
Szemle 

L E N G Y E L B A L Á Z S : K Ö Z E L K É P E K 

A Közelképek Lengyel Balázs negyedik tanulmánykötete. Az első, A 
mai magyar líra 1948-ban jelent meg, a második, a Hagyomány és 
kísérlet huszonnégy évvel később, 1972-ben. Ezután a Verseskönyvről 
verseskönyvre csak öt évet váratott magára, a legújabb pedig mindössze 
kettőt. Az időhosszak rövidülé H azonban nem Lengyel Balázs munka-
tempójának felgyorsulása idézte elő. Az első két kötet közti negyed-
századért, amint ez a szerző utalásaiból kiderül, a történelem felelős. 
Ezt a hosszú hiányt kívánja pótolni a Közelképek, melynek írásai az iro-
dalomtörténet több korszakát ívelik át: a legkorábbi 1946-ból való, a 
legfrissebb 1978-ból. A kötet pályaösszegzés. 

Az összegzési szándék miatt az Esszék, elemzések c. első fejezet 
- amint címe is sejteti - nemcsak a legterjedelmesebb az öt közül, hanem 
tematikailag a legkevésbé összefogott. A világirodalmi tanulmányokból 
kettő az angol regény jelentős alakjait (Lawrence; Powys) elemzi, ismét 
kettő a francia líra klasszikusairól (Rimbaud; Apollinaire) szól, egy 
pedig Katajev művét tárgyalja. A fejezet többi darabja magyar szerzők-
ről, művekről ad értékelést. Ezekben az önéletíró Kemény Jánosról, 
Kassákról, Füst Milánról, a műfordí tó Aprily Lajosról, Szabó Lőrinc és 
Babits kapcsolatáról, Dsida Jenő lírájáról, Illyésről, Pap Károlyról, 
Gellériről és az újabb József Attila-kiadások problémáiról olvashatunk. 

A kötet további fejezetcímei már pontosabban jelölik tárgyukat. A 
Portrék a Nyugat harmadik nemzedékéről két tanulmányt szentel 
Weöres Sándor költészetének, egyet-egyet Zelk Zoltán, Vas István, 
Jékely Zoltán, Rónay György, Kálnoky László, Takáts Gyula és Hajnal 
Anna lírai arcképének. 

A Portrék az Újhold költőiről pedig Pilinszky, Rákos Sándor, Rába 
György, a lírikus Szabó Magda alakját vázolja fel és részletes elemzést 
nyújt Nemes Nagy Ágnes Között c. költeményéről. 

A Kritikusok c. fejezet foglalkozik Bajza József kritikusi és költői 
szerepével, szól Komlós Aladár Nyugathoz fűződő viszonyáról, Rónay 
György mindig megújulni kész irodalmi ízléséről és Somlyó György 
esszéiről. 

Az ifjúsági irodalomról két első tanulmánya elvi, szemléleti kérdé-
seket tárgyal, a harmadik az Egri csillagok történelmi alapját kutatja, a 
többi pedig Oscar Wüde, Mészöly Miklós, Végh György és Mándy Iván 
mese-, illetve gyerekregény-írói művészetéről ad képet. 

Az utolsó fejezet, az Évfordulók, emlékezések - az elsőhöz hason-
lóan - egymástól meglehetősen távoli témákat gyűjt egybe. Az egyetlen 
közös mozzanat ezekben az írásokban az, hogy valamilyen évfordulóra 



Szemle 
о*. i 

készültek. A Madách Tragédiáját méltató cikk után Füst Milán és 
Kassák különös kapcsolatáról olvashatunk szemtanúi beszámolót, majd 
Rónay György és Mándy Iván köszöntése következik, azután Lengyel 
Balázs Radnótival való találkozásainak emléke bukkan föl; a fejezetet s 
a kötetet a Rónay György halálára írt búcsúztató zárja. 

Lengyel Balázs eló'adásmódja csevegésszerű, könnyed, gördülékeny. 
Élvezetes, könnyen érthető' magyarázatot kíván adni az irodalom külön-
féle jelenségeiről. Gondot fordít közönsége szellemi kényelmére: kerüli 
a szakmai zsargont, sőt szépírói fogalmazásra tör, s ennek érdekében 
könnyedén sikUk el fontos irodalomtudományi problémák fölött. A 
lehető legszemélyesebb hangon mondja el benyomásait, emlékeit ver-
sekről, regényekről, alkotói életművekről, az irodalmi élet és múlt 
fontos és kevésbé fontos szereplőiről. Igaz, e közvetlen fogalmazásmód 
vonzó olvasmánnyá teszi Lengyel Balázs kritikáit, tanulmányait, azon-
ban általa csak feltűnőbbé válik a kötet legfőbb hibája: a célba vett 
közönség el- és megtévesztése. 

