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Föld, Erdő, Isten
Szabó Lőrinc versei

Szabó Lőrinc, a debreczeni szárma
zású költő, akinek Shakespeare fordí
tását, mellyel egy csapásra országos
nevet szerzett magának, egy évvel ez
előtt ismertette a Debreczeni Függet
len Újság, most adta ki első verses
kötetét. Az első kötet, egy ifjú tehet
ség indulása, mindig esemény. Az
első kötet az első áldozás a Szépség
oltárán, aki márvány nyugalommal
trónol a ragyogó azúrban és mozdulatlaH gőggel várja uj és uj papjait.
Hisszük és hirdetjük, hogy az uj ál
dozó kedves lesz neki. hiszen Szabó
í. örinc azt hozza, amit a szegényaszszony vitt a celli Máriának, meztelen
szivét a meztelen tenyerén.
Talán nem is tudia mindenki, mi
csoda nagy dolog ez. Ma, mikor
egyik oldalt a verselésnek csodálato
san kivirult művészete immár nem is
mer lehetetlent, másik oldalt a min
den harmóniába belecsömörlött irólélek jazz-band muzsikájú versekkel
szaggatja idegeinket, ma igenis me
részség egyszerű szavakkal szólni,
igénytelen, rövid sorokat irni, félig
szabályos ritmusban dalolni. Szabó
Lőrinc, akit műfordításaiból a legbo
nyolultabb versformák virtuóz művé
szének ismerünk, megengedheti magá
nak az egyszerűség fényűzését. Az ő
formái, ha nem ujak, mégis egyéniek,
az ő szabálytalan ritmusa utánozha
tatlan, az ő hangjában eltanulhatatlan
varázs van. Ez a hang űde, erős és
tiszta csengésű, mert üde. erős és ter
mészetes mindaz, amit Szabó Lőrinc
mondani akar. Ily készen és öntuda
tosan kevés költő lépett még föl a
magyar irodalomban. Leszámítva egy
két verset, melyekben még a tegnap
költészete érezteti hatását, Szabó Lő
rinc kötete erős és zárt egység, mint
ha egyetlen nagy gondolatot fejtene
ki első versétől az utolsóig. Ez a gon
dolat a költő lelke, amely csordultig
telt a szeretettel. Szabó Lőrinc szereti
a Földet, mint gyermek az anyiát,
testvéreiként szereti a fákat, az erdőt
és ííui alázattal borul az Isten elébe.
Szabó Lőrinc vallásos költő, de nem
azért, mert verseiben az Istent is em
legeti, hanem mert nem tud naprólnapra tengve élni, nem tud behunyt
szemmel haladni az ut végén tátongó
szakadék felé, de örök kérdőjelek bor
gai sebzik a szivét, sors. élet és világ
problémáin emészti magát. Szívesen
lenne ö egyszerű ember s haladna
jüuuüulatbaft az eke nyomán; hisz érzi
hogy a gondolat nem áldás, hanem
átok; érzi. hogy „az életben akadály
a lélek és a szellem" és mégis töpren
geni kell, mert v v rendeltetek. Gvönyörü sorokban érzékelteti a termé
szet ezer szépségét, verseiben ott
csÜlog a hajnali harmat, ott forr a
nap arany melege, ott lengedez az
este hűs szellője és mégis minden ver
sé-bői, még antik bájú szerelmi költe
ményeiből is, kiérzik a viaskodás a
Véghetetlennel, ami az egyedül igazi
vallásosság. Ez a viaskodás nemcsak?
magyar ifjúságé, akiktől az utolsó
évek annyit raboltak hitben s akik ;
oly irány talán tévelyegnek az éjsza- >
kában.
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Szabó Lőrinc vezéri elhivatást érez
magában. Isten kezével emeli égig a
kardját, nemcsak megtalálni, hanem
mutatni is akarja az utat. Uj utat ke
res, uj reményt remél, uj hitet imád
kozik, valami visszatérést akar a ter
mészeten is tul a Földhöz, az Erdőhöz.
az Istenhez. Hogy Szabó Lőrinc e há
rom igében csakugyan megtalálta-e a
megváltó uj szentháromságot, az ta
lán kétes, de az tagadhatatlan bizo- :
nyosság, hogy Szabó Lőrincnek van
hangja, lelke és ami legtöbb, költői
ereje ahhoz, hogy vezetője legyen esrv
fiatal nemzedéknek, egy „uj. jobb
márciusi ifjúságnak".
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