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l. 

Valójában csak A sátán műremekei Szabó Lőrinc egyetlen kötete, aho a szabadvers el
uralkodik (1926.), bár pályakezdésétől kísérletezett ezzel a formával.* Első megjelent versei 
szabálytalan sorokban hömpölygő szabadversek voltak. De a hosszú, metrikai, és sorbatördelés 
nélkül elfolyó, tagolatlan sorokat nem érezte saját egyéniségével adekvátnak. 

Mégis, már ezekben a sorokban olyan belső tendenciák fejlődnek, amelyek a későbbi szabad
vers alapját képezik: a hosszú sorokat mondattanilag tördeli, ismétlésekkel, felkiáltásokkal 
kisebb egységekre tagolja: 

Itt a tavasz: /március, április;/ fölnyílnak az égi csatornák 
vagy: 

Fekete záporok . . . Oly édes, langyos zubogás, / zuhogás 
az egész végtelen ucca /, melyen végig kell 
mennem /, hogy hazaérjek, 

A közbeékelt határozós szerkezet is megjelenik: 

és hallgatni, hallgatni, / — a villany lecsavarva— / 
hogy zuhog a fekete éjszakai zápor 

A vers utolsó három sorában pedig a lerövidült sorokban az ismétlés egész rendszerét építi: 

végtelen, visszhangzó, iszonyú, fekete éjszakában, 
végtelen, visszhangzó, iszonyú, fekete boltozatokról 
győzelmes záporok zuhognak végtelen időkön át! 

Ez a vers, a Záporban már be is kerül a Kalibán kötetbe. Általában a sor elejét gyorsítja fel, 
tördeli, és a sor végén lassul le a ritmus, meghosszabbodik, kikerekül a mondat. Ezekben a 
hosszú sorokban próbálja ki a későbbi vers mondatait, a bevezető kijelentést, a fuga folytatást 
és a megnyugvó, poénszerű lezárást. Idézzünk egy példát erre az Augusztus című versből, 
amelyik szintén a Kalibánban jelent meg: 

És egyre hull a fény, / porzik a fény: / tombol a Nap / 
s a gyilkos forróság barna sebeket perzsel a homokba. / — 
Áll az élet / és áll az idő; / . . . lábaimnál, / mint egy 
halom csont / fehérlenek a vén, repedezett terméskövek. 

Benne van már ezekben a versekben a szónoklás, harsogás, kinyilatkoztatás ingere is, ami 
majd a Kalibán monológban és A sátán műremekei verseiben tér vissza. 

* A verseket a Kalibán! (Athenaeum, 1923), Fény, fény, fény (Kultúra, 1926), és 
A sátán műremekei (Pandora, 1926) kötetek, az 1927—28-as évek verseit a Pandora, illetőleg 
Az Est-lapok-beli közlés szövege alapján idézem. 



Hamar lezárul ez az első szabadvers-korszak pályáján. A kamasz-lángolás és a forradalmas 
év múltával ihletőjét veszítve nyomtalanul eltűnik ez a verstípus költészetéből. A Föld, 
Erdő, Isten kötetből teljesen száműzi is őket (valószínűleg Babits tanácsára), helyettük már 
csak csökevényes formájuk, az apró tagokra tördelt hosszú négysorosai maradnak meg. 

Az ezekben a versekben kialakított versmonológ majd csak az 1923-as év nyarának elkesere
dett verseiben újul meg, de meglepően konzervatív formában. Strófás formában találjuk 
(Hazám, keresztény Európa) vagy annak variánsaként (Egy kis értelmet a reménynek), vala
mint hatodfeles jambusokba zárva a Kalibán vízióban és a Vas-korban élünk, nincs mit menteni 
két versében. Ez utóbbi két vers ritka és jól sikerült keveréke a regresszív formába fogott 
előremutató, expresszionista víziónak. A strófás forma bomlásának pillanatában, amikor 
felbontja az Én és a világ klasszikus kettősségét, visszafordul a Föld, Erdő, Isten szótagszámláló, 
még a Kalibán lazításait sem engedő verselési gyakorlatához. Az új, rémítő víziók ijedten 
késztetik menekülésre a biztosnak tudott védő formához. Ugyanezt ismétli meg a Fény, 
fény, fény idején, amikor a világ pusztulásának vízióját mondatja el ugyanebben a formában 
a Földdel. (A Föld sír és meghal.) A nagy Shakespeare-monológok zártságát láthatjuk ezekben 
a pusztulást festő víziókban. Bárha formájukban nem szabadversek, mégis az efelé vezető 
út fontos állomásának kell látnunk őket: itt vált át a korábbi Whitman—Kassák ihlette 
indázó monológ a zárt, drámai szerkesztésű formára. 

Tematikájukban is különböznek ezek a monológok már a Kassákéitól. Whitman és Kassák 
számára a világ sohasem jelentett idegen, pusztító jelenséget, náluk az ember sohasem fokozó
dott le a természet vagy saját teremtményei, a gépi világ kiszolgáltatott játékszerévé. Kassák 
a kétkezi munkás biztonságával építi a világot, ismeri a gépi környezetet, ő tudja annak nevét, 
vele a mesteremberrel nem fordulnak szembe ellenségként a nagyvárosok. Szabó Lőrincnél 
a filosz-intellektuel ijedelme és lenyűgözött csodálata kell ahhoz, hogy a kiszolgáltatottságnak 
ezt a dologi oldalát is ilyen döbbent monológban tudja kifejezni. És ez az elkeseredés, csodálat, 
tehetetlen beletörődés már épp A sátán műremekei verseinek lesz az alaphangja. Gsak ott már 
a drámai monológ szabadabb formát ölt, megszűnik a szabályos öt és feles jambusi zártság, 
Goethe korai lázadó ódáinak és Petőfi Az őrült című versének váltakozó, rövid sorú monológ 
formáját fogja követni. De ahhoz, hogy a Ka/iodn-víziótól eljussunk A sátán műremekei mono
lógjaihoz, végig kellett járnia a Fény, fény, fény verseinek formaváltását. 