Az Esszék, elemzések fejezet Kemény János Önéletírásánal foglal-
kozó darabja az irodalomtudomány számára problematikus kérdésben 
kételymentesen foglal állást: műfaji meghatározást végez. Mégpedig oly 
módon, hogy elöljáróban kijelenti, nem érdemes műfaji kérdéseken 
„lovagolni". Ennek ellenére megállapítja, hogy a nagy erdélyi emlék-
írók, Kemény és Bethlen „túlnőnek a memoárkereten". Ezután a kor 
külföldi regényirodalmával veti össze munkáikat. Észrevétlenül rávezeti 
Lengyel Balázs az olvasót arra, hogy Keményék a regény műfajának 
fejlettebb változatát kepviselték, mint nyugati kortársaik. Tehát egy-
szer csak regény ként emlegeti az előbb még memoárnak nevezett mű-
veket. Anélkül azonban, hogy kísérletet tenne a két műfaj fogalmi 
elkülönítésére. Állítása bizonyítására azt hozza fel, hogy „ha valaki 
elolvassa Kemény Jánost, olyan otthonos lesz a XVII. századi Erdély-
ben, mint Balzac elolvasása után a restaurációs francia kapitaliz-
musban." Megerősítésül még hozzáteszi: „Az önéletírás olvasója végül 
saját abszolút otthonosságából következtethet." Majd ekként foglalja 
össze az erdélyi prózáról mondottakat: „Itt érik be - még ha csak 
levelek vázlatában is - Kemény János műve egy egész korszakot át-
világító, drámai erejű nagyregénnyé." Nem a Kemény-tanulmány 
elemző részeivel van baj, nem is a szerző lelkesedésből fakadó túlzásai-
val, hanem avval, hogy egy alapvető tudományos kérdést bűvészmutat-
vánnyal próbál megoldani, pontosabban az olvasó elől elbújtatni. 

A D. H. Lawrence с. esszé sajnos keveset mond Lawrence irodalmi 
környezetéről, előzményeiről, s egyáltalán a kor Angliájáról. Szinte 
bevezető nélkül tér rá a művek tárgyalására. Amikor ugyanez a tanul-
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mány megjelent Az angol irodalom a huszadik században c. több 
szerz'ős kötetben, a könyv előszava s a többi írás adott némi tájékozta-
tást a brit irodalommal ismerkedőknek. Hasznos lett volna tehát ki-
egészíteni a Közelképekbe átvett szöveget. 

A Lawrence-tanulmányban szinte rejtve marad, hogy voltaképpen 
regényekről van szó. A szerző nem prózaírót, hanem lírikust lát az angol 
író alakjában. A művekből áradó hangulatokra s a művész személyi-
ségére figyel. A „felködlő és eloszló" szépségek kerítik hatalmukba, s az 
alkotó „felajzott érzékenységét" igyekszik nyomon követni. A próza 
sajátosságairól azonban kevés szó esik a tanulmányban. 

Lengyel Balázs líra (és lírikusok) iránti vonzódása nemcsak a 
Lawrence-tanulmányt teszi félrevezetővé: Katajevről, Pap Károlyról és 
Mándy Ivánról szóló írásaiban is hasonló műfajtévesztéssel találkozunk. 
A Katajev számadása a prózaíró költői múltját s alkatát domborítja ki: 
„Katajev nem hiába indult költőnek és nem hiába őrizte meg prózai 
életműve ellenére egész élete alatt a költészethez való mély kapcsoló-
dását, az epikai művek mögött a lírikust." Pap Károly írói módszeréről, 
egyéniségéről pedig így ír: „. . . egy-egy jelképi erejű valóságelem alkal-
mazására szűkítette, és ezzel tömörítette és egyúttal a líra felé tolta el a 
regényt. ( . . .) Vannak ritka regények, amelyek olyan közeli vallomások, 
hogy kiváltják az olvasóból azt a személyes szeretetet, amelyet inkább 
csak a költők tudnak felkelteni." S az Egy Mándy-est elé kulcs-
megállapítása szerint „Mándy Iván a prózaírás mestere: költő." Az 
effajta kijelentések nem segítik elő az írók világának jobb megértését; 
pusztán arról tájékoztatnak, hogy Lengyel Balázs lírikussá szeretné 
„avatni" azokat a prózaírókat, akiket szeret. S nem a művekben kutatja 
a bizonyítékokat, hanem folyjon csak a személyre figyel. 

