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HALÁSZ GÁBORRÓL

Különös, kevéssé méltányolt alakja a két világháború közötti magyar irodalom törté
netének. Népszerűtlen, szigorúan puritán, magányos lélek, valamiféle furcsa távolságban az
eleven irodalom valódi mozgásától, főáramaitól. Pedig mélyen élt benne az ízlestformáló szen
vedély, a rendet-teremtés igénye. Mégsem sikerült sosem feloldódnia korában. Irodalomtól,
kedvenc könyveitől körülbástyázva élt, külön világot teremtve magának, mintegy tiltakozásul
az őt körülvevő értelmetlenség ellen, „ . . .szemben a korral, felülről bírálva az elboruló, barbár
életét" —, ahogyan egyszer Babits megfogalmazta. Elzárkózása, esztétikumba való szinte
görcsösen szenvedélyes menekülése egyszerre mutatják tragikumát, de tagadhatatlan arisz
tokratizmusát is.
Nem volt népszerű kritikus. írásai, tanulmányai sosem jutottak el szélesebb olvasó
táborhoz, ma is nagyon kevesen ismerik, olvassák. Megérdemli, hogy kibontsuk életművének
eltemetett, méltatlanul elfeledett anyagából időtálló gondolatainak értékes magvát.
„Az értelem keresése" — ezt a címet adta Halász Gábor egyetlen megjelent köteté
nek 1 —, ám ez többet jelentett puszta címnél: egész életre szóló szenvedélyét, írói tevékeny
ségének végső célját próbálta megjelölni vele. S ez az értelemkeresés munkájának nemcsak
belső tartalmát, hanem irányát is meghatározta. Pályája kezdetén talán kicsit fölényes dogmatizmussal, később azonban egyre növekvő felelősségérzettel, részletek felé forduló figyelem
mel, fájdalmas szenvedéllyel kereste. Értelemtisztelő magatartása a legkorszerűtlenebb állás
pont volt egy kétkedőrhitetlen, irracionalista nézetekkel átitatott korban, mégis vállalta és
mindvégig kitartott mellette. Sőt, kortársai közül talán az egyetlen volt, aki következetes
belső fejlődéssel, önmagát bíráló őszinteséggel ezen az elvont racionalizmuson is túllépett,
hogy bebizonyítsa : az értelem mindent megragadhat, ez az ember egyetlen méltósága, humá
numának hordozója. Az igazság egyre mélyebb feltárásának vágya vezette el esztétikáját a
művészi öncélúság elvétől a realizmus elvéig, a l'art pour Part embertelen ideáljától az „iga
zabbá, emberebbé, emberszeretővé nevelő" (H. G. szavai) művészet humanista ideáljáig. Ez a
fejlődés emeli ki alakját sok kortársáé közül és ez a racionalista, humanista tartalom teszi
maradandóvá, a ma számára is tanulságossá írásait.

*
Nehéz a dolga annak, aki Halász Gáborról arcképet akar festeni. Nemcsak azért, mert
a kritikusi alkotómunka természete olyan, hogy homályosabban rajzolódik ki mögüle az
egyéniség sajátos arca, hanem azért is, mert Halász Gábor, ezen túlmenően is, szinte kötelessé
gének érezte ezt a közvetettséget, a maga elfogultságait háttérbe szorító írói modor minél
tisztább megvalósítását. De azt hiszem, jogosan mondhatjuk, hogy már maga a célkitű
zés árulkodó és jellemző, hisz egyénisége éppen ebből a túlzó erőfeszítésből, az önmaga szub
jektivitásával való állandó viaskodásból bomlik ki talán legbeszédesebben előttünk. Ha tanul
mányait, cikkeit, jegyzeteit olvasgatjuk, minduntalan ez a szemérem, szigorú szerénység, bi
zonyos értelemben vett lelki feszesség ütközik szemünkbe mint uralkodó vonása. Nem mintha
érzéketlen vagy személytelen lett volna. Maga vallotta, hogy „szenvedéllyel és rokonérzéssel
kéli az idegen valóságba, a rejtőző lelkekbe behatolni". A tárgyi igazság hatékonyságát el
képzelhetetlennek tartotta az azt fűtő „személyes izgalmak", az ihletettség és az élmények
nélkül, de semmi sem állt tőle távolabb, mint a formátlanság, az érzelmek parttalan áradása,
a tolakodó hivalkodás. írásaiban sosem kapott helyet az oly divatosan nagyranövesztett első
személy, de vajon gőgös tartózkodása, az effajta igényességnek már-már különcködő hangsú
lyozása nem vall-e szintén nagy erővel az íróról ? — Pályakezdése ezzel a fiatalos túlzással,
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az ént mindenáron száműzni akaró önként vállalt fegyelemmel lesz jellegzetesen egyénivé, hogy
majd később, az idők múlásával engedjen ennek merevségéből, elhagyja igényességéből a
fanyar gőgöt, a benne lappangó embermegvetést. Az ifjúság túlzásaihoz azonban még akarat
lanul is hozzátartozott valamiféle ingerlő hetykeség, a fogalmazásnak olyan szélsőséges for
mája, amely már nem volt mentes a kihívó éltől. Midőn esztétikai elveit először kifejti, oly
merev, mint egy hitvitázó, oly dogmatikusan könyörtelen; annyira, hogy néha az az ér
zésünk : szándékoltan élezi mondanivalóját, mintha maga sem hinne egészen abban, amit ki
fejt, de valamiféle fontos cél érdekében érezné elháríthatatlan kötelességének.
Ez a fontos cél, melynek szolgálatára áldozni akarta magát, ha változó tartalommal is,
egy életen át elkísérte : az emberi széllem megőrzésének gondja. Áhítatos tisztelettel, még a
magánéletnek is hátat fordítva szentelte magát ennek a célnak. Más kérdés, hogy milyen esz
közökkel, milyen módon vélte elérni ezt a célt, hogy sokszor tévesen, helytelen szemszögből
ítélte meg tennivalóit, de szubjektíve, belső szándékait illetően mindenképpen tiszta, önzet
len törekvésekkel volt telve. Életébe felszívódott az irodalom, befutotta napjait, akár a bo
rostyán a falat. Könyvek, írások rakták össze éveit, perceit és a szellem apró örömei vigasztal
ták. Szinte alig akad feljegyezni való eseménye életének. Középpolgári, félhivatalnok család
ból származott és tisztviselő volt maga is, a Széchényi Könyvtár őre, tizenöt éven keresztül.
Büszke, nehezen hozzáférhető, nem egykönnyen barátkozó.- Szomorúan jellemző egész maga
tartására az a tény, hogy mikor 1944-ben néhány jóbarát ki akarta szabadítani a rákényszerített, embertelen, megalázó körülmények közül, nem fogadta el segítségüket. Hiába kérlelték.
Konok volt és elszánt. Nem hagyta megmenteni magát. Ugyanolyan megalázkodást nem tűrő
tartással akarta végezni életét, ahogyan írásaiban egy-egy nézete mellett, minden korszerűt
lensége és népszerűtlensége ellenére, kitartott.
-

*
Halász Gábor a 18—19-es forradalom után, az ellenforradalom fojtó légkörében fel
növekvő polgári értelmiségi rétegnek, a Nyugat ún. „második nemzedékének" volt egyik
jellegzetes képviselője. Mint kifejezetten urbánus író a forradalom utáni kiábrándultság és
arisztokratizmus levegőjét szívta magába. Nem véletlen, hogy első cikkei a Napkeletben, a
Magyar Szemlében és ritkábban a Minervában jelentek meg. A Párizsból hazatért fiatal Halász
Gábor neofita konzervativizmusa, a monarchista Charles Maurras hatását tükröző szélsőséges
arisztokrata állásfoglalás nyer megfogalmazást ezekben a 20-as évek végén közzétett cikkek
ben, mint pl. „A líra halála", vagy „Az újabb regényről", melyekben újklasszicista felfogását
igyekezett kifejteni. Ez a kapcsolat azonban nem volt végleges. Ahogy az évek során egyre
jobban oldódik ultra-tradicionalizmusa, úgy közeledik ahhoz, hogy eljusson a Nyugat demokra
tikusabb, tágabb horizontú táborába. 1933-tól kezdve minden jelentősebb munkája a Nyugat
ban jelenik meg, egészen a folyóirat megszűntéig. Azokban az években, míg a Nyugat kriti
kusa volt, maga is a l'art pour Tart, a „tiszta" művészet álláspontján állt, de az akkor divatos
impresszionista kritika szélsőséges szubjektivizmusától igyekezett több-kevesebb sikerrel
távoltartani magát. És szubjektív becsületessége, vívódó lelkiismerete, a benne állandóan
munkáló „továbbjutás" vágya folytán, a második világháború nyomasztó évei alatt meg
próbálta meghaladni helytelen álláspontját. Az 1941-ben induló Magyar Csillag már egy újarcú Halász Gábort mutat : régi énjét és felfogását bírálva vizsgáló, új elveket kereső kriti
kust. Nem ő tehet róla, ha ezen az úton végigmenni nem tudott. A gyilkosok fojtották belé a
szót egy borzalmas halállal,
Halász Gábor is azon írók közé tartozott, akik a világot szinte kizárólag az irodalom
nézőpontján keresztül szemlélték, még a politika legkövetelődzőbb éveiben is. S ha látta és
átélte is kora súlyos válságát, számára ez csak az akkor divatos polgári filozófusok, Ortega y
Gasset és mások hatására az irracionalizmus uralomrajutását, az ezt megtestesítő „tömegek
lázadását" jelentette. Ebből a felfogásból következik, hogy a fasizmus féktelenségével szemben
csak az értelem fékező erejére, a szellem arisztokráciájára tudott appellálni. Az intellektus
rendező erejével meggátolni az esztelen lázadást, szövetségbe fogni a szellem embereit egy új
humanizmus nevében a kultúra védelmére. S mert nála az emberi magatartás nem külön kérdés, hanem a művészi meggyőződés, az esztétikai eszmények lényege — ezért fontos ennek a
megvizsgálása. Ebből a sajátos értékű racionalizmusból nő ki egész esztétikai rendszerének
ellentmondásossága is. Mert ez az értelemtisztelet nem volt mentes a polgári dekadencia tala
jából fakadt reakciós előítéletektől. Haladó szerepet játszott a fasiszta propaganda barbár
észellenes maszlagával szemben, de pl. a tömegnek mint vak, ösztönös, irracionalista erőnek
szembeállítása az értelem arisztokráciájával pesszimizmust, gőgös antidemokratizmust jelen
tett, így fonódik egybe már a kiindulásnál valódi és vélt humanizmusnak egymásnak ellent
mondó vonása, melyet igazán feloldania sosem sikerült teljesen.
