
DOMOKOS MÁTYÁS 

„Én és a világ" 
Ki értse meg kínomat, ha nem én? 
Ki érti meg, kit érdekel a másik? 
Mi életemmel s halálommal játszik, 
az másnak csak hír, pletyka, vadregény. 

( S Z A B Ó LÓRINC: Én és ti, többiek) 

Közeli barátai jól ismerték Szabó Lőrincnek azt az egyszerre groteszk és megható 
szokását, amellyel nyolcadrét papírra gépelt kéziratainak a másolatait — szent esküvések 
közepette és titoktartási kötelezettséggel — rájuk bízta, hogy ezzel is védje művét az 
elmúlásnak az ő képzeletében mindig fenyegető apokalipszisei ellen. S miközben ezt a 
szokását is elkönyvelték a pszichéjét jellemző kényszerneurózisok közé (mint például az 
éppen folyó beszélgetések kényszeres rögzítését, amit félig öntudatlanul végzett jobb keze 
csontos mutatóujjával a híg levegőbe, méghozzá a régi, a Gabelsberger-féle gyorsírás 
„jelényeivel" hadonászva beszélgető társai orra alatt), nem tudom, gyanította-e bárki, hogy 
élete utolsó másfél-két esztendejében — több infarktus és más, halálos nyavalyák után és 
közben — még arra is maradt ideje és ereje, hogy ne csak az elmúlás, a pusztulás, vagy a 
harmadik világháborúba bármikor átforduló hidegháború (a Huszonhatodik év egyik 
szonettjében meg is nevezett „skarlát események... az a vér, mely messze dől", vagyis az 
akkoriban zajló koreai háború) és következményei, de a félreértések és tökéletlen 
magyarázatok ellen is védeni próbálja költői művét, s létrehozza azt a világlíra egész 
történetében is páratlan vállalkozást, amely 1990 karácsonyán posztumusz munkájaként két 
vaskos kötetben látott napvilágot a Magvető emblémájával, Kabdebó Lóránt szöveggondo-
zásában. 

Ennek a grandiózus költői önmagyarázatnak az eredménye a Vers és valóság, amelyben 
versről versre haladva végzi el költészetének tüzetes önelemzését; 200 verssor híján 39 748 
sorát látta el a keletkezésük történetére, élet- és élményanyaguk forrásvidékére és hátterére, 
a költői megoldás és kifejezés folyton ismétlődő és folyton új problematikájára vonatkozó 
megjegyzéseivel Szabó Lőrinc; 1922-től, a nevezetes első kötet, a Föld, Erdő, Isten legelső 
versétől a szántszándékkal életműve záróversének hagyott Holdfogyatkozásig, amelyet a 
Tücsökzene 1957-es kiadásának a legvégére helyezett el, s ahogyan a vers jegyzetében írja: 
„egy feledhetetlen szép holdfogyatkozásról" szól „Tihanyban, egy ottani barátoméknál, 
Illyés Gyuláéknál... S valahogy homályosan, de mélyen belejátszott egy nemrégi, 1954. 
június 30-i napfogyatkozásnak az emléke is, egy különlegesen boldog napomé." Ilyen 
naturalisztikus precizitással, s amennyiben szükségét érezte, a legmélyebbre rejtett intimitá-
sok feltárásától sem riadva vissza, elemzi-magyarázza végig olvasója számára költői művét, 
az egyes Szabó Lőrinc-kötetek történetét, sorsát, fogadtatását, költői célját külön is 
összefoglalva. A Sátán Műremekei című, 1926-os kötete kapcsán például még apósa, Mikes 
Lajos „furcsa jóslatára" is visszaemlékezik, aki a következőket mondta „az Est-lapoknál 
bolseviknek tekintett" költő-vejének: „Kedves Lőrinc, az oroszok hat év múlva Budapesten 
ülnek és a maga könyvét kétszázezer példányban fogják kiadni." (A jóslat első fele másfél 
évtized késéssel „bejött", ahogyan Pesten mondják, az elmúlt évtizedek távlatában meglehe-
tősen bizarr felhangot kapott jóslat második fele is, csak éppen jóval vontatottabban, 
mintegy a hatalom mindenható urainak a szándéka ellenére...) De mi volt Szabó Lőrinc 
reakciója? „Én másfél év múlva kétségbeestem a kötet sivárságán és szociológiai primitívsé-. 
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gén, de a költői technika sem tetszett már, megkezdtem lassú átdolgozását minden addigi 
versemnek." S fenntartás nélküli — olykor hátborzongató — őszinteséggel kitér arra is, 
amikor a versek szövege „a tény-hátteret nem jelzi" az újságriportok egyszerű pontosságával, 
hogy kiknek a személyét kellett elkonspirálnia" a hatalmasan erotikus ember szüntelen 
vezeklő és önmegvető" gyónásai során, amikor „kétségbeesetten tiltakozik a nők ereje 
ellen" (de e tiltakozások kommentárjaiban a lakcímeiket is rendre megadja); miket s milyen 
„tényháttereket", s miért kellett elfátyoloznia, részint művészi okokból, részint pedig a 
külső körülmények kényszere, a világ erkölcsi cenzúrája, illetőleg képmutatása miatt. 