A Fény, fény, fény kötet strófás technikája sem egyik pillanatról a másikra született. 
Valójában csak a Kalibán formájának bomlásával sem magyarázhatjuk: végeredmény már, 
két ellentétes forma kristályosodási pontja. Ebből kétségtelenül az egyik a Kalibán strófás 
gyakorlata, a másik ellenben a Fény, fény, fény stílusában írt, tehát az indulatokra hangszerelt 
expresszionista formálású szabadvers. Ennek nyomával igen korán, már 1922-ben találkozunk: 
Balaton, vakáció (1922). De mivel ezt a verset, — egyedi jelenség lévén — kiütközőnek érezte a 
Kalibán kötet idején, csak a Fény, fény, fény kötetben publikálta. Ebben a metrumnak csak 
igen távoli emlékei sejlenek fel, a tagolás egyetlen mértéke a gondolat-építkezés és az egyéni 
indulat. Itt, ebben a versben próbálgatja ezt a módszert, melyet mégsem talál kielégítőnek, 
és másfél év után tér csak vissza, de hozzáidomítva a metrumot, tagolást és mondat-építkezést, 
— azaz megtalálva a Fény, fény, fény komplex strófaszerkezetét. Ezzel ismét kibújt a szabad
vers vonzásából 

Mégis, a Fény, fény, fény verseivel már igen közel kerül a szabadvers egy sajátos típusához. 
Csak a versszakokat össze kell tolni, és máris összeáll a példázat, vagy a monológ. A kötetben 
három ilyen példázatot találunk (Parzifál, Mit váród vakon a hajnalt, Nagy vizek rohannak). 
Mindhárom a Csigabiga-típusú kettős jambusi sorainak emlékét idézi. A Mit várod vakon a haj
nalt? című vers első négy sora keresztrímeivel egy strófát alkot: 

Szegény vakond 
a föld alatt — 
Szegény bolond, 
egy pillanat 
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De itt kilép a ritmus-sémából, és egy nyolc szótagos, de 3+5-ös tagolású sor következik, 
mely értelmileg is az előző négy sor zárása: 

az élet: előre-hátra — — 

így a Fény, fény, fény ötsorosaihoz hasonló strófát is vélhetnénk felfedezni, ha nem kötné ezt a 
sort rímmel egy lejjebb következő, 4+5-ös tagolású kilenc szótagos sorhoz: 

az élet: éíöre-hátra — 
Araszt le-fel; 
mit érdekel, 
kis pocok, a tenger, a Tátra? 

És ezzel elbomlott a strófa, a sorok egymásba kapcsolódnak, továbbra már különböző rím
variációkban és különböző sorhosszal. Ugyanez a folyamat figyelhető meg a másik két példázat
versben is, bár ott már előrehaladottabb a rím és strófarendszer bomlása. 

A Minden szent fények elbúcsúznak című vers kezdete keresztrímeivel kilenc szótagos jambusi 
soraival még szabályos versszak: 

Minden szent fények elbucsúzna/c, 
villámok, roncs gebék, kidőlnek, 
istenek hűlt hullái úsznak 
özönvízében az időnek. 

Ezután a rímek elmaradnak, a sorok meghosszabbodnak. Az ismétléses szerkezetek még 
ráfekszenek a sorra, a szabadvers új képletét adva: a sorok egymással párhuzamosan futó 
képek, vagy megállapítások, és mint ilyenek egy felsorolás részei: 

és megfagyott országutakon felfordulnak a szocialisták 
és felfordulnák a vidáman röfögő autók is 
és tengerek ugrálnak fel az Alpok ormaira 
és alagutak surrannak múltba-jövőbe 
és földből, vízből, tűzből, levegőből 
elöztíllik az arany 

A szabadon futó sorokban a kifejezések ismét kibővülnek, a sok törött mondat, felkiáltás után 
szinte élvezettel formálja ezt a sok groteszk képet. 

De ahogy túljut a stilizálás remeklésén, máris kezdi visszaalakítani a sorokat saját módszere 
szerint. Most már nem a sorra fekszik a mondat, melyet egy lendülettel kellett kimondani, 
hanem eltörik két fél sorba, és ezzel mindjárt a sor is rövidül, a kifejezés is szikárabbá válik: 

és terror-erők, ágyús rendszerek 
bénulnak egymásba, lecsavart tornyok helyén 
szaftokat virágzik: vér, vér ; jaj szökőkutakon 
hizlalja magát az élet, 
hogy mindenkinek jusson 
ebédre bábleves ..'•-,.••: 

Most már csak. arra van szükség, hogy rátaláljon ismét a közvetlen beszéd, jelen esetben a 
szónoklat természetességére, és ezzel megszületik A sátán műremekei szabadvers-monológja. 
De már ezt is. hallhattuk a Fény kötet idején: 

nekik virul 
minden transparens, nekik 
tisztelegnek a gyorsvonatok 
Szanfranciszkótól Párizsig, 
nekik bókolnak a gránát-
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döngölte idő-Szaharán át 
nekik, hernyóknak, szórakozó 
pimaszoknak, minden 
vetések, aratások, 
hamis művészek ezredei 

(Hamis művészek ezredei) 

És az így megismert valóságból már nincs visszaút: a dal már csak kifacsart kupiénak jó 
(mint Brecht Koldusoperáiéiban), a szabadvers tragikumába illesztett hazug idill hordozója. 
A valóság a két félsorra fekvő mondatokba foglaltatik, melyek kijelentő, jegyzőkönyves 
tömörségben, még a Fény, fény, fény modorában peregnek (Szétlőtték a páncélvonatot): 

A francia forradalom 
csúfosan megbukott; minden betörőt 
bevittek a rendőrségre; a népjóléti miniszter 
másnak ad lakást; az atyák 
pájesze megbékült az uj borbétylegényekkel, 

És íme, ahogy a sláger ihletében mindez összebékül: 

és minden oly tündéri és oly csodás, 
színházban rotyog a szórakozás, 
örül a gazdag, örül a szegény, 
egy rongy van, egy rongy van a szive helyé«. 
Cini-cini, telik a pénzből —: 
kétségtelenül jólét fakad 
a kapitalista termelésből! 

És mi lesz a szabályos metrumokból? Hangzatos bulvárlapcím, ahogy tréfából igen gyakran 
Tóth Árpáddal együtt megmértékelték Az Est lapok címeit, vezércikkeit: (Újsághírben a 
végtelen): 

u — / vir — / t/ t/ — I v ír — 
»A Moszkvai Qárda a népre tüzel« 

u— / u — / v— l v — I — 
»Királyt temet Velence« bim-bam, 

1/ / / V it / 1/ 

»Leégett egy (gy) Elegáns Hotel 
az Engadinban« 

Ahogy az álomvilág összetört, a valóság a pontos elemzést követeli, melyet a szabadvers 
újabb formájával ragad meg. Mostanra már elég egyéni verselési tapasztalata gyűlt fel ahhoz, 
hogy kiválogassa közülük az egyéniségéhez illőket. El kell szakadnia az egyén-verstől, mert amit 
kifejez, az már nem a belső történés, vágy kivetítése a világra. Ismét a tőle független külvilágról 
beszél, — de ő mondja el, tehát az elmondáshoz az egyéni, sajátos beszéd törvényeit kell 
alkalmaznia. 