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„A Szellem méltóság és semmi sincs, ami jobban átsegítene valakit nehéz idők viszo
nyain" írja. „Hiszen a történelem válságos szakaszai kíméletlenül maguk alá gyűrik az2
egyént, lázadás mitsem segít, csak belső elutasítással védekezhet a meggyalázott lélek..."
Babitsról írva fogalmazza meg magának ezt a számára ideális magatartást, mely nagyszerűen
jellemzi egész világnézetének kétarcúságát. Egyrészt a tiltakozás, szembefordulás, az elutasítás
szenvedélyes érzését mindazzal szemben, amit a kor nyújtott számára, másrészt azonban a
szkeptikus, lemondó, reménytelen hangot, mely nem tud hinni a tiltakozás értelmében, ered
ményében, így nagyítja fel az „idegek tiltakozásának", a belső gyötrődésnek értékéi mint
olyan emberi magatartásét, mely forradalmi tett nélkül vívja meg a maga vértelen, néma for
radalmát az emberi méltóságért.
A babitsi példa követése azonban nem korlátozódik ennek a fajta méltóságnak a tisz
teletére. Egész „nemesi maradisága" az, mely számára „ . . . a mai reformlázban példaadóvá
tudott nőni, mert nem kapta el a lemaradás rémülete, mert meg mert állni az ismert helyen
a bizonytalan felé való rohanásban." 3 S bár elismeri a tanítvány nemességével a mester elsőbb
ségét, eszményeik és témáik azonosságát, mégis szeretne ragaszkodni ahhoz a hitéhez, hogy
sok mindenben el is szakadt tőle valami forradalmian új kedvéért, hogy az önállóság, a bálványt
romboló, lázadó ifjúság szerepében láttathassa magát. De mi.az, amit újnak nevez, mi az, ami
ben a gyökeresen forradalmit felfedezni véli ? „Az őrzés és átmentés gondját", a „tiszta iro
dalom, az ízlés, a humánum újraalapozását a változó körülmények k ö z ö t t . . . " S Babits joggal
feleli, hogy a „teherbírás, az „újrafogalmazás", az „örökség felhasználása" lehetnek tiszteletre
méltó erények, de sosem forradalmian újat teremtő korszakok jelszavai.
Halász Gábor ezt
nem értette meg, ebben tévedett. Az egész nemzedéki kérdés vitájában 4 ez a főgondolat húzó
dik meg. Nem az igazi teremtésben, hanem csak a továbbőrzésben kereste nemzedéke hivatá
sát. S ez művészet- és történet-látásának közös gyökere : csak a múlt vállain lehet följebb emel
kedni, „őrizve, bontva,5 fontolva haladni..., csak konzervatív eszközökkel lehet igazi forra
dalmi sikereket elérni." — Halász Gábor abban az illúzióban élt, hogy van olyan konzervativiz
mus, mely nem reakció; magát mindig ehhez sorolja. Termékeny, nemes maradiságnak nevezi
ezt, mely a jelen igézete és fenyegetése ellenére meri vállalni a tegnapot, melynek éppen ezért
bátorságot, erkölcsi tartalmat tulajdonít. Valóban elképzelhető olyan tegnapot-őrzés, mely
progresszivitást jelent, Ady háború alatti magatartása is ezt igazolja, a kérdés azonban mindig
az, hogy mit hordoz ez a tegnap a mával szemben, mit akar védeni ?
Halász Gábor tegnapja a rajongott XVIII. sz., az ancien régime csodálatos világa, á
XIX. sz. hajnala, a felvilágosítók nagy, fényes felrajzása, a forradalomból kiábrándult, de a fel
világosodás racionalizmusát továbbőrző arisztokratikus törekvések, a restauráció józan elméi,
akik számára az ész volt a legfőbb princípium, ahol a mérséklet, a józanság, az elegáns szkepszis
szelleme uralkodik, s művészetben a választékosság, a formai virtuozitás, kimértség, mely
csak a kiválasztottak számára teszi élvezhetővé az alkotást. Ez érteti meg végül azt, hogy kon
zervativizmusa, ha van is benne helyes mag a „ma elleni tiltakozásban" a felzavart rendtől,
káosztól való idegenkedésben, mégis hátrafelé mutat, mert elválaszthatatlan az arisztokratiz
mustól, a demokrácia-ellenességtől.
Hozzá kell tenni, hogy ez önként vállalt állhatatosság ellenére Halász Gábornak —
szerencsére — nem mindig sikerült mentes maradnia a „lemaradás rémületének" érzésétől.
Mégis ez az érzés volt az, mely előrevitte fejlődésében, mely nem egyszer olyan lázasan nyug
talanná tette, mely megóvta frisseségét, rugékonyságát —• viszont, másfelől, ez lehetett az oka
sokszor váratlannak tűnő változásainak és magasrendű, de vitathatatlan sznobizmusának is.
Egyetlen megjelent kötete — Az értelem keresése — ebből a szempontból nem ad hiteles
és teljes képet róla. A három nagy és eredeti szempontú esszén kívül (Kazinczy, Széchenyi,
Bessenyei) az újklasszicizmust kifejtő, már említett két tanulmány és egy Proustról szóló
kerültek csak bele a kötetbe. A belső nyugtalanságból következő hajlékonyság, az új és új
igazságokat kutató esztéta még nem kap hangot a gyűjteményben, csak az első ifjúság lázas
keresése. Szürrealizmus, intellektualizmus, játékosság — ezek az új esztétika igényei, követel
ményei, példái.
A modern líráról írott esszé főtartalma6 a válságba jutott romantikus, szubjektivista
irányzatokkal való kíméletlen, szenvedélyes leszámolás. A logikailag megközelíthető régi ízlés
formát próbálja felkutatni, mely alapja lehet szerinte az új ízlésnek. A spanyol virágkor, a
német barokk, a restauráció Angliája, a francia grand siécle : ezek az ideálok ; objektív típusú
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Babits, az esszéíró, Nyugat, 1938.
Disputa személyes kérdésben, Nyugat, 1935.
Halász Gábor : Egy ízlésforma önarcképe, Nyugat, 1935.
Babits Mihály : Megjegyzések Halász Gábor cikkére, Nyugat, 1935.
Halász Gábor : Disputa személyes kérdésben, Nyugat, 1935.
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A líra halála, Napkelet, 1929. (Az értelem keresése.)
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líöltészet, ahol a korlátok vállalása, a difficulte vaincue, a formatisztelet az uralkodók. Ebből
próbálja megrajzolni ennek lehetséges modern változatát. „Fegyelem és mérték s nem könnyű
erőfeszítés jelölik az7 új költő művét, igényes és csak kevesektől méltányolt célja a költészet
embertelenítése.. ." kiküszöbölni mindent, ami bomlasztó, személyes; formák és eszmék
tiszta rendjét keresi. A nagy elhatározást viszont játékos hajlandóság védi meg a nagyképűség
től, a bravúr szerencsésen ellensúlyozza tárgyának és pátoszának komolyságát. A játékosság
ban ezt a váratlan mozzanatot, az állandó meglepetések felbukkanását, a formai ötletek kö
zött bújócskázó gondolatot szereti, a retorikusság, a szemérmetlen vallomásosság elkerülésére.
„Súlyosat könnyedén" — ez hitvallása, klasszicizmusának ars poeticája. Költői eszményképe
pedig : a kristályosan nehéz és intellektuális teherpróbát jelentő Mallarmé (Verlaine-nel szem
ben), az absztrakt Valéry, a formaművész és gondolkodó Baudelaire, George, Babits (Ady
val szemben). Ugyanakkor nagyon jellemző, hogy mikor elhatárolja magát a dekadens,
romantikus lírától, egyben minden életességet, vagyis politikumot hordozó művészettől is
igyekszik távoltartani magát. Az élet zsarnokságát akarja lefejteni a művészetről mint olyan
járulékot, mely a romantika óta hozzátapadt és eltakarja „Ősi, klasszikus lényegét". így lesz
következtetése egyoldalú és téves, ha a részletelemzésekben sokszor igaza van is, ha a bomlás
tüneteit néha nagyon érdekesen és szellemesen feltárja is.