A valamennyire is tájékozott olvasó elsősorban s joggal a „pánerotikus mámor", az 
„egyetemes erotizmus" vagy „istentelen erotizmus" és a „poligám őrjöngés" hálószobatitkai-
ra gondol Szabó Lőrinccel kapcsolatban, és valóban: se szeri, se száma azoknak a 
„tényhátterek"-nek, amelyekből Szabó Lőrinc megélt Dekameronja kikerekedik a Vers és 
valóság két kötetének 1600 oldalán. (Gondosan elkerítve a valóságot azoktól az esetektől, 
amikor a versekben az „általános erotizmus, speciális személy nélkül" nyilatkozik meg.) De 
a figyelmes olvasó egykettőre megtapasztalja, hogy ez a gátlást nem ismerő beszámoló a 
személyes élet intimszférájáról nem a versek „ürügyén" történik, hiszen ugyanennek lehet 
közvetlen megtapasztalója magukban a versekben is, amelyeket a kiadvány együtt közöl a 
kommentárokkal. Mi hát a különbség? 

Irodalomtörténeti közhely, hogy Szabó Lőrinc költői pályáján milyen fordulópontot 
jelentett a Te meg a világ című, 1932-ben napvilágot látott kötete. Rába György szerint, 
tulajdon lírai előzményeihez viszonyítva „a művészi elvek ilyen hatalmas átalakulására szinte 
alig akad példa a magyar líra történetében." Illyés Gyula szerint pedig „soha a magyar 
gondolati líra addig ilyen csúcsokra nem jutott. A gondolatoktól feszülő vers nem elvont: sőt 
nagyon is tárgyszerű: egy korszak gondját s indulatát gyűjti." S közhelyszámba megy az is, 
hogy ekkortól fogva verseinek intellektuális természetű ihlete éppenséggel kendőzetlenül és 
páratlanul prózai versbeszéddel (pontosabban: művészi imitációjával) foncsorozza Szabó 
Lőrinc költészete tükreit. Mindez kétségbevonhatatlanul így van; a Vers és valóság 
elolvasása után, vers és kommentárja tüköijátéka láttán mégis azt kell mondanunk, hogy ez 
a kötet önmegszólító címével is hangsúlyozott, rafinált nyíltság objektíve a stilizáció elemét 
is magában rejti a kommentárok meztelenségéhez képest. S ha jelképesen a „Te meg a világ" 
címével lehetne jellemezni azt a módot, ahogyan költészetében Szabó Lőrinc beszél a 
világról, akkor Az Egy álmai című verse egyik fél sorával — „én meg a világ" — lehetne 
jellemezni, ahogyan költészetéről, s annak valósághátteréről beszél a költő. Egyetlenegy 
példát erre a különbségre a szerelem vonatkozásában, azt, amit a Káprázat kommentálja 
mond el a vers keletkezésének „tényhátteréről"; természetesen — egy nőről: „Volt egy 
különleges szokása a nőnek, aki magas intelligenciával rendelkezett, akivel egyszer a 
munkahelyén — az Akadémia könyvtárában — szerelemben éppen úgy voltunk együtt, 
mialatt a szomszédos olvasóteremben nyugodtan tanultak diákok és professzoraik, a nyitott 
ajtó mellett, ahogyan Strindberg írja le az Egy őrült vallomásaiban első együttlétét 
vaiamelyik későbbi feleségével." Ennek a nyíltságnak mégiscsak egészen más minőségű, 
természetű és fogalmazásmódú szinomimája a „tényháttérből" született vers merész nyíltsá-
ga. (Hát még, ha hozzávesszük, hogy az itt nem idézett, de kommentárban pontosan 
felsorolt adatok alapján nem kell az olvasónak Sherlock Holmes-nak lennie ahhoz, hogy 
azonosítani tudja az „erőteljesen perven" hölgy és állandó szeretője, egy ismert regényíró 
kilétét.) 

