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MIKÓ KRISZTINA: HALÁSZ GÁBOR 
Budapest, Balassi Kiadó, 1995, 238 1. 

Józan ésszel alig hihető, hogy Halász 
Gábor halálát követően fél évszázadra 
volt szükség, hogy megszülethessen 
az életművét feldolgozó első monográ
fia. Bárhogy szépítjük is a dolgot, a vele 
foglalkozó szakirodalom meglehető
sen szegényes. Ennek okai bizonyára 
messzire vezetnek: a kedvezőtlen politi
kai klímától kezdve egészen odáig, 
hogy Halász életművével csak egy hoz
zá közel hasonlóan tágas szellemiségű 
kutató képes megbirkózni, aki a szaktu-
dósi erények mellett művészi fogékony
sággal és nagyfokú interpretációs kész
séggel bír. Ebből a szempontból Mikó 
Krisztina jól látja feladatát, amikor elöl
járóban arról ír, hogy nem csupán a mo
nográfia hősének a munkásságát szük
séges feltérképeznie, hanem azt a mű
veltségbeli hátteret is, amely Halász ki
terjedt olvasottságából és tudományos 
felkészültségéből rajzolódik ki. 

A monográfia éppen azért okoz ko
moly csalódást, mert tárgyához képest 
méltatlanul rossz stílusban és szerény 
interpretációs készséggel van megírva. 
Az életmű erősen teoretikus színezete 
miatt különösen szembeötlő, hogy a 
szerző nem látszik tudomást venni az 
irodalomtörténet-írás elméletének el
múlt fél évszázados teljesítményéről. 
Mi több, a szellemtörténeti hagyomány 
tárgyszerű felidézésén túlmenőleg a 
monográfus bizonytalannak mutatko
zik a Halásztól sem mindig jól megol
dott eszmetörténeti kérdések mai tudá
sunk szerinti értelmezésében. A munka 
javára ellenvetés nélkül voltaképpen 
csak az írható, hogy a feltárt források 
alapján Halász Gábor életrajzát min-
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Gyula által összeállított bibliográfia 
(Eminescu magyarországi fogadtatása) 
egészíti ki, teszi még teljesebbé. 

Máthé József 

den eddiginél részletesebben doku
mentálja. Az valószínűleg a feltárható 
anyag természetéből fakadt, hogy job
bára csak a pálya kezdetéről és végéről 
lehetett bővebb információkat szerezni. 
Meglepő, sőt meghökkentő Mikó 
Krisztina felfedezése, hogy a felerészt 
zsidó származású gyermeket már szü
letése után néhány nappal megkeresz
telték, s nem úgy áll a dolog, hogy csak 
szülei házasságkötése után, nyolc éves 
korában tért volna át a református hit
re. Ennek a háború alatt különös je
lentőségre vergődött ténynek maga 
Halász sem volt tudatában, jóllehet eb
ben az esetben nem vonatkoztak volna 
rá az 1944-ben hatályos antiszemita tör
vények. Mindamellett túlzó nagyot
mondás, hogy a fentiek alapján a szer
ző arra következtet: hősének „sorskép
lete" a „keményi regényelméletet" 
mintázza meg. (10.) 

A könyv szerkezete alapvetően line
áris: évről évre követi hősének pályaí
vét. Ez alól kivételt képez egy-egy fon-
tosabb fejezet a monográfia elején és 
végén, amely az esszé műfajával, illet
ve a nemzedéki kérdés vitáival kapcso
latos. A bevezető fejezetben a szerző kí
sérletet tesz az esszé fogalmának körül
határolására, amely azért is nehéz fel
adat, mert többféle esszétípus létezik, 
ám ezek szétválasztására nem alakult 
ki széles körben elfogadott konszen
zus. Azt azonban mégsem fogadhatjuk 
el, hogy a fogalmi tisztázatlanság men
levelet adjon az önkényes kategorizá
lásra. Az ugyanis felettébb kétséges, 
hogy Halász Gábor mellett Szerb Antal, 
Cs. Szabó László és Németh László len-



ne a megtestesítője a korszakot meg
határozó négy „esszévariációnak". 
(21.) Ez a kijelentés még a vonatkozó 
nemzedékre nézve sem igaz (kapásból 
Zolnai Béla, Kerényi Károly és Hamvas 
Béla neve jut az eszembe). De az sem 
igazán érthető, hogy az esszéírás meg
újulása és felvirágzása a két világhábo
rú között miért éppen az „etikumcent-
rikus" jelzőre tarthat igényt. (22.) 

