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Leltárhiányban megemlít. A hiánylista cáfolhatatlan, az okok differen-
ciáltabbak a leírtaknál. 

Az elnémíttatás „közös nevezőjé"-re került írók, költők erkölcsi 
és szellemi magatartása nagyon különböző. Találomra néhány illuszt-
ráció: Török Sándor: „volt bennem egy kis odamenekülés a gyerek-
irodalomba" (Kritika 84/2.); Weöres Sándor: „nem hinném, hogy 
lenne olyan témakör, amit a költészet ne vállalhatna"; „Nagy Lajos 
szorongásos, üldöztetési mániával megvert ember volt" (Zelk, Kriti-
ka; 86/12);Lengyel Balázs: „a szellemi kizárólagosság-igény a népi 
írók mozgalmábn is előfordult" (Kortárs, 87/4.); Mándy: „zsenge 
marxizmusát mindenki ezzel a lappal szemben (Újhold) gyakorolta" 
(Kortárs 86/3); Szabó Magda: „s . . . nem őrzöm, mint kitüntetést, 
a bántást" . . . „folytattam az írást a kizárólagos hallgatás alatt 
is" (Kortárs 84/2); Kálnoky László: „a fordítás akadályozott a versí-
rásban" (Kortárs 84/8). Egyik idézet sem cáfolja D o m o k o s állításait, 
hogy pótolhatatlan veszteség érte irodalmunkat, történetében nem 
először. A mennyiségi hasonlítást azonban alaptalanul végzi el a 
szerző: irodalmunk egyik veszteséges korszakáról sem mondhatjuk 
felelősséggel, hogy ott, akkor kisebb érték veszett el. A centralizáció 
hatásfoka volt nagyobb, de Szabó Magdával lehet egyetérteni, aki 
az idézett helyen azt is mondta: „az ötvenes évek fojtó levegője 
kötelező volt és kollektív". Bár igaz, hogy az egyik oldalon az önhibá-
jukon kívül elhallgattatott íróáldozatok voltak, az nem valószínű, 
hogy a másikon pedig csak az értékellenes, minőségre süket „álom-
bakók" álltak. Akik az irodalompolitikát végrehajtották, nemcsak 
önmagukért taktikáztak. Gondolhatták esetleg azt, amit Pándi Pál 
1980-ban így fogalmazott meg József Attiláról szólva: „Meggyőződé-
sem, hogy ha valami a költészetben, művészetben klasszikus szinten 
jelenik meg, az a valóságban van vagy lehet. Olyasmi nem jelenhet 
meg klasszikus szinten a költészetben, ami nem lehet: olyan igen, 
ami nincs még, de a lehet dinamikája benne kell legyen . . ." (In: „A 
lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd". ELTE, 1980. 342. o.) 

CSERHALMI ZSUZSA 

LENGYEL BALÁZS: 
EGY MAGATARTÁS TÖRTÉNETE 

ESSZÉK 

Lengyel Balázs negyedik esszékötete, noha nem válogatott gyűj-
temény, nem évfordulós tisztelgés szerzője előtt, több okból is összeg-
zésnek hat és e kritikusi pálya átgondolására késztet. Először is: 
itt van a cím, Egy magatartás története, amely mindjárt visszatekin-
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tést, számvetést ígér, és jóval személyesebb, mint a korábbi, eltávo-
lító-objektíváló kötetcímek : A mai magyar líra (1948), Hagyomány 
és kísérlet (1972), Verseskönyvről verseskönyvre (második, bővített 
kiadás 1982). A mostani nem ilyesféle „irodalomtudományi" cím. 
Miféle magatartás története? És mi a története? — kérdezi az olvasó; 
a szerző pedig címével azt mondja, hogy írásait voltaképpen és lénye-
güket tekintve a kritikusi szellem szubjektív és egyszeri történetének 
kell olvasni. 

Kritikusi magatartása természetesen történetéből — az írások sorá-
ból — ismerhető meg. Nem árt elöljáróban aláhúzni, hogy valóban 
kritikusi magatartásról van szó: szubjektivitásában is elfogulatlan, 
az értékteremtésre figyelő és ebben a maga módján, tapintatosan 
segíteni szándékozó magatartásról. Számos nagy példa tanúsítja, 
hogy az efféle, szerkesztői szemléletű, kortársi bírálat irodalomtör-
ténetté válhat, és a Nyugat harmadik nemzedékének, valamint az 
Újhold alkotónak pályáját kísérő esszéivel Lengyel Balázs már belé-
pett ebbe a rangos neveket — például Gyulai Pálét, Schöpflin Ala-
dárét — fölvonultató társaságba. 

