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-Anya, kérlek... hagyjuk most ezt!
Lefejtettem magamról a kezét, átmentem az első terembe, és megkerestem a mo

solygó doktornőt. Könnyen és ügyesen csippentette ki a fémpálcikákat anyám comb
jából, mondott néhány kedves szót, és elköszöntünk.

-  Mit főzzek ma apádnak? -  kérdezte anya odakint az utcán, ahogy a homokos já r
dán mentünk egymás mellett. Nem válaszoltam, és tudtam, hogy nem is várja. A szél 
egyszer-egyszer gyönge lökésekkel megrezegtette a fák poros leveleit, de nem ígért 
egy csipetnyi enyhülést sem, sokkal inkább hőgutával fenyegető nappalokat és nehéz, 
álmaüan éjszakákat, mikor az ember kiszolgáltatottan hever az ágyon, és már inni sem 
akar, mert undorodik a saját verejtékétől.

Lesimítottam a szoknyámat, és az órámra néztem. Dél volt, és ez mindent megma
gyarázott. Fényes délben a napszúrás úgy reszket a levegőben, mint valami hegyes, 
gonosz aranytű.

Lackó Miklós

TÖRTÉNELMI „NEOPOZITIVIZMUS” -  
IRODALMI ÚJREALIZMUS

Száz éve született Hajnal István

A címben foglalt fogalmakat -  neopozitivizmus, újrealizmus -  mindjárt idézőjelbe te
hetjük. Az a történetkutatói irányzat -  Hajnal István és főleg tanítványi köre - , amelyet 
a „neopozitivizmus” irányzatába sorolok, csak erős fenntartásokkal tekinthető poziti
vistának, a „neo” jelző sem adja vissza azokat a lényegesen eltérő vonásokat, amelyek 
ezt a 30-as években fellépő irányzatot s főleg Hajnal felfogását a régi hagyományos 
pozitivizmustól megkülönböztetik. S ami az „újrealizmust”, hosszú időn keresztül iro
dalomelméletünk máig sem igazán tisztázott egyik vezérfogalmát, egy időben a „szo
cialista realizmus” mintegy előképének beállított irányzatot illeti, ennek körvonalai 
nem kevésbé elmosódottak és bizonytalanok. Amint látható, történettudományi és iro
dalmi fogalmakat együtt, egymásra vonatkoztatva emlegetek. Úgy vélem, hogy azokat 
a problémákat, amelyeket Hajnal István és tanítványai a maguk módján felvetettek, 
a korabeli irodalom területén is megtaláljuk. Nem mintha az irodalmi esszéisták és 
kritikusok fogalmai tisztázottabbak lettek volna, mint a történészekéi, de felidézésük 
a tudomány számára is termékeny lehet.

A bizonytalanság rögtön megmutatkozik, amikor az elméleti fogalmakat vagy be
sorolásokat konkrét irodalmi művekre akarjuk alkalmazni. A magyar prózairodalom 
realista áramlata kétségtelenül uralkodó maradt az első világháború után is. De a 30-as 
évek újrealizmusához talán elsősorban azok az írások sorolhatók, amelyek érzékelte
tik, hogy szerzőik átélték az első világháború utáni modern irodalmi irányzatok ha
tásait, ám később mintegy visszakanyarodtak a realista ábrázoláshoz. Ilyennek tekint
hető az egykor avantgardista Márai vagy Illyés Gyula pályája, aki a 30-as években a
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Puszták NÉpÉ-t, majd a Hunok Párisban-í írta. Még jellegzetesebb visszafordulást 
tükröz Déry Tibor útja: a Pesti FELHŐJÁTÉK szürrealizmusa után a 30-as években A 
BEFEJEZETLEN MONDAT-on dolgozott; s bár nem alaptalanul utalnak ez utóbbi „prous- 
tias” stiláris vonásaira, ezek a hatások nem érintik a regény realista alapszövetét. Ide 
sorolható Nagy Lajos Budapest NAGYKÁVÉHÁz-a is, noha vagy inkább éppen mert 
egy realista regényben alkalmazza azt a montázstechnikát, amelyet Dos Passosnál mo
dern újításként oly jellemzőnek találunk.

Másfelől viszont a 30-as, 40-es években tanúi lehetünk a magyar prózairodalom 
modernizálódásának, a hagyományos magyar realizmustól való eltávolodásának is. A 
fiatalok újra felfedezik a magyar regény nagy modernjeit: Krúdyt, Kosztolányit, Füst 
Milánt s természetesen az európai moderneket. S itt nemcsak a magyar irodalmi mo
dernizmus egyik jelentős művére, Füst Milán ez időből származó A FELESÉGEM TÖR- 
TÉNETÉ-re, Kosztolányi utolsó novelláskötetére vagy Szentkuthyra kell gondolnunk, 
hanem Németh László ISZONYÁ-ra, a Füst Milánhoz visszanyúló Gelléri Andor Endre 
„tündén realizmusá”-ra, ahol a realizmus voltaképpen szürrealizmust jelent, s az ún. 
„harmadik nemzedék” több írójára -  Rónay Györgyre, Jékelyre -  is. De egyelőre tér
jünk vissza a történetíráshoz.