Az indítás e versekben is rövid, tömör kijelentés, melynek külön funkciója van: ez a téma
megjelölés. A kifejtendő gondolat gyors odadobásával kezdődik egy-egy vers: 

Nincs pénz, s te azt mondod, felejtsem el, 
Van a pénznek lelke! . . . 
Első a gyermek. — . . . 
Szerelmes nyár! . . . 
Szeretlek, s mást is szeretek . . . 
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Más versekben ez az indítás részletezőbb. Nem jelszószerűen mondja ki témáját, hanem kis 
képbe sűrít egy példa-történetet, a későbbi epikus verseinek előfutáraként: 

Meghalt a koldus öreg, és előkelő 
ismerőse, a gőgös 
pénz, a hírre megismétli, hogy 
nem tartozott az Igazi 
Nagyok közé szegény — 

Ebből a bevezetésből rendszerint ellentét robban ki, mely ezután kitölti a vers egészét: 

Egy vén potroh három milliárdot 
fektet be a színésznőbe, de . . . 

másutt: 
Zajosan dördül a revolver 
s a jólszituált kereskedő 
halála szivetekbe veri 
a kegyetlen Üzlet 
rémületét — De én 
azt mondom . . . 

Ami ezután következik, az a vádbeszéd. Látszólag hosszú, néha a vers végéig tartó, több 
oldalas mondat következik. Állandó ismétlések, párhuzamos szerkezetek tartják össze, de 
teszik is közbe hosszadalmassá ezt az egyetlen mondatot: 

. . . — óh, hogy nevessek, mikor 
nincs pénz 
és pénzért mérik az életet, és 
nincs pénz 
és enni kell. . . 

és így tovább egy versen keresztül. De hasonlóképpen jár el a többi versben is. Időnként 
keretbe fogja a verset, a bevezető képet megismétli, illetőleg variációját használja fel a záró 
summázáshoz (pl: A Bazilikában zúg a harang, Üzlet, revolver, csönd) Másutt a bevezető gyors 
száguldást a verstest megszakítja, majd utána a gondolatmenet a megszakításnál folytatódik. 
(Mérget! Revolvert!) 

De így az ismétléssel és kerettel együtt is csak óriás-mondatok ezek a versek. Valójában ezek 
a felduzzasztott óriás mondatok fogják meg a verset, állítják le egy bizonyos terhelés után. 
Mert olyan panaszokról van itt szó, amelyeket vég nélkül lehet ismételni, bővíteni, variálni. 
Ha nincs egy gátló, összefogó erő, — az unalomig ismétlődhetnének. így minden verses panasz 
az adott mondatba kényszerül, annak kifulladásával be is fejeződik. A zárás itt is poénszerű 
mondattani nyugvópont, de nem gnómaszerűen lezáró, hanem kérdés vagy felkiáltás csattan 
bennük: 

de te hallgass, mert a harminc ezüst 
túlcsörgi szavaidat: 
lapulj, nyomorult, 
te csak a rablók kis cinkosa vagy! 

másutt: 
— mit ér 

ez a halhatatlan 
erőlködés, ha sohase 
tudjuk meg, hol az az isten, 
aki tehetne valamit, hogy 
ne legyen 
hetedizigleni unokánk 
számára is csak a nélkülözés 
rémuralma a jövendő!? 



Hogyan tudja kitölteni ezeket a nagy terjedelmű versmondatokat, hogyan képes fokozni a 
feszültséget a záró csattanóig? 

A látszólagos dísztelenség, formátlanság valójában éveken át kikísérletezett rafinált épít
kezést takar. A sátán műremekei versei eltérnek az expresszionista sablontól, Szabó Lőrinc 
egyéni kreációi. Az e versekhez hasonló expresszionista költemény általában elmondásra, 
deklamálásra készül, a mondat ráfekszik a sorra. Ez bizonyos lomposságra, lazaságra ad alkal
mat. Szabó Lőrincnél is láttuk ennek önkéntelen jelentkező veszélyeit a Fény, fény, fény egyes 
kései verseinél. 

A szabadvers-szónoklat szabadosságának megszüntetésére alakítja például Majakovszkij 
az ő közismert lépcsős-versét, így — mondatait szólamokra tagolva — kényszerítette a tömörí
tésre önmagát az alkotó folyamatban. Szabó Lőrinc versei azonban csak formájukban, és óha
jukban deklarációk. Sohasem volt mögötte olyan történelmi szituáció, amelyikben versei 
közvetlen agitációra alkalmazhatók lettek volna. De még csak nem is pódium előadásra szánta 
őket. Valójában csak fiktív beszédek ezek, így magukban hordják a kötet tartalmi-világnézeti 
ellentmondásait is. Tehát elsődlegesen irodalom ez, a szónak eredeti értelmében, életük a leírt 
alakban testesül meg. A lazaságok gátlásait is a leírt formában kellett megtalálnia a költőnek: 
megteremteni a sor és mondat sajátos aszinkronját. Elmondásban ez semmit nem jelentene 
(különösen azért, mert a rímeket e kötetből ismét száműzi), de leírva megszakítja a hosszan 
nyúló sorok monotóniáját. 

Természetesen csak ezzel még a korábbi kötetekhez képest se adna újat. Ez az aszinkron 
már a Föld, Erdő, Isten kötet jellemzője is volt. De ott a sorok szabályosan, szótagszám szerint 
kötöttek voltak. Itt ellenben váltogathatja a sor hosszúságát; tehát nem valamilyen előre
készített sorséma köti meg a mondat tördelését. Felszabadítja magát, hogy utána ez új, 
rugalmas sémába bekösse versei menetét: 

nincs pénz, / / pedig már csak a meztelen 
életről van szó ! / / — Hogy fussak én / / 
könnyű lábbal / / a holnap 
elé, / / mikor 
nincs pénz, / / és otthon emberek 
várnak rám, / / kedvesek és 
ártatlanok, / / s kenyeret 
akarnak, / / — óh, hogy nevessek, / / mikor 
nincs pénz / / 
és pénzért mérik az életet, / / és 
nincs pénz / / 
és enni kell / / és valaki folyton 
csak azt suttogj a-üvölti 
bennem, / / hogy gyáva hazugság 
minden. / . . . 

Ez már nem enjambement-orgia, mert itt nem ritka kivételek elszaporodásáról, hanem tudato
san vállalt törvényről van szó. Az enjambement állandó szerkezeti elemmé vált, mint Maja
kovszkijnál a lépcsőstördelés. Ezzel a mondatszövés fugátóját gyorsítja fel: a sort tagolja a 
gondolat-végződés, a gondolatot osztja a sorvég. 