De miért nem lehet ezzel a fajta nyíltsággal verset írni, ha a költő amúgy is arra 
törekszik, hogy a lehető legteljesebb nyíltsággal, „pogány gátlástalansággal" vallja ki az 
érzékek „édes őrületét"? Végül is nem mondhatunk mást, minthogy erre Szabó Lőrinc, úgy 
tűnik, nem volt képes, s nem mintha ebben valamiféle erkölcsi vagy illembeli gátlásrendszer 
akadályozta volna. A huszonhatodik év egyik versének kommentálása elmondja, hogy 
Tihanyban Illyés Gyulával „egy délután elhatároztuk, hogy mind a ketten megpróbálkozunk 
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kíméletlenül drasztikusnak lenni az erotikus nyíltságban. Körülbelül másfél órát dolgoztunk 
egy-egy szonetten; én ezen. Vállalkozásunk nem járt sikerrel, végül mindketten 
bevallottuk, hogy fokozatosan kihúzódtunk a nyers szavakból, a teljes materializmusból és 
fátyoloztunk, jelképesítettünk. Az én részem, mert hiszen csak arról beszélek, így is a 
legerotikusabb marad eljben a kötetben..." De hát ez az! De hát talán éppen ezért, a 
„fátyolozás" miatt! A hatáskeltés professzionista mestere ösztönösen tudta, hogy a valóság 
drasztikus fokozásához éppen erre van szükség. 

De ezt a posztumusz vallomást nem csak a szerelmi élet területén jellemzi ily fokú, 
merész őszinteség. Polgári ízlésű olvasók szemében bizonyára a blaszfémia határát súrolja, 
amit egyik antológiadarabja, a Nyitnikék keletkezéséről mond el: „Kedves és szép a tárgya. 
Ellenben amikor kérdezgették, hogy hogyan fogant és hol ez a szép vers, saját nagy 
mulatságomra és az emberek megrökönyödésére azt voltam kénytelen (a valóságnak 
megfelelően) válaszolni, hogy egy klozetton... február végefelé egy ízben éppen oda 
valahogy behallatszott egy nyitnikék madárnak háromhangú füttye, s azon a helyen 
feltűnőbb volt, mint a szabadban. Tehát csakugyan ott fogamzott meg a gondolat, melyet 
rövidesen kibővítettek és verssé alakítottak egyéb megfigyelések és gondolatok." — S ez a 
bátorság, amivel vers és kommentárja általában „valami különleges fokán van a brutális 
őszinteségnek", s amivel Szabó Lőrinc talán nem is lehetett tisztában (egyik jegyzete szerint 
ugyanis főszerkesztője, Salusinszky Imre figyelmeztette erre, amikor Az Est karácsonyi 
számában megjelent a Rossz férj panasza: „No, maga szép ünnepi ajándékkal lepte meg a 
feleségét!"), természetesen az „én"-t, tehát a költőt sem kíméli, nem csak a „világ"-ot sújtja. 
Amit a mérgekkel való megismerkedéséről s hét esztendeig tartó szenvedélybetegsége 
harcairól ír, annak a megvallásához is kell jó adag lelkierő, de ezen a téren még akadnak — 
Baudelaire-től Csáth Gézáig — „irodalmi" példák; a Szentjánosbogár című vers „jobbat nem 
tudok tenni: eltaposlak" sorához fűzött kommentárjába azonban beleborzong az olvasó: 
„Az csakugyan igaz, hogy nagy szánalmak esetén többször gyilkoltam, ha nem tehettem 
jobbat: itt a luciolát tapostam el végül, máskor pedig mézzel és lekvárral vendégeltem meg 
egy túl korán előbújt katicabogarat és gyönyörűsége tetőpontján agyoncsaptam egy 
vonalzóval (mert úgy sem élhetett volna meg)." S ezen a ponton eszébe juthat az olvasónak, 
amit egyik visszaemlékezésében Illyés Gyula írt róla, hogy tudniillik „magát gyötrő 
őszintesége okozta Szabó Lőrinc körül tán a legtöbb félreértést", s eltűnődhet azon is, miféle 
logika mondathatta a költővel társának és barátjának, az Angyalok harca költőjének: 
Sárközi Györgynek (amit Illyés is említ), amikor az arról kezdett beszélni előtte, fordulhat 
úgy, „hogy számára az egyetlen út az öngyilkosság lesz, Lőrinc hosszas gondolkodás után s 
nyilván hosszú gyötrődés után így felelt: — Helyedben én is azt tenném." 