A magyar historiográfia történetét, az első világháborútól 1944-ig, végigkísérte a 
küzdelem a történetírás új s azt főleg 1919 után szinte forradalmasító szellemtörténeti 
irányzatával szemben. Hogy a Magyarországon 1919 után jelentkező szellemtörténe
tet a hazai történészek-irodalomtörténészek és filozófusok hogyan adaptálták, annak 
csak két sajátosságát emelem ki. Az egyik: a szellemtörténet meghonosítása magán 
viselte a magyar filozófiai és történetelméleti gondolkodás elmaradottságát; néhány 
„radikális” szellemtörténészt (Thienemann Tivadart, a 20-as években Szerb Antalt, 
Zolnai Bélát, a szellemtörténet lényegét mélyen értő Prohászka Lajost) kivéve, az új 
irányzatot többnyire csupán részlegesen vagy részben félreértve (a hagyományos tör
ténetfelfogást az „eszmetörténettel” párosítva) adaptálták. A másik sajátosság: a szel
lemtörténet, mint ismeretes, a maga eredeti diltheyi formájában formálisan elutasí
totta a történetírás és a filozófia (az idealista metafizika) szoros kapcsolatát (hogy rej
tettebb formában persze visszacsempéssze e kapcsolatot), az 1919 utáni magyar szel
lemtörténet viszont -  ahogyan azt például az 1921-ben indult Minerva című szellem- 
történeti folyóirat is bizonyította -  a liberalizmussal, a radikalizmussal, sőt a materia
lizmussal azonosított pozitivizmussal és egysíkú racionalizmussal viaskodva, minde
nekelőtt az új irányzat filozófiai idealizmusát emelte ki.

A szellemtörténet hazai bírálata a 30-as évekig részben a régi pozitivizmus (gyakran 
a pozitivizmussal azonosított faktológia) vagy az akadémiai konzervativizmus, más 
esetben az európai humanista értékvédelem jegyében állt. Gondolunk itt olyan tudó
sokra, mint a pozitivista alapállását megőrző Hornyánszky Gyula klasszika-filológus; 
a gazdaság- és művelődéstörténész Domanovszky Sándor vagy akár a szellemtörténet 
„túlzásait” elvető, a Minervával a 20-as években szakító Horváth János. S gondolunk 
mindenekelőtt a pozitivistának persze egyáltalán nem tekinthető Babitsra; a nagy köl
tő az 1931-ben általa kezdeményezett szellemtörténeti vitában nemcsak azért bírálta 
a szellemtörténetet, mert az a végletes relativizmus talaján áll, s ily módon a „veszedel
mes világnézet” egyik modern válfaja, hanem mert szerinte az új irányzat végeredmény
ben egyoldalú szociologizmust hirdet, a különböző korok szellemiségére visszavezet
hető átlagos jelenségek alá rendeli, s így háttérbe szorítja a „korszellembe” gyakran nem
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illő, azt megelőző vagy meghaladó, újat teremtő alkotók s a szellemtörténészek által 
mellőzött esztétikai (vagy morális) érték szerepét.

Hajnal István és tanítványi köre korszerű felfogással fordult szembe látszólag csak 
a magyar szellemtörténet túlzásaival, de valójában a szellemtörténet egész felfogásá
val. Az indítást maga Hajnal István adta meg, aki már a 30-as évek közepetájt, az EGYE
TEMES T örténet újkori kötetében jelezte, s később több tanulmányban elméletileg 
is kifejtette, hogy bár a szellemtörténet sok pozitív eredményt -  elsősorban szintetikus 
látásmódot -  hozott a történetírásban, itt az ideje szakítani a történetírás és a magyar 
szellemtörténészek által előtérbe állított filozófia szoros kapcsolatával. Hajnal, aki Do- 
manovszky-tanítvány volt, s a német elméleti szociológia -  Wiese, A. Weber és főleg 
Max Weber -  felfogását, valamint a német szellemtudomány -  elsősorban Hans Freyer 
-  „szellemi objektiváció” tanát mindinkább a francia szociológia, Comte és Durkheim 
realizmusra törekvő felfogásával korrigálta, s aki mint írásbeliségtörténész elsősorban 
a középkorból az újkorba való átmenet problémáival foglalkozott, aktuális feladatként 
a történetírás és a szociológia kapcsolatának megerősítését emelte ki. „Társadalmias” 
történetszemléletre van szükség, mondotta, „hiszen a szellemtörténet irreális légiessége 
mindinkább nyilvánvalóvá lesz, s a népi történelem [ez Mályusz Elemér népiségtörténeti 
iskoláját jelentette] szempontjai sem alkalmasak átfogó történelmi magyarázatra". A szellem- 
tudomány éppen magát a „társadalmasodást” nem tudja követni. Mert nem valamiféle 
önmagában ható vélt szellemiség munkája alakítja összefüggően az emberi élet min
den területét. A szellemtörténet nem ad választ arra, hogy hogyan, milyen hatásokra 
megy végbe a „korszellemek”, az egyes korokra jellemző, állítólag minden területet a 
maguk képére formáló, egységes „világnézetek” változása, átalakulása. Szemben a régi 
pozitivizmussal s a szellemtörténettel, „a mi felfogásunk szerint a társadalmi szerkezetiség- 
nek [vagyis nem a szellemtudományra jellemző elvont típusoknak, Dilthey szellemi 
típusainak vagy az E. Spranger LEBENSFORMEN-jében felvázolt életformatípusoknak, 
hanem eleven és bonyolult társadalmi struktúráknak] összefüggő üzemies működésében 
való rekonstruálása az egyedüli mód arra, hogy a fejlődést és az azt megélő és mozgató emberi 
életet megismerjük”. Újfajta társadalomtörténetről van szó, melynek vezérfogalmai a 
szokásszerűség, az intézményesülés, a szakszerűség, az üzemiesség. Ezek a fogalmak, 
illetve ezek mélyebb vagy felszínesebb megléte a társadalmi struktúrák különböző vál
fajait, a társadalomfejlődés sajátos alakzatait hozza létre, melyek két szélső típusa egy
felől a szövetkezésszerű struktúra, mely a társadalmasodás felszínesebb formáját testesíti 
meg (itt példaként Hajnal a régi ázsiai nomád birodalmakra utal), másfelől az admi
nisztratív társadalomszerveződés, a mélyebb, az emberi élet szélesebb tartományait 
átható s ezért tartósabb struktúra. Hajnal egyetemes történetében és más tanulmá
nyaiban éppen ezt az európai fejlődésre is jellemző, általa adminisztratívnak nevezett, 
vagyis mélyen „megmunkált”, szakszerűsödött és intézményesült társadalomszervező
dést mutatta ki a középkori hűbériség bonyolult szerkezetében, s azt, hogy a benne 
működő „aprómunka” hogyan vezetett az újkori fejlődéshez.

