az a szükséges jártasság a versírásban, ahonnan el kell indulnia a
költőnek, hogy egyéni stílusát kiépíthesse. Ahogy a Gellért kritikában eljut Szabó Lőrinc
saját útjának tartalmi előkészítéséhez, úgy Babits méltatásában a modern költői nyelv ala
kításának útját vizsgálja.30 Arany és Babits korai korszaka ,,a tökéletes vershez szükséges
csiszoltságot... adta meg nyelvünknek." „Babitsnál a ritmus és a szavak hajlékonysága
már felülmúlhatatlanul tökéletes volt, s a haladás éppen ezen a területen kizártnak látszott",
a verszene már a prózába is áttört, „ma már prózával is el lehet érni a vers hatását". Ezért
is lett Babits új, a Nyugat második generációját előkészítő útja ennek a fordítottja: a próza
'betörése a versbe, és ezzel teljesítménye túlnő saját költészetén, a magyar vers új lehetőségeit
szabadítja fel. Nagyszámú korai Whitman-fordításainkban „ a nyelv nem bírja végigringatni
szavain az új ritmust, hanem darabokra töri. — Még inkább áll ez akkor, ha a prózai vers
finom és dalszerű hatásra törekszik." Babits „célja a vers és a próza összeegyeztetése." És ha
az épp ekkoriban még prózaverseket író és a Baudelaire-éit fordító, Kassák prózavers-eposzáért lelkesedő Szabó Lőrinc sajnálja és kevesli is, hogy Babits „a teljesen prózai formákat
kerüli", mégis ünnepli a már a háború idején megszületett új eredményét, a „szabad, de
nem prózai versek"-et, ahol „csaknem mindig lehetne találni valami sematikus vázat, amely
ha nem is az egész vers, de annak az egy sornak szabályos zenei képét külsőleg megadja."
Az ő útja is e felé kanyarodik, már a Föld, Erdő, Isten kötet legtöbb darabja idején, de főleg
a későbbi, mindinkább egyéni színezetű verselésben. Ekkoriban jut el ő is ahhoz a válaszúthoZj amelyen való túllépést már Babitsnál üdvözölte: az elért formatökély után újabb,
egyéniségre szabottabb formai eltérést a már begyakorolt tökéletestől: ,,Forraakészsége
oly tökéletes, hogy sokszor szinte elragadják bravúros rímei, — mégis azt tartom, hogy min
den fiatal költőnek meg kell szerezni ezt a feltétlen formatudást. Ennek felhasználásával
lehet aztán akármilyen »hibás« verszenét teremteni, szabadverset írni, de e nélkül ügyetlen
lesz minden hangszerelés. Nem írhat szimfóniát, aki nem ismeri a hangszereket." 31 1921
második felében írja ezeket Szabó Lőrinc, a Föld, Erdő, Isten bravúros kötetének lezárása
idején, amikor már más célok lebegnek szeme előtt, a fórmatökély után az egyéni forma
építése.
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3.

A kritikus Szabó Lőrincnél is nyomon követhetjük azt a világnézeti és magatartásbeli ala
kulást, amelyet a Föld, Erdő, Isten és a Kalibán korai verseinél találunk. Határozott szemben
állást jelent ez a célnélküli és csupán hangulatlírával. Ezt a polémiát legélesebben Kassák
eposzáról írva kezdi el: „A művészet öncélúságának hívei maguk is érzik, legalább a jobbak,
művészetük meddő hiábavalóságát. Görcsösen kapaszkodnak egyetlen igazságukba: a művé
szet csak akkor igazi és nagy, ha nincsenek más céljai. — Nem igaz! Éppen azok a munkák,
amelyek csak formába szedett pillanatfelvételek, egy ember pillanatfelvételei, éppen azok
nem lehetnek nagyok . . . világnézet nélkül hiányzik belőle a nagyság lehetősége . . . A játék
meghal, a zászlót tovább viszik fiatal kezek a legfelsőbb ormokig".32 Hasonló vitát folytat a
valóság egészétől egy töredék kedvéért elszakadt íróval, Hatvány Lili elbeszéléseiről írva:. 33
„Szinte bántó az írónő kozmopolita fölénye . . . Nem akartam szóvátenni — hisz egyetlen
porcikám, egyetlen gondolatom se soviniszta — de nem állhatom meg, hogy ki ne térjek . . .