A költőről írt nagy tanulmányában — 1955-ben — Illyés Gyula megállapította, hogy 
Szabó Lőrinc költészete egyszersmind a költő és kora balzac-i méretű és mélységű élet- és 
korregénye is. Nos, aki ezt a fantasztikus posztumusz könyvet olvasni kezdi, annak abban a 
rendkívüli élményben lesz része, hogy ez a regényfolyam megkettőződik, illetőleg megsok-
szorozódik, mert a személyes élet történéseinek fantasztikus realizmussal és nyíltsággal 
készült rajzai mellett, amelyekből összeáll a méreteiben és a confessio mélységét tekintve is 
egyaránt hatalmas curriculum vitae, sok mindennek, Szabó Lőrinc kedvelt kifejezésével 
élvé: legalább „Tízezer dolog"-nak lehetünk közvetlen tanúi. Szinte csak úgy mellékesen egy 
cézanne-i csendéletnek, amit szavakkal fest meg a költő, amikor az Egy pohár víz című vers 
születéséről írva elmondja, hogy: „A Délivasút kávéházban írtam, a sarki bejárat melletti 
első asztalnál, a vasút felőli oldalon, ahova nem egy vasárnap délelőtt, mikor ott voltam, 
bőségesen zuhogott be a nagy nyári nap. Tudom, hogy egyebet készültem megírni, de a friss 
észlelet közbetolakodott. A friss észlelet a pohár víz volt, és az alpakkatálca, melyen a pincér 
a poharat elém tette: víz, üveg és tálca egyformán tündökölt a napban." S mellesleg arra is 
példa ez a kommentár, hogy a magyar vers legnagyobb mestereinek egyike, a professzionista 
mesterember mennyire ki volt szolgáltatva annak, amit jobb szó híján az ihlet váratlan 
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kegyelmének szokás nevezni. De közvetlen tanúi lehetünk hatalmas intellektusa működésé-
nek is, amivel nem csak költészete végeredményét, de egyáltalán: a világ minden kérdését, 
erkölcsi rejtelmét és ismeretelméleti gondját bevonja versei elemzése közben vizsgálódásai 
körébe, az „én" szemszögéből Szabó Lőrinc. Vallomása verse és a valóság viszonyáról 
ugyanis nem csak az „erotikus sokszögekről" ad részletező és élethű leírásokat: nem csak 
arról vall, hogyan vágyott „évekig egy elegáns, magas, szőke, buja szépségre, egy olyanfajta 
nőre, amilyen Baudelaire »égi kedvese«, Mme Sabatier lehetett, Clésinger ismert élveteg 
ajkú szobra szerint"; s nem csak a Materializmus költőjének „egzotikus" világát tárja föl, 
mert mint egyik kommentárjában megjegyzi: „az én egzotikus tájaim a saját húsom benső 
vidékei voltak", s nem csak azt vallja nyíltan, hogy a „lélek, a nagy parazita", a test 
élősködője; s nem csak azokról a — hol mulatságos, hol fantasztikus, hol elborzasztó — 
novellisztikus háttértörténetekről beszél, amelyeknek az olyan versek, mint például az 
Enyém volt, s mégsem enyém ma, a Sivatagban, a Varázsló illatok vagy az Éjféli közjáték 
köszönhetik létüket; de az úgynevezett metafizikai élmények természetéről, melyekben 
„a gondolatoknak az egymásban tükröződése, a gondolat- és képlabirint" jelentkezik, mint 
például a Dsuang Dszi álma, az anatómiai metszetek részletező hajlamával ad beszámolókat. 