Ezt a fugatót gyorsítja még a sorokban fel-felcsendülő metrumok jambusi és anapesztusi 
korbácsa. 

nincs pénz 
— — / — —fv l» —fu v — 
és pénzért mérik az életet, és 
— _ 
nincs pénz 
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Szabályos metrumképletről e kötetben már nem beszélhetünk, a beszéd lendülete azonban 
minduntalan a mértékes lejtésbe csábítja, főleg a sorvégeket, sőt az enjambement-nal át is 
megy az új sorba: 

1/ t» — 

[áldassál,] gyönyörű 

negyedóra, amíg 
másutt: 

a barbár hegytető elegáns 
u y — / 

palotájában, 
Sőt, a versláb az új sorban folytatódhat is: 

1/ 1/ — / 1/ u — / 

könnyű lábbal a holnap [elé, 
Egyetlen vers néhány részletében bomlik meg csak a sor-mondat aszinkron, és a dalszerűbb 
strófaszerkesztés ritmusa erősödik fel: 

u - / „ - / -
Nen én akartam, 
hogy így legyen, 
nem én csináltam 
az életet 
s nem én csinálok 
belőle bűnt. 

De itt inkább egy konvenciós nyugtatódalt költ a kedves számára, a szembenézés helyett, 
a kötet egészével ellentétben elzsongításra törekszik. Tehát a dalszerűbb formát még e kötet 
idején nem tudja megtisztítani, a Fény, fény, fény korszakához hasonlóan csak a konvenció 
jelentkezését látja benne. 

Ekkor még sajátos szabadversének tökéletesítésén dolgozik. Vers-mondata gyorsításának 
megtaláljuk a harmadik módját is. Az eddig elemzett Nincs pénz és enni kell típusú vers a 
ritkábbak közé tartozik. Benne, mint láttuk, főleg a variációs megoldás dominált; minduntalan 
visszatér az alaptémához és azt mechanikusan ismétli. A legtöbb vers ezzel ellentétben fejlődő 
gondolatmenetű: az újabb és újabb tagmondatokkal, szerkezetekkel még teljesebbre kerekedik 
logikailag is a vers kiinduló gondolata. Erre példaként a Térdre az elrabolt élet előtti című verset 
idézhetnénk. 

. . . de én 
azt látom, / / azokat, / / akikhez 
tartozott: / / nékem az eltiportak 
halhatatlan kínja fáj 
benne, / / mert tudom, / / fiatal 
évei / / hogy fúltak bele a 
nélkülözés 
vakondok-tárnáiba, / / én 
most is látom, / / megalázott 
l e l k e , / / mely a gondolat 
léghajóival istent 
próbálta elérni, / / drága l e l k e / / 
mily tehetetlenül 
vonszolta / / a mindig-hiányzó 
pénz halálos súlyait, / / én 
láttam, / / . . . 

42 



Ismétlések itt is vannak, de azok nem a gondolat stagnálásából fakadnak, hanem az egymásból 
gyorsan kifej lő és egymásba torlódó tagmondatok között a közlekedés irányító szerepét töltik 
be; rendszerint a tagmondatok gyakran változó alanyait határozzák meg. 

Erősen komponált, határozott séma szerint születnek tehát ezek a versek. Kifogásolni 
csak azt lehet bennük, hogy nemegyszer az ihlet átadja a helyét már a rutinnak. Mint a Fény, 
fény, fény nagy termékenysége idején is az adott verskeretet elég volt az előre elkészített 
elemekkel kitölteni, úgy most is a nem egész egy év alatt leírt vers monológokban saját vers
alkotó ötletét koptatta el az örök ismétlésben. Ezért is kezdődik meg már a kötetben a séma 
bomlása, az egész versre ráfekvő mondatok megrövidülnek, időnként a vers szakaszokra tago
lódik (pl. Téged sajnállak, nem az embert, Ma még csak zavaromat tudom elmondani, Lányok 
a nyár napfürdőjében, Az utolsó perc a vigasz előtt, és különösen a már strófás szerkezetűnek 
is felfogható A költő éljen a földön című). De ezekben a versekben csak a vers-mondat azonosság 
bomlik meg, és kezd visszatérni az elbeszélő leíráshoz. A verstagokon belül azonban a ritmikai
szerkesztési megoldások továbbra is megmaradnak. így a kötet egészében egységes forma
képet ad. Mert sem a Fény, fény, fény sem A sátán műremekei formája nem olyan, amelyik 
a tömegtermelés nélkül megállná a helyét. Valóban széria-formák, és a sikerült kiválóbb verse
ket az önmagukban tán jelentéktelenebb többiek együttese hitelesíti. 

3. 

Ahogy az ezután következő évek témájában alakítják a Te meg a világ kötet képét, ezzel 
párhuzamosan költészetének érett, végleges formája is ekkoriban kezd kristályosodni. Ez a 
forma nem a verselés részterületein hoz alapvetően újat, mégis egészében a modern magyar 
líra egyik példájává válik. Lényege a természetességre törekvés, amelyet a vers minden elemé
ben erőltetés nélkül kapcsol a hagyományos formákhoz. És ez valójában nemcsak egyéni út. 
Ezt hozta már indulásakor Erdélyi József is, ezt az utat járja a szürrealizmus szabadvers
kalandja után Illyés Gyula, és hasonlóan kristályosodik József Attila lírája is, akinek a forma
világa telítődik közülük a legtöbb változattal, ötlettel, sőt játékkal is. 

Szabó Lőrinc fokozatosan számolja fel A sátán műremekei formavilágát, de az új forma 
alakításánál ugyanakkor felhasználja költői útja eddigi, gyakran változó tapasztalatait. 

Ahogyan Szabó Lőrinc költői világában is két tendencia állandó küzdelmét figyelhetjük meg 
a beletörődő, a szabályokat elfogadó és a lázadó kettősségében, úgy verselése is kétarcú: 
konzervatív ragaszkodás a versépítés különböző hagyományaihoz, de ezen belül az indulat és 
gondolatmenet szerinti szabad-tagolás, hánytorgó, a kötöttségeket ellenpontozó megoldások. 

Példáiban is változás áll be. Míg A sátán műremekei szabadversei inkább az európai szociális 
ihletésű expresszionizmus eredményeinek összegezéséből születtek, addig most már mindinkább 
kizáró erővel a nagy formafegyelmű klasszikusok felé fordul, fordítói figyelmével is. Ez átmeneti 
évek példái éppen a nyugtalan, zaklatott, ellentmondó érzéseket feszes formába kényszerítő 
Villon, vagy a rapszódiák szilárd versépítményében meditáló fiatal Goethe, és a drámáiban 
zárt monológokban az élet kérdéseivel, és egy-egy szenvedély megfejtésével viaskodó Sha
kespeare lesznek. Feléjük fordulása épp stílusfordulatát is jelzi. E költők megoldásai segítséget 
nyújthattak neki e bizonytalan, lázas meditációk megírására úgy, hogy egyúttal felrajzolták 
a klasszikus kiegyensúlyozottság ígéretét is. Ügy lehettek mesterei ez átmeneti korszakban, 
hogy továbbra is örök barátai maradhattak, a Te meg a világ kiérlelt végeredménye idején, 
sőt azután is. 