A közönségtévesztés egyik legkirívóbb példája a Hajnal Anna kőris-
fája c. írás, melyet Lengyel Balázs szintén a „széles olvasóközönségnek" 
szánt. Valójában azonban - szubjektív hangja, bennfentességet fel-
tételező utalásai miatt - mindössze egy szűk, úgyszólván baráti olvasó-
körnek szól: „Szigligeten a kastélyparkban, a rózsakert bejáratánál van 
egy gyönyörű fa . . . Csak a megnevezés téves. A tévedés oka az 
égővörös őszi lomb, amely csalhatatlanul felkeltette a költőben a kőris 
októberi lángolását. Egyébként mindnyájunkban, akik láttuk. Tudtuk: 
ez kőrisfa." Az érdeklődő közönség biztosan szívesebben olvasná Hajnal 
Anna művészetének elmélyült elemzését, mint ezt a szinte nyilvános-
ságot kizáró méltatást. 

Szintén csak bennfentesek, irodalmi életünk félmúltját belülről 
ismerők érthetik a Mándy-tanulmány első sorait: „»Mándy Ivánt egy-
szer jól meg kellene rúgni, hogy megtanulja, mit kell írnia!* Az egykori 
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Csillag főszerkesztője közölte így velem szíves és nevelő szándékú véle-
ményét, még abban az időben, amikor hazai pályafutása a zenitjén 
volt." Ez csak akkor érthető, sőt élvezhető, ha tudjuk, kiről van szó. 
De aki akkor nem járt a szerkesztőségek folyosóin, nem tudhatja; 
rekonstruálni pedig lehetetlen. Ugyanis egyéb útmutató (pl. évszám) 
híján kétféle következtetést vonhat le ebből az olvasó: vagy azt, hogy az 
egykori folyóirat főszerkesztője időközben irodalmi életünk perifériá-
jára került, vagy pedig azt, hogy az Ulető már nem Magyarországon 
tevékenykedik. Főszerkesztőként feltüntetett vezetője azonban csak 
egy volt a Csillagnak, mégpedig Németh Andor, aki viszont 1947-től 
haláláig (1953-ig) itthon tartózkodott, tehát nem jöhet számításba. 
Eszerint a megnevezés téves. Felelős szerkesztője három is volt a lapnak: 
Méray Tibor, Aczél Tamás, majd Király István. Mivel Király pro-
fesszorra szintén nem vonatkozhat Lengyel Balázs homályos utalása, 
kizárásos módszerrel nem vizsgálható tovább a nevelő szándékú szer-
kesztő kiléte, hiszen Méray és Aczél külföldre távoztak. 

Hiányosan tájékoztatja Lengyel Balázs az olvasót Szabó Magda, a 
lírikus c. esszéjében is. Amikor ugyanis az írónő (költőnő) és az „úgy-
nevezett Újhold-nemzedék" kapcsolatát vázolja, voltaképpen csak mint 
jól ismertet emlegeti, de nem ismerteti a harminc évvel ezelőtti s meg-
lehetősen rövid életű alkotói együttest, működésének s megszűnésének 
körülményeit. Sajnos a Portrék az Újhold költőiről c. fejezetből nagyon 
hiányzik egy olyan tanulmány, amely összegezve bemutatná és magya-
rázná az egykori költőcsoport sorsát. 

Lengyel Balázs munkáiban sajátos műfaji „eltolódásnak" lehetünk 
tanúi: ahogy Kemény János memoárját „drámai erejű nagyregénnyé" 
varázsolja, ugyanúgy alakulnak át elemzéseiben a regények lírai alkotá-
sokká. A Közelképek szerzője akkor van elemében, amikor versekről, 
költői életművekről ír. Esszéírói alkata, érdeklődése a líra felé vonzza. 
Ezért jobb lett volna, ha e válogatott tanulmánykötetbe sokkal több 
kerül át az 1977-es Verseskönyvről verseskönyvre írásaiból. Akkor nem 
kellene attól tartanunk, hogy bizonyos regényírókról és irodalom-
tudományi kérdésekről félrevezető vagy hiányos értesüléseket kap az 
olvasó nagyközönség. (Szépirodalmi, 1979.) 
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