Hihetetlen, s ugyanakkor magától értetődő természetességgel ható nyíltság, vagy ha 
tetszik: gátlástalanság jellemzi ezeket a magyarázatokat, mintegy akaratlanul is igazolva azt 
a Babitsnak tulajdonított megítélést, miszerint a Psychoanalisis christiana költője „egy 
torzonborz állat vágyait" (is) látta folyton benne, vagy azt az önjellemzést, amelyet 
ugyancsak a Tücsökzene egyik darabjában ejtett el magáról, hogy „nem illettem az európai 
rendbe, a valihatóba.." Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy nem a magamutogatás perverz 
kéje, s nem valamiféle exhibicionista kacérkodás gyönyöre sarkallta erre az őszinteségre a 
költőt, hanem a megismertetés és a megértetés fájdalmakkal is járó vágya és reménye. 
Akkor is, amikor „a test óljában bőgő szörnyeteg"-ről vall olvasóinak, s akkor is, amikor a 
„homlokodtól fölfelé" intellektuális régióiba ragad el magyarázataival. 

Az élet különböző szférái ugyanis e magyarázatok metszeteiben ugyanúgy együtt 
vannak, mint költészetében, csak illeszkedési módjuk más, hiszen rendeltetésük — a költő 
szándéka szerint —, hogy az eltűnt idő nyomába eredve, nemegyszer rendkívüli aprólékos-
sággal és hűséggel építsék újra a kommentárok révén e versek keletkezésének külső-belső 
fészkeit, amelyek inkább tartoznak a vers történetéhez vagy a költő életkörülményeihez 
(mint az a tény, hogy a Záporbant „a városból hazamenet, éjszaka, félig nyitott ablak mellett 
írtam, a Reviczky u. 7. III. emeletén", a Különbékét „a Margit-híd budai hídfőjénél, a mai 
Gül Babával szemben, a Sztambulban", a Semmiért egészent „az egykori Lánchíd kávéház-
ban, egy utcai ablaknál a Clark Ádám téri oldalon. Hogy kényelmetlenül ültem, arra még 
most is emlékszem, és csodálkozom, hogy ez a testi kényelmetlenség nem akadályozott meg, 
illetve nem késleltetett az írásban. Isten bizony, mondom, hogy közben csodálkoztam 
magamon, hogy hogy tudom folytatni és emelni ezt a nagyon magasról indult témát"; s hogy 
Illyés Gyulának az Opera oldalán, a Nagymező utca előtt, egy cukrászda nyári teraszán 
mutatta meg a Tücsökzene elkészült első huszonöt darabját), mintsem a versek úgynevezett 
mondanivalójához, jelentéséhez, vagy ha tetszik: message-ához. Ezekben a neurotikus 
hűséggel feljegyzett mikrotényekben az élet, a valahavolt, üzen. így például, amikor a 
Gyomrok című vers kapcsán mint eléggé köznapi tényt megemlíti, hogy „20—25 éven át én 
csak vasárnap ebédeltem, a családom miatt nem jutott pénz arra, hogy akárcsak menüt is 
egyek valahol a közelben, déli időben. Feleségem csomagolt tehát jó bő tízórait, a munka 
közben azt ettem meg" — egy Szabó Lőrinc-rangú, országosan elismert, népszerű költő és 
újságíró! —, akkor ismét eltűnődhetünk azon, hogy apáink nemzedékének zsenijeit milyen 
életnívón tartotta koruk, amely különben nem sajnálta tőlük a babért... S nyilván jobban 
megértjük a pszichikai realitását annak, amit Szabó Lőrinc ezekben a jegyzetekben tulajdon 
„bolseviki csökevényei"-ről ír, „antiburzsuj dühéről", mint húszas—harmincas évekbeli 
személyiségének közismert vonásairól, amelynek alapján apósa, Mikes Lajos is megkockáz-
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tatta A Sátán műremekei megjelenésekor jövendölését. Szabó Lőrinc valóban „mérges volt a 