idegenszerűségére . . . a szerző nem érez kapcsolatot nemzettel és egyedekkel... Nemzet
közisége nem az a nemzetköziség, amely bizonyos kultúrfokon épp oly szükséges, mint a
l e v e g ő ; . . . nem látja a világot és az embereket, csak a dekadens, úri életművészek nemzeteken
kívül, de nem nemzetek fölött álló kis körét. Ha a fontosabb és nagyobb részt a jövendő alvó
erőit látná, nem pazarolná tehetségét kizárólag ilyen témákra, és megtudná, hogy vannak
dolgok, amelyeket érdemesebb megírni." De Hatvány Lili épp ez alól bújik ki, és Szabó Lőrinc
meglátja ennek az okát is. A Nyugat kritikusai ekkor ritkán fogalmaztak ilyen élesen, osztály
szempontok szerint ítélkezve, és a művészi fogyatkozást is erre visszavezetve: „Hatvány Lili
tipikusan burzsoa-író, akinek antiburzsoa hajlandósága csak annyit ér, mint a szenteltvíz".
Az ilyen író „nem a l k o t , . . . megelégszik a társadalmi rothadás romantikájának aprólékos
rajzával".
Az alkotás tehát világnézettel rendelkező író állásfoglalása, lényeges, sokakat érintő
problémák vizsgálata. Figyelme ezért fogja át a generációját ért történelmi-társadalmi hatások
költői reagálásait. Ezért olvassa figyelmesen mindazt, ami a háború torzító hatásáról íródott, s
a kétségbeesésben saját rokonhangjait találja: „Legszomorúbb és legigazabb ezek közöb az
utolsó. Minden jobb érzésű ember, aki katona volt, csak undorral és gyűlölettel beszél a háború
ról és csak panaszkodni tud összetört és elvesztett évei miatt". 34 De még a rossz költőt is
barátjává fogadja, ha megpróbálta kifejezni az átélt borzalmakat: „Szerzőjéről semmit se
tudok; mégis barátnak, testvérnek érzem ezt a fiatalembert, aki csak halált és gyilkolást
látott a Romok útján, amelyen ölni indultak a világháború vas- és ember-gépei."35
De tovább is megy az ő pályáját is befolyásoló történelemben. Kassák művét azért
ünnepli, mert „egyszerre ordít, sír, ujjong benne az egész ország: eszmék, emberek, becsület,
gyilkosság, börtön, front, éhség, plakát, igazság és hazugság, és vér és vér és vér: iszonyú,
óriás, égigérő, őrült húrokon őrült chaosban vág át 1919 őrült vihara". 36 De itt sem áll meg.
Máskor a terrort panaszló, saját siratóverseinek rokonait is méltatással kíséri. Kritikáinak
kicsengése szó szerint megegyezik a Testvérsiratok szeretetet hirdető állásfoglalásával: „Külön
kellene foglalkozni a könyv legérdekesebb és talán legszebb részével, a forradalom után írt
költeményekkel, ezekre azonban itt és ma jobb ki nem térni. Az olvasó útbaigazítás nélkül is
bizonyára megtalálja bennük a lényeget, hiszen e versek megértéséhez az irodalomkedvelésen
és érdeklődésen kívül csak egy kis emberszeretet szükséges".37 Ahogy pedig — a részletes
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filológiai elemzés után — a Tóth Árpád fordította Readingi Balladá-t ismerteti, 38 egyértelmű
a korra konkretizálható hangulatot varázsol: „A kezdő sorok rögtön megütik a kellő hangot s
hat és félszáz soron át könyörtelen élességgel zúg a teljes zenekar. Hat és félszáz soron át nem
unja meg a rím a háromszoros kemény zuhogást, nem unja meg folyton a maga nyomába
lépni, mint a rabok, akik egyhangúan rójják iszonyú, gyötrelmes sétájukat a readingi fegyház
kőudvarában". Szinte új, prózai költemény születik így a kritika végén, mely egyértelmű
humanista köszönettel zárul: „Nagyszerű költemény, dermesztő, lenyűgöző hatású olvasmány,
agitáció az Emberért. Tóth Árpádnak nagyon sokkal tartozunk nagyszerű ajándékáért."
