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alaposságot. Róla is elmondhatjuk, amit ö mond Aranyról, hogy «tehetségé
nek Janus-arca van : szinte annyira tudós, mint művész.» 

Arany írta a népies költőről, hogy «tanulja meg a legfensöbb költői 
szépségeket is ä népnek élvezhető alakban adni elő.» A szerzőről is el
mondhatjuk, hogy legpontosabb tudományos megállapításait s legfinomabb 
művészi megérzéseit minden müveit magyar olvasónak érthető és élvezhető 
formában adta elő. 

Voinovich nagy müve mindenesetre a legteljesebb és legszebben írt 
Arany-életrajzunk, irodalomtörténetünk igazi standard work-ja. 

A kötetet nyolc sikerült arckép és kézirat-hasonmás díszíti. 
SZINNYEI FERENC. 

Halász Gábor: Az értelem keresése. Irodalmi tanulmányok. Budapest, 
Franklin, 1938. 8-r. 209 1. 

Folyóiratunk essay-ket nem igen szokott közölni. Nem ér rá 
ilyesmire, mert szakadatlan buzgalommal gyűjti és raktározza a nélkülöz
hetetlen táplálékot — az essay-írók számára is. Az irodalomtörténet önzetlen 
munkásai súlyos fölszereléssel fáradoznak a tudnivalók felkutatása, feltárása 
a bozót irtása, járható ösvények taposása, összekötő útrendszerek építése 
terén, így tevén lehetővé az essay-írónak, hogy magas nézőpontjáról akadály 
nélkül széttekinthessen és mindent, ami érdekli, megláthasson. A jó értelemben 
vett essay-író méltányolja is a filológiai és egyébfajta alapmunkálatok értékét; 
a szakszerű részletmunkák szerzői és az igazi essay-író kölcsönösen meg
becsülik egymást. 

Az «igazi» essay-írók száma másutt sem nagy, nálunk meg épen nem, 
de azért a komoly essay-írásnak elég messzire visszanyúló értékes hagyo
mányai vannak irodalmunkban. Az ilyen hagyományok nevelő ereje nemcsak 
a néhány jelesnek maradandó müveiben, hanem az úttörők és átlagos te
hetségeknemzedékekre kiterjedő csöndes munkásságában is fel tud halmozódni, 
A Budapesti Szemlének immár csaknem három emberöltőre kiterjedő, cél
tudatos működése — ha pontos adatokkal nehéz volna is bizonyítani —• 
jelentékeny hatást tett a tudományos magyar próza műformák iránti érzékének 
és igényeinek felébresztésére, nevelgetésére ; az egy nemzedéknyi múltú 
Nyugatnak is megvannak a maga érdemei. Csak ez általánosabb igazság 
körén belül vehető fontolóra a jogossága annak az érzékenykedő panasznak, 
mellyel Babits Mihály a saját szellemi apasági igényét reklamálla egy cikkben 
a hűtlen gyermeken, a most ismertetendő tanulmánykötet szerzőjén: Halász 
Gáboron s vele együtt egész nemzedékén. Nem vonjuk kétségbe, hogy Halász 
Gábor Babits-tanítvány is, de azt sem szabad felednünk, hogy a hasonlóságok 
egy része magából a műfaj természetéből következik. Az essay-müfaj lényege: 
a megvilágításmód sajátossága. Ennek két főváltozata szokásos. Az essay-író 
vagy egységes nézőpontból tud szemügyre venni, egymással «közös nevezőre 
hozni» addig heterogén jellegüeknek vélt jelenségeket, vagy pedig egyoldalúan 
éles megvilágításba helyezvén tárgyát, a fény és árnyék ellentétével igyekszik 
lisztázni, rendszerint túlzó módon kihegyezni a ma-ga igazságát. Gyulai Pál 
Vörösmarty-életrajzának nagy tekintélye félévszázadon át mintegy hevertette 
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ezt a tárgykört, egyszer aztán egy rövid hozzászólásban Schöpflin Aladár 
kijelentette, hogy voltaképen két Vörösmarty van : a szabadságharc előtti és 
utáni. Ekkor Babits Mihály két szép essay-ben fejtette ki, hogy nincs «két» 
Vörösmarty, mert a mélyebbreható vizsgálat (vagy a magasabb, egységes 
szempontból való szemlélődés) már az ifjú Vörösmarty egyéniségében is 
felfedezi a későbbi tragikus lelki összeomlás előfeltételeit. Halász Gábor 
ugyanezt az eljárásmódot alkalmazza Bessenyei Györggyel kapcsolatban; 
ezelőtt valahogy úgy képzelte az irodalmi köztudat, hogy két Bessenyeiről 
lehet beszélni: az egyik a testörködő, majd előkelő magánlakásban élő világ
városi daliás gavallér, a másik a fásult kedélyű bihari remete. Halász Gábor 
a mostani kötet szerintünk legkitűnőbb darabjában (A bihari remete) mélyre
ható lélekalkati vizsgálattal, meggyőzően, sőt megdöbbentően világít be 
Bessenyei egyéniségének legbelsejébe, megmutatván, hogy «Bessenyei György 
már az udvari környezetben remete ...Csak a környezet lesz körülötte 
sívárabb Pusztakovácsin, nem az élet.» Ahogy Bessenyei Voltaire iránti 
rajongó vonzódásának «reménytelenségét», de épen ezért holtig való tartós
ságát kifejti Halász Gábor, igazán megragadó finomságú és mélységű, szel
lemesen igaz meglátásmód. Ilyesmit sem Babitstól, sem mástól eltanulni 
nem lehet. Az igazi essay-írók épen eredetiségükkel emlékeztetnek egymásra. 
Hadd említsek itt harmadik példát is. Biedl Frigyes a Beöthy Zsolt szer
kesztette képes irodalomtörténetben még szintén azt hangsúlyozta, hogy 
voltaképen két Petőfi van: a szabadsághős és a koltói merengő lírikus; 
Horváth János azóta bebizonyította, hogy nagyon is «egy» Petőfink van •— 
s épen az egységes szemléletmód sajátos végigvitele teszi Horváth félezer 
lapnyi terjedelmű munkáját essay-vé. 