Ugyanakkor a Halász Gábor által 
művelt esszétípus jellemzésében az ed
digi szakirodalom már nagyrészt kielé
gítő eredményre jutott. Mikó Krisztina 
is elfogadja azt a beállítást, hogy a szó
ban forgó esszék - főként módszertani 
igényességük okán - közel álltak az iro
dalomtudományhoz: szerzőjük a maga 
tartózkodó, visszafogottan lírai megkö
zelítésmódját szerencsésen tudta öt
vözni a kutatási eredmények tiszteleté
vel. Ezekből az esszékből az a 
meggyőződés olvasható ki, hogy az 
irodalomtörténész csak akkor láthatja 
el feladatát, ha kritikusként fogadja be 
a műalkotást, s kizárólag a saját legsze
mélyesebb olvasatából következtet az 
irodalmi folyamatra. Ez a ma már talán 
közhelyes, de a maga teljességében 
mégsem magától értetődő vezérelv ad
ja meg Halász nyugtalanító aktualitá
sát. Mégis, ezeket az általánosan elis
mert erényeket a monográfia szerzője 
megtoldja még egy különös elmélettel, 
amely állítólag további felismerésekkel 
kecsegtet. Ennek alátámasztására több 
oldalas lábjegyzetben idézi fel az esszé 
legismertebb teoretikusait, de jobbára 
csak a névsorolvasás szintjén. Egyedül 
T. S. Eliot felfogását (ötleteit?) értelmezi 
át saját használatára, de amit az angol 
költőtől átvesz, az részben magától ér
tetődik, részben pedig zavaros. Az 
ugyanis magától értetődő, hogy a ha
gyományok továbbélését mindenkor a 
„régi és az új összjátéka" teremti meg, 
hiszen a mégoly konzervatív igényű 
kritikus sem tehet mást, mint a maga 
jelenének szempontjai szerint újraalkot

ja a kiválasztott tradíciót. Az esszé 
műfaji definíciója kedvéért Mikó Krisz
tina kiemel egy további passzust Eliot 
szövegéből, ami a „születő új betöré
sét" kaotikus helyzetnek minősítve a 
„rendteremtés" feladatát tulajdonítja a 
„teremtő kritikának". Ha jól hüve
lyezem ki a monográfus szerző okfejté
sét, az esszé reprezentatív formája csak 
abban a kontextusban születhet meg, 
amelyben a szellemi élet válságát úgy 
lehet leírni, mint az „alkotói ideálok hely
cseréjének kaotikus folyamatát". (199.) 
Nos, eltekintve attól, hogy az Eliot-
passzus nem támasztja alá ezt a homá
lyos (sőt, értelmetlen) fogalmazást, s a 
„helycsere" nem feltétlenül „kaotikus fo
lyamat", nincs rendben az „alkotói ideá
lok" szövegbeli elhelyezése sem. (Itt 
ugyanis cselekvő alanyként van téte
lezve!) 

A fentebb idézett mondat sajnos 
nem tekinthető tollhibának, mert újra 
meg újra feltűnik a legkülönfélébb in
terpretációs helyzetekben. így van ez 
A líra halála című, mérföldkőnek számí
tó tanulmány esetében is, amelynek ér
telmezése a monográfia fogyatékossá
gait mintegy esszenciálisán fejezi ki. 
Mint ismeretes, Halász ebben a korai 
tanulmányában a romantika fogalmá
ba gyömöszöli be az általa nem igazán 
kedvelt 19. század legtöbb jelenségét. 
Teszi ezt azért, hogy a klasszicista ízlés 
- egyébként dicséretes - feltámasztását 
kultúrtörténeti érvekkel támaszthassa 
alá. Szerinte a „romantikus élménylíra" 
a maga egyénieskedésében, forradalmi 
igényében és a történelmi haladással 
kapcsolatos illúzióiban a polgári kor
szak egyenes irodalmi kifejeződése. 
Ebből következik, hogy a 19. század 
öröksége - ízléssé kövesedett világné
zete - okolható a jelen szellemi válságá
ért, mert a „megnyilatkozás őrjöngő 
vágya" az európai műveltség alapjait 
kezdte ki. így aztán Halász az egyes 
ember „hipertrófiájával" szemben hir
deti meg a klasszicista ízlés diktálta 
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„egyetlen lehetséges kifejezést", amely
ben a költő tudatosan emel gátat „lelke 
túláradásának". 