Ligethy Béla kötetéből is e témát emeli ki: 39 „Kiválik a többi közül az a két vers,
melyet az író Móricz Zsigmondnak, illetőleg Babitsnak ajánl a k. kurzus alatt őket ért ese
ményekkel kapcsolatban". Sőt a versek legélesebb részleteit idézi is a kritikában. E két meg
hurcolt író mellett maga Szabó Lőrinc is, ahol tud, kiáll. Babitscsal való barátsága termé
szetessé is teszi, hogy méltassa műveit. De nemsokára, Az Est-lapokban Móricz rehabilitáció
jának is hangos propagálója lesz. Úgyszintén szeretettel kíséri meghurcolt irodalomtörténész
barátja, a beteg Király György utolsó éveit is kritikai ismertetéseiben, majd halála után egy
személyes hangú, emlékekkel teli arcképvázlattal, és a Monumenta Literarum sorozat indításá
ban szerzett érdemeinek méltatásával búcsúzik tőle.40 És nem felejtkezik el a Nyugatban
közölt Ómar Khayyam fordítása bevezetőjében bátran leírni: „Érdekesnek tartom megemlíteni,
hogy 1919 nyarán a Közoktatásügyi Népbiztosság széleskörű fordításai tervezetében (lásd:
Király György »Tudományos feladataink az irodalomtörténeti kutatások terén« c. füzetét)
szintén mint sürgős lefordítani való szerepelt Fitzgerald Omar Kháyyámja". 41
Bárha van az egészben egy bizonyos hetykeség, fiatalos csakazért is vagdalkozás
(sokkal élesebben, szókimondóbban, mint a velük párhuzamos versek döbbenetében), mégis
mindennek inkább siratás színezete van, amelyen már nem üt át reménység. Szabó Lőrinc, a
céllal teljes költészet vallója és számonkérője épp saját gyakorlatában veszítette el a tájé
kozódási pontokat. Az életet hirdeti, de ebből csak az emberi létezés marad, jövőt vár, de
annak hitét már elhagyta. A történelmi alakulások egymásutánja, az értékrendek, eszmék
gyors változása ugyanezt a törést produkálja gondolataiban is. Amiként a forradalom és az
emigráció iránt a XXX. versben is erősen szkeptikus volt, ugyanezt találjuk az egyébként
lelkes Kassák-kritikában is. A forradalmi elvek rokonszenvét bírják, de már ekkor kívülről
mérlegeli azokat: „Nem baj, hogy Kassák politizál. Az az eszme, melynek szolgája és vezére,
elég hatalmas ahhoz, hogy termékenyítőleg hathasson egy művész agyában . . . Az a szemüveg,
amellyel Kassák nézi az eseményeket, épp oly igaz, mint amilyen hamis. Ugyanaz a szemüveg
ül az emigráció minden tagjának orrán". Az még lehetne taktikai mondat is, hogy ,,politikai
felfogásom és világnézetem egyáltalán nem azonosak a Kassákéval", de ahogy a döntő kérdés
ben, a jövőről, elutasítja a kassáki reményeket, az már a reményétvesztett költő nyilatkozata:
„a k ö n y v . . . óriási ívelésben vész bele a láthatatlan jövendőbe. Valószínűleg a soha-el-nem
jövő jövendőbe".42 Ezzel politika helyett az egész művet csak irodalommá degradálja, ahol a
forradalmi eszme művészi inspiráló, de nem társadalmi hatóerő. Ezért lelkesedik a politizáló
Kassák költészetéért.
