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fold, erdő, Jsten. 

(Szabó Sori ne versei.) 

Az utóbbi években megjelent 
versköteteket, bármennyire isme
retlen nevet mutat is homlokuk, 
ötven percentes bizonyossággal le-
heteit jellemezni és „skatulyázni" 
— a versek ismerete nélkül. Vagy 
tündöklő, zengő, finomított, fénylő 
csiszolású jámbusokat s Ínyenc, 
bizarr és pazar rímeket adott a 
költő, vagy pedig rakoncátlanul 
csavargó, ugráló, terjengő sorokat 
olvastunk, amelyek tüntettek rim-
telenségükkel és ideges irtózással 
kerülték az ismerős ritmust s a 
kész nyelvi — különösen a vers
nyelvi — formulákat. Az első 
kategória darabjai a nehezen 
avuló, mélyen beitatódott par-
nassien hatásra mutatnak, a 
második csoport hajtásai vissza-
gyökeredzenek Walt Whitmanig. 

Hzabó Lőrinc versei nem oszt
hatók egyik csoportba sem, Szaló 
Lőrinc egyetlen kötete harminc
nyolc versével külön helyet követel 
és nyer a modern Ura történeté
ben. Témakör és forma tekinteté
ben egyaránt ujat ad: Nem ru
gaszkodik mindenáron kozmikussá, 
de nem fullad babráló pepecselésbe 
sem. Ugy tetszik, teljesen kiszakí
totta magát modern líránk uni
formizáló légköréből és friss, gyer
meki látással értékelte újjá az 
egész világot, olykor a naivitás 
vakmerőségével. Lemondott a vers-
írói technika minden modern vív
mányáról. Olyik verse kristályos 
hegyi patak vizének a zamatát 
hagyja szájunkban más modernek 
kevert színes-, émelygős-, csipös 
versitala után. Az ember, aki a 
versekben előttünk áll, tiszta és 
nagyvonalú. Szomjazza és ujjongva 
hirdeti a természettel — földdel, 
erdővel, Istennel — való mélt/séges, 
materiális és spirituális egybeolva
dás kéjes dicsőségét. Bátor ember, 
bátor költő. Prózai szentenciákat, 
öklasszikai emlékeket egyforma 
nyugalommal komponál bele sorai
ba, a tehetség természetes szuvere
nitásával. A modern európaiak 
közül senkivel sem rokon. A klasz-
szikusok közül néha Catullust jut
tatja eszünkbe. Formája nem 
programmosan kötött s nem prog-
rammosan szabad. Laza szabályu, 
rímtelen jambusi sorokat használ 
legszívesebben, felújít elavult óklasz-
szikai formát is. 

Szabó Lörincben alighanem a& 
uj költő jött el. 

Minket annál inkább érdekelnek 
versei, mert Szabó debreczeni szár
mazású költő, a kollégium neveltje. 
Verseivel megismerkedni az iro

dalom minden debreczeni barátjá
nak élvezetes kötelessége. Könyvét 
Kner előkelő köntösben adta ki. 

K. 


