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Abstract „Halász Előd emlékére” című dolgozatomban kísérletet tettem arra,
hogy a lehetőségekhez mérten bemutassam Halász Előd munkásságát és
ellentmondásos emberi lényét. írtam itt Halász Előd szokatlan pályakezdéséről
és a Szegedi Tudományegyetemen töltött közel 39 évéről. Természetesen két
fömüvét fontosnak tartottam bemutatni. Szótárait mindenki ismeri, aki valaha is
kapcsolatba került a német nyelvvel, azonban a szerző kétkötetes
irodalomtörténetét már kevesebben olvasták, így ezt összefoglaltam. Majd
kitértem a tanítványokra, akiket a „mester" nem fogadott el. Halász Előd különc
viselkedése elősegítette a legendák keletkezését, ezekből is említettem párat.

A német nyelvtanárok és minden Magyarországon német nyelvet tanuló
ember évtizedek óta használja Halász Előd és munkatársai német - magyar és magyar
- német szótárát. Erről Simonsics Péter emlékezésében Halász Elődről a következőket
írja :”Neve még mindig a legismertebb név Magyarországon azok körében, akik
valamilyen szinten valaha is kapcsolatba kerültek életükben a német nyelvvel. Ilyenek
pedig sokan vannak, számuk talán milliókra rúg, ... 1” Azonban úgy gondolom sokan
vagyunk olyanok, akik nem ismerjük Halász Előd munkásságát, ellentmondásos
emberi lényét. Ezért arra vállalkozom, hogy a lehetőségekhez mérten bemutassam az
életútját.
Halász Előd 1997-ben halt meg, ugyan nem sokan kísérték el utolsó útjára,
még is azt hiszem, sokan emlékeznek rá, ki szeretettel, ki rosszalló kritikával, de a
környezetében mindenkiben maradandó nyomot hagyott.
Akik ismerték, megemlítik, hogy lenyűgöző tudással rendelkezett, jól
öltözött, jóképű ember volt, igazi jelenség, aki nem tudott papírból előadni, még
akkor sem, amikor ez az 50-es években a tanárok számára kötelező volt.

AZ INDULÁS ÉVEI
Halász Előd 1920-ban született Budapesten. Édesapja magyar-latin szakos
tanár volt, egy időben pedig gimnázium igazgató is. Nagyapja parasztszármazású,
vagyis Halász Előd második generációs értelmiségi. A szüleiről nem nagyon mesélt,
azonban egyszer a 70-es évek elején a szülők kórházban voltak, és fultanúk szerint
1 Simonsics Péter: A bolsevik szorosan követi a bolondot avagy a szárnyaló szellem Zsdanovék
Prokusztész-ágyában. Szeged, 1998. 5.sz. 36-37.
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Halász Előd a szüleivel németül beszélt. Felesége Szász Anna Mária az 1976/77-es 1978/79-es tanévekben az Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék megbízott vezetője,
majd az 1979/80-as tanévben a vezetője volt. Ma Budapesten él. A Halász családnak
volt egy Eszter nevű lányuk, akiről az hírlik, hogy nagyon tehetséges volt, több
nyelven is beszélt. Akik ismerték, azok is csak találgatják annak okait, miért züllött el.
Eszter fiatalon halt meg.
Halász Elődöt már négy-öt éves korában elkezdték taníttatni németre. Egy
gimnazista lány járt hozzá hetente kétszer beszélgetni Aztán az édesapja németnyelvű
gimnáziumba adta. 1926-tól tizenkét éven át látogatta a Reichsdeutsche Schule-ét a
Damjanich utcában Ez volt a budapesti német kolónia elemi és reáliskolája. Itt Halász
Előd sok mindent megismert, amit a korabeli német gyerekek ismertek. 1938 és 1942
között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre járt magyar-német szakra.
1943-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az egyetemi előadásokat nem nagyon
látogatta, ugyanis saját bevallása szerint „annyi többlettel mentem az egyetemre csak a németről beszélek hogy az universitas a nyelvészetet kivéve nagyon sok újat
nem adhatott”2 Az egyetem után Pesten németet tanított a Kemény Zsigmond
reálgimnáziumban, a Bulyovszky utcában. Kedvenc írója Thomas Mann és Goethe
volt. Még 1942-ben doktorált Nietzsche és Ady c. értekezésével Thieneman
Tivadarnál (a szakdolgozata volt a doktori dolgozata is; a magiszteri vizsgáit egy évre
rá tette le). Saját bevallása szerint azonban senkit sem tartott a mesterének.
Thienemann a második világháború után kiment Amerikába, helyét a Pester Lloyd 57
éves irodalmi szerkesztője Turóczi-Trostler vette át. A 25 éves Halásznak
felajánlották, hogy menjen Szegedre, és vegye át megbízott vezetőként a Német
Nyelvi és Irodalomtudományi Tanszék vezetését.

A SZEGEDI EGYETEM TANÁRA
A második világháború után megváltozott az országos oktatás és
tudománypolitika, előbb csak erősödött, majd meghatározóvá vált a szovjet befolyás.
