
vétele. Szinte felesleges említenünk, hogy a 
kötetek sajtó alá rendezői e tekintetben 
kifogástalan munkát végeztek. Fő érdemük 
azonban nem ez. A jegyzetanyag összeállí
tása: a források felkutatása s vele kapcsolat
ban a konkordanciák megállapítása, a mű 
keletkezésének rekonstruálása, fogadtatásá
nak és utóéletének felvázolása, a legfonto
sabb nyelvi és tárgyi magyarázatok közlése 
már nemcsak szorgalom és precizitás kérdése. 
Mindehhez alapos tudományos erudícióra, 
széles körű tájékozottságra, pszichológiai 
beleérzésre, egyfajta kombinatív készségre, 
sőt bizonyos esetekben — pl. az egykori 
újságok, folyóiratok rengetegében megbúvó 
adatok felkutatásában — nyomozói ösztönre 
is szükség van. Gergely Gergely, Oltványi 
Ambrus és Téglás Tivadar már eddig is 
több Jókai-művet rendezett teljes sikerrel 
sajtó alá, s az ilyen munkához való fel
készültségükről és képességükről most újabb 
tanúbizonyságot tettek. Anélkül, hogy 
túllépték volna a filológus illetékességének 
határait, pusztán az adatoknak a lehetősé
gekhez képest teljes felsorakoztatásával és 
helytálló értelmezésükkel Jókai írói portré
jának finomításához, öregkori pályaszaka
szának részletes kidolgozásához jelentős, 
a további kutatáshoz nélkülözhetetlen segít
séget nyújtottak. Külön is megemlíteném 
a szabadságharc eseményeinek és a Bach-
korszak viszonyainak gazdag kommentálá
sát (Oltványi), Jókai egyházpolitikai kérdé-
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Lengyel Balázs egykor sokat vitatott 
(és részben félre is magyarázott) program
cikkében, amely 1946-ban, az általa szerkesz
tett Újhold című folyóirat élén jelent meg 
Babits után címen, a választható lehetőségek 
közül elsősorban a Nyugat költőinek a pél
dáját állította a lap munkatársai elé. A 
Nyugathoz való kötődés a második világ
háború idején induló, a fasiszta barbár
ságtól és irracionalizmustól elszigetelődő 
fiatal írók egy részének tudatában egyet 
jelentett a hűséggel, amely őket a huma
nizmushoz, a művészethez, a nemzeti múlt
hoz, az európai kultúrához kötötte. Lengyel 
Balázs ekkori cikkeiben annak a meg
győződésének is központi szerepe van, 
hogy Babits és Kosztolányi, Tóth Árpád és 
Juhász Gyula teremtette meg (Ady nyelvi 
forradalmát is fölhasználva) a ma is „folytat
ható modern verskultúrát". 

A Hagyomány és kísérlet című kötete 
viszont, amely az utolsó két évtizedben 
megjelent tanulmányait, esszéit, kritikáit 
tartalmazza, érdeklődésének, értékítéletei-

sekben való állásfoglalásának, valamint kora 
tudományos problémái iránt tanúsított érdek
lődésének ismertetését (Gergely), az Asz-
szonyt kísér — istent kisért önéletrajzi motí
vumainak megvilágítását (Téglás). Ezek 
a részletek meggyőzően bizonyítják, hogy 
a jó filológus munkája éppen olyan értékes 
— és nélkülözhetetlen! —, mint az irodalom
tudomány bármely más ágában eredménye
sen tevékenykedő kutatóé. 

Túrák János első ízben kapcsolódott be 
a Jókai kritikai kiadás munkálataiba, s 
hasznos tevékenységet is végzett, főleg 
azzal, hogy korrigálta A kétszarvú emberrel 
kapcsolatos elterjedt hibás nézeteket és 
tisztázta a kisregénynek a folklórhoz és a 
történelemhez való viszonyát. Viszont a 
keletkezéssel kapcsolatos, túlbonyolult stílus
ban fogalmazott fejtegetéseiből nem derül 
ki világosan, hogy ez a mű — legalábbis 
annak első része — eredetileg a Török világ 
Magyarországon egyik epizódját alkotta, 
s Jókai onnét emelte ki és fejlesztette önálló 
elbeszéléssé, feltehetően kiadóival támadt 
nézeteltérések miatt. Erre következtethetünk; 
a jegyzetanyagban is szereplő, Jókainak 
feleségéhez Miskolcra küldött közléséből, 
még határozottabban pedig anyjához 1852. 
augusztus 26-án írt leveléből, amely azonban 
sajnálatos módon elkerülte Túrák János 
figyelmét. 