így exponálódik már e korai írásaiban egy pályaszakának alapvető képlete: életet,
valódi problémákat követel, mindent mérlegel, de elutasítja a valahová is elkötelezett vizsgáló
dást, lázad, de társtalanul. így él benne egyszerre az öncélú költészet tagadása és a közösségi
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célú költészet reménytelensége. Rákosi Jenővel vitatkozva, 43 bárha ő képviseli a korszerűbb,
„Nyugatos" véleményt, nincs igaza, amikor a Rákosi-féle elkötelezettséggel együtt egészében
elutasítja a költészet ideális (értsd: társadalomra hatni akaró; feladatait. Rákosi véleménye:
„Nem azért írok verseket, vagy akármit, hogy kitaláljak a magam káoszából, hogy egyszerűen
megmutassam magamat, hanem azért, hogy egy tisztább, előkelőbb és szebb világba vezessem
embertársaim". Szabó Lőrinc ellenvetése: „Megemlítettem, hogy az író, ha nem is egyéni
»szeszélyből«, mégis elsősorban önmagából és önmagáért ír. Az utolsó évtized az egyéniséget
tartotta legtöbbre. Aki ír, annak nincsenek okvetlenül nemesítő és javító céljai. Ami írásra
ösztönzi, hogy önmagát föltárja, az valami belső, egyéni erő, amit a német Drang-nak nevez".
De az így felújított Rákosi-Ady vita csak formájában emlékeztet a régebbire, mely akkor a
közösség útjának kétféle elképzelése között feszült, amikor Ady individualizmusa nemcsak az
egyén szabad témává emelését, hanem az egyes ember legszemélyesebb vívódásában egy
ország ellentmondásos vajúdásának átélését is jelentette. Szabó Lőrinc új feladatot vállal: az
ember értékének devalválódása idején az egyéniség szabadságáért indul harcba. Az élet egészén
a személyiség vizsgálatának, emberi viszonyai elemzésének igényét érti, amely néha kívül
kerül az állandóan változó, számára érdektelenné váló politikán. Arról már csak summázó
elítélő véleménye marad, mint olyanról, amelyik az egyik fő oka egy ember köré vont korlátok
nak.
4.
Szabó Lőrinc Nyugat-beli kritikáiban többnyire önmagához hasonló, kezdő költőkről
ír: a költővé válás pillanatát érheti tetten, illetőleg felesleges próbálkozásokat utasíthat el.
Figyelemmel kísérheti azt a számára is fontos kérdést, kiket választanak mesterükül, ki az a
költő, aki segíthet az új körülmények között is önmagukra találásukban, — és ő is vallhat a példáiról.
Az előző két évtized legnagyobb hatást kiváltó hazai példája Ady. Szabó Lőrinc nem
zedéke az Ady forradalmát elismertető harcokban szerezte irodalmi tájékozódását. És most,
amikor meg akar szólalni, az Ady ihlette első hangok disszonánsak, — az új generáció nem tud
megbirkózni Ady hatásával. „Itt-ott előcsillan valami, ami Adyra emlékeztet. Adyt nagyon
szívébe zárhatta, hatása azonban nem segítő, lendítő és fejlesztő erő nála, inkább béklyó,
melyből menekülni szeretne. Debreceny esetében is megismétlődik az Ady-hatások mindig
ugyanazon eredménye: a megrontás". 44 Persze kérdés, mi az, ami így, károsan élt tovább
Adyból? Életművének egy-egy töredéke. Nem egy nagy költészet egészének tanulságai, hanem
egy-egy téma, póz, formai megoldás. így szaporodik él epigonjainak száma, de még olyan
követők is akadnak, akik a plágium vádját is kimerítik.45 De még a jobbhiszemű követők is
csak modorát utánozzák: „az ős turáni átkot, az egymást-marást, az eljövendő új időket, és a
gyalázatos mosti magyar életet emlegeti ő is. Elvileg mindenesetre mellette vagyunk, hiszen a
magyarság sohse érdemelte meg jobban a lekáromkodást, mint manapság; de hiába: az Adyversek még mindig jobban és jogosabban ostorozzák a magyar ostorozni valókat!" Miért?