Magyarország részvétele a háborúban Németország oldalán a magyarországi modem
filológiák közül érthetően a germanisztikát hozta a legnehezebb helyzetbe. Néhány a
nyugdíjkorhoz közel álló professzort nyugdíjaztak, néhányat pedig, mint politikailag
megbízhatatlant, kiűztek az egyetemekről, de akkor még nem volt munkás-paraszt
származású professzor gárda, hogy velük helyettesítsék a meglévőket, így sokan a
polgári professzorok közül a helyükön maradhattak. A szegedi egyetemen az addigi
Német Nyelvi és Irodalomtudományi Tanszék vezetőjét Schmidt Henriket
1946.dec. 1-vel a hetvenedik születésnapja előtt nyugdíjazták.
Halász Előd 1945 őszétől oktatott a szegedi egyetemen. Őt, a budapesti
Kemény Zsigmond gimnázium rendes tanárát, a Pázmány Egyetem fizetés nélküli
tanársegédét,
a
Szegedi
Tudományegyetem
Bölcsészet-,
Nyelv-,
és
Történelemtudományi Karának kérésére helyezték át. Az áthelyezési kérelemben

2 Az idézet D. Magyar Imre Halász Előddel készített interjújából való, amelynek a címe
„Mindig azt szerettem csinálni, amihez kedvem volt”. Sajnos nem sikerült kiderítenem,
melyik lapban jelent meg.
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megindokolják, miért éppen őt kérik fel a helyettesítésre. Egyrészt, mert Dr. Schmidt
Henrik betegsége és a még folyamatban lévő igazoló eljárás miatt, tartósan
akadályozva van, másrészt, mert a tanszékre időlegesen is „olyan kitűnő képzettségű
germanistát kívánt állítani, aki nem a magyarországi németség településtörténetével,
néprajzával, vagy nyelvi dialektusaival foglalkozott, mert az ilyenfajta tanulmányok
mögött az elmúlt évtizedben igen gyakran húzódtak meg káros politikai akciók is,
hanem olyan szakférfiút, aki a klasszikus német irodalomtudomány és filológia
humanista és magyar szellemű művelője. ... Tekintettel arra, hogy a tanítás az
egyetemen az idén szeptember 5-én kezdődik, tisztelettel kérem a Miniszter Urat,
hogy Dr. Halász Elődöt szolgálattételre a Karhoz haladéktalanul beosztani és a német
tanszék helyettesítésére adott megbízást jóváhagyólag tudomásul venni
méltóztassék.”3 Halász Elődöt az 1945/46-os tanév I félévében dr. Gál István
akadályoztatása miatt az angol nyelvi és irodalmi előadások tartásával is megbízták.
Halász Előd szolgálattételre berendelt tanár abban a félévben heti hét órát tartott
germ án"4 filológiából és hatot angolból.
Az 1945/46-os tanévtől az 1948/49-es tanévig megbízott előadóként, majd
ezután nyilvános rendkívüli tanárként tartott előadásokat és szemináriumokat mind
irodalom-, mind nyelvtudományból. Csak egyet-kettőt említenék ezekből a
kurzusokból: „Az irodalomtudomány mai kérdései,” az „irodalomtudomány
dialektikája,” „irodalomtudományi módszertan,” „Georg Trakl,” „a német
romantika,” „a német realizmus irodalma,” „a századforduló német irodalma,” „a
Sturm und Drang és a klasszicizmus” stb.; „az indogermán ige,” „a gót nyelv és
emlékei,” „ófelnémet,” „középfelnémet gyakorlatok” „történeti német nyelvtan,” stb.
Halász Előd kevésbé tartotta magát nyelvésznek, mint irodalmárnak, de mindkettőhöz
értett.
1946-tól 1948-ig a Germán Füológiai Intézet élén Koltai-Kastncr Jenő állt.
1948-ban azonban a 28 éves egyetemi tanárt, Halász Előd professzort nevezték ki a
Germán Filológiai Intézet vezetőjének. Halász Előd 1948-ban a Tiszatáj folyóiratban
is publikált Erdődy József szerkesztő a folyóirat májusi számát Makszim Gorkijnak
és Majakovszkijnak szenteli, de ugyanebben a számban közzé teszi Halász Előd
Trakl-tanulmányának a második részét is. Akkoriban merész vállalkozás volt, egy
számban elhelyezni Gorkijt, Majakovszkijt és a dekadens Georg Traklt. Halász Előd
1948 májusától októberig a Tiszatáj szerkesztő bizottságában tevékenykedett, 1948
novemberétől 1950 márciusáig pedig Sőtér Istvánnal egyetemben a folyóirat
társszerkesztője volt. Hia Mihály5 szerint Halász Elődnek 56 után is jelennek meg
írásai ebben a folyóiratban.
Az 1949/50-es tanévre átvette az Angol Filológiai Intézet irányítását is. A
tanáraitól kapott tudásának, ragyogó felkészültségének, tehetségének, szervező
képességének köszönhetően, alkalmas volt ennek a feladatnak az elvégzésére. Azt
3 Az idézet a Szegedi Tudományegyetem Bölcsész-, Nyelvi- és Történettudományi Karának a
miniszterhez írott kérelméből való. A kérelem tárgya a Germán-filológiai tanszék ellátása
volt, és Dr. Halász Előd áthelyezését kérte a szegedi egyetemre. A megbízatással kapcsolatos
okmányokat mellékelem a dolgozathoz.
* A germán filológiát itt csak a németre értették.
5 Ilia Mihálynak 1958-tól jelentek meg írásai a lapban. 1963 tagja a folyóirat szerkesztő
bizottságának, 1972-től 1975-ig pedig az adott folyóirat főszerkesztője.
