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VERSESKÖNYVRŐL VERSESKÖNYVRE 

LENGYEL BALÁZS KÖNYVÉRÖL 

Legyünk pontosak: Lengyel Balázs kötete nem „tanulmánykötet" a 
szó szigorú értelmében, hiszen nem tanulmányokat tartalmaz, hanem 
„napi" kritikákat. Az Élet és Irodalomban közölt bírálatok sorát kapjuk 
kézhez, kötetté összefogva. S az élső kérdés itt adódik. Mi indokolja a 
kurrens híradások kiemelését eredeti közegükből - hetilapunkból, 
ahol kézenfekvő informatív funkciót láttak el — s újbóli kiadásukat, 
immár gyűjtemény jelleggel? Mi ad ismét aktualitást ezeknek az alkalmi 
írásoknak? Milyen érdeklődésre tarthat számot 4—8 évvel ezelőtti 
verseskötetek „friss" bemutatása - a frisseség elmúltával? Nem 
töltötték-e be funkciójukat eredeti helyükön? — Ha az írásoknak 
tárgyukat illető informatív értéke megcsappant, a szerző személye 
viszont óhatatlanul előtérbe került. Lengyel Balázs gyűjteményével 
kikényszeríti az értékelést kritikusi tevékenységéről. Miképpen ő írja 
egy költőnkről - mutatis mutandis - „vértet, pajzsot, alkalmi védelmet 
önként elvet magától , . . . bízik annyira müvének egészében, hogy a 
pillanat ezer tényezőtől befolyásolt mértékét félrevetve . . . viszonyító 
mérlegelésnek vesse magát alá." 

A Kritika című lap 1978. februári számában Szilágyi Ákos értékelte 
a kötetet. Szilágyi írásának (Kritika és tolerancia) főbb téziseivel 
egyetértek. Amennyiben gondolatmenetünk több ponton érintkezik, 
annak csak egy oka lehet: a hasonló vagy azonos alapállás. Eufemisz-
tikusnak érzem viszont a Lengyel Balázsra vonatkozó „értelmiségi" 
ideológia, ill. attitűd megnevezést, és ezért félrevezetőnek is. Nyilvánvaló, 
hogy polgári ideológiáról és magatartásról van szó. — A továbbiakban 
mellőzöm a Szilágyi cikkére való hivatkozást. 

A kötetben elhelyezett írások 67 költő 71 kötetéről és 2 antológiáról 
számolnak be. Ijesztően nagy szám — a „rossz végtelen" tériszonyát 
kelti fel az olvasóban; inkább elijeszti a versek olvasásától, mint 
bátorítja. Pedig nem is meríti ki a lehetséges teljességet - az adott 
időszakon belül sem. A szerzőt így is hiányok nyugtalanítják. Bennün-
ket is - de másért. Úgy lehet: éppen az áhított teljesség ébreszti 
bennünk a sivárság érzését, a megvalósulás arányában. Tudniillik az 
extenzív teljesség. Ugyanaz, amely egy hetilap hasábjain nem zavar. Egy 
könyvvel szemben támasztható teljességigény azonban mást jelöl ki 
feladatul: túlemelkedést a napi megoldásokon, egyáltalán más szempon-
tok érvényesítését, a tárgyalás más, magasabb logikai szintjét (tehát az 
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általánosítások fokozott igényét); nagyobb, szélesebb összefüggések 
feltárását; az empirikus kutatások hasznosítását folyamatok, tendenciák 
megrajzolásában. 

Meglepő Lengyel Balázs kritikusi alapállása is, amellyel bizonyos 
bírálatok veszélyét próbálja előre elhárítani (súlyosabbakat híva ki ezzel 
maga ellen). Ezt írja: „bárki, aki megtisztel figyelmével, egy nem 
tévedhetetlen magánszemély líráról való elmélkedését olvassa; magán-
véleményét. Kritikusi mérlegem nem központilag hitelesített és ellenőr-
zött mérleg." - A kritikus kritikusként írja kritikáit, nem magánsze-
mélyként. A dolog fogalmában adva van ez. Lengyel Balázs azonban 
mintegy ki akar bújni kritikusi felelőssége alól, s hisszük, hogy nem a 
tévedéstől való félelem miatt, ö is tudja azonban, hogy magánvélemény 
nem tarthat számot a nyilvánosság figyelmére (hacsak nem a szocio-
lógiában, mint eltűnő statisztikus érték). A kritikus - felelős írástudó — 
véleménye azonban több puszta véleménynél: valamely álláspont 
képviselete. Lengyel Balázs „nézetei" sem „magánnézetek", legfeljebb 
nem ad számot ezekről, előfeltevéseiről. S ehhez persze joga van. S 
ahhoz is, hogy ezeket mégis — kimondatlanul is — képviselje. 