Ami ezeket a változó éveket illeti, ekkoriban e kettősség klasszikus egyensúlya még ritkán 
valósul meg. A szabályok kényszerét minduntalan felrúgja, közben pedig újra és újra ismét 
magára veszi őket. De eléggé szervetlen ez a belső alakulás ekkor. Nem a versekkel együtt 
fejlődik a szabály felvétele és a kitöltő egyéni rendszer. A konzervatív formához való vissza
térés inkább külső elhatározás, mely alól hosszú ideig lázadóan kivonja a gyakorlatban magát. 
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Ezt megfigyelhetjük új sor-alkotásában, a sorok együttesében, a szótagszámláló tízszótagos 
jambusi vershez, illetőleg a strófákhoz való visszatérésében, valamint rímei újracsendülésében. 

Elsők között a sorok kapják vissza jelentőségüket. A sátán műremekei ötletszerű, rapszodikusan 
váltogatott sorhosszúsága fokozatosan megszűnik, és 1928-ra már a strófás szerkesztés, vagy a 
folyamatos, de kötött szótagszámú sorokból épülő vers válik gyakorivá. Ennek első jele a jam
busi jelleg ismételt hangsúlyozása a versekben. Ez az 1927 elején írt versekben keveredik a 
régebbről ismert módszer szerint az anapesztusokkal. Itt még nincs szótagszámlálás, sőt, még 
A sátán műremekeire emlékeztető különböző hosszúságú sorokra méreteződik mindez: 

s becsukni, amit kinyitottam, 

a gyűlölet 
- .t „ - / „ - „ * / 

harc-kapuit-, s k i i r tani . . . 
(A Mérgeket és Ellenmérgeket) 

Később ezt a sort tovább javítja, a choriambust eltüntetve „nehéz kapuit" ír. Ugyanennek a 
versnek az első sorai nemcsak a tartalmi, hanem a formaváltás programját is meghatározzák: 

„ • - / „ -
Megtérést kívánok magamnak és 

mindenkinek. 

De most már nem tér vissza a Föld, Erdő, Isten és a Kalibán-vers idején megismert konzervatív 
jambushoz. A félévtizedes birkózásban megmaradt végül is a jambus-vers mellett, csak annak 
sematikus kötöttségeitől ekkorra sikerült végleg elszakadnia. Generációja tagjaival szinte 
egyszerre fordul vissza a jambus-vershez. Egy hagyományos versformát sikerült egyéniségük
höz és korszerű mondanivalójukhoz forrasztani. Szabó Lőrincnél ez a }ambusi jelleg megtartásá
ban, főleg a sorvég (A sátán műremekei idején is megfigyelhető) metrumos voltában mutatkozik 
meg. A tiszta jambusi sorok elvétve, mintegy emlékeztetőül csendülnek meg: 

... azóta életemre, és. . . 

(Tiz éve, hogy megkívántalak) 

Anapesztusszal keverve: 

« . - / « - / - « - / 
. . . fehér nyarában, a tátrai nap . . . 

„ „ - _ / „ „ _ / „ _ 
. . . bekötözze az esti fagy . . . 

(Napos tél egy tátrai üvegterraszón), 
•• 

máskor a tiszta jambusi sor tartalmi-kiemelő funkciót hordoz: a Tízezer magyar gyermek kegyet
len témáját ellenpontozza a hivatalnok szigetét kísérő kupié-dallammal: 

„ _ / „ _ / w _ i „ _ 
külön szobája van neki, 

itt még a zöngés mássalhangzók, különösen a nazálisok zsongító melódiája is támogatja a sor 
különállását. Tehát az ilyen funkcionális megoldások tovább kísérik, de egészében már engedi 
a maga természetességében folyni a sort pl: 

mi bennem fölgyúlt s megkeseredett! . . . 
(Vízvezeték és villanykapcsoló) 



Mi adja hát e lazán kezelt jambusi sor ritmusát? A korábbi tagolás és A sátán műremekei 
két félsort enjambement-nal összekötő technikája él tovább. A Szabó Lőrinc-i vers sohasem 
dallamosan elzsongító, mint mondjuk a Tóth Árpádé, vagy később Radnóti költeményei, 
hanem inkább izgatottan tagolt. De ez a tagolás ritkán emlékeztet valamilyen zenei ritmus
variációra vagy akár egy egész versre kiterjedő sablonra, mint például a Szeretlek című versben: 

Szeretlek, / szeretlek, / szeretlek, < 
egész nap / kutatlak, / kereslek, 
egész nap / sírok a / testedért, 
földi és / mennyei / kedvesért, 
egész nap / csókolom / testedet, 
csókolom / minden / percedet. 

vagy az ehhez hasonló, talán ennek hatása alatt induló, majd különböző variációiban folytatódó 
Lemondás címűben: 

Nem elég, / nem elég, / nem elég, 
ami kell, / ami jó, / ami szép, 
ami kell, / ami nincs, / de lehet, 
sohse jön, / sohse hoz / eleget. 

A Szabó Lőrinc-i tagolás alapja valójában a már régtől jelentkező, enjambement-nal kapcsolt 
két félsorra terjedő szólam. De ez már túlmegy az önmagában vizsgálható ritmusproblémán, 
éppen a Szabó Lőrinc-i versmondatnak lesz egyik következménye. 

A jambusi jelleg és a szótagszámláló sorok jelentkezése mellett a másik változás a rímek 
megjelenése. Az egyik, 1926 végi tátrai versben először csak egyes szóvégi szavak ismétlése 
formájában jelentkezik ez az igény (Napos tél egy tátrai üvegterraszon). De a versek egy ideig 
ellenállnak: a hazatérésekor írt City című vers első két sorában nekifutna a rímnek (hidegen
isten), de a vers sodrása leveti magáról ezt az ekkor még idegen díszítést. Igazi rímek csak 
A Mérgeket és Ellenmérgeket című, a jambusokat is határozottabban megcsendítő versben tűn
nek fel. Hosszú ideig a rímek rendszertelen variálása lesz a jellemzője a verseknek. Nem adott 
periódus szerint jelentkeznek, hanem ötletszerűen. E vers első négy sorában a két hosszabb 
sor rímel csak (a x b x). Az ötödik sor egy társtalan felkiáltás, bár a következő úgy indul, 
mintha asszonánccal készülne visszafelelni rá. De aztán meggondolja, még egy félsort hozzá
ragaszt A sátán műremekei technikája szerint, és ezt rímelteti, elég bizonytalanul a következő 
sorral: 

testemben a lobos é l e t e t ! 
Ha újrakezdeni l e h e t n e ! vagy a kínt, 
a sok tévedést kitörölni, mint 