Az említett másik tipikus essay-módszer az egyoldalúan éles meg
világítás; ezt állandóan fenyegeti a paradox túlzásnak, a szellemes szem
fényvesztésnek a veszedelme. Babits egyéniségétől nem idegen ez a módszer ; 
ilyen szemfényvesztőén sarkított féligazság-pár pl. az a megállapítása, hogy 
«Petőfi nyárspolgár a zseni álarcában, Arany zseni a nyárspolgár álarcában.» 
Németh László is, rokonnak érezvén a magáéhoz a Bessenyei és Berzsenyi 
tragikus aláaknázottságú lelkületét, nem bírja elfogulatlan szemmel melléjük 
állítani pl. Kazinczyt, hanem akaratlanul túlhangsúlyozza benne az ellen
szenves vagy gyarló (helyesebben: egyoldalúan ilyenekké torzított) jellem
vonásokat (a Tanú c. folyóiratban). Halász Gábor — aránylagos fiatal korát 
meghazudtoló mértékben — tartózkodik az ilyen, néha szinte kínálkozó, 
sőt csábító túlzásoktól. Kötetében a Bessenyeiről szólón kívül a magyar 
irodalomtörténeti tárgyú másik tanulmánya épen egy Kazinczy Ferencet 
ábrázoló arckép; három vetülete (egyéniség, vezérszerep, ízlés) egységes 
képpé olvad össze, egymást magyarázzák, egymást kölcsönösen megvilágítják; 
főleg a Levelezés dús tárházából veszi szerzőnk az adatokat, és ezek finom 
érzékkel összeválogatott mozaikjából az ismeretes Kazinczy-are tevődik össze, 
minden bántó torzítás, akart vagy akaratlan merész elrajzolás nélkül; eredeti 
módon megrajzolt, de hagyományos igazságú írói jellemkép. 