Sajnos, Mikó Krisztina nemhogy ér
telmezné, de tisztességesen ismertetni 
sem képes ezt a pálya egészére kiható, 
nevezetes tanulmányt. Persze, itt is el
süti kedvenc fordulatát, hogy Halász 
„esszéírói értékrendjében költői ideá
lok cserélnek helyet egymással". (50.) 
Ha nagyon akarom, a „romantikus" és 
a „klasszicista" fogalmának periodikus 
váltakozását akár be is lehet ide helyet
tesíteni, ám ez csak az elemzés végső 
következtetése lehet. Addig is a mind
végig kifejtetlenül maradt „költői ide
ál" fogalmát lenne célszerű kidolgozni, 
illetve azt, hogyan épülnek egymásra 
az okfejtés elemei stb. Arról nem is be
szélve, hogy Halász nyilvánvaló elfo
gultsága, egész személyiségéből faka
dó indulata érzékeny elemzés után ki
ált, hiszen a kiemelkedő gondolkodók 
tévedései gyakran többet árulnak el 
egy korszakról - s egy szellemi hely
zetről -, mint megannyi átlagos tanul
mány. Halász bizonyára tudta, hogy a 
romantika általa használt fogalma nem 
egészen vág egybe a szaktudomány ál
láspontjával (s a monográfusnak ennél 
többet: az egykori és a jelenlegi kontex
tust is fel kell tudnia idézni). Lényegé
ben ugyanez áll a csak futólag említett, 
de tévedéseiben hasonló karakterű má
sik ide tartozó tanulmányra, amely Az 
Ancien Régime új felfogása címen 1927-
ben jelent meg. 

Mikó Krisztina egyik kedvenc kifeje
zése a „szintézistanulmány", amellyel a 
monográfia hősének kiemelkedni lát
szó írásait jellemzi. Sajátos szólelemé
nye vélhetőleg annyit tesz, mint „fon
tos" vagy „összegző igényű". A kifeje
zésnek számtalan mutánsa is van: 
„nemzedéki szintézistanulmány" (74.), 
„korszakszintézis" (82.) stb. Közeli ro
kona ezeknek a nem kevésbé könnyed 
„századvégtanulmány" (51.) és „ízlés
formaváltás" (61.). De -a „szintézis" 

szóval nemcsak az a baj, hogy éppen 
annyira erőltetett, mint amennyire fe
lesleges, hanem az is, hogy csak a „té
zis" és az „antitézis" fogalmi kontextu
sában van értelme. Halász életműve 
azonban nem erre a rugóra jár. 

