
(Szabó Lőrinc: Főid, erdő, Isten.) 
Szabó Lőrinc a Babits utáni generáció 
tagja. Az az idö vetette őt is felszínre, 
amelyben a Nyugat forradalmisága már 
kezdett merevebb formákba és tartalomba 
szakülni és itt is, amott is mutatkoztak 
uj csírázások jelei. A futuristák egyetlen 
tehetséges tagja, Kassák Lajos irodalmi 
anarhiával próbált mindent megújítani. 
Ma már ő is a múlté. Fiatalok uj folyó
iratokat alapitottak — Magyar írás, — mert 
túlságosan »konzervativ<-nak érezték a 
Nyugatot. 

Szabó Lőrinc — a fiatalok között is 
öreg lélekkel — a cenaeulum berkeihez 
csatlakozott. Startolésa az irodalmi kul
túra jegyében törtónt, ezért nem is ju« 
tott soha a futurizmus és nihilizmus 
zsákutcájába. Műfordításokon próbálta ki 
költői erejét, mint Babits. Egy keleti 
költő zárt formamüvészotóbe, Shakespeare 
szonettjeinek barokk foglalatába élte bele 
magát, Most, hogy kiadott égj önálló 
verskötetet, nyilvánvaló lesz, mennyi 
szava van neki magának is. Szabó Lő
rinc a kifejezés eredeti és teremtő mű
vésze maradt, de a nyelv kidobott láva-
rétege alatt tűzhányó lappang a versei
ben. Végteleníirérzókeny,gondolatokra ér
zelmi hullámzásokal reagáló lélek, kompo
zíciója a ritmikus próza monoton zfaójóben 
erőtlenedik el, de amint ez a fáradt de
kadencia időnkint föl-föl hullámosodik, ab
ban az erőnek játéka nyilvánul meg. Kom
plikált, talán túlságosan is intellektualista 
költő Szabó Lőrinc, a földhöz-rögböz visz-
szatérése csak mélyebbre árnyékolja ar
cán intellektualizmus vonásait. Magába 
öleli a primitív érzések szeretetét és a 
modern kultúra szkepszisét, az élet optí* 
mizmusát és a halál beteg szépségeit, a 
klasszicizmus gőgjét és a gyermeki bol
dogságot, amely elárad Perugino oszlop
csarnokának áhítatos csöndjén, ismeri Walt 
Whitman forradalmiságát, Francia Jam-
mes szókultuszát, Stefan George arisz
tokrata világát és ha magára ölti is 
a hallgatás, a szimbolikus kifejezésmód 
takaróját, eimetlon versei fölé szeretnők 
odaírni: Az Ember kétségbeesése, Jobb 
meghalni, Temetőbe menekülés, Értelem 
és ösztönisóg, Kommün után (vagy alatt ?), 
Némaság fegyencei, És mégis . . . , Vissza
vonulás a fórumról, A leláncolt Ember, 
Uj Timeon, A régi istenek, Pantheizmus, 
Emberi szó a viharban. Ezek a rá-
kónyszerített címek már a versek világ
nézetét leplezik le a kritikus megérzése 
szerint. Ez a világnézet nem a mi világ
nézetünk ós pörbe is szállanánk vele, ha 
a versek müvószi allegorizálása nem 
adna módot arra, hogy mindenki a maga 
világnézetét olvassa bele Szabó Lőrinc 
kétélű szavaiba, amelyek megelevenül-
nek az irodalomra érzékeny lelkekben. 

\ (Zolnai Béla) 