Aztán megint kihagy egy sort, hogy utána eszébe jutva, az igekötőtől szakítsa el igéjét a rím
alkotásért (lehetne — egybeöMni). Ezután egy erős ragrímű, — képzőt is rövidítő — páros
rímmel erősíti meg a vers rímelésének tényét (szétszakítottam — kinyitottam), majd egy 
félrím következik (gyűlöleí, — mérgekéig, hogy végül rátérjen a páros rímekre (pokoli — ura*; 
örök — pörök; az egész — a vetés; végül egy sor kihagyásával a zárás: üatal — fegyverbe hall). 
Hasonlóképpen ötletszerűen alakul a rímkapcsolat a Tavasz, és roham a Nap ellen valamint 
A tavasz társult hatalmai című versekben. A sátán műremekei versépítésének és az újrajelentkező 
rímrendszernek legjobb összefonódása a Tízezer magyar gyermek című. Itt is vannak rímnélküli 
sorok, ölelkező és páros rímek, de rímötleteinek legszélesebb skáláját felvonultatja már. 
Szinte a vers-egész iróniájának fokozására öltözteti a gazdag rímes játékba a szürkeruhás 
fiatalember és a nyomorgó gyermekek sorsát panaszló vádiratot. Mennyire jellemző a „fiatal
ember "-re, hogy „sosem mer", hogy a „gyomorral" a „nyomorral" szó rímel harsányan, 
és „elvész" az „Űj Nemzedék". A „panaszokat" rímpárja a félig elutasító „nem sokat", és 
rendszerbefogva mennyi iróniát hordoz: 
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s gyomor és nyomor összerímel 
beszédében valami papi színnel. 

Lényegi összefüggést fed fel a „Rend és" — „Jelentés" rímpár. Szinte elidegenedik közben a 
költő a témától. Az irónia annyira betör a versbe, hogy A sátán műremeket keserűsége már a 
tehetetlen szemlélődésnek adja át a helyét. De végül elszabadul a költő elkeseredése a vers 
végére. A rímrendszer a fájdalom, jajongás kifejezője lesz: 

. . . E Sok írás 
és sok sírás, ajtónyitás 

hogy a végső kétségbeesésben eltűnjön, illetőleg elszíntelenedjen a korábban ötletesen csengő 
rím (sehol — sikoly). 

De a rím szerepe leginkább a visszatérő strófák alakításában nő meg. Először a Pandorában 
közöl újra versszakokban formált verseket. Itt még A sátán műremekei technikája érvényesül, 
csak az egész versre kiterjedő mondat szűnik meg. De a versszak még szinte formális. Sem a 
sorhosszak nem kötöttek, sem a rímképlet nem állandó, és igen gyakran még értelmi határt 
sem ad a versszak: 

éreztem: ha most ezek 

a borzalmas kezek, 
szennyesek, durvák, véresek, 
arcomba csapnak, én nem mozdulok, 
s oly idegen 
lettél egyszerre nekem, 

hogy ha akkor velem vagy és ezek 
a véres állati kezek 
terád rohannak 
s megosztoznak fehér testeden: én 
nem sajnáltalak volna szegény 

állatoktól: 
(Szerelem és rongyos állatok) 

Valójában a rímet is mankóként kezeli ekkor, hogy visszatérítse magát a hagyományos for
mákhoz. Egyrészt ötletes rímekre törekszik, másrészt harsány, akár szóismétlésből, akár 
ragrímből álló megoldásokkal hangsúlyozza: a sorvég ismét visszakapta jelentőségét. És közben 
már ekkor ilyen, egész sorra fekvő gondolatokból épülő, rímmel hangosított sorvégű strófákat 
is találunk. 

Tíz éve, hogy megkívántalak. 
Azóta kétszer láttalak, 
véletlenül. 
Tíz éve hazudom magamnak, 
hogy nem akarlak. 

De ez rendszerint csak a vers elején ilyen teljes, később a lendület feledteti vele a sémát, 
és visszatér az előbb bemutatott Sátánoe változathoz. Előfordul az is, hogy a vers utolsó sorát 
kiemeli a strófából, ráadásként, külön tagolva írja, de rímével visszakapcsolja az utolsó vers
szakhoz. Rendszerint a verset záró poén megjelenési formája lesz ez a különálló sor: 

. . . föltámaszt kísértetiesen 
s oly édesen, 
hogy fájj, mint máskor nem fájhatsz te sem. 

( Mint járvány vagy zsarnok látogató ) 
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altass el! Reggelig tiéd vagyok 
megint, mint régi gyermekéveimben, 
s ha elmegyek is, te enyém maradsz, 
mert kegyelmesebb s jobb vagy mint az isten. 

(Anyám, utált háború vagyok én) 
Az 1927-es év folyamán végig folyik a küzdelem az akart új forma és e szabályokat elismerni 

nem akaró költői alakításmód között. A november 6-án közölt Napsütés az erkélyen című vers 
strófái különböző számú sorokból állanak, sorai különböző hosszúságúak, és rímei szabadon 
váltakoznak. Az október 2-án megjelent Vízvezeték és villanykapcsoló hasonló szabadosságokat 
mutat, csak az ötsoros strófákhoz ragaszkodik. 

De az ellentétes tendencia is mutathat fel diadalt. A szeptember 18-án közölt Harmadik 
hete esik az eső című vers három tízsoros versszaka tízszótagos soraival végig az ő hangra készí
tett játékos rímvariációval szolgál. Van ebben „lepedő" — „levegő"-szerű három szótagos pár 
és „a kő" — „cipő"-szerű egyetlen hangra épülő. A variációsor csak az utolsó versszak záró 
öt sorában bomlik meg. Tehát ezt a játékot sem vitte végig, a vers zárásakor megzavarta annak 
szabályosságát. De már ez év nyarán megírta a Budapest című verset is, ahol rím nélkül is 
képes a tízsoros, soronként tízszótagos versszakos megoldást megtartani. Végül a rím és a 
kötött sor kapcsolódnak egy versen belül is. 

1928-tól azután általában kétféle verselési típussal találkozunk Szabó Lőrinc verseiben. 
Az egyik a strófás szerkezetű, a másik a 8—9,9—10, illetve 10—11 szótagos, kötött szótagszámú, 
strófás tagolás nélküli vers. Ez utóbbi forma a Föld, Erdő, Isten kötet és a Kalibán-vers formá
jának felújítása. Ekkori legfontosabb témáit ezekben mondja el. Ez a típus már 1927 végén 
jelentkezett (Hétköznap, Ének és visszhang, Itt fekszem most fegyvertelen), de ez leginkább 1928-
ban dominál: Apámnál, Materializmus, Egy egér halátára, Köszönöm, hogy szerettelek, Én esti, 
többiek, Partok, Szégyen, Vezér. Ide számíthatjuk még a strófás tagolásra csak emlékeztető 
Falba léptem s ajtót nyitott a fal címűt is. Ezekben a versekben folytatódnak A sátán műremekei 
nagy monológjai, de a lázadást már az elemzés, a keserű, de mindinkább higgadó, tehát a 
hagyományosabb forma kitöltésére is időt adó szemlélet váltja fel. Ugyanekkor ez évek nem 
hoznak még végleges formát, hasonlóan világképe alakulásához, átmenetet jelentenek, melyek 
csak felrajzolják a további jellemző tendenciákat. 