Egy recenziónak nem lehet az a fel
adata, hogy a terítéken lévő könyv bí
rálatát egy másik, kívánatosnak tartott 
monográfia előterjesztésével végezze 
el. Mégis, a recenzens folyamatosan azt 
a kísértést érzi, hogy egész fejezetek 
megírására tegyen javaslatot (ami az 
előttünk fekvő monográfiát közvetve is 
minősíti). Mi több, a figyelmes olvasó 
legalább a munka hozzávetőleges értel
mét szeretné kiolvasni a tanulmány 
logikai építkezéséből, szóhasználatá
ból, s a hatalmas anyag elsajátítását az 
arányok finom kijelölésével is tükröző 
szellemi teljesítményből. Sajnos, az ol
vasás előrehaladtával a kritikus jobbára 
csak hiányérzetének növekedéséről 
tud beszámolni. A különféle adatok és 
utalások előszámolásával még nem raj
zolódik ki Halász esszéírói pályaképe. 
A tanulmányok jelentőségét nem tük
rözik a tárgyalásukra fordított terjede
lem arányai, a különböző időben szüle
tett írások vezérmotívumai ritkán 
kerülnek szembesítésre. Semmitmon
dó és közhelyes az Irodalomtörténet és 
kritika (1933) meg a Portré és tabló (1942) 
egyidejű összevetése, pedig erre maga 
az író hívta fel a figyelmet (lásd 37. és 
145.). A két híres tanulmány köré máig 
időszerű könyvet lehetne írni, hiszen 
az irodalomtudomány örök és izgató, 
részben talán megoldhatatlan kérdése
inek egész tárházát zsúfolta bennük 
össze. Az ahistorikus nézőpont szorgal
mazásával Halász például ugyanarra a 
metodológiai problémára reflektál, 
amelyre éppen azokban az években a 
cseh strukturalizmus kínált új megol
dást. (Talán a jeles magyar esszéíró kor
látaira is utal, hogy a szellemtörténeti 
irány sablonos változatainak bírálata 
nyomán nem abba az irányba tájékozó-
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dott, mint a prágai iskola, hanem az 
értekező próza művészi igényű meg
újítása felé.) Azt persze a monográfus 
helyesen látja, hogy a harmincas évek 
elejétől kezdve Halász pályáján elmo
sódnak a műfajhatárok a szaktanul
mány, az esszé és a „teremtő kritika" 
között (66.), de ennek értékeléséhez 
nem rendelkezik szempontokkal. Ab
ban is igaza van, hogy a „portré" és a 
„tabló" nem feltétlenül egymás kizáró 
ellentéte, s az író pályáján egyidejűleg 
is kimutatható, de a két műfaji változat 
összjátékát már kifejtetlenül hagyja. Pe
dig ebben a kettősségben benne rejlik 
Halász szemléletének módosulása a 
háború kezdeti éveiben, amelyet ko
rábban szívesen neveztek „realista for
dulatnak", jóllehet inkább a tények és 
reáliák iránti igény egyszerű kife
jeződését kell látnunk benne. Ne feled
jük, az író esszéista eszményét koráb
ban is a tárgyilagosság, lélektani érzék és 
fegyelmezettség hármas követelménye 
szerint volt szokás értelmezni (s ezek 
empirikus alapjai könnyen belátható-
ak). Az irodalmi arcképfestésről már 
1933-ban így ír: „Sainte-Beuve számára 
a lélek folyton hullámzó víztükör, ahol 
a kis hullámfodrokról jól tudjuk, hogy 
a nagy hullámhoz tartoznak, de nem 
keresünk szimbólumos utalásokat ben
nük, hanem önálló játékukban gyö
nyörködünk. Kis, önálló részletekből 
igazabban derül ki az egyéniség egysé
ge, mint erőszakos értelmezésekből". 
A sokrétűséget és az élet teljességét te
hát korábban is az ábrázolás egyik fő 
követelményének tekintette. A negyve
nes évek elején inkább csak arról van 
szó, hogy eszményeit határozottabban 
látta megvalósulni a realizmus múlt 
századi klasszikusainál, mint saját ko
rának miszticizmusba hajló prózájá
ban. A Balzac példája (1941) című neve
zetes tanulmányában dicséri a tapasz
talatokból fakadó ábrázoló erőt: a 
„részletek hitelességét", a „jellemek, a 
környezetrajz életszerűségét", amely 

határozott mederbe terelte az amúgy 
misztikára fogékony író féktelen szen
vedélyét. Szerinte amit Balzac megfi
gyelt, az „lélekzetfojtóbb" volt, mint 
amit kitalálhatott volna. Mégis, Halász 
esetében nem megyünk sokra a realiz
mus mai értelemben használt (stiláris, 
irányzatos vagy esztétikai) fogalmával. 
Óvatosságra int eredeti megjegyzése: 
„egzaltáció nélkül nincs realizmus". 
Ám mindebből Mikó Krisztina vajmi 
keveset ért. Csupán azt a valószínű, de 
korántsem kielégítő feltételezést ismé
telgeti, hogy a háborús évek brutális 
valósága a közvetlen realitásra figyel
meztette Halászt (s tegyük hozzá: nem
csak őt). A háborús évek kifejezetten a 
józan szkepticizmus irányába tolták el 
a magyar szellemi élet igényesebbik 
felét, s ez a tartózkodó magatartás ki
terjedt az átfogó világértelmezésekre is. 
Ennek dacára a monográfus „új 
regényelméletről" beszél, amely a náci 
barbarizmus árnyékában mértékül 
állítható Európa elé, s ez lenne a „való
ság talajáról kiküzdött stíluseszmény" 
(sic!). Mikót ebben a bornírt megfogal
mazásban az sem zavarja, hogy a ko
rábbi szakirodalom megfontolandó 
utalásokat tartalmaz, amelyek Halász 
„realista fordulatát" az író rezignált ta
nácstalanságával magyarázzák. 