Solt Andor 

nek, ízlésének bizonyos eltolódásáról tanús
kodik, De nem a Nyugathoz lett hűtlen! 
A Nyugat irodalomtörténeti helyét, szerepét 
a magyar költészet fejlődésében nyilván 
ma sem ítéli kevésbé fontosnak, mint húsz
harminc évvel ezelőtt. Morális hatásának, 
ma is érvényes normáinak jelentőségét 
sem kérdőjelezte meg sem a múltban, sem 
ma, amikor egyre tisztábban látható, hogy 
a korszak kulcskérdésében, a barbárság 
elutasításában a Nyugat végig szilárdnak, 
egységesnek bizonyult, 1938 után is, amikor 
a marxista és egyéb baloldali folyóiratokat 
sorra betiltották, a Válasz is megszűnt, 
és új orgánumok próbálták népi-faji prog
ramjukkal és frazeológiájukkal magukhoz 
vonzani a fiatalabb generációkat, elsősorban 
a vidéki értelmiséget, elavultnak, korhadt-
nak, haldoklónak kiáltva ki a Nyugatot. 

Mégis, mindazok a kérdések, amelyekben 
Lengyel Balázs újabb tanulmányai el
tolódást jeleznek korábbi felfogásával szem
ben, nem periferikus problémák. A Nyugat 
első nemzedéke által megteremtett vers-

LENGYEL BALÁZS: HAGYOMÁNY ÉS KÍSÉRLET 

128 



típusokat, lírai alaphelyzeteket, képalkotást, 
rímtechnikát, zeneiséget, dekorativitást, szer
kesztésmódot, vagyis nem kevesebbet, mint 
a Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász 
Gyula lírája nyomán kialakult verskultúrát 
és esztétikai ízlést végképp nem tekinti 
ma már folytatható és folytatandó hagyo
mánynak. Illetve — és ez a fontosabb — 
a múltra vonatkoztatva is bizonyos idő
határon túl inkább megkötőnek és korlá
tozónak ítéli az első nemzedék stiláris-
forrnai örökségét. 

Nem lehet véletlen, hogy éppen Lengyel 
Balázs, aki a negyvenes évek közepén 
még a Nyugat „negyedik nemzedékét", 
a folyóirat megszűnte után is annak szellemi 
örökségét átvevő fiatal írókat akarta az 
Újhold köré szervezni, ma, amikor már 
ismét semmi akadálya annak, hogy egy 
kritikus vagy irodalomtörténész a maga 
ízlése szerint valljon Babitsról, Kosztolányi
ról, Tóth Árpádról, Juhász Gyuláról vagy 
bármely más nyugatosról, nem elsősorban 
róluk ír, hanem azoknak a kísérleteiről, 
akik a Nyugaton belül vagy a Nyugaton 
kívül elszakadtak a ragyogó első nemzedék 
vers-ideáljától és versépítő gyakorlatától. 
Finom esztétikai érzékről tanúskodik a 
kötet Babits-elemzése, a költő ősz és tavasz 
között című verséről, de a legérdekesebb 
tanulmányok nem azokról szólnak, akik 
a francia szimbolisták és impresszionisták 
nyomán megteremtették azt a verstípust, 
amelyet az irodalmi köztudat a nagy nemze
dékhez köt, hanem az általuk kialakított 
verskultúra és általuk meghonosított eszté
tikai ideál eretnekeiről, pártütőiről és láza
dóiról. Füst Milánról, aki a klasszicizálódó-
latinizáló hagyományok felélesztésével te
remt személytelen-objektív lírát a felfoko
zott én-kultusz és az impresszionizmus 
divatja idején; Szabó Lőrincről, aki a nyuga
tos vers kifinomult muzikalitásával szakítva 
a prózához közelíti a költészetet és bizarr 
rimtechnikával harmóniátlan életérzéséhez 
új, nyugtalan, kakofonikus versszenét kom
ponál; Weöres Sándorról, aki a költészet 
személytelenné objektíválásában Füst Milán
nál is messzebbre, az egyéniség filozofikus
költői tagadásáig jut el, és Kassák Lajosról, 
„a modernség kardos apostoláról", aki 
már az 1910-es években frontot szervez a 
Nyugat ellenében és szenvedélyes irodalmi 
vitákat folytat Babitscsal. Talán meglepő, 
hogy Szép Ernő költészetéből is azokat a 
tendenciákat emeli ki, amelyek a szimbo
lista iskola hagyományait maga mögött 
hagyó, összetettebb ihletű, merészebb képzet
társításokkal élő, apollinaire-es sanzon
költészet felé mutatnak. 