Ne kövessük tovább Hajnal István koncepcióját, ne foglalkozzunk nézetei kultúr
kritikai vonatkozásaival (amiveljobban kimutathatnánk, hogy itt nem a régi pozitivista 
szemléletmód egyszerű felújításáról volt szó, hanem az azóta fölmerült újabb elméleti 
gondolatok átéléséről is), hanem inkább azzal a vitával, amely nézetei nyomán a 30-as 
évek végétől bontakozott ki szellemtörténészek és Hajnal István, valamint a magukat 
gyakran immár nyíltan neopozitivistának nevező tanítványai, a korán elhunyt, tehet
séges középkortörténészek, Istványi Géza, Guoth Kálmán és mások között. Nyilván
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való, hogy ezek a viták abba a visszahatás-sorozatba illeszkedtek, amelyek a fasizmu
sokban megnyilatkozó szélsőséges antiintellektualizmussal szemben fokozottabban 
igényelték a realitások számbavételét, egy értékőrző szellemi magatartás fogódzóit ke
resték. A magyar neopozitivisták jelentkezése és vitái egybeestek az európai filozófiai 
neopozitivizmus megerősödésével; az irányzat az empirikus igazolhatóságban látta a 
tudományos igazságok kritériumát s a metafizikai állításoktól való elválaszthatóságát. 
Kari Popper éppen a 30-as évek közepén fogott hozzá nagy munkájához (A HISTORI- 
CIZMUS NYOMORÚSÁGA), mely éles harcban a szellemtudományos és a praxisfilozófiai, 
így a marxista vagy marxizáló áramlatokkal, a tény- és tárgyszerű kritikában jelölte 
meg a tudományos tevékenység ellenőrizhetőségét. A Hajnal-gondolatok analógiát 
mutatnak a korszak persze jóval nagyobb szabású francia történettudományi irány
zatával, az ún. Anwate-iskolával is, a várostörténész Henri Pirenne, Marc Bloch, Lu- 
cien Fevbre és mások gazdaság-, technika- és társadalomtörténeti munkásságával.

Az említett hazai vitából csak a „neopozitivisták” legjellegzetesebb megállapításaira 
szorítkozom. A nyílt vitát elindító Istványi Géza, figyelemre méltó módon SZEL
LEMTÖRTÉNET, NEOPOZITIVIZMUS, ÚJ TÖRTÉNELMI REALIZMUS címmel írt cikket 
1938-ban a Protestáns Szemlében, abban a folyóiratban, mely az érdekes -  és mindmáig 
kellő figyelemre nem méltatott -  vita fő fóruma lett. Istványi kifejtette, hogy a szinte
tikus történelmi látásmód kialakulását elősegítő szellemtörténet joggal lépett fel a sa
játosan „száraz és terméketlen" magyar pozitivizmus ellen, az idealizmus és a spiritualiz
musjelszavával, s azóta a tudományos életben vezető szerepre tett szert. A szintetikus 
látásmódot a fiatalok is meg akarják őrizni, de a pozitivizmusban nem látnak már 
olyan sátáni ellenséget, mint elődeik. Az ő új szemléletük -  írta Istványi -  elkerüli azt 
a törekvést, hogy minden jelenséget egy-egy kor egységes világnézetére vezessen visz- 
sza, a jelenségek értékmotívumokra való vonatkoztatását [tehát H. Freyer, E. Spran- 
ger felfogását] is, helyteleníti, hogy a történelem „alaptudománya az idealista filozófia 
legyen”, elkerüli az egyoldalúan művelt eszmetörténetet. „Az általános társadalmi helyzet 
is a szellemtörténet ellen szól — írta Istványi. -  A konkrétumokat kerülő, absztraháló, bizonyos 
szempontból relativista történetszemlélet ideje lejárt. A legújabban fölmerülő súlyos problémák 
idején biztos, reális eredményekre van szüksége a társadalomnak." Hogy Istványi mit értett 
a legújabban fölmerülő súlyos problémákon, arra a náci szellemű történeti munkákról 
írt éles bírálatai vetettek fényt. A nyílt szakítást -  folytatta -  Hajnal István történetírása 
jelentette, az ő szemlélete „a realista francia és angolszász történetírókéhoz áll közelebb... Ami
óta a német történetírás lehanyatlásával újból a nyugati, a francia és angol historiográfia veszi 
át lassan nálunk is a vezetést, egyre több hatása van a fiatalokra... ”. Az új szemlélet elsősorban 
szociológiai megalapozásra tart igényt.