4. 
Mondatszövése is koncentráltabbá válik. Mondatai A sátán műremekei vers-mondataihoz 

képest megrövidülnek, de nem is olyan laza, az indulat sodrában alakuló kapcsolat köti a tago
kat, mint eddig. És megszűnik a korábbi kötetek mellérendeléses lánca is. Most, a Kalibán 
kötet verseihez hasonlóan egy-egy leirás tartamára terjeszkedik a mondat, melynek tagjai 
szabályos, pontos óraszerkezetként kapcsolódnak össze, hogy kitöltsék egyrészt a zárt vers
formát, másrészt kikerekítsék a mondatot. Ez a mondat a leírás, a pontos bemutatás eszköze, 
így két fő típusból áll. Egyrészt a felsorolásból, mely a leírt dolog tulajdonságait mondja el, 
másrészt az alárendelésekből, melyek meghatározzák, jellemzik a felsoroltakat. Ezekhez kap
csolódik a közvetlen azonosítás, a közbevetett (sokszor zárójelbe, vagy gondolatjelbe tett 
kifejezés), mely röviden jelzi az előtte álló fogalom tulajdonságát. Példaként nézzük meg az 
Egy egér halálára írt versének egy mondatát: 

Gyönyörű volt, parányi épület, 
s szálkás bordái, gombostűk, fehér 
gerinces s ívelt farka csontjai 
légies könnyű rajzban pontosan 
körülírták, hogy milyen lehetett 
egykor alakja, melyről az idő 
— két év — és az irgalmas levegő 
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minden húst észrevétlen leszedett, 
oly szépen, hogy a test elszállt s a váz 
megmaradt egy darabban, — mintha ház 
volna, csupasz gerendák és traverzek 
célszerű és szép labirintusa, 
mely most készül csak élni, s csak húsa 
hiányzik még, a malter és a kő. 

Mondatszerkesztése segíti képépítését abban, hogy a csontváz ijesztő látványa helyett a marad
vány pontos szépségét idézze, és a már múlt teljességgel hasonlítsa úgy, mintha az ismét el
következő lenne. 

Két azonosítással indít, melyeket vesszővel választ itt csak el: 

Gyönyörű volt, parányi épület 
s szálkás bordái, gombostűk, 

E szikár látlelet után a további leírás már a rekonstruáló fantáziát indítja: maga a tagmondat is 
feldúsítódik, szinte az egész kifejezés „íveltté" válik: 

. . . fehér 
gerince s ívelt farka csontjai 
légies könnyű rajzban pontosan 
körülírták, 

Itt vált át a mellérendelő felsorolás, leltározás a kidolgozási részre, az alárendelések láncolatára 
Míg az előző azonosítások önmagukban zártak, e mondat ívelése szinte kívánja a folytatást, 
mely itt egy tárgyi mondatban idézi a múltat: 

. . . hogy milyen lehetett 
egykor alakja, 

ez rövid, szikár, mintegy pihenő az előbbi ívelés után, és készülés az új elrugaszkodáshoz, 
mely a múlandóság, — Szabó Lőrinc egyik legfőbb témájának — rajza: 

. . . melyről az idő 
— két év — és az irgalmas levegő 
minden húst észrevétlen leszedett, 

Ez a tagmondat már nem zökkenőmentes, „az idő" gondolatjeles azonosítása ékelődik közé, 
megdöccentve a mondat irgalmasan kimunkált, a témát szépítő lejtését. De a lebegés folytató
dik, a pusztulás munkájának szépsége elragadja, hogy felkapja a mondatláncot („oly szépen"), 
és folytatja tovább az alárendelést, két egyenrangú tagot fűzve tovább: 

. . . hogy a test elszállt s a váz 
megmaradt egy darabban, 

Ekkor visszabillen a jelenbe a kép egy ismételt hasonlításban, melynek azonosítását előbb 
birtokviszonyok leltározó sorában bontja ki: 

mintha ház 
volna, csupasz gerendák és traverzek 
célszerű és szép labirintusa 

Végül ebből az azonosításból az újratámadást feltételező mellékmondatba fordul: 

mely most készül csak élni 

Ehhez zár egy mellérendelést, mely azonosításban végződik: 



s csak húsa 
hiányzik még, a malter és a kő. 

Ezzel az egész versszakon végig vonuló, azonosításokba rejtett hasonlat is zárul, mely a „parányi 
épület"-tel indult, és az épülő ház képéhez vezet. 

Ugyanakkor biztos kézzel tudja építkezésének ezt a bonyolultan pontos kidolgozását észre
vétlenné tenni. Nem a virtuozitást csodáljuk soha verseiben, hanem épp a természetességet, 
amellyel ez elágazó mondatfüzért a leírás természetes sodrásába fogja. Láttuk, ez főleg mondat
szerkesztésének a verselést alakító szerepével függ össze. A mondat alakítása adja versének 
ritmusát, és ez a ritmus magával viszi az olvasót, természetesen vezeti végig a mondat szöve
vényein. 

Versmondata egyúttal — mint említettük — a vers ritmusának is fő alakítója. Ezzel éri el a 
Szabó Lőrinc-i verstagolás eddigi útja az összegezését. Erre példaként az 1927 nyarán írt 
Budapest című vers első versszakát idézhetjük: 

Házak, / paloták / / viílanyhomlokú 
tornyos kövek / / , Budapest házai, — 
tíz éve járok / már alattatok 
és bennetek: / / meglaktam a proli 
pincék nyirkát / és a körutat / és 
a Dunapartot / / , törtem aranyat 
betonbányáitokban, / /csobogó 
uccáitokon úsztam nyihorász 
autók delfinhátán / / s vitt berregő 
repülőgép tornyaitok fölött. 

Megmarad továbbra is a két-félsorra fekvő mondattag („viílanyhomlokú/ tornyos kövek"; 
„meglaktam a proli / pincék nyirkát"; „törtem aranyat / betonbányáitokban"); vagy annak 
variációja: („csobogó / uccáitokban úsztam nyihorász / autók delfinhátán"). De itt már nem 
ezek alakítják a sor hosszúságát, hanem ellenkezőleg: kitöltik azt, jelen esetben a Föld, Erdő, 
Isten legkonzervatívabb formáját, a 10 szótagos jambusi sort. 