Míg a lírában a régi kötöttségeket, a regényben a legmodernebb kísérletezéseket ün
nepelte.8 Akkoriban sok szó esett a regény válságáról, műfaji korlátainak széteséséről, arról,
hogy a lélektani vizsgálódások és elmélkedések a regény lényegét csenevészesítikel: a történést.
Halász Gábor ezzel a nézettel próbál szembeszállni. Szerinte nem erről van szó. Inkább a
regény megújításáról, arról, hogy új formában éled fel a romaneszkelem: pszichológiai tartal
mat kap. A realista, naturalista tendenciákkal való viaskodásból új, modern stílusforma szüle
tik, hisz a lélek belső történései legalább annyi cselekményt és izgalmat adók, mint az ún.
külső események. Joyce, Proust, Woolf lesznek az új teremtők, akik mesterséges világot épí
tenek maguk köré, s már bevallottan nem a szociális körülmények rajzát, a társadalom való
ságos világát keresik, hanem a lélek titkaiba akarnak alámerülni. A hirtelen belső impulzusok
és a véletlen egyaránt cselekvénybonyolítók. Mert az asszociációk játékát csak a véletlen ön
kénye szabályozza. A modern regéríy érdekes újdonsága az is, hogy az író fölényes hőseivel
szembe« és ezt a fölényét állandóan kimutatja. Ironikus, játékos fölény ez, mely szinte élvezi
a hősök kiszolgáltatottságát, mintegy az olvasóval való cinkos szövetség, saját teremtményei
ellen. A folyamatos, homogén elbeszélést éppen ezért feltöri, stílusbontó, az írói reflexió mind
untalan helyet kap és zavarás nélkül betolakodik a sorok közé. Mintha emlékeztetni akarna,
leleplezni a fikciót. Halász Gábor tisztában van azzal, hogy mindez fantáziát, idegzetet, értel
met foglalkoztató kaland, hogy éppen ezért ez az intellektualizmus újból csak bizonyos ki-,
választottak számára teremt majd irodalmat, de mindez összeesik, egybehangzik egész ekkori
világnézeti, esztétikai látásával, azzal az arisztokratizmussal, melyet a kultúra megmentésére
akar feltámasztani.
De eltekintve attól, hogy mennyi az objektív jogosultsága ezeknek a nézeteknek,
érdekes, hogy mennyi túlzással, elvont doktrinerséggel állította fel e tételeit. Nemcsak mi,
mai olvasói, de akkori kritikusai sem tudtak egyetérteni a kifejtettekkel. Azért, mert Proustot
úgy akarta királlyá koronázni, hogy közben Balzac felé sújtott, Babitsot úgy rangra emelni,
hogy közben Adyt tagadta meg vele. Amit és ahogyan írt, az mindig tiszteletetébresztő volt,
formásságával, kristályos tisztaságával, de végzetesen elvont, a korabeli, élő irodalomhoz,
annak mozgásához utat, kapcsolatot igazán sosem találó. Okossága, gondolatgazdagsága sok
szor lenyűgöző, frappáns, választékos fogalmazása eredeti, szellemes, mégis valami szuggesztivitás hiányzik belőle. Mint valami bonyolult matematikai képlet tud csak megragadni. Nem
igazsága, — eljárása, következtetésének módja érdekel. így kap mint olvasmány sajátos
idegenséget: más világból való, érzéki varázs nélküli bravúros és abszurd teljesítmény.
Ha a maradandót keressük benne, nem itt kell megállapodnunk. Mint ahogy kortársai
sem e nézetek profétáját tisztelték benne. Rendszerformáló erejénél többre becsülték írói,
kritikusi tehetségét, elemző módszerének árnyalt gazdagságát. És valóban, Halász Gábor
alakját ez teszi jelentőssé, portréi, irodalmi tanulmányai, melyek már ekkor sok tekintetben
meghaladták a kortárs irodalom hasonló természetű műveit.
Mi volt az eredeti, az érdekes újdonság Halász Gábor tanulmányaiban ? Nem az alap
felfogás, nem is a kiindulás maga. E tekintetben ő sem szabadult meg a szellemtörténeti iskola
hatásától, de az értelmezésben, a felhasználás módjában, a módszer részleteit illetően igyekezett
többet nyújtani az átlagnál, igyekezett sokhelyütt áttörni az iskola szűknek érzett normáit,
konvencióvá vált formáit. Mindenekelőtt lelkiismeretes pozitivizmusa, filológiai biztonsága,
határolja el a divatos esszéirodalom felületességétől. A futó ötletekre épült, hangulatokat és
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Ortega y Gasset, Magyar Csillag, 1944.
Az újabb regényről, Napkelet, 1929.
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pillanatnyi benyomásokat rögzítő impresszionista kritikai módszer távol állott tőle. Szigorú
elmélyedés, a részletek gondos körüljárása és ellenőrzése, anyaggazdagság, finom emberábrá
zoló készség, tárgyilagosság és lélektani érzék, fegyelmezettség, az értelem könyörtelen élessége*,
a rend. tehetsége jellemezték, és ezek voltak esszéinek is uralkodó tulajdonságai. „A kritikus
feladata, hogy ne engedje át magát ösztöneinek,
futó ingereknek... világnézeti alapot kell
keresnie az új irodalmi szükséglet számára," 9 A kritikát az irodalmi öneszmélés tudományának
nevezi, mely közvetít író és közönség között.
A kritika szubjektivizmusával nyíltan határozottan is szembeszáll... ,,nem elég igé
nyes, benyomásait végeredménynek tartja — majd szellemesen így folytatja — gőgös szerény
séggel ötleteit helyettesítette az ítélet helyébe. Hogy a költőt ne kelljen bántania, előtérbe
furakodott saját m a g a . . . Szkepszisével
igazolta önmagát, nem hitt semmiben, hogyan hitt
volna mértékben, értékben ?" 10 Ugyanez a gondolat, a hitetlenkedéstől és felelőtlenségtől való
idegenkedés gondolata bukkan fel Szerb Antal Irodalomtörténetéről írott cikkében is : „ . . .A
fiatalságot idézi könyve. Csak azok az évek ismerték a büntetés nélküli bűnözést, a 11
céltalan
vélemények, értékelések és újraértékelések pergőtüzet, érvek és ellenérvek csatáját." Mert
szerinte a kritikus felelősséggel tartozik önmagának, az írónak és a közönségnek, felelős té
teleiért és felelős a „feléje fordult, lelkekben sarjadt bizalomért."
Ez volt Halász Gábor hitvallása a kritikusi munkáról, ezek az elvek vezérelték egész
pályája során. Ám ezeknek a gondolatoknak és a felelősségérzet rokonszenves vonásának az is
nagy jelentőséget ad,- hogy a Nyugat kritikájának fővonalában a kérdések nem állottak elő
térben, mert a kritikában legtöbben az önvallomás egy szellemes formáját látták, mert tagad
ták bárminemű mondanivaló objektivitását. Halász Gábor ezzel szemben a megnyilatkozás
törvényszerűségét hirdette, és a tudatos kritikai munka feladatául jelölte meg a törvényszerű
ségek feltárását.
Persze Halász Gábor minden eredménye, elért rangja elképzelhetetlen a mester, Babits
előzménye nélkül. Babits akarva-akaratlan az új magyar esszéirodalom atyja, középpontja.
A témák, hatások, íróeszmények túlnyomórészt azonosak, csak a hang színezete más, a vérmér
séklet tudósabb vagy objektívebb. Halásznál a líra másodrendűbb, a történész fölénye a szembe
szökőbb. Míg Babits esszéit kortársai látnokinak, lírai hevületűnek nevezték, őt az esszé
epikus művelőihez hasonlították, és joggal.
De nemcsak az objektivitásra való törekvésben haladta meg nem egy kortársa írás
módszerét, hanem a szellemtörténeti iskola más fontos tételének* értelmezésében is. A korszél
lem, kormozgalom fogalmát, mellyel annyi visszaélést követtek el, igyekezett tárgyilagosan,
értékének megfelelően alkalmazni. Érezte, hogy a kialakult gyakorlatban ez a fogalom fel
mentésül szolgált nem egy kritikusnak a nagy egyéniségek, az egyes emberek igaz, részletező
elemzése alól, hogy semmitmondó külsőséggé, formalista eszközzé vált, melyet meggondolat
lanul lehet mintegy címkeként a vizsgálandó tárgyra ragasztani. „Csodálatos illúziója sok
irodalomtörténésznek — írja —, hogy végeredménynek hiszi a kiindulópontot. Ha sikerült
az egyént a korban elhelyezni, ráilleszteni a klasszikus, romantikus stb. cimkét — úgy érzi elvé
gezte feladatát... pedig mindenki korának gyermeke, a kérdés hogyan az. Lényeges az egyéni
ség reagálásának, teremtő módosításainak vizsgálata." 12
Ennek a hogyannak a vizsgálata, az emberi lélek nuance-nyi rezdüléseinek, a tettek és
alkotások belső motivációjának felkutatása vezette el a portré-rajzolás pszichológiai elemző
módszeréhez. Érdeklődésének középpontjába az emberi lélek, az adottságokra reagálás mi
kéntje kerülj az „örökség felhasználásának" megannyi finom változatát, az árnyalatok ezer
nyi variációját hozza napfényre az alkotók életében. A mű helyett inkább az élethez fordul.