Egy másik -  Joó Tibort bíráló -  vitacikkében Istványi újra azt hangsúlyozta, hogy 
a történetírás mégiscsak elsősorban empirikus tudomány, s „az új irányzat eltérését a 
szellemtörténettől a legjobban Hajnal Istvánon lehet lemérni”. „Nem azt kell kutatni, hogy milyen 
szellem mozgat egyeseket, hanem hogy milyen szellem kifejlődésére van alkalom. ” A szellem „nem 
primer, hanem a társadalmi viszonyok következménye”. Az új irányzat a kapitalista fejlődés 
kialakulása motívumát nem a kapitalista szellemben, nem is Max Weber „protestáns 
szellemében” keresi, hanem „természetes módon a középkor apró tömegmunkájára mutat rá”. 
A technika fejlődésében sem egy idea objektiválódását látja, hanem az öntudatlanul 
elmélyülő, lassú, szakszerű munka eredményét. Később Guoth Kálmán egy magyar 
kora középkori téma, SZENT ISTVÁN INTELMEI kapcsán bírálta hasonló szellemben a
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szellemtörténet képviselőit, akiknek kezén a szövegfilológia egyenesen „szellemfiloló
gia” lesz, szubjektivizmus, a tények önkényes kezelése.

Az „új történelmi realizmus” híveiként más, az irodalomhoz közelebb álló fiatalok -  
Bikácsi László, Szenczei László -  is jelentkeztek, s bekapcsolódtak a vitába. Bikácsi -  
ugyancsak a Protestáns Szemlében -  az új történeti irányzatot összekapcsolta a fiatalok 
szociográfiai-szociológiai érdeklődésével is, mondván: szemben a korábbi nemzedék
kel, a fiatalok „erőteljes szociológiai vértezetben” állnak. Szenczei az Erdélyi Helikonban az 
új irányzat filozófiai megalapozását sürgette: „Nem elég, ha az új történelmi realizmus meg
veti a lábát a szociológia talaján, biztosítani kell a hátát a metafizika, a filozófiai idealizmus 
támadásaival szemben... az új történelmi realizmusnak erős ismeretkritikai hátvédre van szük
sége, ha a szellemtörténettel, illetve a szellemtörténet mögött meghúzódó dogmatikus idealizmussal 
szemben meg akarja állni a sarat. ” S őket említve, még nem szóltunk a két fő vitapartner 
-  igaz: csupán levelezésükben követhető -  vitájáról: Szekfü és Hajnal István ellenté
téről. A 30-as évek második felében az egyébként sohasem radikális szellemtörténész 
Szekfü valójában eltávolodóban volt a szellemtörténettől, de továbbra is kiállt a szel
lemtörténet mellett. De hogy -  korábbi művei s néhány fiatalabb híve és tanítványa 
védelmén túl -  mire használta a szellemtörténetet, azt a legjobban nemzetkaraktero- 
lógiai vagy általában a nemzettudat kritériumait elemző írásai mutatják: a nemzettu
dat ismérveit szellemi vonásokban jelölte meg, szemben Mályusz Elemér és mások (így 
Németh László) felfogásával, akiknek „népiségtörténete”, illetve nemzetfelfogása az et
nikai nacionalizmus felé hajlott.

A Szekfü-Hajnal vita odáig is elment, hogy Szekfü -  mondanunk sem kell: indo
kolatlanul -  egyenesen történelmi materializmussal vádolta Hajnalt: aki olyat ír, hogy 
a szellemtörténetben „a lelki motívumok légies bizonytalansága” uralkodik (ez idézet volt 
Hajnal 1939-ben közzétett nagy tanulmányából, melyben a történész teljes összefüg
gésében fejtette ki álláspontját), az a történelmi materializmushoz áll közel. A két nagy 
történész csak később, a háború vége felé közeledett egymáshoz.