Ezt ugyanebben a kritikában mondja ki: „Kiállhatatlan nagyképűség nagybetűs szavakat
írni, ha ezek a szavak magvatlanok". 46 Valójában mégha társadalmi igénnyel lépnek is fel,
akkor is magvatlanul, Adyt forradalmi lényege nélkül követik, mint pl. Zsolt Béla is, aki
%Adyn keresztül a francia dekadensek belső vergődéséből" kap másodlagos élményt. — „Van a
dekadenciának egy különös pesszimizmusa, érzelmi és nem értelmi pesszimizmusa, melyet
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talán a »züllöttség« szó fejez ki legjobban. Lehet ez a züllöttség elképzelt is: ilyen képzelt
züllöttséget sirat Zsolt Béla nagyon sok verse a nagyváradi kávéházak zátonyain".47 Egyedül
Pál Rózsa esetén beszél „kisebb méretű", „elég szerencsés" Ady-hatásról. De ez is csak az
Ady nőkérdésről szóló gondolataihoz való kapcsolódásban nyilvánul meg.48 Tehát szintén csak
egy szűk érzelmi-gondolati szektorról van itt is szó. így szinte rafináltan keresi meg társaiban
az Ady-követést, hogy szenvedélyesen nekiszaladva, magából is gyomlálja ezúttal a károsnak
vélt hatást.
Valóban létező káros hatásokról van szó, vagy csak babona, hogy Ady képtelen tanít
ványok inspirálására? Ady stílusfordulatai kétségtelenül egyénreszabottak, megismételhetet
lenek, de ellenpéldaként a tőle alkatában annyira idegen Tóth Árpád költészete kínálkozik,
aki egyéni hangja károsodása nélkül is asszimilálni tudott Ady-elemeket. Tehát valami mélyebb
elválasztó oknak is kell lenni, ami a Tóth Árpádénál később indulók számára terhessé teszi az
Ady követést. A forradalomban csalódott, reményvesztett nemzedék csak az elkeseredett,
reményvesztett hangokra tudott rezonálni, és erre ihletet nem, csak utánzást meríthetett
Adyból. Az új nemzedék igényesebbjei,%ikik válságukat nemcsak felszínesen, mintákba öltöz
tetve akarták elmondani, egy erre fogékonyabb, e hangulatra egészébert ráhangolt, analizáló
alkatú költőben találnak mesterükre: Babitsban. „Vannak a legnagyobbak közt, akiktől nem
lehet tanulni, akiknek hatása megemészthetetlen: Ady ezek közé tartozik, Petőfi is: a z ő
színeik mindig átsütnek az új fátylakon; — és vannak az ösztönnél az intellektushoz közelebb
álló költők, akiknek nem kevésbé értékes egyénisége oldható anyagból áll: Arany és Babits.
Akik az előbbiek »iskolájába« kerültek, azok számára nincs remény; az utóbbiak termékenyítő
leg hatnak, vagy legalább is hathatnak. Petőfi szükségképp epigonokat nevelt, ő mostoha
apa; a magyar költészet igazi apja és jóságos tanítója azonban örökre Arany János marad." 49
Valójában önkényes, bár Babits által is sugallt párhuzam és ellentét felállítása ez. De ami az
irodalomtörténeti értékelés számára önkényesnek tűnik, az egy-egy költői tájékozódáshoz
nélkülözhetetlen. Másrészt találunk e párhuzam jogosultságát objektíve is meghatározó
azonosságot: Arany is, Babitshoz hasonlóan egy nagy történelmi törés után a magány burkában
vergődve folytatja pályáját, és ehhez hasonlóan néznek szét az 1920 körül induló fiatalok.