Kötetében három nagyterjedelmű és fon
tos tanulmány is foglalkozik Kassákkal, 
a magyar avantgárdé költészet irodalom

történeti helyével és szerepével. Mindent 
összevéve elmondható, hogy Lengyel Balázs 
érdeklődése a szabadvers és az avantgárdé 
felé fordult, ezzel a témakörrel kapcsolatban 
van a legtöbb és legfontosabb mondani
valója. 

A változás okainak a felderítése, annak 
megvilágítása, hogy a nyugatos verskultúra 
és stíluseszmény elkötelezett hívéből miként 
lett egyre inkább a szabadvers, az avant
gárdé és éppen a Nyugattól elvezető utak 
és lehetőségek értő magyarázója, már azért 
is figyelmet érdemel, mert olyan kritikusról 
van szó, aki nem könnyen váltogatja elveit, 
aki, ha a maga igazát nem mondhatta, 
inkább a hallgatást választotta, aki a külső 
behatásokra mindig a maga természete 
szerint válaszolt, elhárítva vagy lassan 
magához hasonítva az idegen impulzusokat 
— akinél tehát az érdeklődés bármiféle eltoló
dása szerves belső folyamat következménye. 

Ujabb orientációjának indítékait akkor 
értjük meg igazán, ha kritikusi szemléle
tének és gyakorlatának egyik legrtékaesebb 
vonására utalunk, arra a képességéér, hogy 
a művet mindig materiális valóságában 
fogja fel, hogy számára a műalkotás nem 
forma és nem tartalom, hanem megformált 
anyag. Az avantgárdé újdonságát nem 
abban látja, hogy az a szabadvers törvénye-
sítésével, a rím és a ritmus kötöttségétől 
„felszabadította" a költészetet, hanem ab
ban, hogy a kötött formák elvetésével 
új lehetőségeket nyitott új emberi tartalmak 
kifejezésére. Az avantgárdé líra lényege 
szerinte „a versépítkezésben valósul meg, 
a tartalmi elemek keverésében, a kapcsola
tok szorosságának, lazaságának, képtelen
ségének váltogatásában: ugrások, ellentétek, 
egymással látszatra össze nem függő dolgok 
halmozása útján, az érzékelt világ elemeinek 
nem valósághű, de egy belső valóság fel
idézését célzó, teremtő újrarendezésében", 

Irodalmi köztudatunk ma már alighanem 
túljutott azon, hogy az avantgárdé egykori 
törekvéseiben pusztán múló divatot lásson, 
vagy éppen divathóbortot, amely bolondos 
dolgokra csábította a költőket, de a múlt 
(és a közelmúlt) terheként még mindig 
némi gyanakvás tapad az egész mozgalomhoz, 
mintha az avantgárdé valamiféle törést, 
kitérőt, megtakarítható kerülőt jelentett 
volna a század magyar költészetének folya
matában. Sokan még ma is úgy emlegetik, 
mint az ifjúkor inkább elfeledni, mint fel
idézni való kicsapongását. 

Lengyel Balázsnak nem szándéka az 
avantgárdé mentegetése. Arra keres feleletet, 
hogy milyen előfeltételek váltották ki ná
lunk a formabontó irányzatok létrejöttét, 
másrészt azt a problémát vizsgálja, amely-
lyel irodalomtörténetírásunk nemigen fog
lalkozott, hogy a század magyar költészete 
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kihasználta-e azokat a lehetőségeket, ame
lyeket az avantgárdé hozott. 

Nemcsak a húszas-harmincas évek for
dulóján az Erdélyi József által kezdemé
nyezett és Illyés költészetével „általánosabb 
szintre emelt" új-népies irányzattal szemben 
áll az avantgárdé pártjára, de (korábbi 
felfogásának revíziójaként) azt is megvilá
gítja, hogy bizonyos emberi-társadalmi emó
ciók kifejezésére a Kassák által megterem
tett (és az idők folyamán klasszicizálódott) 
formanyelv alkalmasabbá vált, mint a túl
érett, szecessziós díszítményekkel átszőtt 
nyugatos stílus. Rugalmasságának, ön
maga korábbi nézeteivel szemben is meg
mutatkozó kritikusi következetességének bi
zonyítéka, hogy ezt a tételét éppen a Nyugat 
első nemzedéke egyik legnagyobb forma
művészének, Tóth Árpádnak a példájával 
illusztrálja. A költő versépítő módszerét 
elemezve arra mutat rá, hogy Tóth Árpád 
az édesen csengő rím, a rendkívüli tisztaságú 
kép és a szabályos strófaszerkezet kedvéért 
többnyire szakaszonként teremti meg a 
verset, lezárt, önálló vers-egységeket hozva 
létre strófánként. Előadásmódja ennek követ
keztében lelassul, töredezetté válik, figyel
mét az egész helyett a részletek kötik le, 
formaigénye, szépségeszménye visszahat vá
lasztott témáira, a szabályosan szakaszoló, 
pontosan rímelő verselés végül is a kifejezés 
gátjává válik. 