Ezeket a történészáramlatokat és vitákat nem azért idéztük fel, ha csupán nagy vo
násokban is, mintha valamelyik álláspont mellett akartunk volna kiállni. Egy kevéssé 
ismert irányzatot és vitát ismertettünk, elsősorban azért, mert hatása nem maradt meg 
a szaktörténetírás szőkébb keretei között, hanem tetten érhető a 30-as és a 40-es há
borús évek más szellemi területein is. Hajnal István és köre „történelmi realizmusa ”, „neo- 
pozitivizmusa” kimutatható (ahogy erre elsőnek a szociológus Kemény István hívta fel 
a figyelmet) a késői 30-as évek szociográfiai-szociológiai irányzatában, természetesen 
elsősorban a tudományos szempontból kétségtelenül legjelentősebb „népies”, Erdei 
Ferenc munkáiban, akire Hajnal munkássága közismerten erős közvetlen hatást gya
korolt, de abban a tendenciában is, mely az irodalmias szociográfiát a 30-as évek má
sodik felétől a „tudományosodás" felé terelte. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ebből 
a szociológiával való kapcsolatot szorgalmazó történelmi irányzatból az új faluvizsgáló 
nemzedék több ösztönzést merített, mint a román Gusti sokat emlegetett, de konkré
tan soha ki nem mutatott falumonográfiai módszeréből. Annál is inkább, mert Haj
nalon és tanítványain kívül bizonyos fokig hasonló úton haladt az Erdeire, de rajta 
túl a Szegedi Fiatalokra általában jelentős hatást gyakorló Horváth Barna, a szegedi 
egyetem jogelméleti professzora, aki -  erősen angolszász hatásra -  a jogelméletet a 
jogszociológia felé tágította. S a „neopozitivista” Hajnal-gondolatok hatása szinte kéz
zelfoghatóan kimutatható a korabeli irodalmi életnek, azt mondhatjuk, a centrumá
ban, elsősorban Halász Gábor regényelméleti fejtegetéseiben, az ő regényideáljában.
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Hogy Halász Gábor ezeket a történészvitákat régóta nyomon követte, az több adat
tal is bizonyítható. PORTRÉ és TABLÓ című 1942-es írása, melyre még részletesebben 
visszatérek, konkrétan utal arra, hogy már az 1930-as évek eleji szellemtörténeti vitá
val (ez a vita, mint ismeretes, A TÖRTÉNETÍRÁS ÚJ ÚTJAI című, Hóman Bálint szer
kesztette s Babitsot is szólásra késztető tanulmánykötet körül zajlott le) alaposan fog
lalkozott. Mint a Protestáns Szemle rendszeres cikkírója és belső embere, ismerte -  is
mernie kellett -  az 1938-ban kibontakozott, majd újra és újra fellángoló vitákat is.

Egyáltalán nem paradoxon, hogy Halászt a szellemtörténet (általában az ún. német 
szellemtudomány) elvetésére nem valamiféle ideológiai radikalizmus, hanem mélyen 
konzervatív tradicionalizmusa ösztönözte, tradicionalizmus, melytől más formában 
persze Hajnal István se volt mentes. Ez a tradicionalizmus és a modern irodalmi je 
lenségek nyomon követése egyáltalán nem állt ellentétben egymással: századunkban 
a modern művészet és irodalom sokat merített a neokonzervativizmus eszmeköréből, 
a modern francia költészettől vagy akár Prousttól T. S. Eliotig. Halásznak már 1929-es 
írása Az ÚJABB REGÉNYRŐL, élesen antiromantikus szellemben, a naturalizmustól való 
eltávolodást s egy újfajta realizmus jelentkezését emelte ki, mondván: „A modem regény 
útja magasabb rendű és főleg művészibb realizmus felé vezet, önkéntelenül közelítve így az első 
régebbi típushoz”, a XVII-XVIII. századi francia és angol regényhez, e régi „történés
regény” azon vonását emelve ki, hogy benne az író, hasonlóan a modernekhez, mily 
sokszor lép ki a történetből, elmélkedik magának a regénynek a problémáiról. Ide 
kapcsolható Halász figyelme és lényegében pozitív véleménye a falukutató iroda
lomról s főleg a paraszti népet megszólaltató irodalmi vagy irodalmias dokumenta- 
rizmusról.

BALZAC példája című esszéje persze azt is példázza, hogy Halász realizmusfelfogása 
milyen távol állt a hagyományos realizmustól vagy a szinte egy időben keletkezett, iro
dalmi szempontból konzervatív lukácsi elmélettől; hogy ez az űjrealista eszmény 
mennyire hangsúlyozta a műben megjelenő társadalom bonyolult szövevényességét, 
a regény ábrázolásmódjában pedig a groteszket, a túlzás végletességeit, a regényháttér 
kísérteties vonásait. A moralista hagyomány -  írta -  az új, XIX. században „társada
lomlátássá bővült, organikus szemléletté... Balzacban is [akinek kezére jártak a hallatlanul 
mozgalmas társadalmi átalakulások] egy régi fajtájú moralista egyesül az újfajta szocioló
gussal. .. A realizmus ott kezdődik, ahol a társadalom lesz a regényhős, sorsok formálója, kalandok 
termelője, képzeletnek és kutatásnak egyformán ösztönzője”.