keresztény kurzusra", s hogy „nagyon rideg osztályharcot szeretett volna a meggyőződésem" 
{örülni kell, akárminek jegyzete), annak további külső-belső motívumaira éppen ebből a 
könyvből derül fény. De arra is, hogy az állandó, heves indulat mögött — vagy előtt? — a 
magyarázat a húszas évek közepétől kezdve megváltozott. „Sok dühöngés és tombolás után 
— vagyis velük egyidejűleg — felrémlett bennem a gyanú, hogy tulajdonképpen csak a 
rosszban van természetes és valódi életerő. — írja a Szövetségesek kommentárjában Szabó 
Lőrinc. — Mindenesetre fokozatosan csökkent bennem a hit a marxizmus megváltó 
képességében." (Amihez hozzájárult az is, hogy „Az Est szerkesztőségéből 200 embert 
elbocsátottak, köztük engem is. Hogy a munkanélküliek lelkiállapotát, társadalmi fölösle-
gességérzetüket megismertem, azt biztosan tudom, versem is van róla.") S ami ezután 
történt Szabó Lőrinccel, arról (legalábbis azt hisszük) tudjuk a lényeget. (Bár kérdés, 
mennyire vesszük — vették — figyelembe annak az igazságát, amit a Vádak című versében a 
költő így fejezett ki: „Óh, mily becstelen / üzlet használja ki a kínt azokban, / kiknek sebét 
csakugyan én okoztam!") — „Ami botlást, igazságtalanságot csakugyan elkövettem, azért 
befelé magam is megkínlódtam", jegyzi meg a Vádak kommentárjában Szabó Lőrinc, s 
ennek kétségbevonhatatlan, szó szerinti igazságát éppen e grandiózus munka félelmetes 
őszintesége hitelesíti. Belső Canossa-járásának a tényeiről, lelki tapasztalatairól és felismeré-
seiről azonban nem esik szó. Ugyan miért? Könnyű a válasz erre; azért, mert mindabból, ami 
a költőt belső Canossa-járásra késztette, semmi sem szüremkedett be a költészetébe! 
Verseinek a világát meg sem karcolta, tehát költészete egyszerűen nem ad erre lehetőséget, 
módot, okot és ürügyet e kommentárok írása/diktálása közben. S nem akármilyen tanulság 
ez sem. 

Van azonban egy másik, még nagyobb, s nem csak a Szabó Lőrinc-vers, de általában: az 
egész költészet természetére, ha szabad így mondani: realitásértékére, hitelére, „vers és 
valóság" viszonyának igazságára vonatkozó tanulsága is ennek a hatalmas vállalkozásnak. 
Mégpedig egy kétely formájában, amely az egész kommentáron éppúgy végigvonul, mint 
évtizedeken át egész költészetén, s amely az ismeretelméleti kételyek évszázadában nem 
csak Szabó Lőrincet kínozta meg, mint költőt. A költők közül, akiket a lírai tükörkép lehető 
pontosságának a kérdése foglalkoztatott a 20. században, Szabó Lőrinc volt a legvégletesebb 
formában és megfogalmazásban egyszerre eszköze és kifejezője vers és valóság kétféle 
igazságának, ha szabad így mondanom: tragikus „veritas duplex"-ének. A pontosság 
fanatikusaként és neurotikusaként felfokozott tudatossággal élte át annak a dilemmáját, 
hogy ugyan megvalósítható-e egyáltalán — a versekben és a verseket értelmező magyaráza-
tokban — az a pontosságigény, ami az eszménye volt, aminek az „ünnepéért" egy életen át 
harcolt, s ami az ő szemében nem csupán „idegállapot vagy megfogalmazás" (Az Egy álmai), 
hanem a pontosság ajándéka, amire nem elég csak törekedni, s amit nem elég csak akarni, 
mert végeredményben egy szándékainktól és vágyainktól független kegyéimi állapot talált 
kincse. 