A fenti témakör arra is figyelmeztet, 
hogy átgondolt kritikai apparátus nél
kül a monográfus csak a sötétben ta
pogatózik. A kritikai attitűd hiánya 
egyébként nem méltó Halász Gábor 
szelleméhez sem. Annál is kevésbé, 
mert az elmúlt ötven év tudományos 
eredményei alapján talán meg lehetne 
kockáztatni Halász néhány meglepően 
szigorú bírálatának a felülvizsgálatát. 
A nemzedéki vitákat ugyan bőven tár
gyalja a szerző, s nem is mindig apolo
getikus értelemben, de láthatóan magá
évá teszi hősének erősen túldimenzio
nált felfogását a generációk jelentősé
géről. Tudjuk, persze, hogy ez a túlzás 
az akkori idők politikai lefojtottságából 
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fakadt, s tárgyalása a korszak megérté
séhez elengedhetetlen, ám ugyanakkor 
furcsa és tudománytalan eljárás, hogy a 
szerző nem eleve a kérdésfeltevés hibá
jára mutat rá. Nem az a legnagyobb 
bökkenő, hogy Halász Gábornak igaza 
volt-e Babitscsal, illetve a „harmadik 
nemzedékkel" szemben, hanem az, 
hogy a túlexponált kérdés érdemtele
nül szerepelt a napirend első helyén. 
Ezzel együtt a kritikai értelmezés meg
kívánta volna, hogy Halász elhibázott 
kortársi ítéleteire valamilyen elfogad
ható magyarázat szülessen. 

Mindent egybevetve, Mikó Krisztina 
tárgyismeretét nem áll szándékomban 
kétségbe vonni. Csupán azt, hogy 
Halász Gábor műveinek áttanulmányo
zása (mi több: szeretete) elegendő lenne 

Agárdi Pétert, ahogy új könyve is 
mutatja, alapvetően két, egymáshoz 
olykor rosszul illeszkedő, a magyar tör
ténelemben mégis gyakran összekap
csolódó entitás, az irodalom és a politi
ka érdekli. Ez, valljuk meg, irodalomtu
dományunkban ma nem igazán diva
tos kombináció. Az irodalom (s az iro
dalomértelmezés) önelvűségét, auto
nómiáját félti a politikától, a politika 
pedig a szakszerűtlenség elemét látja a 
politika területén jelentkező iroda
lomban. Nem véletlen tehát, hogy 
Agárdi e kötetének egyik, előzetesen is 
publikált tanulmányát (József Attila és, 
liberális barátai) két recenzens is ne
hezményezte „politikai fölhangjaiért". 
S kétségtelen: Agárdi esszéiben az iro
dalom politikai funkcióinak és vonat
kozásainak analízise igen hangsúlyos; 
ez olykor egyféle, mondjuk így, iroda
lomtörténet-politikai tanulmányt ered
ményez. S érezhető írásaiban bizonyos 
észjárás, mely a kultúrpolitikusok sajá
tos - döntést és politikai magatartást 

egy irodalomtudományi szempontból 
is helytálló monográfia elkészítéséhez. 
A könyvben olvasható stiláris képte
lenségek végeredményben a szerző 
intellektuális felkészületlenségét feje
zik ki. Azt a görcsös igyekezetét, hogy 
nyelvi eszközökkel hidalja át tanulmá
nyának össze nem illeszthető elemeit. 
Egy helyütt olyannyira abszurd ki
fejezés futott a tollára, hogy az olvasó 
a maga józan ítélőképességét teszi pró
bára. Vajon csak én nem érem fel ésszel, 
hogy miben áll a „szellem rangjának 
homogenitása"? (133.) Némi megingás 
után mégis azt javasolnám, maradjunk 
inkább a szellem rangjának tiszteleté
nél. 

Berkes Tamás 

előkészítő - gyakorlatias megközelíté
sével rokonítja. A kvalitásra figyelés, az 
értékrend középpontba állítása, a poli
tika és az irodalom közötti „közvetítés" 
(az irodalom politikai, a politika irodal
mi „korrekciója") erős igénye; ám 
ugyanakkor kevéssé érdekli az iroda
lom puszta önelvűsége. Az Előszó, 
amelyben saját írásait is jellemzi, el is 
ismeri: „Nem hagyományos irodalom
történeti vagy verselemző tanulmá
nyok" az övéi (9.). 

Ez a megközelítési mód, irodalom
történeti szempontból, kétségkívül 
meghatározott „sínen" tartja esszéinek 
horizontját. A könyv egészének azon
ban ez csak az egyik lehetséges olvasa
ta. Agárdi szakirodalmi tájékozottsága 
széleskörű és választott területein nap
rakész, a szöveget és az empirikus ada
tokat messzemenően tiszteli, a lehetsé
ges ellenvéleményeket számbaveszi és 
mérlegeli, a kvalitást (vagy éppen an
nak hiányát) jól érzékeli, tud is, mer is 
gondolkodni (stb.) - úgy jár el tehát, 
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