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azonban meg kell jegyezni, hogy ilyen fiatalon, főleg humán területen, akkor sem volt
divat valakit professzorrá kinevezni, még ha oly zseniális volt is, mint Halász Előd.
Neki minden bizonnyal az új politikai helyzet tette ezt lehetővé. A fiatal tanár nagy
ambícióval látott munkához, még ma is emlegetik híres Madách-kollégiumát, amelyre
a nem nyelvszakos hallgatók is tódultak. Azonban „az illetékes elvtársak úgy találták,
hogy Madách nekünk nem kell; erre Halász professzor ... összetépte jegyzeteit s
nekiállt szótárakat készíteni, mondván a „dér Tisch” Thaiföldön is „dér Tisch”.6
Halász Előd a magyarországi germanisztika új generációját jelenítette meg.
Az egyetemeken az 1949/50-es tanév végén egy kormányrendelettel
megszüntették az élő idegen nyelvek és kultúrájuk oktatását, ez alól csak az orosz
nyelv képezett kivételt. Más idegen nyelvek oktatása a budapesti egyetemen folyt, de
ott is minimális hallgatói létszámmal. A főiskolákon ez a folyamat még korábban
elkezdődött. Halász Előd és Koltai-Kastner Jenő az újonnan alapított Világirodalmi
Intézetbe került, amely a magyar, történelem és orosz szakon tanuló hallgatók
kiegészítő képzését végezte (szép számmal voltak azonban olyanok is, akiket
elbocsátottak). A magyar nyelvészek 1950-es7 kongresszusán Koltai-Kastner és
Halász megbízást kapott az Akadémiai Kiadótól új nagyszótár készítésére. Ez egy jó
lehetőség volt az állás nélkül maradt germanistáknak és italianistáknak, hiszen így
néhányan munkához jutottak. Nem lehet elhallgatni, hogy Halász Előd nem
kedvtelésből, hanem kényszerből lett lexikográfus, mivel nem foglalkozhatott, vagy
nem úgy foglalkozhatott azzal, amivel szeretett volna. Az 1950-es években ugyanis
diszkreditálódott az addigi kutatási területe, mind tematikailag, mind módszertanilag.
Ebben a helyzetben a szótárírás bizonyos értelemben megváltás volt a számára. A
doktori értekezésében a 19-ik századvégének a legjelentősebb filozófusát és a 20-ik
század elejének a legjelentősebb magyar lírai költőjét úgy vetette össze, hogy nem
foglalkozott közvetlenül a társadalomra gyakorolt hatásukkal. Ez a háború előtt és
után is provokatív dolog volt. Halász számára itt sem Ady forradalmi költészetének
szociális aspektusairól, sem a germán Übermensch hatalomra vágyásáról nem volt
szó, hanem valami másról. Számára itt az időről volt szó, amely minden későbbi
jelentős munkájában jelentkezik. Halász azt kereste, mi a közös a két alkotó
individuumban, vagyis nem az életművük, hanem az énjük strukturális elvei álltak a
kutatás középpontjában.
Halász Előd 1950 és 1952 között még az Irodalomtörténeti Dokumentációs
Központot is vezette, és tagja volt az MTA Irodalomtörténeti Főbizottságának.
Halász Elődnek tehát az 50-es évek elején le kellett mondania arról, hogy
irodalmi kutatásokat végezzen, „és ha a szakmában nem lehetett virítani, megpróbált
... az ún. társadalmi életben. ... nem a mozgalomban vagy annak valamely bújtatott
mellékágában kereste a kibúvót, hanem ott, ami talán egyedül működött akkor
Magyarországon: a futball világában. Ekkor ő volt a szegedi egyetemi futballcsapat,
az NB I-es Haladás elnöke.8” Ez egyrészt menekülés volt, másrészt fityiszmutatás a
6 Erről Dr. Csejtei Dezső ír .Halász Előd halálára” című cikkében. Csejtei Dezső ma a szegedi
egyetem Filozófia Tanszékének a vezetője. 1998.
7 Halász Előd D. Magyari Imrének adott inteijújában azt mondja, hogy „a ’48-as nyelvészeti
kongresszuson határoztatott el, hogy új szótárakat kell készíteni....”
8 Simoncsics Péter: A bolsevik szorosan követi a bolondot avagy a szárnyaló szellem
Zsdanovék Prokusztész-ágyáben. Szeged, 1998. 5.sz. 36-37.old.
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világnak. Halászt az effajta ironikus viselkedése népszerűvé tette a hallgatók körében
és, amennyiben az iróniáját a hatalom nem igazán értette, valamilyen értelemben
sérthetetlenné vált a hatalom számára.
Az 1956-ban induló diákmozgalmak egyik követelése a modem idegen
nyelvi képzés visszaállítása és az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlése a köz- és
felsőoktatásban. Halász Elődöt népszerűsége folytán beválasztották az egyetem
Forradalmi Bizottságába. A Nagy Imre-kormány lehetővé tette a megszüntetett
intézetek visszaállítását. Furcsa módon 56 ezen vívmánya azután is megmaradt, hogy
a forradalmat a szovjet csapatok leverték. Az újraszervezett intézetek sértetlenül
folytathatták tevékenységüket. Halász Elődöt sem űzték el az egyetemről, sőt a
Germán Nyelvek és Irodalmak Intézetét, amely a Germán Filológiai Intézet utódja
lett, ismét Halász Előd vezette. Majd két hosszabb időszakra megválasztották a
bölcsészkar dékánjának is: először 1957-től 1960-ig, másodszor 1965-től 1969-ig. így
sokat tehetett a modem filológia megerősítéséért.