Nem állott ezzel egyedül Szabó Lőrinc. „Egy időben >.. Tóth Árpád így vélekedett, hogy
Ady elérte a maga vonalán a legmagasabb csúcsokat, s a magyar költőknek már csak a Babits
míves, filológikus, forma-csiszoló költőútját lehet járniuk". 30 Különösen világos ez, ha figyelem
be vesszük, hogy ezt a költői hagyományt a formán túl is példává emeli: „figyelmeztetni
kellene a fiatal költőket, hogy Aranytól vagy Babitstól ne csak a formát lessék el, mert hatásuk
akkor épp oly gyilkoló lesz, mint a Petőfi-Ady-féle hatás". 51 Tehát itt nemcsak formai iskola
vállalásról, hanem tartalmi tájékozódásról van szó. Szabó Lőrinc pályáján kettős bizonyítéka
van ennek: Az Ady-hagyomány gondozását, és a megjelent Ady-könyvek méltatását állandó
feladatának tartja. Elismerés és szolgálat, — szemléletének és gyakorlatának mégis szinte
erőszakos távoltartása. Babitsban pedig nemcsak a forma-művészt, hanem a költői attitűd
egészét vallja példának. Ennek az attitűdnek az alakulási útja pedig épp ekkor keresztezi ä
Szabó Lőrinc-i utat úgy, hogy egy időre termékenyítőleg erősítik egymást. Babits, a mester
— aki korábban költészetébe foglalta mindazt, ami Szabó Lőrincre, a fiatalemberre hatott —
megváltozik: „egy új ember lépett f ö l . . . az irodalomban . . . egy egész külön jelenség, puszta
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véletlen, hogy őt is Babits Mihálynak hívják".52 És ez a változás egybeesik az új generáció
régebbi példáitól való elfordulásával, és ezzel az új utakon kereső fiataloknak — eléjük kerülve
— ismét mesterévé válhat. Bármelyikük kötetéről elmondható lenne: „az elveszett harmónia
vagy annak siratása". 53 ő már — előttük járva — költészetében élte át azokat a törődéseket,
amelyeket a fiatalok csak élettapasztalatként raktároztak el: „Az élet külső harmóniájával
együtt lelki harmóniáját is a háború ölte meg, a kettős fájdalmon át nő viharrá csöndes bánatú
hangja . . . Természetes, hogy az utóbbi nyugtalan években nem születhettek benne olyan
versek, mint azelőtt".54 És ez az új babitsi alternatíva az alapja a Föld, Erdő, Isten kötet kettős
ségének is: „Egyszerűség, jóság, béke — vagy kétségbeesés!" a süket, öntudatlan tenyészés55
idilli vágya az egyik oldalon, és ellentéteként az ember értelmetlen kiszolgáltatottsága, a
modern polgári értemiségnek ez a tipikus életérzése: „Soha még nem fejezték ki oly mélyen
iszonyú gyarlóságunkat és a bennünket bármikor összeroppantani kegyetlen törvények
rémületét, mint a Nyugtalanság völgyének egyik utolsó költeménye: Isten fogai közt".56 Ebből
az alternatívából pedig már masabb következtetés szükséges, mint az Ady-kor féktelen egyéni
ség-kultusza. Itt már a rossz közérzetet állandósítja az ember tehetetlenségének, kiszolgáltatott
ságának tudata, mellyel szemben már csak menekülve lehet védekezni, az élet még zavar
talannak tűnő rezervátumait kipróbálni. Ennek vágya Babitsnál az öntudatlan tenyészés,
melyet valóban élni inkább a kamasz költő, Szabó Lőrinc tud. Vagy pedig „a múló divatok
árján f ö l ü l . . . Eszmék megismerhetetlen logikájában és matematikai hatalmában való hit,
fátum és predesztináció",57 azaz „harc az ünnepért", amely a szertelen vágyú fiú számára
marad mindig csak Georgéban és időnként Babitsban csodált megvalósulás.
E költői összetalálkozás ellenére már ekkor megtaláljuk a későbbi távolodás csíráit a
kritikai írásokban is. A szabálytalan, zaklatott életet élő, életvitelében ösztöneinek, vágyainak
szabad érvényesülést engedő fiatalabb ember kielégült nyugalmát zavarja az idősödő férfi
vágyait lefojtó, gátlásos idegessége. Ekkor még csak célzást tesz rá, inkább költészete speciali
tásának jellemzésére használja: „ezek az emberi gyöngeség versei. Ez a lelki metamorfózis
testi okokra, anyagi tényekre vezethető vissza: lírája akaratának gyengülésével és erősbödő
idegbajával fokozatosan változott át". 58 Erről az elviselhetetlenné, Szabó Lőrinc számára is
zavaróvá váló idegességről majd csak Babits halála után vall nyilvánosan.59 De ez a későbbi
elfordulás is igazolja ekkori írását, amelyikben még „excentrikusságában", tőle különbözései
ben is követendő példát lát mesterében.