Lengyel Balázs - mint írja - a költők karakterizálását tekinti fő 
céljának. írásait elsősorban az olvasó tájékoztatására szánja. Módszere 
ennek megfelelően alakul. Több évtizedes kritikusi tapasztalat birtoká-
ban képes néhány vonással fölidézni egy-egy költő arculatát. Rendre az 
egész életmű felől közelíti meg a kiszemelt kötetet, s ez megkönnyíti 
feladatát; s rendszerint lehetséges is, mert az induló költőket eleve 
kizárja a vizsgálódás köréből. Elemzései során nem ritka, hogy a 
megvilágító magyarázatokat idézetek helyettesítik. Idézetekre persze, 
szükség van - illusztráció gyanánt - , s nem is volna tisztességes 
arányukat méricskélni; nem szabad azonban a gondolati műveleteket 
pótolniuk, az adott jelenség néven nevezését, az elméleti háló össze-
zárását ott, ahol tettenérhető valami, ami nem adódik magától, ami 
benne van ugyan a versben, de értelmezést kíván. Az értelmezés pedig 
nem kerülhető el - a reflexió lényegéhez tartozik. Az olvasó értelmezé-
se nem pótolhatja a kritikusét; az értelmezések funkciója épp kon-
frontációjuk lehetőségében valósul meg. így például - kiragadott eset — 
láthatóan nem tud mit kezdeni Lengyel Balázs Tamkó Sirató Károly 
költészetével. Ezt írja róla egyebek közt: „költészetében van elhitető 
erő". Mit jelent ez? S ha van, mennyi van? S ha van - mit hitet el? A 
kritikusnak itt bizonyítani kellene, ö azonban az olvasó hitére apellál — 
elhitető erő nélkül. A cikket így fejezi be: „Hogy ez olykor sci-fi ízű, 
vagy túlságosan egysíkú: - mégsem az, hiszen jó költő mondja." - A mon-
dat melyik felének higgyünk: S lehet-e érv az hogy , jó költő" - nem 
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sokkal inkább ezt kéne bebizonyítani? Lengyel Balázs azonban ezt 
premisszának tekinti (cikke elején pontba foglalt állításként szerepel), s 
így szillogizmusok érvei helyett tautológiát kapunk. - Úgy tetszik, a 
költő karakterizálása nem elegendő az olvasó informálására. 

Vannak azonban a kötetben sokkal sikerültebb írások is, ahol a 
kritikus otthonosabban bánik tárgyával, s így ki tudja bontani módszere 
lehetőségeit (Pilinszky, Vas István). Mégis: amire egy-egy írásban 
vállalkozik, az inkább fenomenológia, a költő-jelenség leírása-rajzolása, 
bevált eszközeivel. Nem vállalkozik (az arra érdemes) költő tovább-
gondolására, csupán bemutatására. Holott a költészet minden tartalma 
valamennyiünk elevenébe vág. S itt már nem „tudósi" feladatról lenne 
szó — hús-vér valóságunkhoz való viszonyról versben és kritikában. Nem 
érezni soraiban a küzdelmet anyagával, a vívódást a maga és mások 
gondolataival, inkább kész eredmények közlésére szorítkozik; vélemé-
nye úgyszólván adott, csak le kell írnia. Miként ő maga írja egyik 
lírikusunkról: „nem a megcsinálás közben jön rá, hogy mit csinált meg", 
így a feladat izgalma sikkad el — számára és számunkra — kockázatával 
együtt. Igazából egyfajta problémátlanság kelti az olvasóban a sivárság 
érzését, legyen szó bármely költőről. (S ha úgy tetszik, ne bármely 
költőről legyen szó!) A kritikus egy-egy alkotóról írva azok világán 
belül marad: önmagát nem teszi hozzá. Pedig az igazi megértés — úgy 
véljük - a továbbgondolás, önmagunk számára való megértés. Mivel 
önmagát nem szembesíti a költőkkel, azokat sem szembesítheti egymás-
sal. Úgy látszik, nemcsak a sajátját tekinti magánvéleménynek, hanem -
s ez ebből következik is — a költők híradásait is privát megnyilatko-
zásokká fokozza le. Csak ebből fakadhat végül az, hogy oly divergens 
költői-gondolati törekvések ennyire békésen megférnek itt egymás 
mellett. A panoptikumkészítés veszélyét emiatt nemigen kerülheti el a 
szerző. A magán-költők világa maga is csak „magánvaló" világ lehet. 