Nem annyira az eredményt, mint inkább az okokat keresi. És ezzel az elemző módszerrel,
amint elmélyed tárgyában, továbbjut, ha csak kis lépéssel is, egy objektívebb, a pozitív té
nyek és összefüggések felderítésének tudományosabb módszere felé. Értelemkereső szenvedélye
eltávolítja a szubjektivizmus felelőtlenségétől, de teljesen megszabadítani a szubjektivizmustól
mégsem tudja. Hisz az esszé szükségképpen vallomás is, hiába húzódik meg Halász Gábor
szemérmes alázattal elmondandója, megjelenítendő alakjai mögé, már maga tárgyválasztása
is mindig személyes indítékú volt, vallomás a legbensőségesebb titkokról, a lélek vívódásairól,
útkereséseiről, harcairól. Mégis más ez a szubjektivizmus, mint amilyen a divatos volt. Mert
minden írásában érezzük azt a törekvést, hogy tanulmányai ne lírai önvallomások legyenek,
hogy megmaradhasson a kommentáló szerepében. Ez az állandóan jelenlevő belső küzdelem és
visszatartottság adja esszéinek sajátos hangját, a szöveg alatt meghúzódó rejtett feszültség
adja tanulmányainak nyugtalanító szépségét.
9
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Új irányok a világirodalomban, Nyugat, 1932.
A kritikáról, Bibliofil kalendárium, 1933.
A szenvedélyes olvasó, Magyar Csillag, 1942._
Kazinczy emlékezete, Napkelet, 1931. (Az értelem keresése.)

Három nagy esszéje, a Kazinczy-, Bessenyei-és Széchenyi-tanulmány minden önfegyelmező szándéka, hűvös tárgyilagossága, elemző erőfeszítése ellenére — írójának lelkiségét,
belső világát árasztja, saját arcképe a szemérmes rejtőzködés mögül is fel-felbukkan hőseinek
profiljában. Ez azonban sosem jelentette azt, hogy erőszakkal saját képmására formálta
volna őket, inkább azt, hogy azokhoz a lelkekhez vonzódik, azokat rajzolja meg, akik valami
féle lelki rokonságban vannak vele, akiknek vívódását maga is átéli, elszenvedi. A benső vonzó
dás a választott tárgyhoz, hőshöz sosem vált nála öncélú, hivalkodó eszközzé, mely elural
kodott volna a mondanivalón.
Mi a Kazinczy tanulmány magva, milyen belső szenvedély fűti Halász Gábort, mikor
ennek a portrénak a megrajzolásához nyúl? Miért fordul tanulságot áhító bizalommal Kazinczy
hoz, mit érez saját maga és kora számára felelevenítendőnek Kazinczy arcából, magatartásá
ból, életútjából ? A tanulmány főcímei megfelelnek erre : az egyéniség, a vezérszerep és az ízlés.
Ezekben a fogalmakban foglalta össze a kritikusi eszményről, saját írói feladatáról szóló
nézeteit. Halász Gábor Kazinczy egyéniségéből a bátor elfogultságot, rajongó és bizalmatlan
lelkét, feltétlen hitét a szellem és irodalom ügyében, uralomvágyásat-, diktátorkodó hajlamát
emeli ki. Mi indította erre? A vezérszerepre alkalmas vezető egyéniség szükséges vonásait
kereste. Olyan egyéniségét, aki éppen elfogult álláspontja, ha kell, hibái révén is képes arra,
hogy egy irodalom vezére, irányító személyisége legyen. Ezek a követelmények mind Halász
Gábor kritikusi eszményéből következnek. „A teremtő kritika mindenkor abban látta hivatását,
hogy irodalmi ideálokat tűzzön ki, az ízlést tudatosítsa, az alkotóerőket ösztönözve, a közönsé
get nevelve kedvező intellektuális légkört teremtsen, s természetesen értékeljen
is, de csak a
maga vallott és bevallott elvi álláspontjáról. Mérni csak mértékkel lehet!" 13 Ügy látta, hogy
egyedül az a magatartás lehet termékeny és hasznos az irodalormszámára, mely ereje tudatában
értékelőén mer szembeszállni a lényétől idegen irányokkal, szemben a divatos impresszionista
kritikai módszerrel, mely alapvető fogyatékosságból csinált erényt, mikor gyengeségét titkolva
„beleélni" próbálta magát a legeilentétesebb stílusokba.
Látjuk, Kazinczyban saját áhított kritikusi szerepét akarta megrajzolni, akinek feladata
nem egyszerű regisztrálás, hanem igazi formálás, ízléstkialakító teremtő munka. A kritika
igazi értékét próbálta meghatározni akkor, mikor ennek tartalmát sem az elmélet, sem a gya
korlat nem fedte fel. Halász Gábor a kritikus munkáját a teremtő alkotás egy formájának
nevezi. „Mint az író — írja—, úgy bontja szét a kritikus különféle színekre a ködös élményt,
hogy a fogalom14nyelvére fordítsa, és ahogy az író értékeli az életet, úgy értékeli a kritikus is
saját világát."
A kritikust azonban nemcsak vállalt szerepe, hanem elsősorban ízlése teszi. S Halász
Gábor Kazinczyban sem csak a magatartást, kritikusi méltóságát csodálta, hanem az „ízlés
mesterét" is, akinek irodalmi ideálja szintén példakép volt számára. A klasszicizmus, melynek
hordozója a XVIII. század, a megkötöttségből származó szabadság eszméje, a személytelen
tárgyilagosság, a csiszolt forma elvont, hűvös szépsége keltik fel kritikusi vonzódását. A korai
felvilágosodás racionalizmusa, érzelmeket száműző fegyelme egyszerre nagyon közelivé és
aktuálissá válik számára, az elvtelen és ziláltlelkű korban újra a rend, a biztonság, a határozott
formák után áhítozik. Ezért nyúlt Kazinczy portréjához, ezt a tanulságot szerette volna fel
mutatni kora irodalmának. A Kazinczyéhoz hasonló irodalmi világot és atmoszférát szerette
volna maga körül felkelteni, hogy a maga ízlésével uralkodjék felette.
A Széchenyi-tanulmány15 egész más szándékot és mondandót hordoz. írása már nem is
esszé, a szó használatos értelmében. Joggal hasonlították kritikusai egy pszichológiai regény
elemző mélységéhez ; emberi titkokat fürkésző szenvedély, nyugtalanság, költőiség áradt
soraiból. S mennyi finom megfigyelés, jellemábrázoló készség, drámai feszültség, az emberi
és lelki relációknak micsoda bonyolult játéka magyarázza, színezi, indokolja a „hős" maga
tartását, különféle lelkiállapotait! Halász Gábor megértette, mert maga is átélte egy magá
nyosan tépődő, forrongó, vergődő lélek szenvedélyeit és szenvedéseit, ezért tudott olyan meg
győző erővel vallani róla. De nemcsak ez az értéke írásának, nemcsak a hitel és megalapozott
ság, hanem a mögötte meghúzódó, jelennek is szóló mondanivaló, tartalom. Széchenyi útjának
megrajzolásában állásfoglalás is rejlik, mégpedig rokonszenvező állásfoglalás aziránt a maga
tartás iránt, mely a belső meghasonlástól, lázas idegtépettségtől, a kiutat nem adó gyötrődés
től eljut a feloldó tettig, a dolgok rendjét formáló cselekvésig. Igaz, hogy ebbe a nosztalgiába
bizonyos lemondás és pesszimizmus is vegyül, hitetlenség a tettek tényleges eredményében és
értelmében, de mégis ezt tartja egyetlen lehetséges útnak, az egyetlen igazi, szép, emberhez
méltó „tehervállalásnak".
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A fiatal Széchenyi, Nyugat, 1934. (Az értelem keresése.)
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Két évvel ezután írja meg a „Bihari remete" 16 c. Bessenyeiről szóló esszéjét, a gyógyít
hatatlan magányosét,-az elnehezült magyarét, aki emésztődik "a problémáktól, s akinek sorsa
jóvátehetetlen tragédiába fordul, mert a magány félig kényszerű—elhatározott játékát végül
a tényleges magáramaradottság és boldogtalanság gyötrelme váltja fel. „Az első eszménykép
elhamvadt, az első lobogó kigyúlasnak vége, öregedése ráeszmélés arra, hogy a nagy ábránd
hoz voltaképpen alig van és volt köze" — írja Bessenyeiről, de saját sorsát, saját útját is jelzi
vele. Reménytelen szerelme a könnyedség, nagyvonalúság, a fölényes biztonság után örökre
beteljesíthetetlennek látszik. Éreznie kell, hogy a ragyogó észigazságok, a voltaire-i felvilágo
sodás szellemének kincsei elvesztik fényüket az ő lelkében, és minden váratlan keserűséggel
telítődik. A tanulmány tulajdonképpen rejtett leszámolás az ifjúkori ideálokkal, a visszhangtalanság, sikertelenség fájdalmas beismerése, barátkozás a magánnyal. Az irodalmi diktátor
szerepét betölteni akaró kritikus ráébred arra, hogy küzdelme reménytelen, sőt, kicsit még arra
is, hogy Lalán maga a program sem az igazi követendő eszmény.
