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LENGYEL BALÁZS: KÉT SORSFORDULÓ

Lengyel Balázs essz ékötet ének centrális jelké
pe egy Nemes Nagy Agnestől kölcsönzött
motívum: az irodalmi értelmű Paradicsomkert,
mely érzékletes és csodás jelenségek tárháza,
s a mindenkori igazak tartózkodási helye, azo
ké, akik a világirodalmi mért ékű pillanatban
csalhatatlan bizonyossággal rámutatnak a
művészetekben jelentkező sorsfordulóra:

"Nagy, suhogó vásznakon rajzolódva
most kezdenek derengeni,
most, mostfordulnak új alakzatokba
a kintibb ég halvány jelképei."
De Lengyel Balázs evilági térképet is rajzol

a modem szellemi áramlatok színes zászlócs
kákkal jelzett csatanyeréseiről. A zászlókra az
évszámok is felkerültek, s így látható, hogy
ezen áramlatok nyugat felől keletre haladva
időben elhúzódnak vagy éppen feltorlódnak,
így hát a szerző részletező és odaadó szere
tettel lajstromozza az európai-magyar egy
idejűség ritkább megnyilvánulásait is. A kötet
tehát egyfelől inventár azokról, akik esz
ménnyé finomulva mindmáig meghatározzák
századunk irodalmát, de ez a katalógus ma
gán hordozza a rendszerező kritikus szemé
lyiségének félreismerhetetlen lenyomatát is.
Lengyel Balázs ugyanis a végletekig igényes
és következetes Halász Gábortól tanulta,
hogy csakis a személyiség radioaktivitásaszava
tolhatja. azaz a mélyen átélt tapasztalat és tu
datos introspekció (vagyis lelkiismeretvizsgá
lat) hitelesítheti az irodalmi koncepciót,
amely az ízlésbeli megnyilvánulásokat rend
szerezve ösztönzi az alkotóerőket. s a meg
születő műveknek is kedvező intellektuális
légkört teremt.

Mindazonáltal Lengyel Balázs azt is tudja,
hogy a modem kritikus alkotó óráit mágia és
kiszolgáltatottság-érzetek változó összetételű

elegye tölti meg, hiszen a tetszés szétporladt
és elfeledettnek tűnő emléksoroknak engedel
meskedik és alig rendszerezhető elemi teóri
ák foszlányaiból táplálkozik. így az ízlés ha
tároltsága, kimunkálatlansága vagy filozófiai
eltökéltségből adódó korlátozottsága impo
záns kritikusi erőfeszítéseket kezdhet ki vagy
tehet semmivé. S mindezzel mit lehet szem
beállítanunk? Lengyel Balázs máig ható el
lenpéldaként hozza fel Rónay György m ód-
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szerét, kinek titka mélyebben rejlik: a szöveg
hez való elfogulatlan odahajolásban és kiha 
gyásmentes figyelemben, s évtizedek alatt
összegyűjthető tudásban, amely egy kor vagy
irányzat kontextusába való belehelyezked és
nek, az írói szándék rekonstruálásának elsőd

leges feltétele .
A már említett európai-magyar egyide

jűség szempontj ából Lengyel Balázs számára
tehát a legfontosabb a Nyugat-hagyomány,
talán leginkább Babits, illetve a harmincas
években induló jelentékeny tehetségű esszéíró
nemzedék, akik a magyar irodalmat probléma
érzékenység és megvalósítás terén a világ
irodalomhoz kapcsolták. Babits szellemi tájé
kozódása, a vállalás és az ebből következő pél
daadás az időbeli eltolódás könnyebb feloldá
sát is célozta. Európai irodalomtörténetével,
tanulmányaival, saját költészete számára rnű

helyként szolgáló fordításaival magát írta meg
a világlírában, az újrateremtésben lelve önkife
jezésre; az objektív lírikus attitűdj ével pedig a
reciprocitás (végül visszhang nélküli) esélyét kí
nálta fel De Kosztolányi szöveget alakító eljá
rásai, elemi szerkezetei is tovább élnek; Tóth
Árpád "örök szépség"-hez ragaszkodó, erkölcsi
radikalizmusa majd péld ául Márainál erősödik
fel, aki mindezt optimális közlési sebességgel, in
tellektuális és esztétikai örömet egybeolvasztva
a harmincas évek szélesebb kortárs olvasókö
zönségének közvetíti.

Létrejön tehát egy iskola, amely a rákövet
kező évtizedekben - kivéve talán az 1945-48
közötti, ún. "hároméves irodalom" időszakát 
törvényszerűen szorítódik a magyar szellemi
élet perifériájára (nem történhetett más), értékeit
fel-fellobbantva olykor, de az életfelszínéig alig érve
a nyilvános közgondolkodást alig befolyásolja. És
mégis! Ehhez a hagyományhoz olyan koherens
é letművek kapcsolódnak, mint Weöres Sándo
ré, Károlyi Amyé, Vas Istváné, Cs. Szabó Lász
l óé, De ez már a "pályán kívüli csütörtöki asztal
tiszta levegflje", az Ottlik-féle nagy négyszer szá
zas: Rónay - Nemes Nagy - Mándy - Pi
linszky olimpiai v álogatotíja. Hiszen ők mind
annyian Tűzszekerek a szó athletico-biblikus ér
telmében, kik az utolsó békebeli, acélszalaggal
és kronométerrel mért versenyen minden el
képzelhető díjat elnyertek.
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