De „neopozitivista” történefelfogás és újrealista igények kapcsolatát a legkézzelfog
hatóbban Halász Gábor PORTRÉ ÉS TABLÓ című tanulmánya bizonyítja. Ebben az írás
ban a Hajnal-körnek, illetve -tanítványoknak szinte a szavai is visszacsengenek. Érde
mes erre figyelve újraolvasni Halász Gábor tanulmányát. Bevezetésül Halász arra 
utalt, hogy a pozitivisták és szellemtörténészek harmincas évek eleji „szektaharca” ide
jén  ő „a két szélsőség között a kritikus középutas módján a mindkettőtől elhanyagolt egyéni mód
szer, az arcképfestés mellett emelt szót". De azóta -  folytatta Halász -  az arc kevésbé érdekli 
őt, mint a környezet, a háttér, az apró jellemző tények (, ,petitsfaits significatifs” -  ezt a 
kifejezést a Hajnal-tanítványok is gyakran emlegették), „kevésbé a belső dráma, mint a 
külső helyzet, kevésbé az egyén önmagában, mint viszonyában azzal a bonyolult szövevénnyel, 
aminek a neve: társadalom ”. „A szellemtörténet éppen ezt az áldott sokféleséget szürkíti el, amikor 
látszólagos rendszerezésével nyúl hozzájuk”, elszürkíti az anyag szerves életerejét, „a tények 
meleg csírázását...”. Halász cikkében közvetlenül is utalt a történetírásra: „Az irodalmi 
kritikus, mint a természettudós vagy a történész, elfogódottan ismeri fe l újból az élet iszonyú tér-
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mékenységét”, s ő is empíriát követel. „A szellemtörténet a barokkon és a romantikán próbálta 
ki a legnagyobb sikerrel erejét... Az új- vagy neopozitivizmus (nomina sunt odiosa) a középkor, 
a humanisták, reformátorok, a realizmus időszakában érzi jól magát, dzsungelszázadokban, ir
datlan társadalmi problémák között, a művek televényén, az eszmék árvizében. ” Régebben ő a 
portré mestereként Saint-Beuve-öt emlegette. Most, amikor a valóság közbeszólására 
a regény megkezdte „új, reális életét”, Taine-re hívja fel a figyelmet.

Mindez világossá teszi azt a körülményt, amit irodalomtörténetünk és memoár
irodalmunk gyakran nem eléggé egyértelműen világít meg, még Vas István kitűnő 
Mért VIJJOG A saskeselyű?-je  sem: Halász Gábornak az új, ún. „harmadik nemze
dék” költői és írói felett gyakorolt kritikái -  legalábbis már a 30-as évek végétől -  iga
zából nem a merész újítást, az „ablaktörést” hiányolták a fiataloknál, hanem ellenkező
leg: realizmusukat látta túl satnyának, magyar „ködlovagokon” (vagyis Krúdyn), angol 
virtuózokon, francia zsonglőrökön nevelkedettnek. Az Ezüstkor című folyóiratot bírál
va, Rónay Györgyről, Jékelyről, Thurzó Gáborról szólva, 1943-ban ezt így fejezte ki: 
a fiatalok „visszavágynak a játékosságba, melyet ma már az idősebbek is levetni szeretnének, 
prózájuk nem érezteti az »új rettegéséket«, a mai regény valóságát... álmodozva hoznák meg a 
realizmust, lágy, ködös hangulatokból gyúrnák a csont-, izomembereket”.

Halász Gábor statikus, dogmatikus realizmusigényével szemben Szerb Antal egé
szen más felfogást vallott. Joggal tekinthetjük őt lényegében az európai modernizmus 
esszéistájának, még ha a 30-as évek végétől ő is -  de ő kényszerűen -  elfogadta, hogy 
átmenetileg a 20-as évek irodalmára jellemző kísérletezés kora, az avantgardizmus, s 
a részben belőle kiágazó új irodalmi modernizmus ideje, ha nem is já rt le, de felfüg
gesztődött. Az ő -  nevezzük így -  újromantikus felfogása, mely korábban a szellem- 
történetet, majd Kerényi vallástörténetét mint sajátos avantgardista modernizmuso
kat élte át, távol állt Halász tradicionalista racionalizmusától, távolabb Halász Gábor 
egész regényfelfogásától is, mint ahogy azt gyakran beállítják, s szinte ikerpárt farag
nak belőlük. (Ez persze nem vonatkozik az olyan elmélyült kutatóra, mint Poszler 
György, aki még amikor együtt tárgyalta is őket, tudatában volt eltérő felfogásuknak.) 
Szerb sokkal nyitottabb volt minden újítás iránt -  ebben Hamvas Bélához állt köze
lebb. Kimutatható ez, hogy a klasszicizmust is érintsük, Halász és Szerb egész antik
vitásfelfogásában: amíg ebben a kérdésben Halász többé-kevésbé Babitshoz állt köze
lebb, Szerb itt is „újromantikus” volt, nemhiába volt barátja (persze az ironikus kritikát 
soha föl nem adó eszmetársa) Kerényi Károlynak és Honti Jánosnak. Jól érzékelhető 
ez a 30-as évek közepének Horatius-vitájában is, melyben egy újromantikus vátesz 
költőképe csapott össze Halászéknak a kiegyensúlyozott, „polgárias” Horatiust hang
súlyozó interpretációjával. A Kerényi Károly tudományos tevékenységéről 1941 őszén 
kirobbant vitában Szerb Kerényi fő védelmezője volt -  Halász, a hiteles visszaemléke- 
zők szerint, élesen Kerényi ellen foglalt állást.