Ennek a Babits-felé forduló, ekkor még sokban kritikátlan tájékozódásának Szabó
Lőrinc egyéb ekkori írásában is nyoma van: megjelent köteteit tisztelettel ismerteti a Nyugat
ban, majd a Pesti Naplóban,60 de ezekben az írásokban inkább a méltató tisztelet árulkodik,
tájékozódására gyakorolt hatása igazában a többiek fölött ítélkező mérték alakításában jelent
kezik. Hasonlóképp csak a lelkes rajongás hangján tud írni a Babits környezetében megis
mert Georgéról. Az egyértelmű, fenntartás nélküli méltatás dithirambusaival mutatja be a
magyar közönségnek.61 Számára — hasonlóan a forradalmak után csalódott és kiábrándult
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Európa sok más költőjéhez — a jelen reménytelenségével szemben egy misztikus ünnep jós
latát adja. így lesz Babits és George Szabó Lőrinc pályakezdésének két ikercsillaga.
Ugyanakkor más korábbi mestereitől elszakadóban van: Baudelaire-től és a francia
dekadensektől. Ügy érzi, a modern költészet telítődött velük, a használható elemeket már
felszívta: „modern költők Baudelaire-be befordított kifejezéseinagyon könnyen beillenék oda,
nem teszik a fordítást stílustalanná, hiszen a nagy francia mester sok mással együtt, valószínű
leg minden fordítójának egyik szellemi kútforrása volt". 62 Komlós Aladár verseit elemezve
pedig a Baudelaire-rel való belső rokonságot „korszerűtlen dekadencia"-nak látja.63 Hasonló
képp utasítja el ugyanitt az impresszionizmust. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy nem
becsüli nagyra korábbi feltétel nélkül elismert mestereit. Ahogy a húszas évek során két Adyantológiát is szerkeszt, ugyanúgy ezután kezd hozzá Baudelaire és Verlaine fordításához. De
már itt is megfigyelhetjük, hogy műfordításaival akkor szólaltat meg egy-egy stílusirányzatot,
amikor az már saját számára teljesen megemésztett és túllépett azon, amikor már csak techni
kai kérdést jelent.
Ez az elfordulás is párhuzamos Babits újabb útjával és George — számára használ
hatóbb — hatásával. És egybecseng az Életet hirdető prózaversekkel, ahol az újabb, őt sokáig
kísérő irányzat, az expesszionizmus hatásai is észrevehetők. De ez a hatás ekkor még csak
ugrásra készen áll költészetében, még csak az árnyékot rajzolja vele, amely bekeretezi az élet
színesebb nappalait. Ahogy a prózaversek és a Föld, Erdő, Isten nyugtalanabb képei jelezték
ezeket a hatásokat, úgy figyel fel elvétve e hangokra kritikusként is. (Kassák, valamint a
Werfel expresszionista hatása alatt költőként induló Márai méltatásában.64 Ugyanakkor az
expresszionizmus túlzásaival, kificamodott termékeivel szembefordul, ironikus hangot hasz
nál Fenyő László Építés orgonája című kötetével kapcsolatban, bár a költő tehetségét is elis
meri: „Ez a vers-kötet paródiagyűjteménynek is felfogható. F. L. különben nem tehetségtelen
költő".6*
Az expresszionista lázadás helyett közelebb van hozzá a Fitzgerald által európaivá,
korszerűvé átköltött 66 Omár Kháyyám színekből és keserűségekből ötvözött, klasszikusabb
világa, aki elkeseredését nem izgatott víziókban, hanem bölcs reflexiókban élte át. Mindazt az ellen
tétes tendenciát megtalálja benne, ami ott feszült a Föld, Erdő, Isten világában.67 ,,Ő a teljes
élet kiélését hirdette" és szemben vele: „Küzdeni a sors ellen? Űgyis hiába", és ennek gyakor
lati következtetése: „sohasem politikázott". így hangzik Szabó Lőrinc célkitűzése és reményt
vesztett céltalansága is. „Jobb lett volna meg nem születni, de ha már itt vagyunk, ne törőd
jünk azzal, hogy mi lesz azután, hanem vegyük ki részünket az örömökből". Ugyanakkor
„Omár öröme megmérgezett öröm". Panteizmusa és az embert sújtó predesztináció vallása
pedig lázadáshoz, ateizmushoz kényszeríti, mint ahogy ezen ellentétek között vergődte végig
életét Szabó Lőrinc is: „Kissé pantheisticus és a praedestinatio felé hajló töprengései hátterébe,
mint valami örök megismerhetetlen, mindig ott rejtőzködik az Istenség eszméje is. De Omárt
fellázítja az a tudat, hogy Isten, aki bennünket bűnösnek teremtett, bűneink miatt meg akar
büntetni. Gúnyos merészséggel fordul ellene és a pantheista álmodozóból atheista lesz".