És mennyire jellemző ez a magányból és gyötrődésből támadó gőg és megalázottság!
„Jó egyedül lenni, hisz aki magányos, már azáltal több a sokaságnál — írja—, de rossz ugyan
akkor tudni, hogy sose szabadulhatunk ettől a szereptől, kínos a csömör, a megnyilatkozni
nem tudás", melyet mindig fájdalom és megbántottság kisér. Az elfojtott panasz tör fel itt
belőle, itt érezzük igazán gondolatainak érzelmi igazolását, vallomásos jellegét.
Elemző módszere ebben a tanulmányban a legkifinomultabb. A szabályos végeredmény
helyett mindenekelőtt a lélek vajúdását, a születés, az alkotás folyamatát érzékelteti. így
teremti meg esszéjében a „gondolat líráját", mely az értelem fényével világítja meg a lélek
legrejtettebb érzelmi összetevőit, az indulatok belső indítékait.
E három nagy portréból rajzolhatjuk meg legvilágosabban Halász Gábor sajátos esszéírói
módszerét, értékeit, fogyatékosságait is. Igénye, hogy túllépjen az akkor divatos szellemtörté
neti, pozitivista irányzatokon, újdonságot adott írásainak. A történeti szemlélet egyént el
takaró felületességével szemben talán senki nála jobban és analitikusabban fel nem tárta
a művészi egyéniség, a lélek belső titkait. A mozgás, a fejlődés áramában az állandót kereste,
az „örök pszichologikumot", a változások hordozóját. Az ember izgatta a maga belső indulatai
val, a lélek mélyén harcoló erők játéka, melynek eredője a mű. Sainte-Beuve volt ebben a pél
dája, aki portréiban egyesítette a mű pozitív ismeretét a művész egyéniségét kutató lélektani
módszerrel, aki portréiban az írói alkat, az életrajzi tények és adalékok feíől próbálta megköze
líteni, felfedni az alkotás értelmét. Halász Gábort is elsősorban a művész emberi arca érdekelte,
annyira, hogy kutatásának középpontjába szinte kizárólag ennek a vizsgálata és nem az alko
tásé került. Mintha az ember jobban érdekelné a költőnél. A műhöz csak az alkotón keresztül
próbált közeledni. Ezért nevezte módszerét lélektani-kritikai módszernek.
Innen értjük meg azt is, hogy miért jelentett Halász Gábor elvi fejtegetéseiben és gya
korlatában már-már írói alkotást a kritikus munkája. „A portré középpontja az élő személy,
állandó háttere a mű" —• írja egy helyen. Az írói karaktert azonban csak a kritikus formáló
ereje tudja életrekelteni, amihez már megjelenítési, ábrázolási készségre is szükség van. S te
remtő munkája során egyformán kell merítenie a magánélet adataiból és a mű tanulságaiból.
És éppan ezen a ponton jelentkezik arcképfestő módszerének korlátja és fogyatékossága.
Minden teljességre és gazdagságra való törekvése ellenére itt lépett az elszegényítés útjára.
Az individuum keresése a kormozgalmak helyett még nem jelentett különösebb hibát, de azzá
kezdett válni akkor, mikor megelégedett az individuum egyoldalú, szűk értelmezésével, a
magánember arcának meglesésével, mikor teljesen elszakadt az egyént körülvevő társadalmi
környezet szövevényétől, mikor megfeledkezett az eszmék formáló erejéről, alakító hatásáról.
Másik tévedése a történeti látásmód kíméletlen elutasítása volt. A fejlődés gondolatát
mint bilincsbeverő és megszorító fogalmat kiiktatta vizsgálódásából. Az irodalom történetéből
szubjektív fogalmat alkotott, ahol a történelem előrehaladása helyett csak a szubjektív érték
ítélet rangsorolja a műveket. Az idő —elképzelése szerint — olyan, mint egy kifeszjtett lap,
ahol csak értékük, elvi hasonlóságuk szerint rajzolódnak közelivé vagy távolivá a múlt ered
ményei.^
És ezzel jut saját kiindulópontjának tagadásához módszere. Törekvése volt a szubjek
tivizmustól való elszakadás, ugyanakkor másfelől teljesen a szubjektivizmus útvesztőjébe
került. Ezért esszéírói munkásságában nem sikerült maradéktalanul áttörnie azokat a korlá
tokat, melyeket maga is elég jól ismert. Tanulmányai minden részletszépségük, árnyalati
gazdagságuk, gondolati mélységük ellenére sem tudtak teljes igényű portrékká válni. Ahol
szabadon munkálhatott írói fantáziája, ahol sikerült behatolnia a lélek mélységeibe — ott
egyedülálló értékei vannak. De az írói alkat egészét feltáró emberi, alkotói portré mégsem
született meg keze alatt, csak nagyszerű részletekben tudta megközelíteni a célt.
A bihari remete, Nyugat, 1936.
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Már a Bessenyei-tanulmány is arról árulkodott, hogy az ifjúkori dogmatizmussal,
szélsőségig hajtott ízléskövetelményekkel kezd leszámolni, az újklasszicista ideál kezdi elvesz
teni vonzását. Az „Értelem keresése" c. tanulmánykötete előszavában már világosan meg
fogalmazza ezt és elítéli a fiatalkori túlbuzdulást. ,,Mennyi merevség és mesterséges egyszerű
sítés volt a fiatalos dogmatizmusban, mely egyetlen vezérelvre akarta hozni az ízlés kábítóan
bonyolult rendszerét, mennyi erő mégis és jóleső makacsság! Milyen szükségszerű volt, együtt
járó a meghiggadással az áthajlás a tételektől a megfigyelésekhez, merevségtől a hajlékony
sághoz, az eszmékkel való játék átcserélése az emberi titkokat fürkésző szenvedélyre. Milyen
jó volt a tiszta irodalmiság öntudatával stílusformákat, 17az írástechnika módosulásait elemezni
és milyen formalizmus született ebből az önérzetből!" Persze ezekből a sorokból nemcsak
Halász Gábor tudatossága, önmagát bíráló őszintesége tűnik ki, hanem bizonyos rezignáció is :
da erő és a szenvedély a fiatalságé volt — mondja. A lényeg azonban mégis az előretett lé
pésben van, mellyel egy igazabb állásponthoz próbált közeledni.
Érdekes, hogy ezek a sorok éppen az „Értelem keresése" előszavaként íródtak, mikor
a gyűjtemény a bírált alkotói módszer termékeinek összegezése volt. De nyilván éppen a fel
mérésnél, az összegyűjtésnél kellett látnia, hogy módszere már nem elegendő azoknak a tartal
maknak a kifejezésére, melyekre törekedett. Ez a kötet zárókő volt, de egyben jelzője, beveze
tője az új tájékozódásnak is.
Hogy mi volt ez az új irányzódás, arról még nem vallanak a kötet bevezető sorai, de a
későbbi évek munkájának során egyre rendszeresebben bontja ki a realizmus elméleté
nek problémáit.
A realizmus felé való fordulás sosem jelenthet pusztán esztétikai, irodalmi követelést.
Űj életmagatartást, az élethez való viszony megváltozását kell jeleznie. A befeléfordulás és
magábazárkózás feladását, közeledést a valósághoz. Halász Gábornál is nyomon kísérhető
ennek a változásnak a folyamata. Először is fokozatosan elidegenedik régebbi esztétikai ízlésé
től. A 30-as évek végétől kezdve egyre határozottabban fordul szembe a szürrealista regény
írással, elítéli a „modern" regények mesterkéltségét, a különösségek monomániás hajszolását,
az igazi sokféleségről való lemondást. „Panoráma helyett panoptikum" az új regény — írja
szemléletesen. Az ifjúsága tündérkertjét jelentő Proustról, Woolfról, Joyce-ról kiderül, hogy
tudatos elvonatkozásuk a társadalmi világtól, élettől való elszakadottságuk bizonyos egy
oldalúságot eredményezett, rájön arra, hogy a szürrealizmussal mégsem lehet megragadni az
élet teljességét.
Ezekkel szemben egyre inkább a valóság feltámasztásának csodája, a realizmus titká
nak megfejtése izgatja, Szerinte a realizmus nem témaválasztás, nem is az előadás külsőségének
kérdése, hanem 18újfajta írói magatartás az élettel, a hősökkel, a regénytárggyal szemben.
Egyik cikkében a realizmus titkaként a részvétet és szeretetet jelöli meg. Milyen szép,
humanista igény jelentkezett ebben a gondolatban! Az író ember iránti felelősségének gondo
lata, az ember felé fordulás újfajta magatartása. Ez a tartalma ennek a követelménynek,
bármennyire távol is áll a realizmus tényleges kritériumától.