Jó történeti érzékkel tartózkodik attól, 
hogy a múltat utólag „korrigálja" és olyan 
következtetéseket vonjon le, mintha az 
1910-es évektől nem a Nyugat, hanem az 
avantgárdé képviselte volna a magyar 
irodalom „főirányát" (mint ahogy ez a tétel 
a jugoszláviai magyar irodalomtörténeti 
tanulmányokban, elsősorban Bori Imre írá
saiban olvasható), de világosan meghúzza 
azt a határvonalat, ahol már Kassáknak és 
körének a kezdeményezései nagyobb távlatot 
ígértek, több lehetőséget nyitottak, mint 
a nyugatos formakultúrához való további 
kötődés. „Amilyen óriási esztétikai forrada
lom volt a Nyugat-vers szépségeszményének 
megformálása, kiteljesedése századunk első 
két vagy három évtizedében, csaknem olyan 
korszakos előrelépő tett volt az ellene való 
lázadás — méghozzá vele már-már egyidő-
ben. Kassák olyan élményvilág, indulat
menet kifejezésére tette alkalmassá a ma
gyar verset, amelyet a nyugatos vers díszített, 
költőibb felfogásában ki sem lehetett volna 
hűen, természetesen fejezni" — írja Kassák 
Lajos és a magyar versízlés c. tanulmányában. 
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Bár sehol sem válik a formabontó törek
vések elfogult apologétájává, vagyis nem 
az egykori mozgalom aspektusából/ hanem 
a magyar irodalom egésze felől akarja a 
dolgokat megítélni, a fentiekből is bizonyára 
nyilvánvaló, hogy az avantgárdé hatásával, 
felhasználásával, adódó lehetőségeinek asz-
szimilásálávál távolról sem elégedett. Szerinte 
ugyan Kassák hatása erősebb volt, mint 
ahogy ezt általában feltételezik (nemcsak 
az induló Illyést, Szabó Lőrincet, Radnótit 
ihlette meg, nemcsak József Attilát mozdí
totta ki a Juhász Gyula költészetéhez 
kapcsolódó epigonizmusból, hanem a pályája 
delelőjén túljutott Kosztolányit, Sőt Babitsot 
is megérintette), tanulmányainak végső konk
lúziója mégis az, hogy a magyar költészet, 
a magyar irodalom, sőt egész közízlésünk 
másként alakult volna, korszerűbb eleve
nebb, európaibb lehetett volna, „ha már Kas
sákot, majd József Attilát és általában az 
avantgárdé törekvések továbbfejlesztőit 
több megértés fogadja, s hatásuk jobban 
felszívódik". 

Ha már a szerző történeti érzékét dicsér
tük, illő, hogy kötetéről szólva záradékként 
mi is erről tegyünk tanúságot. Lengyel 
Balázs számos megállapítása ma már álta
lánosan elismert igazság, tankönyvbe illő 
evidencia. De nem mindig volt az! Amikor 
a Hagyomány és kísérlet tanulmányai egyen
ként, folyóiratok hasábjain megjelentek, 
gyakran ütköztek még ellenállásba: köz
helyek, beidegzettségek, előítéletek, félig
gondolt gondolatsorok dogmáiba. A Kassáké-
parabola című esszéje például, amelyben 
először foglalta össze a magyar avantgárdé
ról kialakult nézeteit, oly módon jelent 
meg 1958-ban egyik folyóiratunkban, hogy 
a szerkesztőség eleve opponensről is gondos
kodott. 

Egyes műveket, írókat bemutató kritikái 
első megjelenésük idején szintén gyakran 
csak egy makacs kritikus különvéleményeként 
hatottak. Ottlik Géza Iskola a határon 
című művét, az utolsó évtizedek egyik leg
jelentősebb magyar regényét az elsők között 
méltatta; Szabó Magda első és máig legjobb 
regényéről, a Freskóról is ő készített ala
pos elemzést; Mándy Iván novelláiról pedig 
már 1949-ben írt, az író első elbeszélés
kötetének megjelenése előtt, pontosan ki
jelölve Mándy helyét a magyar próza vonu
latában, Gellérivel, Pap Károllyal rokonítva 
atmoszféra-teremtő erejét, líraiságát, gro
teszk iránti vonzódását. 

Vargha Kálmán 
- . 
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