Regényfelfogásukban a különbségek jól követhetők. Szerb a HÉTKÖZNAPOK ÉS CSO- 
DÁK-ban realizmus és romantika váltógazdaságát írta le, s szíve a romantikához von
zotta. A realizmus korszakai után a romantika mindig visszaköveteli jogait -  hangoz
tatta. Nem véletlen, hogy magyar irodalomtörténetében a legkidolgozottabb, legme
legebb hangon ábrázolt korszakok a preromantika és a magyar romantika korszakai. 
„Sajnos — írta a HÉTKÖZNAPOK ÉS CSODÁK-ban -  elméletünk szempontjából sajnos —, para
doxon, hogy a XIX. század nagy regényeit nem a csodaváró romantika hozta létre, hanem az 
ellene való realista reakció... A csoda, a romantika a század közepén elveszti az ütközetet." A 
XX. század regényeinek, a háború után, „legfontosabb vonásuk az, hogy megint a csoda
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lép előtérbe, átveszi eredeti, őt megillető helyét”. Az új regény: szabadságharc -  hirdette. S 
ezen az sem változtat, hogy a nyugati, a Rajnán túli regény jobban átengedheti magát 
a csodának -  a mi interpretációnkban: a modernizmusnak - , mint a kelet-európai, 
ahol a regény még a „valóságot”, a „tragikus valóságot” ábrázolja.

Szerb lényegében nem tágított ettől a felfogásától a későbbi években sem. Ez 
összefüggött tudomány és művészet kapcsolatáról vallott, a szellemtudományos gon
dolkodásra jellemző nézeteivel is. „Varrnakjelenségek, amelyek túlságosan komplikáltak és 
túlságosan finoman árnyaltak ahhoz, hogy a tudomány megközelíthesse őket -  oly síkosak és kes
kenyek, hogy nem akadnak fenn az ésszerű megismerés hálójában. Ezeket a jelenségeket csak a 
művészet tudja tudatosítani... ” 1938-as megrázó önvallomásában, a Könyvek és ifjúság 
ELÉGlÁjÁ-ban, szomorú nosztalgiával regisztrálja a kísérletező újítások, az avantgarde 
modernizmus lehanyatlását, belátja ennek szükségszerűségét, de nem tudja megállni, 
hogy végül ki ne mondja: az új nemzedéket ő nem azért bírálja, mert nem eléggé 
realista, hanem mert „egyáltalán nem akar úgy viselkedni, mint egy új nemzedékhez illik. Nem 
hisz semmiféle izmusban, amire mi öregesen legyinthetnénk, nem rajong senkiért, akiért mi ne 
rajongtunk volna... Páni félelem fog el, éjszaka szívdobogásra ébredek: lehet, hogy a világ tele 
van új kezdésekkel, csak én nem veszem észre?... Nem hihetem... Kedves barátom, ha nem írsz 
nekem rövidesen valami nagyszerű avantgarde mozgalomról, új nyugtalanságról, ami erjedni 
kezd odakint -  mit tudom én, megtanulok perzsául, hogy még egyszer élvezhessem a félig értett 
dolgok egyetlen szépségű igézetét”.

Halász Gábor jól értette ezt a tőle annyira eltérő beállítottságot. 1941-ben Szerb 
Antal világirodalom-történetét recenzeálva -  a művet alig rejtetten élesen bírálva - , a 
saját normatív és a tudományos elemzéshez közelítő esszéizmusával szemben Szerb 
lírai megközelítését emelte ki, s így jellemezte Szerb szemléletét: „Ami kigyújtja [szel
lemét], a titkok, sejtések, szorongó félelmek és csábító halálvágy légköre, szerelem és elmúlás 
együttese, földöntúli világok üzenete... Természetes, hogy a romantika álomvilágában talál végre 
elemére, a nosztalgiák és víziók, a zene és révület szövevényében érzi meg a legösztönösebben a 
nagy költészetet... Ahogy az író a realitás felé közeledik, úgy csökken Szerb érdeklődése és fogé
konysága iránta... A realisták ábrázolásában több nála a fanyalgás, mint a szeretet.”