Ugyanakkor azt is feladatának érzi, hogy figyelmeztessen az adott irodalmi elvek és
gyakorlat helytelenségeire „mégha régebbi ábrándjait temeti is vele". E régi ábrándok teme
tését, az új elvek keresését dokumentálja a Magyar Csillag megjelenésekor írott „Beköszöntő"je. 19 Mi ennek az önkritikának a lényege ? Az a fájdalmas beismerés, hogy az irodalom el
hanyagolta igazi írástudói hivatását, valahol nagy árulást követett el, mert részigazságokhoz
szegődött az egyetemes helyett. Feladta a valóság,az igazság kutatását és mítoszokba mene
kült. Mesterséges világot teremtett magának és elszakadt közönségétől. „Túlságosan vissza
éltünk az elitirodalom fogalmával, minden váratlannak örülve nem firtattuk eléggé becsüle
tességét •— írja —.szívesen engedtünk csábító újításoknak, bár a bomlás öltött bennük virtuóz
formákat." Kíméletlen élességgel tárja fel ennek az arisztokratikus, formajátékokba tévedt
irodalomnak ürességét, mesterkéltségét. Egyformán marasztalja el az urbánusok és a népiesek
formalizmusát, sablonmegoldásait. A stilizálás ideje lejárt, a tartalmi elemek háttérbe szorítása
modorosságba vitte az irodalmat. Míg a polgári író az önmagáért való stílusszépségek kísérté
seinek engedett és ezzel teljesen felbontotta a regényt, a népi író addig színezte sujtásokkal
a szőttest, míg éppen a népi jelleget, a puritánságot tagadta meg vele. A forma merészségeit
fel kell hogy váltsa az elmondandó merészsége — tanítja —, eposz rangjára emelni a kis em
berek mindennapi dolgait, a tények lenyűgöző erejével, a részletek fullasztó bőségével, a
mindennapok gazdagságának igazolásával: ez az új irodalom méltó hivatása és igazi újdonsága.
Ezekben az években fordul figyelme a nagy kritikai realista regényírók felé. Tolsztoj,
Hardy, Balzac, Turgenyev, Swift példáján próbálja a realizmus alapvető kérdéseit boncolni.
Tolsztoj Kareninájában észreveszi a társadalom felett gyakorolt kíméletlen kritikát „ítélet
17
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Bevezető „Az értelem keresése" c. kötethez, 1938. Franklin.
A realizmus titka, Nyugat, 1940.
Beköszöntő, Magyar Csillag, 1941.
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süvölt belőle és egy új rend igézete" — írja. Balzacnak egész tanúim;
a balzaci ábrázolás különös sokrétűségét és színességét csodálja, a részletek hitelességet, a
zsúfoltság pazar pompáját, a jellem- és környezetrajz kimeríthetetlen gazdagságát. Balzac
írásmódszeréből az ragadja meg, hogy realizmusa nem az élet fényeinek szolgai másolása, ha
nem szenvedélyes teremtő munka, melyben a valóság izgalmai és a fantázia szárnyalása csodá
latos egységben vannak. „Az író megfigyelt és amit látott, lélekzetfojtóbb volt mint amit
kitalálhatott volna." Az ezerszínű élet szépségére, és érdekességére, a valóság fényeinek meg
becsülésére intette Halász Gábor kortársait; Ugyanakkor rendkívül biztos szemmel látja meg
ennek az ábrázolásmódnak dialektikus jellegét, hogy a valóságos élet hitelét, igazságának
élményét csak a túlzás, a képzelet alakító munkája tudja felkelteni, hogy bár az élet minden
napi tényeiből kell kiindulnia, azokból kell kicsiholnia az izgalmat, nem lehet megállni
ezen a ponton : a fokozás, a túlzás eszközeivel kell megteremteni a regény külön világát.
„Mikroszkóp alá venni a kicsinyt, hogy egész világot mutasson — ez Balzac példája minden
idők realizmusa számára." 21 A romantika végtelent és egzotikus messzeségét ostromló szen
vedélye helyett újra a közeli kicsiny dolgok igazságára és szépségére irányítja a figyelmet.
A balzaci zsenialitást éppen a sajátos.szerénységben látja, mely megelégszik a „jelentéktelen"'
mindennapok és emberek ábrázolásával.
Meglátja Balzac realizmusában a társadalomlátó és -ítélő erőt is, szemléletének orga
nikus jellegét, mely az osztályok egyensúlyával szemben az osztályok mozgására figyelmeztet.
Itt kezd felfigyelni a társadalmi erők és társadalmi viszonyok ábrázolásának jelentőségére :;
„A realizmus ott kezdődik, ahol a társadalom lesz a regényhős, sorsok formálója, kalandok
termelője, képzeletnek és kutatásnak egyformán ösztönzője" — írja ugyanebben a tanulmá
nyában. Felismeri azt, hogy az emberi relációk bonyolult szövevénye, bővérű elemzések adják
a regény gazdagságát, nem a hangulatképek vagy az üres reflexiók. A széles társadalmi meg
alapozottságot keresi a vázlatosan megrajzolt környezet helyett, a valóság lenyűgöző erejét
a forma modorossága helyett.
így érti meg azt is, hogy a regényhős meggyőző jellemzése összefügg a társadalom
hiteles ábrázolásával. Steinbeck jellemábrázolási készségében lényegében típusteremtő erejét
dicséri: hogyan épülnek hősei szemünk előtt valamennyi osztályostársuk képviselőivé, mégis,
csodálatosan egyéni arccal, fokozatosan kibomló tulajdonságokkal. Milyen közcljárnak ezek
a gondolatok a típus fogalmának meghatározásához, milyen helyesen vette észre itt is a dia
lektikus elemeket! Az egyéni és általános vonások egységének szükségéről beszél, a hős jellem
fejlődésében bekövetkező állandó meglepetésekről, melyek ellenére mégis ismerősnek, „is
meretlen ismerős"-nek érezzük a regény alakjait. De nemcsak a regényalakra vonatkozólag
veszi észre a realista ábrázolásnak ezt a sajátosságát, hanem a cselekmény, a történet, az ese
mények bemutatásával kapcsolatban is. A regényszerűség annyi, mint esetlegest és egyete
mest egyforma gonddal elosztani a műben — mondja.
Csakis ez a módszer teszi lehetővé, hogy az életet érzékeltetni tudjuk a magyarázkodás;
helyett, a megtörtént leülepedett emléke helyett a bontakozó életet megírni, megjeleníteni,,
láttatni, „képekkel agyunkba égetni" a valóságot. Ezek a gondolatok is mennyire aktuálisak
ma, mikor az előre elgondolt tételek, kiosztott szerepek, az illusztratív ábrázolás oly sokszor
előtérbe került az élet tényleges, művészi, képekben történő tükrözése helyett.
Ezért becsülte olyan sokra az .odavetett jelzésekkel szemben a kis részleteket, a százá
val összehordott kis élettényeket, amelyek a valóság mélységeibe vezetnek, melyeknek nyugodt
gördülésében az élet folyamatossága érzékelődik. „Nincs realizmus a kis dolgok kultusza
nélkül l" az élet életszerűvé csak a halmozással, az aprólékos megfigyelések összegyűjtésével és;
sűrítésével válik. A célravágtatás kétes értékével szemben az ő szemében a realista író egyik
legszebb erénye az elidőzés, a részletek áradása. Ezért mondta, hogy a realista regény csak
várnak épülhet fel, kövek ezreiből, fáradtsággal, verejtéjkkel. Érdemes ezekre a gondola
tokra felfigyelni, hisz azóta hányszor feledkeztünk meg róluk, hányszor mentünk el mellettük,
mikor pedig éppen az új realizmus megteremtéséért folyt a harc. A mindennapi élet kis igaz
ságainak ábrázolása nélkül azonban a nagy igazságok is fényüket, erejüket, hitelüket vesztik.
A telhetetlenség, a kimeríthetetlen gazdagság megragadására való törekvés azonban
,az író részéről is feltételez valamit : a szenvedélyt, a feltétlen odaadást a tárgy iránt, belső
azonosulást az ábrázolt világgal. Igenlő írói magatartást, melynek nem közömbös már a tar
talom, a mondanivaló. A belső hitelt, a mű érzelmi alátámasztását és igazolását is számon
kérte az alkotástól, az objektív igazság mellett a szubjektív állásfoglalást is. Ez volt az új,.
a jelentős későbbi kiritikáiban.
A regény új elméletének kidolgozása végre közelebb hozta a konkrét feladatokhoz,
és ugyanakkor alkalmat adott annak a — számára úgy látszik szükséges — távlatnak a meg20
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466

Balzac példája, Magyar Csillag, 1941.
Uo.

tartására, amely nélkül elég biztonságosan sosem tudott tájékozódni az irodalomban. A líra
kérdésében más volt a helyzet.
Mindig is közelebb állt hozzá, mindig is többet foglalkoztatta. Recenzióit, kisebb kri
tikáit inkább költőkről, új verseskötetekről írta. S az évek során nem is egy vitája akadt a
felnövekvő költőnemzedék némelyikével, az ún. harmadik nemzedékkel. Furcsa viszonyba
került velük. Mintha ugyanazokat a vádakat fordította volna ellenük, amelyekkel Babits
illette őt évekkel azelőtt. Sokat támadta őket epigonizmusukért, formai fáradtságukért, a
nemzedéki karakter hiányáért. Nem érezte bennük az újat teremteni akarás lázát. S nehéz
is volna megmondani, hogy kinek volt inkább igaza ebben az évek óta rejtetten vagy kimon
dottan folytatott vitában. Halász Gábor véleményeinek talán legkivehetőbb tartalma valami
féle örök elégedetlenség volt. Mindig többet, jobbat, eredetibbet akart, anélkül, hogy elég
világosan megfogalmazta volna, hogy mi is az, amit hibáztat. Ezért sokan értetlenséggel vá
dolták őt és ugyanakkor bizonyos érthetetlenséggel is. Jogosan. Kicsit ködös, bonyolultan
nehézkes, hűvös cikkei nem beszéltek megnyugtató nyíltsággal és tisztasággal. Sokan egy
szerűen gyakorló kritikusi készségét is kétségbe vonták, szintén nem minden alap nélkül.—
Most azonban mintha megtalálta volna azt az alapot, amire a részlet-igényeket építeni lehet.