Mindez annál is tiszteletreméltóbb, mivel e magatartásnak a tör-
ténete korántsem mondható nyugalmasnak vagy éppen szerencsésnek. 
A „történet" egyébként a kötet elején és végén közvetlenül, vallomás-
szerűen is megfogalmazódik. A kötetnyitó négy Babits-esszé közül az 
első, A Babits-élmény nyomában, a címnek megfelelően nem Babits-
ról, hanem Lengyel Balázs Babitshoz kötődéséről, ízlésvilágának kia-
lakulásáról szól, arról, hogy a Nyugat, az érett, már komoly múlttal 
rendelkező Nyugat hogyan formálta a fiatal humán-gimnazista iro-
dalmi belvilágát. Többszörösen jelképes, hogy Babitscsal foglalkozó 
írások állnak a könyv élén. Babits jelentette az irodalmi eszmélést, 
Babits szelleme állt az Újhold mögött, és Babits szelleme irritálta a 
kultúrpolitikát, amely, mint erről a kötetzáró beszélgetés Kabdebó 
Lóránttal kitér, a lapot betiltotta és a szerzőket kényszerű hallga-
tásra ítélte. És, persze, Babits szelleme jelölte ki az ízlés és minőség, a 
belső koherencia és kifelé nyitottság igényét. Sajnálatos tény, hogy 
pályája során Lengyel Balázs mindennek erőszakos ellentétével talál-
kozott, kiszoríttatott abból a térből, amely indulása szerint megillette 
volna. Harmincesztendősen kiadott első esszégyűjteménye a Halász 
Gábor nevével fémjelzett kritikusi nemzedék méltó örökösének mu-
tatta, az ezt követő bő negyedszázad azonban ahhoz is alig volt ele-
gendő, hogy a megtűrtségből előlépjen. Az ilyen dolgok nemigen 
tehetők jóvá, történjék bárkivel, függetlenül ízléstől és vonzáskörtől, 
és ezt meg kell jegyezni akkor is, ha közben örülünk, hogy több 
évtizedes tetszhalálából antológia formában újjáéledt az Újhold. 

Hogy a jóvátehetetlen veszteség mit jelent és mennyire mérhető, 
azt tényszerűen tudjuk Domokos Mátyásnak épp az Újhold évkönyv-
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ben (1985/2) megjelent tanulmányából. Hogy ez miért merül föl 
Lengyel Balázs munkásságával kapcsolatban, arról lenne szó a továb-
biakban. 

Nevezetesen arról, hogyha valaki a címben ígért belső történés 
hatására megpróbálja kötetként, tehát nem csak kritikai esszék soro-
zataként, szemelgetve olvasni Lengyel Balázs új könyvét, hamar 
rájön arra, hogy az duplafenekű bőröndként működik. Látszólag 
irodalmi tanulmányok követik egymást, valójában a Tanulmányok, 
Verseskönyvről verseskönyvre, Ifjúsági irodalom, Alkalmak, Doku-
mentum című fejezetek mélyén ott húzódik az a bizonyos áttételesen 
elmondott történet, amely, mintegy csattanóként, közvetlenül is el-
hangzik zárásképpen. Ideérve, ezen a ponton, ez a könyv tehát nem-
csak önmaga, hanem egy kritikusi pályaív foglalata; nem lehet úgy 
olvasni, hogy nem hasonlítjuk az eddigi teljesítményhez. 

Innen nézve, mint recenzens, többé nem azt tartom feladatomnak, 
hogy kritikai véleményt formálja Lengyel Balázs kritikai nézeteiről, 
egyet értsek vagy vitába szállják egy-egy író, mű értékelésével. Az 
előbbiek miatt amúgy is elkerülhetetlenül kettős jelentést kap minden 
ilyen passzus: „Babitsot félremagyarázás vette körül egy fél életen 
át; és ez teremtett müve körül keserves csendet a halála után vagy 
három évtizeden keresztül. Az életében való félremagyarázást nagy-
jából indokolni lehet Babits felfokozott filozofikus szelleme és a szé-
lesebb magyar olvasóközönség intellektuális fogékonysága erős, fo-
kozati különbségével. A szellemi kiválóság, magasabbrendűség ta-
gadhatatlanul idegenség is. Többnyire taszító hatású, mint az anyagi 
részecskék ellentétes elektromos töltése." 