Ez a magyarázata annak, hogy miközben köntörfalazás nélkül elmondja jegyzeteiben 
mindazt, „ami mese, képzelódés, stilizálás, jelkép" verseiben a valóság mögött, alatt és 
fölött, vagy „irreális ábrándrajz" — jóllehet, a költészet erejének köszönhetően a valóság 
hiteles szuggesztiójával jelenik meg —, nem győzi elégszer figyelmeztetni olvasóját, hogy 
„a líra túloz, az érzékeny lélek betegen reagál." Egyik versével kapcsolatban (Tétlen 
jövendő) példát és magyarázatot is ad erre a folyamatra, amikor megjegyzi, hogy: „valójában 
nem voltam annyira keserű, mint amennyire kifejeznem sikerült, és a kifejezés súlybunkója 
magával rántott. (Ilyesmire mondhatta később Babits, hogy »nem az énekes szüli a dalt, a dal 
szüli énekesét«!)" De vers és valóság kapcsolatát, ahogyan az a költészet praxisában 
érvényesül, a Te meg a világ egyik verse (Kár) kapcsán elvileg is, mondhatni ismeretelméleti 
érvénnyel is összefoglalta a maga szemszögéből: „. . .a költők sokszor olyasmit is megírnak, 
leírnak, amit nem akarnak, amit nem annak a jelentésnek szánnak, aminek fogadják őket. 
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Kikerülhetetlenül együttjár ez a képes, a jelképes, és egyáltalán minden erősebben érzelmi 
kifejzésmóddal. A költő tulajdonképpen mindig téved vagy hazudik, annyira kiszolgáltatja 
magát a pillanat rohamainak, a szép kifejezés pedig lassankint úgy hat, mintha igazság volna, 
s idővel csakugyan az lesz." — De hogy a pontosságnak, s ezáltal az igazság kifejezésének is 
elvi határai vannak, s nem csak a fizikában, de a lírában is létezik egy határvonal (s a lírára 
vonatkozó vallomásban nemkülönben), amelyen épp a pontosság neurózisának a készteté-
sére átlépve már elvileg sem lehet megmondani, hogy az „én"-ről vagy a „világ"-ról beszél a 
költő, mert léte és lénye nem csak eszköze, de egyszersmind vakfoltja is a megismerés 
folyamatának; ezt az elménk számára meghaladhatatlannak tetsző kételyt Szabó Lőrinc 
olyan mélyen élte át, hogy még annak a valós lehetősége is megkísértette, hogy bizonyos 
értelemben a vers és valóság viszonyának a tisztázása érdekében elmondott vallomása is a 
félrevezetés akaratlan, de kényszerű eszköze. „Miután én itt most úgy feltárom magamat, 
mintha becstelenségeimben a becsület és gyónás arkangyala volnék, roppantul szégyellnem 
kell magamat a sok árulásért, amit fecsegéseimmel elkövetek. De nem csak második 
személyeknek vagyok árulója, hanem bizonyos tekintetben magamról is félrevezetem e 
sorok leíróját." („E sorok leírója", akit másutt „kedves íródeákom"-nak nevez, azonos azzal 
a személlyel, aki segítségére volt a Vers és valóság kéziratának a leírásában.) 