Néhányan úgy vélik, Halász Előd azért maradhatott a későbbiekben is a
helyén, mert Szegeden azonnal belépett a kommunista pártba. Tanítványai szerint
azonban ez egy túlélési stratégia volt csupán, soha nem tartották őt marxistának.
Mindent megtett azért, hogy ne legyen aktív tagja sem a pártnak, sem pedig más
pártfüggő szervezetnek. Erről Simonsics Péter így ír: ’’Ebből a csávából, noha nyilván
semmit sem csinált a forradalom alatt, már csak súlyos kompromisszumok árán
kerülhetett ki: be kellett lépnie az MSZMP-be. Ez ártott ugyan reputációjának, de még
többet ártott az MSZMP-nek. Elképzelem, amint az Intemacionálét énekli ... a
legellenségesebb propaganda sem ártott volna inkább a pártnak, mint az ő „áhítata”9.
Nemzetközi egyezmények segítségével újra betöltötték az idegen nyelvi
tanszékek esetében elengedhetetlen anyanyelvi lektori állásokat is. 1956 után a német
szak volt a legszerencsésebb helyzetben, ugyanis anyanyelvi lektorok az NDK-ból
már 1953 óta dolgoztak a budapesti bölcsészkaron államközi szerződés alapján, így
csak ezt a szerződést kellett Szegedre is kiteijeszteni. A hallgatók száma nagyon
alacsony volt, a szakok csak egy-egy szemináriumi csoporttal indultak újra. A német
szak esetében az induló hallgatói létszám a hatvanas évek végén megduplázódott. A
filológia tudományos kiadványai is újból megjelentek, lehetőséget adva arra, hogy a
kari kutató munka eredményeit gyorsan közöljék. Az egykori Sectio Philologica
1955-ben indult újra Nyelv és Irodalom I. címmel. Az idegen nyelvi modem filológia
képviseletében az első számban Halász Előd Schiller Ármány és szerelem c.
drámájáról értekezik. Ezt követte a II. kötet 1956-ban, majd a III. 1958-ban. A III.
kötet már szétvált nyelvészeti és irodalmi füzetre.
Halász Előd az idegen nyelvi intézetek újraszervezése után, ahogyan ez az
egyetemi könyvtár hiányosan fennmaradt tanrendjeiből kitűnik, csak irodalmat
tanított. Ilia Mihály szerint az előadásai magyar irodalomból is élmény számba
mentek. Madách Imre és Arany János munkásságát kutatta közel egy évig. 56 után pl.
német irodalomból a következő kurzusokat tartotta: „Schiller és kora,” „Goethe és
Kora,” „a XVIII. század német irodalma,” „német irodalomtörténeti szeminárium”,
„fejezetek a német irodalomból,” „a német irodalom a naturalizmustól a napjainkig,”
„bevezetés a német irodalomkutatás kérdéseibe,” „az angol romantika irodalma,” „a

9 Simonsics Péter már említett cikkében 36.old.
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német irodalom a XIX. század közepétől napjainkig,” „a német regény a XX.
században,” „a német líra a XX. században” stb.
A német tanszék tudományos profilját Halász Előd határozta meg, aki az
ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején Thomas Mann munkásságát kutatta.
Thomas Mann abban az időben nagyon népszerű volt Magyarországon, nem utolsó
sorban Lukács Györgynek köszönhetően, aki őt a haladó és antifasiszta írók közé
sorolta. Thomas Mann kapcsolatban állt a magyar irodalmi élet sok más jeles
képviselőjével is. 1959-ben jelent meg Thomas Mannról írt első munkája. Thomas
Mann a német kritikai realizmus első nagy képviselője. „Megismerés, önmaga
megismerése és ennek következményeként - ... - a változás, a továbbfejlődés: ez
Thomas Mann életének talán legigazibb értelme és célja. Amikor Thomas Mann
önmagát keresi, akkor korának, a huszadik századnak bonyolult történelmi és
társadalmi viszonyokban kiformálódott emberét kutatja”,- hja róla Halász Előd a
bevezetésben.101 Legjelentősebb írása ebben az időszakban a Thomas Mann
Varázshegyét vizsgáló A polgári tudat válsága és a modern regény szerkezeti
problémái című kiadatlan értekezése, amelyet 1961-ben írt. Thomas Mann ezen
művében a polgári világkép alapjául az időt teszi meg. „Az idő abszolutummá
duzzasztásának oka az, hogy a polgári lét és a polgári tudat egyre jobban elmélyülő
válságai a XX. században permanens válsággá válnak s a megingott tudat a ...