1944-ben írott cikke az új költőnemzedékró'lmindenképpen sokkal.közelebb került az objek
tívebb igazsághoz. Az új realizmus igényét próbálta itt is felállítani,s amíg a régebbi cikkeiben
a klasszicizáló lírát idealizálta, a formai fölényt, a kifejezés méltóságát, most a hangsúlyt
egyre inkább a mondanivalóra kívánja vetni, a forma öncélú játékosságával szemben új té
mákat szeretne látni, a költőknek a lélek és világ új kérdéseire kellene lírai feleletet adniok.
Már a háború éveiben írja ezt a tanulmányt, és bár minden idegszála tiltakozott ellene, mégsem
a. szörnyű vihar elől való elzárkózásra, hanem éppen ellenkezőleg : a háború által felkavart
indulatok kifejezésére intette a költőket. „A Chapellek kora lejárt" — írja. most az a Halász
Gábor, aki valaha éppen a legarisztokratikusabb elefántcsonttoronyba-zárkózás politikáját
hirdette. A klasszicizáló, archaizáló játékot most egyaránt elveti, mint a nagy feladatok meg
kerülését : a továhbkeresésre, a kutató szenvedélyre, a kísérletezés bátorságára hívja fel az új
nemzedéket. A lírában is egyformán kifogásolja urbánusok és népiesek megmerevedését.
Szellemesen állítja pellengére a különböző divatos lírai témákat: a gyógyíthatatlan magányról
panaszkodást, a zsellérapákkal kérkedő műparaszti népieskedést. A költői téma kiszélesítését
sürgeti, a nyelvi nyugtalanságot, a lázat. „Szeretné, ha a lírában is nyersen, mégis a maga
titokzatosságában tárulna fel előtte a valóság, szeretne költőkkel találkozni..., akiknek leg
főbb vágya: továbbjutni!" 22
Most azonban valóban nem értették meg. Rónay György válaszol nemzedéke védelmé
ben, kicsit sértetten, kicsit méltatlankodva, hogy éppen az a Halász Gábor hibáztatja zártsá
gukat és fegyelmüket, aki valaha azt eszményként meghirdette. Halász Gábor viszontválasza
rövid. Nem bocsátkozik érvelő vitába. Azt szögezi csak le, hogy itt nem stíluskérdésekről van
már szó, nem romantikáról vagy klasszicizmusról, hanem költői felszabadulásról. S nem a
fegyelmet kifogásolja, kanem „a költői élmény állandósult, előkelő színvonalát". Világos,
hogy ebben már valamiféle realizmus követelménye fogalmazódott meg, az a szemlélet, mely
az irodalmat már tartalmában, életanyagában akarja megújítani.
Ugyanez az igény jelentkezik az Ezüstkor-vitában is, melyet kb. ebben az időben foly
tatott Sőtér Istvánnal a Magyar Csillag hasábjain. 23 E nemzedék legnagyobb csalódottságára
Halász Gábor nem állt melléjük ennek a folyóiratnak megalapításakor. Halász nagyszerűen
megérezte a folyóirat emberi, társadalmi,.eszmei karakterét, ezt fogalmazza meg elég határo
zottan recenziójában. „Néhány közös műveltségű, magyar ködlovagokon, angol virtuózokon,
francia zsonglőrökön felnövekedett tehetség" fogott össze a közös származás és életkor alap
ján ebben a folyóiratban. Nincs sok illúziója teremtőkészségük,..forradalmiságukat illetően.
Dekadenciájukat hibáztatja, langyos szenvedélyüket, lágy-ködös hangulatokból nem lehet
csont-izom embereket gyúirni. Benne pedig ekkor már ilyen elképzelések éltek.
Ez a tétel újra visszavezet a kiindulóponthoz : igaz-e, hogy Halász Gábor számára a
realizmus feltámasztása új étetmagatartást, új világnézeti állásfoglalást is jelentett. Az el
mondottak azt igazolják, hogy igen. Mert mikor az írótól az elmondandó szenvedélyét kéri
számon, a bensőből kiszakadó kifejezési vágyat, mikor a nagy realisták „rendíthetetlen
erkölcsi igazságáról" beszél, mikor „a társadalmat és lelkeket formáló, emberibbé, emberszeretőbbé nevelő" realizmus vonzását hirdeti, hitet tesz egy hatékony, magasrendű eszmeiségű
irodalom szüksége és igazsága mellett.
Nehéz és áldozatos út volt ez Halász Gábor számára: eljutni a l'art pourl'art dicsére
tétől az eszmék szolgálatáig. Mi vezette el ehhez a fordulathoz ? A történelem is beleszólt a
maga külső kényszerével, i s vele a gondolatnak is meg kellett érnie a maga belső logikájával.
"Továbbjutni,
Magyar Csillag, 1944.
23
Az ébredő város, Magyar Csillag, 1943.
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„A megnehezült élet és megkönnyült halál" világában a lényeghez vezető utat próbálta meg
keresni, az őszinte mondanivalóhoz, az emberhez, akiről beszámolni az irodalom legméltóbb
feladata.
Természetes, hogy ez a mélyreható változás, mely magaiartásában elveiben bekövet
kezett, maga után vonta módszerének, szerszámainak felülvizsgálatát is. Ez a revízió nem
váratott sokáig magára. 1942-ben írja meg „Portré és tabló" c. tanulmányát, ahol megkísérli
„az érdeklődés eltolódását a módszer rangjára emelni". Mi a lényege ennek a módszernek ?
Röviden összefoglalva : az egyéni areot, a lélek vizsgálatát középpontba állító kutatás helyett
a társadalom, a környezet viszonyainak összefüggésében akarja feltárni az irodalmi alkotás
értelmét, értékét. „Kevésbé izgatja az egyén önmagában, mint viszonyában azzal, a bonyolult
szövevénnyel, aminek neve : társadalom." Feladatának azt érzi, hogy a „társadalmi erők
keresztezésébe" állítsa be az alkotót. És ahogy realizmus elméletében is szembefordul a for
malista stílusjátékkal, itt is figyelmeztet ennek a csábításnak a veszélyeire. Az elnagyoltság,
a felületesség, a semmitmondó impresszionista csillogás helyett az elhanyagolt eszmék becsü
letét igényli. Rájön arra, hogy az alkotás rejtett törvényeit nem lehet a pszichológiai analízis
és a belső élet titkainak kizárólagos feltárásával megfejteni. Kikutatni az egyéniség szerepét
az eszmék forrongásában a gondolatok harcában : ez az, ami a legdöntőbb vallomás az alkotás
indítékait illetően. S míg régebben elsősorban a lélek örvénye, a patológia vonzotta, most
rá kell ébrednie, hogy az egyéniség beteg színeinél érdekesebb maga az alkotás, mely halhatat*
lan és Örökkévaló, hogy másrészt az alkotót sem a magánélet tényei felől kell elsősorban meg
közelíteni, hanem magán az alkotáson keresztül.
Az irodalomkritika és az irodalomtörténetírás területére is kiterjeszti a részletek hűségé
nek és gazdagságának követelményét. Megnyerő egyszerűséggel, rokonszenves alázattal ku
tatja az irodalomtudomány területén is az élet zsúfoltságát, a történések sokrétűségét, a
Tények és adalékok nyüzsgő, önálló életét. A történész és természettudós vonzódásához hason
lítja a maga szenvedélyé,, mellyel az anyagszerűség rejtette titkokat, az élet iszonyú ter
mékenységét és bonyolultságát próbálja a maga szerény eszközeivel felidézni. A tabló ezeknek
az elveknek a megvalósítását jelenti: a szélesen megrajzolt társadalmi körképet, az eszmék
szerepének vizsgálatát, a műalkotás objektív, konkrét tényeken keresztül történő elemzését.
Nagy kár, hogy Halász Gábor e számottevő elvi tisztázódása kevéssé tudott alkotásokban,
gyakorlatban tettekké érni. A Móricz- és Madách-tanulmány,a Swift- és Turgenyev-tanulmány
jelentős, érdekes lépést jelentenek ezen az úton, de eljutott-e ezekben ahhoz a teljességhez,
melyet célul tűzött ki, felemelkedett ezek által az áhított kritikusi magaslatokra ? A felelet
nem könnyű, mert félbemaradt, befejezetlen próbálkozásokról kell ítélni: igenis meg nem is.
Először is — furcsa módon — terjedelmi kérdéssel kell kezdeni. Ezek a cikkek cikkek lettek
és nem tanulmányok, vázlatok inkább, mint esszék. Valami izgatott sietség, világos tételek
ben való összegezési vágy érződik rajtuk, mintha nagyon feszítették volna az újonnan felfe
dezett igazságok, mintha hamar szerette volna általánosítani, fogalmakban rögzíteni azokat.