Igazság és „irreális ábrándrajz" egymásba olvadása, a félrevezető pontosság paradoxiája 
Szabó Lőrinc költői ismeretelméletében azonban tovább bonyolódik. Mert ki tudná 
egyrészt, őnála jobban és pontosabban, hogy a „tündéri sírból, ... könyvből és papírból, 
írásból, betűből" (Kleist Amphitryonjának olvasása közben) összeálló „más világok a 
képzelet különféle világai"; másrészt, ki tudná Szabó Lőrincnél meggyőzőbben illusztrálni 
versekkel, hogy a képzelet különféle világainak is van bizonyos realitása, mert a „szép 
kifejezés" metamorfózisa révén idővel csakugyan életre kelnek és valósággá válnak! De ezen 
a ponton következik ennek a világnézetnek a legszebb, a leginkább költői, s egyúttal a 
leghatalmasabb argumentuma, amely úgy cipeli hátán a költő versekből teremtett világegye-
temét, mint Buddha elefántja a Mindenséget, s amit a Tücsökzene 350. darabjában, a 
Búcsúban mondott ki, hogy hiszen „a Mindenség is csak egy Költő Agya". Szabó Lőrinc azt 
hirdette, hogy „minden ember költő", de hát e szerint a Mindenség is az, sőt: Isten is az. Isten 
is költő, s amikor az „én" a „világgal" való súrlódó érintkezésében, forró-eleven és 
fájdalmas-boldog érintkezésében önmagát ismeri meg és fejezi ki, az Istenállat entelecheiájá-
nak a líraian pontos leírásában a Mindenséget ábrázolja. 

A Vers és valóság kéziratát, melynek létezéséről a költő fia, G. Szabó Lőrinc szerint 
„még sejtés sem szivárgott ki", a feleségének ajánlva hagyományozta utókorára a költő, de 
föltehető, hogy ő — mármint a feleség, a versek Nagyklárája — életében nem is olvashatta 
ezeket a vallomásokat. Nem tudjuk, s most sem derült rá fény, amikor előkerült, hogy ki 
volt, ki lehetett az a személy, akit a könyv vége felé „kedves íródeákom"-nak nevez a költő, 
de bizonyos szinte, hogy nem a felesége. (Mert e kommentárokban föltárt élettények 
gépfegyvertüzét a „rossz férj" „őrült önzése" se zúdította volna rá Nagyklárára.) Fontosabb 
ennél egy másik mottó, amely e vallomásban — s az egész költői életműben — rejlő 
szándékot, akárcsak a pontosság ismeretelméleti problémáját, végső soron Arany János 
Vojtinájából vett idézettel, a „hűtlen hívség" gondolatával igyekszik megmagyarázni. S a 
kötet legnagyobb talánya, költői szempontból, éppen ebből ered. Szabó Lőrinc, bár költő a 
legnagyobbak közül, s nem „hazudik", igazat vall, s kommentárjaiban is „hívséges" marad 
vershez és valósághoz, és mindeközben pontos is (amennyire ember egyáltalán pontos 
lehet), vallomása azonban, bár a legautentikusabb személytől, magától a költőtől ered, 
mégsem adja kezünkbe a Szabó Lőrinc-vers esztétikai titkának a kulcsát. S bár a könyv 
akármelyik verse és kommentálja példa lehetne, egyetlenegyet említsek csak, A földvári 
mólón című verset. A költészetben ugyan nincsen sok értelme a „melyik nagyobb, melyik 
dicsőbb" találgatásának, mert ezen a területen érvényes igazán Osvát megállapítása, hogy 
„ami tökéletes, annak nincsenek méretei", ezért nyugodt lélekkel beérem Rába György 
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véleményének az idézésével, aki szerint ez a vers „még Szabó Lőrinc mértékével is kivételes, 
hibátlan remek". — Nos, mit tudunk meg ebből a könyvből erről a versről, miben rejlik 
felülmúlhatatlan nagysága, esztétikuma? Egyrészt egy korai versre vonatkozó megjegyzésé-
ből azt az általános tényt, hogy „a víz mozgása és rajza egész életemben visszatérő állandó 
élményem és ábrázolnivalóm maradt" (Este), másrészt — s ezt már közvetlenül a vers 
kommentárjából —, hogy a balatoni hullámverés időintervalluma csakugyan „tizenöt 
másodperc", mert „pontosan annyi telt el, megnéztem az órámon; a karórámon ugyanis 
nagyszerű stoppermutató is van, szeretek dicsekedni vele." Annak a fantasztikus varázsnak 
a magyarázatával, amely ebből a versből is ered, adós marad a költő. Versei felfoghatatlan 
alkímiájának, úgy tűnik, Szabó Lőrinc is csak az érzékelés „metafizikus labirintusaiban" 
bolyongó alávetettje, szolgája volt, követve mindig engedelmesen zsenije ösztönének 
sugallatát. 