megterhelésen azzal igyekszik könnyíteni, hogy az egész létet problematikusnak
minősíti; vagyis arra a téves és önáltató általánosításra jut, hogy a társadalmi rendszer
felbomlásának tüneteit az egész világ elkerülhetetlen pusztulásának jeleivel
azonosítja. Ezért lép fel - az időtől való rettegés jegyében - a rettegés az elmúlástól
... . Ez az előbbi téves következtetés megfordításához vezet: ha az idő az elmúlás
okozója, akkor az idő kikapcsolása az örök létet jelenti. Ez az abszurd végső
következtetés pedig végeredményben a megmaradásért küzdő polgári tudat elérni
kívánt céljához: az időtlenséghez, a meglévő állapotnak a végtelenbe való
kiteijesztéséhez, a változhatatlansághoz vezet. A Varázshegy „Zeit”-fogalma ugyanis
kettős értelmű: egyrészről jelenti az „idő”-t, mint olyant, a fentebb kifejtett
értelemben, másrészről pedig a „kori’-t, a „korszak”-ot.n ” Ezt a dolgozatát nyújtotta
be Halász Előd a Magyar Tudományos Minősítő bizottsághoz, de 1963-ban csak az
alacsonyabb kandidátusi fokozatot ítélték meg. Az új minősítő rendszert 1952-ben a
szovjet minta alapján vezették be. Az új rendszerben az egyetemi tanári szintnek az
akadémiai doktori cím felelt meg, s ez volt annak is a feltétele, hogy valakit
beválaszthassanak az akadémia tagjai közzé. 1964-ben újabb értekezést nyújtott be az
akadémiához, Thomas Mann magyar befogadása témakörben, de ezt a tervezetet sem
fogadták el. Ennek a kudarcnak az okai még felderítetlenek, a szakemberek szerint
azonban kizárt, hogy ennek tudományos okai lettek volna. Mindenesetre ez a kudarc
súlyos következményekkel járt. Halász Előd elkedvetlenedik, és nem foglalkozik
ígéretes tanítványaival, akik szép számmal voltak, illetve lettek volna, ha elfogadja
őket. Annál is inkább, hogy ekkor ment nyugdíjba Koltai-Kastner Jenő (1968), és a
szerepét az új tanszékek átalakításában vagy a vezető nélkül maradt egységek
10 Halász, Előd: Thomas Mann. Irodalomtörténeti kiskönyvtár. Budapest, Gondolat Kvk.
1959. 5./6.old.
11 Halász Előd: A polgári tudat válsága és a modem regény szerkezeti problémái. Az idő mint
szerkesztési elv a Varázshegyben. Kandidátusi értekezés tézisei. 1962.4.old.
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irányításában Halász Előd vette át. 1965-ben az ő vezetésével indul újra az angol szak
is a Germán Nyelvek és Irodalmak Intézete keretében. Kezdetben sikerült neki új
munkatársakat megnyerni, mint pl. Hankiss Elemért, aki akkoriban az akadémia
budapesti irodalomtörténeti intézetének munkatársa volt. Azonban a szakmai
„hátráltatás” vagy nem éppen alkotó légkör miatt, sokan távoztak az 56 után megnyert
tanárok közül. Hankiss Elemér is távozott 1968-ban, ugyanis nem kapott elegendő
támogatást az angol szak kiépítéséhez (egy ideig még óraadóként tanított Szegeden)
1971-ben követte őt Szegedy-Maszák Mihály is. Hankiss szegedi tanári korszakára
esnek alapvető Hamlet-tanuhnányai, valamint Az irodalmi mii mint komplex modell
című nagymonográfiája, amelyet doktori értekezésként is megvédett az Akadémián.
Hankiss Elemér vonta be a szegedi modem filológiát művelő fiatalokat az akadémia
irodalomtörténeti intézetének tudományos programjaiba. Ennek köszönhetően került
sor 1970-ben az 1968-as „verselemző konferencia” szegedi folytatására, ezúttal a
novella-elemzés új módszereiről.
1970-ben mind a Germán Nyelvek és Irodalmak, mind a Román Intézet
szétvált, két-két tanszékre. A Germán Nyelvek és Irodalmak Intézetéből lett a Német
Nyelvi és Irodalmi Tanszék, valamint az Angol Nyelvi és Irodalmi tanszék; a Román
Intézetből pedig a Francia Nyelvi és Irodalmi tanszék, valamint az Olasz Nyelvi és
Irodalmi Tanszék. A német Nyelvi és Irodalmi Tanszék élén továbbra is Halász Előd
állt. A négy tanszék létrejötte azt is jelzi, hogy a hallgatók létszáma jelentősen
növekedett, különösen a német és angol szakon. A diákok zöme ekkor már speciális
osztályokból jött, ahol a választott nyelvet emelt óraszámban tanulta.
A négy tanszékből három a hetvenes évektől kezdve rohamosan fejlődött, a
tanszékek oktatói megmérettették magukat a tudományos minősítés rendszerében is,
számos egyetemi kandidátusi és doktori értekezés készült el. Halász Előd azonban
„nagy fejlesztő” és egyben „nagy romboló” volt, „sok mindent tönkretett, vagyis több
évtized germanistáját gátolta az előrehaladásban”12. A német tanszék új
generációjának legidősebbje, a harminchárom éves Kanyó Zoltán 1973-ban sikerrel
védte meg kandidátusi értekezését, amelyet a generatív poétika lehetőségeit
felmérendő Sprichwörter - Analyse einer einfachen Form címmel írt. Docensi
kinevezést csak 1977-ben kapott azzal, hogy átmegy Vajda György Mihály
tanszékére. Az új Általános Irodalomtudományi Tanszék, amely a Világirodalmi
Tanszékcsoportból nőtt ki sajátos vonatkozásban is betöltötte az 1950 és 1952 között
működött világirodalmi intézet szerepét. Most is ide lehetett áthelyezni a
„kényelmetlenné vált” oktatókat az idegen nyelvi filológiák tanszékeiről. Hajdanán a
tanszékvezető került ide, most pedig az egyik tanítványa, ez is jelezte a Német Nyelvi
és Irodalmi Tanszék fejlődésének megtorpanását. Ebben az évben egy másik fiatal
nyelvész is elkerült a tanszékről. Ez a nyelvész Valaczkai László volt, ő a „számára
alapított” nyelvi labor élére távozott. Csak így szerezhette meg kandidátusi fokozatát
a német nyelv hangállományának kísérleti fonetikai vizsgálatának eredményeivel.
