
Szabó Irma versei véletlenül kerültek hozzám. Magyarországon rengeteg költő

él (költő, vagy olyan tollforgató, aki költőnek képzeli magát); a szerkesztőségek

joggal bizalmatlanok a feléjük özönlő versáradat iránt. Ritkán akad benne olyas
mi, amit érdemes kihalászni. Szabó Irma versei azonban, melyekből egy tucatnyit
hozzám juttatott a jó szerencse. azonnal megragadták a figyelmemet érettségükkel,
költői fogalrnazásuk bátorságával. azzal a bizonyos "saját hanggal", ami napjaink
mérhetetlen verstermésében, samos, egyre ritkább. Ezek nem olyan versek voltak,
amelyeket "akárki megírhat" ; erős személyes hitelük volt. Aki írta, nemcsak meg
írta, hanem meg is szenvedte őket.

A költő nem fiatal; számára a költészet nem "irodalmi ügy". Kívül áll és él
minden irodalmi körön, érdekcsoporton, stílusírányon, Ha meg lehet teremteni egy
mai nagyváros zajában a szemlélődés teljes benső csöndjét: ő megteremtette ma
gának. Persze tudjuk, hogy az effajta csöndek mélyén nagyon is fájón visszhang
zanak a környező világ személyessé élt és szenvedett kérdései. Ezért nem ezoteri
kus ez a líra; éppen ellenkezőleg, nyelvében, képanyagában. dikciójában csupa
keserű, néha agresszív konkrétság. Sajátos ötvözet, olykor szinte rafináltan kikevert
nek látszik, pedig nem az: természetes nyelve, kif'ejezésmódja egy olyan költőnek,

aki mesterségének és művészetének kérdésein nem töpreng.Lakinek nincs "ars
poeticája", s aki minden faggatásta csak ennyit tud mondani: "Azt szeretném,
hogya vers ne szó legyen, hanem ige; olyan SZ) legyen, ami tett"

Többet mondani fölösleges róla, versei elég beszédesen szólnak, fölkeltve, gon
dolom, a· figyelmes olvasóban azt a ritka élményt, amit. áz éretté szenvedett, igaz
és eredeti költészettel való váratlan találkozás kelt abban, akinek van füle a hal
lásra és érzéke a költészetben az emberi hitelesség iránt.

,SZAB6 IRMA VERSEI

Könyörgés AIgernonért

Mikor a rnzsezo pap kitárta karjait
és azt mondta:

"Emeljük fel szívünket ..."
O is felnyújtotta a két ujját,
mint az iskolában.
És valóban:
az egész Templomban
talán senki nem tudta úgy mint Ő,

mennyire szükséges az embernek,
hogy kimenjen önmagából,
vagyis: hogy vállalja önmagát.
És, amikor a felnőttek

két hosszú, tömött sorban
felvonultak az áldozáshoz,
ő is odaállt a pap elé
és tátogott,
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mint egy csupasz madárfióka,
egy teljesen csupasz madárfióka.
De - magától értetődően - nem kaphatott.
Azért csak állt és várt ...
Majd a sorok között
ide-oda cikázva mint a fecske
egyiIc old.alról a másikra
átbujkált és megint megállt
hol itt, holott,
hogy -beleuütuisson
a mag.itól értetődően áldozók szájába;
színte reszketett, és valósággal 1dnézte onnan
az égi kenyeret.
Nem értette, miért marad hi éppen ő

a szeretetlalwmából,