A főcím és az alcím kettősségében olvasni e mondatokat — per-
sze, árnyalatok kérdése. De ő maga is efféle árnyalatok között iga-
zodik és igazít el ízlésvilága és minőségeszménye segítségével. És 
épp ennek az ízlésvilágnak és minőségeszménynek az ismeretében 
vélhetem úgy, hogy az eddigi négy kötet egyértelműen jelöli ki egy 
ötödik helyét. Négy könyv: az ember szinte úgy látja, mint egy vers 
négy strófáját. Az elsőre a harmadik felel, mindkettő a kortársi líra 
körképe. Beosztása, tartalma szerint az új könyv a Hagyomány és 
kísérlettel rokon, amennyiben szélesebb irodalmi körképet fest, hát-
rébb is lépve az időben, irodalomtörténészi szemmel nézve azt, amit 
kritikusként már megvizsgált. 

E kétszer kétféle gyűjtemény így is páratlan; az elmúlt negyven év 
költészetének nincs kritikusa, akinek ennyire átfogó lenne a működé-
se. Idestova negyven éve jelentette meg lengyel Balázs azt az akkori A 
mai magyar Urát, és azóta gyűjti, rendszerezi és teszi közzé tudós cé-
duláit: a Verseskönyvről verseskönyvre kritikáit. Közben feldolgozta 
az elődök, Babits Mihály, Füst Milán, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc 
líráját nemzedéke szemszögéből tekintve, írt általános, líraelméleti 
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kérdésekről (Mire jó az alma? — Érthető-e a mai költői nyelv?), és 
megírt néhány nagyszabású tanulmányt, pályaképet Rónayról, Jékely-
ről, másokról. A Verseskönyvről verseskönyvre „céduláiból" hasonló 
pályakép kerekedik ki Weöresről, Illyésről, Kálnokyról, Vasról. 
Vagyis lehetetlen észre nem venni, hogy Lengyel Balázs tolla alól las-
san egy húszadik századi magyar líratörténet születik. Úgy vélem, 
egyelőre résztanulmányokban, „cédulákon". Egy nagyívű, megtöret-
tetése ellenében is kibontakozott kritikusi pálya betetőzése előtt állunk. 
(Magvető, 1986.) 

FERENCZ G Y Ő Z Ő 

KÉT KÖNYV OSVÁT ERNŐRŐL 

A magyar irodalomnak is van néhány legendája. Ilyen a levelezés-
sel irodalmat szervező, szerepét túlélő Kazinczy sorsa, a Berzsenyit 
a literatúrába majdnem akarata ellenére besegítő Kis Jánosé, az 
Aranyt „mint más" élni alig hagyó Szilágyi Istváné. Leginkább élő 
legenda azonban az Osvát Ernőé. Egyrészt, egyre halványulón 
ugyan, de hagyományozódik a Nyugat szerkesztőjének képe : a Bristol, 
majd a New York kávéházban megjelenő, sovány, fekete kabátos, 
korán ősz hajú, papos Osvát Ernőről, aki (a Hét krajcárt átnyújtó 
Móricz emlékező szavait forgatva) minden művet „karvaly horgas 
ujjakkal, egy morfinista szenvedélyével vett" át, görcsös feszültségben 
olvasott el, aki állandóan tehetségek után kutatott, akinek (Schöp-
flint idézve) „ízlése és ítélete volt a Nyugat lelke" ; de él egy másik kép 
is: a kétségek között, egyre növő bizonytalansággal alkotó szerzőről, 
aki végül önmagát túlszerkesztve ölte meg magában a kritikust. Az 
Osvát-legendát azonban hovatovább már alig lehetett „ellenőrizni". 
Tanulmányaiból 1945 óta nem jelent meg válogatás, róla, „a rendkí-
vüli irodalmi műveltségű, éles látású és ítéletű, az írót gyöngéden 
szerető, finom lelkű, szuggesztív ember"-ről, ahogy Fenyő Miksa 
nevezte, 1981-ig jószerivel önálló írás is alig volt olvasható. 1981-ben 
aztán a közönség elé jutott Laczkó Miklós munkája, a Szerep és mű, 
1985-ben kiadták az Osvát Ernő a kortársak között című dokumentu-
gyűjteményt, 1987-ben pedig megjelent Fráter Zoltán könyve, az 
Osvát Ernő élete és halála. 

* 

Valószínűleg nem volt könnyű dolga az Osvát Ernő a kortársak 
között szerkesztőinek, Kőszeg Ferencnek és Márványi Juditnak, 
amikor dönteniük kellett Osvát megidézésének mikéntjéről. Mai 