12 Itt Dr. Bcmáth Árpád szavait idézem, aki jelenleg a JATE Irodalomtudományi Tanszékének
a vezetője. Az ő szavainak nem mond ellent sem az, amit Dr. Dia Mihálytól, a Magyar
Tanszék tanárától, sem az, amit dr.Hansel Istvántól, a Német Nyelvi Tanszék tanárától
hallottam. Hasonló véleményen volt Dr. Csejtei Dezső is, aki a Filozófia Tanszék vezetője.
Csejtei Dezső az említetteknél kevésbé ismerte Halász Elődöt. Igazi ismerője Suki Béla, a
Ságvári gimnázium (az egyetem gyakorló gimnáziuma) történelemtanára volt.
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Ebben az időszakban a tanszék egyetlen tudományos fokozattal rendelkező nyelvésze
Márvány János volt. 1969 és 1987 között nem került senki a német tanszékre, aki a
tanszék munkatársaként tudományos fokozatot szerzett volna. De szereztek a
germanisztikában többen a Szegeden német szakon végzettek közül, akiket a tanszék
nem szerződtetett, vagy ha igen, akkor a szerződés lejárta után megszabadult tőlük. A
helyzeten az sem változtatott, hogy Halász Előd végre megkapta az irodalomtudomány doktora címet 1971-ben a kétkötetes német irodalomtörténetéért. De ez az
elismerés nagyon elkésett, ekkora ugyanis már feladta a céljait. A még 1984-ig
Szegeden töltött évek keveset adtak a germanisztikának és még kevesebbet a
környezetének. Ezen csak az 1978-ban bevezetett pályázati rendszer tudott
változtatni, amely lehetővé tette, hogy különböző tanszékeken dolgozó oktatók
kutatócsoportot hozzanak létre. így alakult meg Kanyó Zoltán vezetésével egy
irodalomtörténeti kutatócsoport. A csoporthoz csatlakozott a német tanszék két
munkatársa Bemáth Árpád és Csűri Károly. A csoport később kibővült debreceni és
pécsi kollégákkal.
A karok növekedése, a hallgatói létszám gyarapodása szükségessé tette az
úgynevezett tanszékcsoportok létrehozását. Az élő idegen nyelvek filológiáját művelő
tanszékek 1980-ban egy tanszékcsoportba tömörültek. A tanszékcsoport az 1980-as
évek végéig működött. A német tanszék életében ennek az időszaknak az elején került
sor a legnagyobb változásokra. 1983-ban Halász Előd tanszékvezetői megbízását az
egyetemi tanács nem hosszabbította meg. Halász Előd az új tanszékvezetői pályázat
kiírásáig megbízást kapott a tanszék vezetésére, s aztán elhagyta az egyetemet és
tudományos tanácsadó beosztással nyugdíjazásáig az ELTE világirodalmi tanszékén
dolgozott.

HALÁSZ ELŐD KÉT FŐMŰVÉRŐL
Még ha Halász Előd számára a politikai és szellemi állapotok és az a tény,
hogy egyszerre volt tudós, művész és esztéta, nem is tették lehetővé, hogy a szó
szoros értelmében szaktudós legyen, akkor is azt kell mondanunk, hogy a két főműve
- a szótárai és az irodalomtörténete - egy enciklopédikus tudással rendelkező
germanista művei.
A szótár szerkesztésénél a szerzők a magyar használók szempontjaira voltak
tekintettel. A szótár használatát megkönnyítendő, a szótárak tájékoztatót közölnek a
szótár használatához, majd felsorolják a szótárban előforduló rövidítések jelentéseit.
A magyar-német szótár ezenkívül nyelvtani táblázatokat is tartalmaz (a szótár elején),
a német-magyar szótárban pedig az erős és rendhagyó igék három szótári alakja stb. is
megtalálható. Minden új kiadás egy függeléket tartalmaz új címszavakkal és a
törzsanyagban már meglévő címszókra vonatkozó kiegészítésekkel és
helyesbítésekkel. Meg kell jegyezni, hogy a szakterületek szócikkeit szakemberek
írták, pl. az állattan szókincsét Rácz Ottó. A kétkötetes német-magyar szótár 1952-re,
a magyar-német 1956-ra lett kész, és 1957-ben jelent meg. Ezek a szótárak, minden
hibájuk ellenére, mindmáig a leggazdagabb és a leginkább használt német-magyar és
magyar-német szótárak. 1967-ben a német-magyar, 1970-ben pedig a magyar-német
szótár jelentős átdolgozására és kiegészítésére került sor. 1994-ig ezek a szótárak tíz
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kiadást éltek meg, ezenkívül többször megjelentek kézi-, kis- és zsebszótár
formájában is.