A kötet legterjedelmesebb tanulmányának címe: A fiatal Széchenyi. 
Érthető, hogy ez a tóma is magára vonta a Halász Gábor írói érdeklődését. 
Voltaképen két Széchenyi István él vagy inkább kísért még a mostani ma-
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gyár köztudatban is : az egyik a magyarul sem tudó, léha-furcsa huszár
tiszt, a másik pedig a legnagyobb magyar. A M. T. Akadémiának egy 
nagyszabású tudományos, tárgyához méltó Széchenyi-monográfiát kívánó s 
nagy pénzjutalmat ígérő pályázata évtizedeken át meddő maradt, úgyhogy 
mostanában már meg sincsen hirdetve. Surányi Miklós regényes életrajza 
nagyméretű, érdekes jellem- és pályakép, meglátszik rajta az egységes szem
pontú látásmódra való törekvés, de e miatt épen a ,legnagyobb magyar'jellem
oldala marad árnyékban. Halász Gábor egy 72 lapra terjedő essay-ben el
ismerést érdemlő tapintattal és félre nem csuszamló ízléssel építi fel egy 
Széchenyi-szobor talapzatát úgy, hogy ez a talapzat se össze ne roppanjon 
a szobor alatt, se túlságosan magas és stílusrontóan agyondíszített ne le
gyen; vagyis az 1825 előtti Széchenyi egyéniségét olyannak rajzolja meg 
— főként naplójának kritikai áttanulmányozása alapján — hogy törés nélkül 
folytatódhassék fejlődése 1825 után, s egyaránt megértsük belőle a történelmi 
nagyságú nemzetvezért és a kóros idegzet lassanként betelő végzetét. Mind
ezekben az essay-khen alapos tárgyismeret nyilvánul, ízléses, válasz
tékos, nyugodt előadásban; ez utóbbinak némely stiláris elemei és fordulatai 
talán emlékeztetnek Babitsra, de nem utánozzák ennek alanyiaskodó, szép-
Mrodalmias szerszámokhoz is nyúlkáló, néha különködő modorát, pl. a ke
resetten ,érdekes' fejezet-címek alkalmazását, a mellékmondatok önállósí
tását s más effélét. 

A hazai vonatkozású tárgyak mellett, velük egyenlő arányban szerepel 
a külföldi (egyetemes) szépirodalom témaköre is. Ez most kevésbbé érdekel 
bennünket. E három tanulmánynak (A Ura halála, Az újabb regényről, A 
Proust-élmény nyomában) közös, egységes főszempontja azt figyeli és ma
gyarázza, hogy a XIX. században zsarnokilag uralkodó romantikus-polgári 
ízlés- és életforma az irodalomban is kiélte magát, válságba jutott, s a mo
dern világirodalom a múlt századinak a romjain igyekszik felépíteni valami 
másforma, amazzal sok tekintetben mintegy ellentétes esztétikai törvény
rendszert, módszertani, irodalom-technikai eljárásmódot, tárgyban-feldolgo-
zásban az új ízlést, új értékelő életszemléletet tükröző poétikát. Proustról 
szólva, Halász kilép tartózkodó, higgadt előadásmódjának keretéből, lírai 
lelkesüléssel töltik el Prousthoz fűződő olvasmányi emlékei. E külföldi vo
natkozású három tanulmányban érezzük őt legvilágosabban Babits rokoná
nak vagy tanítványának, nem stiláris, hanem világnézeti értelemben: Halász 
Gábor is romantika- és burzsoáziaellenes, arisztokratikus lelkiségü ember ; 
észrevehetöleg azért is örömmel üdvözli a XX. századi irodalmi ízlésválto
zást, mert ez a legújabb irodalom nem a nagy tömegekhez, hanem a válo
gatott kevesekhez óhajt szólani. Halász a gyakorlati élettel szemben, még 
Babitsnál is arisztokratikusabb állásfoglalású, s félrevonul az elől a tiszta 
szellemiség magaslati levegőjébe — a nála is fiatalabb kritikusi korosztály 
egyik-másik képviselője meg is rója őt ezért. Még ha jogos volna is ez a 
megrovás, akkor is hiábavaló volna, mert Halász Gábor írói egyénisége az ő 
megváltozhatatlan. lelki alkatának okszerű terméke ; azért tud oly mélyen 
belelátni egy Bessenyeinek az ember-állaghoz kellően hozzáidomulni képtelen 
lelkiségébe, mert bizonyára ő maga is lényegileg többé-kevésbbé ilyen lelki 
berendezettséget kapott a Teremtőtől. ZSIGMOND FERENC. 