Az értékelés feladatát - látszatra - mégsem kerüli meg Lengyel 
Balázs. Ismertetett alapállása miatt azonban ez a költői mesterség 
fogalmára korlátozódik. (Gondoljunk pl. a Garai Gáborról szóló 
írására!) Fetisizálja a költői mesterséget azáltal, hogy a költői praxis 
egészét helyettesíti vele. ö is tudja persze, hogy a „mesterség" magában 
még nem vezet a költészet lényegéhez - a szükséges többletet 
mindazonáltal nem képes megragadni. A tényleges elemzésekben ezért 
mégiscsak az előbbi taglalásáig jut el. Az „elmélet" - amelyet 
szándékosan csak módjával kíván adagolni - ezért csak a mesterség 
elmélete. De már egyik központi kategóriája bevezetésekor is követ-
kezetlen. A közvetett verset (szemben a közvetlennel) a modern (tehát 
korszerű) líra vívmányaként s egyben kritériumaként definiálja, s rögtön 
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ezután siet értékszempontból közömbösnek tüntetni föl. Következet-
lenségével nivellál: értékes és kevésbé értékes egyaránt az „örök költői" 
megnyüvánulása - szemében. E „kategória" használatával feltételez egy 
konszenzust, amely megállapításainak mintegy természetes alapot bizto-
sít. Ehhez azonban nem tudunk kommentárt fűzni - alighanem épp 
konszenzus hiányában. (Magvető', 1977.) 

VESZELÁK FERENC 

PROGRAM ËS HIVATÁS 

őszinte elismerés illeti a szerkesztőket, akik Program és hivatás 
címen a magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjtemé-
nyét tették közzé. Értékkel gazdagították a nálunk éppen csak 
bontakozó sajtótörténetet, és igen hasznos, lényeges segédeszközt, 
forrásanyagot nyújtottak az irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti 
kutatásokhoz. Ezen túl két évszázadot átölelő szöveggyűjteményük 
rendkívül tanulságos és gondolatébresztő olvasmány azok számára is, 
akik nem a szaktudós, kutató, hivatásos érdeklődésével veszik kezük-
be a kötetet, hanem a Gondolat Kiadó Nemzeti Könyvtára soroza-
tának ezen új kiadványától is látóhatáruk kitágítását, a nemzeti 
önismeret elmélyítését várják. 

Nem csekély eredmény ez oly esetben, amikor a szerkesztők a 
téma megközelítésével, válogatásukat a folyóiratok programot hirde-
tő cikkeire korlátozva szinte mesterségesen - természetesen tudato-
san - szabtak korlátot maguknak. Hisz mennyivel egyszerűbb lett 
volna egy-egy folyóiratot kiválogatott, érdekes, jellegzetes, emlékezetes 
cikkekkel fémjelezni. Kétségtelenül ez a könnyebb és látszólag hálá-
sabb feladat. Azzal azonban, hogy válogatásuknak határait a prog-
ramcikkekre korlátozták, nehezebb, egyben izgalmasabb feladatra 
vállalkoztak. Kötelezővé tették a maguk számára nemcsak a kötet 
igényes, tudományos apparátusának kidolgozását, hanem a kritikai 
állásfoglalást is. Ez egyként jellemzi Vargha Kálmán a kötethez írt 
kitűnő bevezetőjét és a szerkesztőknek az egyes folyóiratok bemuta-
tását célzó tömör és tartalmas jellemzéseit. A bevezető tanulmány 
ezt a szövegkritikai célkitűzést így indokolja: „Ezekkel a bevezető 
szövegekkel a folyóiratok bemutatásán kívül bizonyos korrekciós 
feladatot is szeretnénk ellátni. A folyóiratok programcikkei ugyanis 
gyakran olyanok, mint a nosztalgikus önarcképek." Ez a következe-