Veress Miklós költő interjút készített Halász Előddel13, amelyben arra is
rákérdez többek között, hogyan foglalkozhat olyan száraz dologgal mint a
szótárkészítés, és hogyan tudja összeegyeztetni a nyelvészeti munkát az
irodalomtörténetivel. A professzor válaszában a következőket olvashatjuk : „... A
kétnyelvű nagyszótár szerkesztése valóban nyelvészeti kérdés, de egyben nagyon sok
irodalommal kapcsolatos problémát is vet föl, nevezetesen műfordítási problémákat.
Az vezetett mindig munkámban, hogy a szótárnak nem az idegen szavak, kifejezések
magyarázata, körülírása a feladata, hanem az adekvát fordítás. Ezen túlmenően
szükséges az irodalom alaposabb megismeréséhez, hiszen a világirodalom
legnagyobb írói egyben nyelvteremtők ... az irodalom nem végződik a nyelvnél, de a
nyelvnél kezdődik, abból indul ki mint alapanyagból. ...” D. Magyari Imre újságíró is
feltette Halász Elődnek ezzel kapcsolatosan a következő kérdést: „Hogyan vállaltad el
a szótár készítését?” Válasz: - „Ennek több oka is van. A vidéki egyetemeken
...régen a nyelvi tanszékek igen kevés emberből álltak, ennek következtében a
tanszékvezetőnek egy bizonyos szinten mindenhez értenie kellett. ... Nem igazán jó
szótár egyik sem, de az újabb kiadások egyre jobbak lettek, kétségtelenül. Az sem
volt közömbös, hogy a szótárkészités politikaüag semleges terület.”14

Halász Előd német irodalom történetét a Gondolat Kiadó kérésére kezdte el
írni. A „német” irodalom megjelölés a könyv szóhasználatában a „német nyelvű”
irodalomra vonatkozik, de a tárgyalás középpontjában mindenütt a német nemzeti
irodalom áll. Az osztrák és a svájci német irodalom azokon a pontokon kapcsolódik
bele az irodalmi folyamat bemutatásába, amikor jelentős volt a hozzájárulása a német
irodalom fejlődéséhez. A szerző a kétkötetes műben a kezdetektől 1968-ig nyújt
áttekintést a német irodalomról. Vagyis a könyvét a Hildebrand-énekkel indítja, az
első német nyelven írott emlékkel. Ezt a nibelungok romlásának története követi, a
Nibelung-ének. A lovagi udvari eposz esetében meg kell említeni Gottfried von
StraJlburg Tristan és Izolda-jál, valamint Wolfram von Eschenbach Parzivál}él. A
középkori német lírában Walter von dér Vogelweide költészete teljesíti ki mindazt,
amit addig a Ura produkált.
A XIV - XVI. században az irodalom irányítása a nemesek és lovagok
kezéből a polgárokéba kerül. A XV. század végén érezteti hatását a humanizmus.
Hans Sachs nürnbergi cipész és mesterdalnok köti össze a népi hagyományokat és a
humanizmus eszméit. Már létezett a könyvnyomtatás, de nem létezett egységes német
nyelv. Martin Luther bibliafordításával hozzájárult az egységes német írott nyelv
megteremtéséhez. Németországban a reformáció visszaszorítja a humanizmust.

a

A XVII. század Németország számára pusztulást hozott (1618-ban kirobbant
harmincéves háború). A barokk irodalmi irányzat mellett, amelynek

13 Veress Miklós: Az igazi hivatás. Beszélgetés Dr. Halász Előd professzorral. Tiszatáj, 1966.
5.sz. 373-376.
14 Az idézet D. Magyari Imre már említett interjújából származik. 36.old.
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legjellegzetesebb képviselői Harsdörfer (nürnbergi költőkör), valamint Lohenstein és
Hofmannswaldau (második sziléziai iskola), párhuzamosan élnek olyan irányzatok is,
amelyek mélyebben gyökereznek a valóság talaján. Itt Martin Opitz reneszánsz
hagyományokból táplálkozó költészete, Andreas Gryphius emberi lírája, valamint
Hans Jákob Grimmelshausen realista regényei érdemelnek említést. Grimmelshausen
Wolfram von Eschenbach óta először vállalkozik arra, hogy az emberi személyiség
fejlődéstörténetét ábrázolja.
A XVIII. század második fele a német irodalom legjelentősebb korszaka. A
felvilágosodás a racionalizmus eszmeiségére épül, és a józan ész segítségével meg
akaija érteni és magyarázni a világot. Ennek a kornak a jeles képviselői Friedrich
Gottlieb Klopstock
(Messiás, A német tudósköztársaság); Gottfried Ephraim Lessing (Minna von
Barnhelm, Emília Galotti, Bölcs Nátán) és Christoph Martin Wieland (Az abderiták
története, Agathon története, Oberon). Ennek a századnak a terméke a Sturm und
Drang irodalmi mozgalom is, amely két központ köré tömörülve bontakozott ki.
Frankfurtban és Strassburgban. Herder és Goethe szellemi vezérletével született meg
a „rajnai géniuszok” köre, Göttingenben pedig a Klopstock rajongó lírikusok hozták
létre a Göttingeni ligetet A „Sturm und Drang" íróit szenvedélyes érdeklődés
jellemzi a kor társadalmi-politikai problémái iránt, valamint az udvari ízlésnek
engedményeket tevő klasszicista esztétika megtagadása, de ez a szembefordulás a
korai felvilágosodással nem ésszerű, hanem ösztönös és érzelmi indíttatású.