Másrészt a hosszú és rövid szavak váltakozásának ritmusalakító szerepe ismét megnövekszik. 
Az első másfél sor felsorolását az teszi változatossá, hogy az indulás gyors, aprózott nekifutása 
(„Házak, paloták") lefékeződik a kettővel azonos szótagszámú szóösszetételes jelzőn, mely 
egyúttal a többesszámot jelölő k végződés kopogó ismétlését is megszakítja („viílanyhomlokú,,). 
Az új sor ismét kéttagú, pattogó nekifutással kezdődik, itt folytatódik maga a felsorolás is: 
(„tornyos kövek"), de az első sor azonos két mondatrésze helyett itt már jelzős szerkezet adja 
a két rövid tagot. A sor második fele a felsorolás Összegező lezárása, egyúttal az egész vers 
megszó\ítottia( „Budapest házai,—"). Hasonlóképpen fogja közre két, hanghatásokkal is erősí
tett, mozgást jelző kifejezés („törtem aranyat"; „csobogó uccáitokon") a hosszú, szintén szó
összetételből származó metaforát („betonbányáitokban"). 

De figyeljük meg felsorolásainak állandó változatosságát. Az azonos ragok, jelek előtti 
magánhangzók rendszerint váltakoznak: házak, paloták, kövek; nyirkát, körutat, Dunapartot. 
Az „alattatok" és „bennetek" felsorolás hangrendi eltérésével a különbséget is érezteti a két 
helyhatározó között. A versszak második fele pedig szintén nem más, mint egy rafinált fel
sorolás. Milyen kapcsolatban volt a költő a megszólított házakkal, — erre a kérdésre ad 
választ felsorolásával. Közben feljut a „proli pincék" nyirkától a Körúton, Dunaparton, 
a házak belsején, autókon át a „tornyaitok fölött" vivő repülőgépig. Ezalatt variálja az igéket 
(a mozdulatlan „meglaktam"'-tói és az egyhelyben mozgó „törtem"-tő\ az „úsztam"-ig, majd 
megváltoztatva az egyesszám első személyt, már a repülőgép „vitt"), a helyszín ragjait (nyirkát, 
körutat — Dunapartot; betonbányáitokban; uccáitokon; delfinhátán; végül névutóval zárja: 
tornyaitok fölött). És a tárgyragokkal is elzsonglőrködik. A „meglaktam" igéhez három tárgyat 
sorol. De mindjárt az elsőben átjátssza egy birtokos szerkezettel a tárgyragot a helységről 
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annak egy tulajdonságára (pincék nyirkát"). A másik két tárgyat pedig látszólag hevenyészve 
veti utána az „és" kötőszó kétszeri ismétlésével („és a körutat és a Dunapartot"). De közben ott 
van a sorhatár, mely a második és után váratlanul új sorba vágja a harmadik tárgyat. Ez az 
új sor meglepetésként azonban egy új tárgyat tartogat, de ez már nem helymegjelölést ad, 
hanem egy ige tárgya, mely a költő egy helyen való cselekvését tisztázza („törtem aranyat"). 
Ez lenne különben az első olyan tárgy, ahol a rag előtti magánhangzó az előző felsorolás egyik 
hasonló helyen álló magánhangzójával megegyezik: (körutat, aranyat). Sőt ezek a sorvégen 
egymás alá is kerülnének, ha már az előző sorban nem szakította volna a tárgy mögé az „és" 
kötőszót. 

E változatokhoz járulnak még a különböző hanghatások is. Ha a sorvég szétvág egy jelzős 
szerkezetet, az alliteráció összeköti („proli / pincék"). Hasonlóképpen a repülés jellegzetes r 
motorzúgása fogja össze a szétvágott jelzőt és főnevet („berregő / repülőgép"), sőt áthúzódik 
a sor folytatásába is („tornyaitok"), hogy végül a technikai nehézkességtől szabadulva a köny-
nyed szállást jelző / hanggal sikoljon tova („fölött"). 

Ezekhez hasonló, egyedi variálása és értelmi (főleg mondattani) tagolás a maga állandó 
változatosságával adja a Szabó Lőrinc-vers izgatottsággal és nyugtalansággal átszőtt meg
oldásait. 

Ha elemeiben visszatért is Szabó Lőrinc a hagyományos verseléshez, együttesében sikerült tehát 
olyan versnyelveket kialakítania, amely egyénre szabott, ugyanakkor a húszas évek végétől jelentkező 
realista-analizáló törekvések számára a legkorszerűbbnek hatott. Ugyanakkor ez a Szabó Lőrinc-i 
verselés zárkózott, kortársai közül talán leginkább egyénre szabott. Ahogy Szabó Lőrinc az 
ember bezárkózik a belső végtelenbe, a költő stílusa egyedi maghéjába. Nem úgy egyedi ez a 
forma, mint ahogy József Attilánál vagy Illyésnél, a realista elemző-vers másik két mesterénél. 
Náluk a forma elsődlegesen a vers témájához igazodik, alakulását az determinálja. Azért is 
változatosabb az ő formaviláguk. Szabó Lőrincnél a témától függetlenül, saját egyéni alkata 
lényegül át formává, nem látványos változatokat produkál, hanem az egyedi koncentráció 
fokában különböznek inkább versei. 

Lóránt Kabdebó 

DER FREIE VERS BEI LŐRINC SZABÓ 

Es gibt im Oevre von Lőrinc Szabó nur einen Oedichtband — der im Jahre 1926 erschienene 
A sátán müremekei (Die Meisterwerke des Satans) —, in dem die freie Versform Vorherrschaft 
gewinnt, wohl hat er mit dieser Form schon seit dem Beginn seiner dichterischen Tätigkeit 
Versuche angestellt: seine früheren Gedichte, die noch in der Zeitschrift „Nyugat" erschienen, 
waren freie Verse in ungebundenen Zeilen, und auch sein dritter Band Fény, fény, fény (Licht, 
Licht, Licht — 1925) weist in seinen letzten Stücken eine Auflösung der strophisch-gereimten 
Form auf. Im Bande A sátán műremekei wird der Enjambement zu einem ständigen Bauele
ment: die Zeile wird vom Gedankenschluss gegliedert, der Gedanke durch das Zeilenende 
geteilt. 

Die reife, endgültige Form seiner Poesie begann sich während der darauf folgenden Jahren 
(1927—28) auszugestalten. Stufenweise, in einem von Vers zu Vers fassbaren dramatischen, 
inneren Kampf hat er mit der Formenwelt des freien Verses aufgeräumt, zu gleicher Zeit aber, 
bei der Herausbildung der neuen Form, beutete er die früheren, verschiedenartigen Erfah
rungen seines dichterischen Weges aus. Zu ihrem Wesen gehört das Bestreben zur Natür
lichkeit, wodurch sie sich in allen Elementen des Verses, ohne jeglichen Zwang, an die traditionel
len Formen knüpft. 
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