S Szerbnek ez a Halász által találóan jellemzett szemlélete átlengi a korabeli magyar 
regényirodalomhoz való viszonyát is: az új nemzedék prózájának nosztalgikus, krú- 
dys, „biedermeieres” vonásait ő nem kritizálja, csak regisztrálja. S hogy -  az értékőrzés 
aktuális követelményét persze elfogadva -  Szerb mindvégig kitartott e mellett a nem 
realista eszmény mellett, jól tükrözik szavai, melyeket 1941-ben egy interjúban mon
dott el: „Nagyon hozzáértő emberek szerint egy új realizmus korszaka következik. Mostanában 
különösen amerikai példákra lehet hivatkozni: Steinbeckre vagy Hemingwayre... A húszas évek 
merész kísérletezései után a 30-as és 40-es évek irodalma megint józanabb és szürkébb -  közelebb 
jár a valóság egyszerű ábrázolásához, tehát realisztikusabb. ” S miután Szerb ezt részletezte, 
az interjú készítője megkérdi: „Ez kétségtelen jele a fejlődésnek?” -  Szerb válasza: „Nem 
vagyok benne biztos, hogy ez csakugyan fejlődés-e... Lehet, hogy csak a fáradtság jele mindez, 
lehet, hogy nyugodalmasabb időkben az irodalom megint nyugtalanabb lesz, és visszatérnek a 
félbehagyott kísérletekhez... Korunkban a Vart pour Vart elve csakugyan nem időszerű -  ezt a 
luxust most nem engedhetjük meg magunknak. De nagyon helytelen volna ebből arra következ
tetni, hogy a művészetben a merész újítások kora véglegesen lejárt... Bízom abban, hogy meg 
fogok érni új izmusokat, új iskolákat... Nincs sok bizalmam... az olyan dolgokban... amelyeket 
mindenki könnyen megért... A nagy művészet eleinte mindig a keveseknek szól -  mert természeté
től fogva arisztokratikus.”
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Kanyarodjunk vissza a történetíráshoz, Hajnalék „neopozitivizmusához” és a szel
lemtörténethez. Mindkét irányzat egyaránt termékenyítőén hatott a történetírásra. S 
miközben egymással vitatkoztak, egyvalamit nem vettek észre: azt, ami közös volt ben
nük. A tudomány -  és más síkon az irodalom -  korokon átívelő nagy problémája egyén 
és társadalom, individuum és kollektívum egymáshoz való viszonya volt és maradt 
napjainkban is. Mindkét irányzat lényegében véve kollektivista volt, egyén és társa
dalom viszonyában mindkettő az utóbbira, a kollektívumra helyezte a súlyt. A neopo- 
zitivisták a szociológiával kötött házassággal nyíltan hangoztatták ezt, a „szervesen”, a 
mindennapi „aprómunka” révén automatikusan zajló társadalmi folyamatra figyel
tek, nem foglalkoztak az egyén autonómiájának lehetőségeivel és korlátáival.

A szellemtörténet rejtettebben dolgozott. De nem volt-e több szempontból igaza 
Babitsnak, amikor a szellemtörténet szociologizmusáról beszélt, amikor -  újító szere
püket, a történelmi folyamatokat szintetizálni képes (s igaz: egyúttal a sematizálás ve
szélyét is kihívó) teljesítményüket elismerve -  a magyar szellemtörténészekről azt írta, 
hogy módszerük „nagyon segíti az irodalom kollektív folyamának megfigyelését: az egyéni je
lenségekre azonban már sokkal bajosabban alkalmazható”. És másutt: „A történetíró legjobban 
tudja, hogy az ember mily törékeny nádszál a kor hatalmas szellőivel szemben, s mit törődik ő és 
a történelem a széttört nádszálakkal. Ennek a történetírásnak könnyen a legsivárabb tanulsága 
lehet: a meghajolás a kollektivitás szelleme előtt, minden egyéni gondolat érzéketlensége, a kol
lektivitás szellemétől független morál és esztétika tagadása. Csupa oly konklúzió, amit kollektív 
és relativista szellemű korunk bizonnyal nagy készséggel elfogad. ” Más módon, modernebb 
hajlamaival valami hasonlót érzett meg Szerb Antal is, s Az UDVARI EMBER egykori 
írója talán ezért beszélt a szellemtörténetről 1938-ban úgy, mint egy régebbi „újdon
ságról”, melyet már maga mögött hagyott. 1942-ben, Rónay György FÁK ÉS GYÜ
MÖLCSÖK című regényéről írta, hogy szerzője „csak egy életérzést akar kifejezni... amely 
nagyon közel áll az impresszionisták hangulat- és pillanatművészetéhez, de valahogy tompább, 
reménytelenebb, metafizikaibb. Azi az életérzést, hogy élünk, de nem vagyunk... az a valami, 
ami az elsuhanó tudattartalmakat közös nevezőre hozná, az Én, nagyon bizonytalan dolog”. És 
mintha Babitsot folytatná, ezt írja: „A folyó visszatükrözi a part menti fákat és gyümölcsöket, 
de vajon van-e maga a folyó ? Hiszen elfolyik... ” Ezt az énkereső regényt, melynek szerzője 
„úgy látszik, olyan korba érkezett, amikor felületesnek érez minden közelről ábrázolható realitást”, 
Szerb nem bírálja; a „realitásnak ezt a feloldódását” látja meg több más fiatal írónál is, s 
jelzi, hogy figyeli őket: „nem akarok elébük vágni”. Mielőtt végképp elsötétült körülötte 
a világ, az „új” lázas kutatásában Szerb az egyén autonómiájának lehetőségeit kereste 
egy olyan korban, amikor ezek a lehetőségek végletesen beszűkültek. Nem akarta 
ugyan kivonni magát a Hajnalék hirdette „társadalmiasulás”, sem a szellemtörténet ál
tal vallott „korszellem" hatása alól, de emellett más fogódzót is keresett -  ennek a fogó
dzónak a magány lett a neve.