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E rövid recenziók, ismertetésének természetesen nem mérhették fel teljességében
generációja tájékozódását, saját mestereiről, ismereteiről sem vallanak a maga teljességében,
nem jelentenek összefüggő gondolatrendszer kiépítését. Mint kezdő író, nem mindig ő határozta
meg, hogy miről írjon, sőt panaszkodnia kell arra is, hogy egyes cikk-elképzeléseit nem akcep
tálják.68 Ugyanakkor megtalálhatjuk a legfontosabb vonatkoztatási pontokat, melyek mind
pályatársai, mind az ő speciális költői eszmélkedését kisérték, segítették, illetve visszafogták.
És amit ezeknek az írásoknak az elemzése során megtaláltunk, az megegyezik ekkori költői
törekvéseivel, a Föld, Erdő, Isten kötet világképével.

Lóránt Kabdebó
LŐRINC SZABÓ, REVIEWER OF THE „NYUGAT"
Lőrinc Szabó's début coincided with the marked transformation of the periodical
"Nyugat" at the time following the fall of the revolutions. These years were the time of
profound study and analysis with the best of the literary world. Apart from one or two works,
significant also for their content, sudden progress was made more in reviewing world—literature.
Through this, criticism grew up to be able to measure achievements ín this country by the
Standards of world-literature, parallelling themwith the strivings characteristic of the period.
In his strict form-analyses, which could well be termed philological essays, Lőrinc Szabó
comes nearest to Babits; his outspoken evaluations, asserting also social aspects are akin to
the critical mentality of Móricz. However Szabó, astonished at his own observatjons, is more
exhibitionistic than Babits with his exquisite poetic skill. Szabó, unlike Móricz and his clever,
apposite poise, is led both in his enthusiasm and in his taunts by younthful exasperation.
The most remarkable principle in the examinations of Lőrinc Szabó, the reviewer, is
his search for the frank, live experience, wich presents itself in a subjective way. His thirst
for naturalness underlies his ars-poetica-\ike concept of analyzing realistic poeticái endeavours.
His interest spans all the poeticái reactions to the social and historical influences bearing on
his generation. As set against Ady, he presents Babits as the master of his generation and, in
world-literature, Stefan George. Omar Khayyám (as reshaped by Fitzgerald) is also one of his
models, the poet who abreacted his bitterness not in excited visions but in wise reflection.
Naturally, these brief reviews of Lőrinc Szabó could not summarize the orientation
of his generation in all its aspects. However, the most significant points of reference, coinciding with his poeticái strivings at that time, can be found in them.
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Már 1920-ban panaszkodik Babitsnak, hogy egy előzőleg vele már megbeszélt nek
rológtól Osváth akadékoskodása miatt elment a kedve: „Dehmelről akartam írni megbeszé
lésünkhöz híven egy cikket, de Osváth azt mondta, hogy neki csak egy figyelőre van helye és
írjak annyit, hogy kicsi legyen. De a dolog annyira bosszant, hogy az egészből semmi se lesz".
(Levele Babitshoz, 1920. febr. 28. Babits archívum.) Hasonlóképpen reagál erre a Kisnaplójában: „A Dehmel cikket Osváth szemtelensége miatt nem írtam meg", (márc. 2.)
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