Egyszerre hiányzik belőlük a régi nagy esszékre jellemző intenzív és extenzív gazdagság, az
„elidőzés" a sokatmondó részleteknél, a türelem az aprólékossághoz. De van mégis valami
pótolhatatlan értékük : sikerül közelebbkerülniök a lényeghez, alapvető igazságokat meg
fogalmazni. Ha nem árad is el rajtuk a kutató önfeledt részletező kedve, minden eddigi írásánál
jobban meg tudta közelíteni bennük az objektív igazságokat. így pl. Móricz-megemlékezése
a nem mindig helytálló gondolatok és értelmezések közben néhány ponton mégis nagyszerűen
tapint rá életútjának, fejlődésének, ábrázolási módszerének néhány kérdésére : hogyan jut el
a dekoratív naturalizmustól a szívet szorongató, tragikus valóságig, a szenvedélyes, valló
realizmusig. Móricz nagy regényeiben kora élményeinek művészi összegezését látja. Megérti
egyes korszakainak témáit, a bennük rejlő tartalmakat: a „sárarany"-témát, az „úri muri"• témát és végül a „Boldog emberét". Egyszerre látja meg Móricz művében az egész életet át
fogó főtémát, a mindenünnen kicsendülő alapmotívumot — és az évek múlásával bekövetkező
hangsúlyváltásokat, a különbségeket, a változatokat a móriczi népdalra. És ez a tartalom
nem kevés, ha nem volt is helye és módja freskóvá szélesíteni vázlatait. — Ugyanez vonatko
zik lényegében többi említett írására is. Néhány tömör szóban összefogott, lényegre szorítkozó
megállapítás az elemző indoklás és preciz alátámasztás tőle megszokott alapossága nélkül.
Voltak, akik elmarasztalták érte, szegényedéssel, ridegséggel vádolták meg, akik sze
rint az új Halász Gábor szürkébbé lett, mint a régi, a fiatal volt. Ezzel azonban nem érthetünk
egyet. Ha igaz is, hogy fiatalkori írásaiban több az elegancia és a gyötrődés, a nuance-ok iránti
érzékenység és finomság, de kevesebb a maradandó igazság, az időtálló gondolat, a mindmáig
érvényes tartalom. Nem a változás maga, vagyis az arisztokratizmustól való fokozatos el
szakadás tette színtelenebbé, szárazabbá, kevésbé líraivá, hanem a szűkre méretezett lehetőség
önmaga^ kibontására.
. .
Életútja, sorsának és eszméinek alakulása magával hozta a stílus, a kifejezés eszközei
nek megváltozását is. Egy Halász Gábor-féle kritikusnál a stílus mindig rendkívül fontos
.
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szerepet játszik — hisz a formában majdnem az irodalom lényegét látja, a művészet legfőbb
tartalmát, célját. Másrészt a forma nála is mindig mélységes összefüggésben volt a mondan
dóval, gondolkodásának rezervált finomsága mutatkozott meg stílusának szépségeiben is.
Stílusának uralkodó vonása a tudás ékesenszólása, a tiszta fogalmak hozta tiszta formák;
Érződik rajta egy nemesen gondolkodó, puritán, tiszta lélek minden finomsága, eleganciája,
arisztokrata mértéke. De éppen a forma túlbecsülése, az intellektuális játék tisztelete teszi,
hogy sokszor eluralkodik a szó a gondolaton, a forma a kifejezendő tartalmon. Néha nem tudta
elkerülni az aforisztikus stílus csábításait, elragadta a helyese« megtalált kifejezés okozta jó
érzés, a frappáns hatás, a szellemesség, a mutatósság kedvéért túlzásig feszíti az ellentéteket:
a mondatban a szavak elosztását, helyzeti energiáját, váratlan kapcsolatait és súlyát élvezte.
Minél jobban közeledik azonban a lényegretalálás kora, annál jobban egyszerűsödik,
tisztul stílusa. Szikáran árnyalt mondatai lazábbá, egyszerűbbé, attetszőbbekke válnak, hangja
személyesebb, emberibb, közvetlenebb lesz. Míg régebben eltökélten személytelen volt, meg
húzódott a kommentáló szerepében, hogy az értelem fényével csak azt világítsa meg, amiről
beszél — most már nem titkolja oly túlzó erőfeszítéssel saját egyéniségét, egyéni elragadtat ottságát, indulatait. írásainak egyszerűsödése, formailag éppen úgy, mint tartalmilag, nagyobb
értéket jelentett addigi bonyolultságánál, mely eltávolította magától az olvasókat és csak a
beavatottak szűk csoportja számára tette munkáit élvezhetővé. Erénye most már nem a ver
gődő zsúfoltság, a visszatartott költőiség, a rejtett feszültségek, hanem ténylegesen az értelem
világossága és tisztasága.
A fordulat, mely világnézetében, irodalomelveiben bekövetkezett, bármilyen mélyre
ható volt is, nem volt, mert nem lehetett mentes bizonyos polgári elképzelésektől, a humanista
ideáloknak bizonyos jellegzetesen polgári értelmezésétől. Ezt eltagadni értelmetlen és feles
leges is volna. Miről van itt szó ? Arról, hogy lelke mélyén mindvégig megmaradt konzervatív,
„nemesen maradi" léleknek, akitől távol állott a nép vagy bármiféle forradalom gondolata.
Idealizmusa, mely egyedül az értelem erejére akart támaszkodni a változásért folytatott harc
ban, mely eszmékkel tudott csak felsorakozni a haladásért való küzdelemben, a korabeli
polgári filozófusok és humanisták tanításait vallotta eszményének, Huizinga, Ortega y Gasset
arisztokratikus humanista elveit.
Minden tévedése, pesszimista tömegellenessége mellett azonban meg kell látnunk Halász
Gáborban a tiszta szándékokat, a jóhiszemű emberséget, a moralitás igényét. Van egy gondolat,
egy eszmény, melyhez egész életén keresztül igyekezett hű maradni és a maga módján hű is
maradt: az írástudók felelősségének gondolatához. Kevesen vallották ilyen őszinte hittel és
felelősségérzettel azt, hogy az írással feladatot, nevelő munkát kell az írónak végeznie. A szolgá
lat szükségének hangsúlyozása már első cikkeiben feltűnik. Szép, pátosszal megírt sorok ezek :
„ . . .nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkért, a múlt él tovább bennünk... család,
osztály, nemzet nyugszik vállainkon. Élő kariatidák, sorsunk az alázat." 24 És másutt : „Az
írás felelősségvállalás nem csupán magányos színjáték, belső feszültségek megoldása. Nemcsak
beszámoló a lélek kalandjairól, hanem eredmény is, mely megvitatást, bírálatot kíván." 25
A szolgálat tehervállalásának gondolata bukkan fel vallomásos portréinak soraiban is. Hisz e
portrékban megrajzolt magányos, gyötrődő lelkek mind hasonlatosak abban, hogy fájdalmas
fegyelmezéssel tanulták meg a feladat terhének viselését, hogy bár valamennyien belső pa
rancsra, mégis önmaguk ellenére szolgálnak. S ha tragikus, mert eleve kudarcra ítélt is, mégis
szép és szükséges ez a szolgálat.

*
Halász Gábor munkájával, írásaival hivatást akart teljesíteni és ha ez a hivatás néha
elvont is, sőt eltorzult eszmények szolgálatát jelentette, mégis mint Babitsnál, az erkölcsi
komolyság, a felelősség jele volt. Számára á kultúra volt a középponti kérdés, nemcsak azért,
mert a társadalom valóságos talajától el volt szakadva, hanem azért is, mert a kultúrában az
erkölcs hordozóját, az emberség kincsét látta. Ezért vált számára élet-halál kérdéssé a szellem
őrzésének gondja. Babitssal polemizálva így fogalmazta meg egyszer ezt a gondolatot : „Ma
már nem a szellem függetlenségéről van szó helyi elnyomókkal szemben, hanem alapvető
értékéről, vállalásáról vagy megtagadásáról, élet és halál kérdésekről (kiemelés tőlem U. Y.)
egy világválságban."26 A szellemnek mint humánus tartalomnak, mint az ember méltóságá
nak magasratartása, az értelem keresésének gondja mélyen, őszintén megélt élménye Halász
Gábornak. Ez érteti meg azt is velünk, hogy mikor minden összeomlóban volt, mikor minden
régi nagy eszményéről éreznie kellett, hogy semmivé törpül a fasiszta barbárság embertelensé24
26
28

Áruló írástudók, Napkelet, 1928.
Bevezető „Az értelem keresése" c. kötethez, 1938.
Disputa személyes kérdésben, Nyugat, 1935.
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gének nyomása alatt — élethez való viszonyán, irodalom és élet kapcsolatán is változtatni
akart.
Életműve csonka, különösen ha céljához és lehetőségeihez mérjük. De a korabeli
esszéirodalomhoz viszonyítva csonka életműve is jelentős. Azok közé tartozott* akik vissza
adták a rangot és hitelt ennek a züUó'félben levő műfajnak, tudásával, erkölcsével, puritán
lelkiismeretével, precízen elemző okosságával. De ezen túlmenően: életútja is tanulságos.
Nagyszerűen dokumentálja a-polgári, dekadens esztétika fejlődési törvényét, jelezve, hogy
ennek egyik legjobb képviselője már nem képes a régi módszerekkel élni. Útkeresésében,
gyötrődő nyugtalanságában, kutató szenvedélyében egy egész korszak és nemzedék gondja és
sorsa tükröződött. Rájött, talán sokaknál előbb arra, hogy valamiféle új utat kell vágni és ha
ez az igény nem tudott is teljes, új magatartássá érni, egy jobbra törő ember önmagával vívott
harcáról vallott.
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