A XVIII. század második és a XIX. század első felének a leghíresebb
képviselője Johann Wolfgang Goethe, akit magáénak hisz és vall, országhatárokon
felülemelkedve, az egész emberiség. Goethe ,JSturm und Drang“ korszakának
legismertebb műve a Werther, amely egyben a német irodalom első igazi világsikere.
A klasszikus irodalom tárát gyarapító Goethe művekből is megemlítünk párat:
Egmont, Iphigenia Tauriszban, Torquato Tasso, Faust . Goethe főműve a Faustdráma, amelynek alapjául egy alku szolgál Faust és Mefisztó között. Goethe az
eredeti alku-motívumot megszorítja egy feltétellel. Faustnak ennek értelmében az
ördögtől mindent meg kell kapnia, de ellenszolgáltatást csak akkor kap, ha Faustot
valami ki fogja elégíteni.
A XVIII: század irodalmának másik nagy egyénisége Johann Friedrich
Cristoph Schiller. Schiller első drámája a Haramiák a „Sturm und Drang "-irányzat
csúcspontját jelző dráma. Életművének legértékesebb tartománya is a dráma, ezek
közül ismét csak párat sorolunk fel: Ármány és szerelem, Don Carlos, Teli Vilmos, Az
orléans-i szűz.
A polgári tudat első válságjelenségei megbontják a klasszika humanista
világképének a tökélyét. Az egyensúly megbomlását egy olyan költő fellépése jelzi,
aki egész eszmevilágával a klasszikában gyökerezik, de a klasszicizmust olyan
érzelmi telítettséggel éh át és teszi sajátjává, hogy itt már a romantika kér hangot. Ez
a költő Johann Christoph Friedrich Hörderlin. A romantikus módon klasszikus
Hörderlin fontosabb művei: Himnusz az emberiséghez, Hyperion, Empedoklész. Jean
PauL irodalomtörténeti besorolása éppoly problematikus mint Hörderliné, ugyanis a
közös aufklárista alap a klasszikához köti, azonban szubjektivitása és mindent
szétfeszítő érzelmessége pedig a romantikához közelíti. A német regény vele nyer
teljes polgáijogot, ő az, aki elsőként tudatosítja és hasznosítja a regény által, mint
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műfaj által nyújtott összes lehetőséget. Leghíresebb művei: Hesperus, Titán,
Kamaszévek. A jénai romantika képviselői Wihelm és Friedrich Schlegel, Ludwig
Tieck és a romantikus iskola legtermékenyebb tehetsége Novalis.
Goethe, Schiller és Novalis után Clemens Brentano adott új impulzust a
német lírai költészet fejlődésének. Brentano legértékesebb hozzájárulása hazája
irodalmához az a népdalgyűjtemény, amelyet Achim von Arnimmal együtt gyűjtött és
adott ki három kötetben A fiú csodakürtje címmel. Ők ketten a heidelbergi körhöz
tartoztak, ugyanúgy, mint a Grimm testvérek. A Grimm fivérek teremtik meg modem
értelemben a német nyelv és irodalom tudományát. Azonban a romantikának a német
mondavilág felderítésével és értelmezésével kapcsolatos munkásságuk kötelezi el
őket. Jacob Grimm kiadványa a Német mondák, Wilhelm Grimmé A német hősi
monda.
A német romantika fejlődése túljutva a heidelbergi szakaszán sokfelé ágazik.
Itt most a romantika berlini hullámának legnagyobbjait említjük: Heinrich von
Kleistot és E. T. A. Hoffmannt. Maga Heinrich von Kleist csupa ellentmondás,
ösztönösen viszolyog az igazságtalanságtól, de elutasítja a társadalmi változás
lehetőségét. Kleistnél az eszmény és a valóság problematikája a belső és a külső világ
eseményeiben érvényesülő látszatigazság összhangba békítésének problematikájává
válik. Kleist néhány műve: Schrofifenstein család, Hermann csatája, Az eltört korsó.
Hoffmann elbeszéléseiben a környezet nem mesebirodalom, hanem a korabeli német
város ismerős utcái és házai. Világhírű fantáziája mindig a valóságra épül. A valóság
átlényegítésére Hoffmannak két fő eszköze van: az egyik a mágikus fantázia, amely jó
és rossz szellemeket telepít a mindennapi jelenségek megszokott arculata mögé, a
másik pedig egy sajátos humor, amely groteszk fintorokkal szólja tele a hoffmanni
világot. Főbb művei. Gluck lovag, Az aranycserép, Diótörő és egérkisasszony, Kis
Zaches, más néven Cinóber.
A heidelbergi körből nőtt ki Joseph von Eichendorff is, akinek a költészete
egyszerűen a lélek kiáradása. Verseinek közege az éles kontúrokat elmosó, álomszerű
derengés. Prózai műveit átszövik a lírikus mozzanatok. Legjobb elbeszélése: Egy
naplopó életéből. A romantika alkonyát illusztrálja Ludwig Uhland költészete is.
Egészen korai versei kivételével hangja életkedvtől pezsgő, szenvelgésmentes. Itt
említjük meg néhány népdallá vált versét: Volt egy hű cimborám..., A kápolna,
Tavaszi dalok.
A klasszika és romantika idealista világszemlélete a jelenségek mögött
feltételezett „eszmét” tekintette valóságnak. A XIX. század második harmadától
kezdve jogaiba lép az evilági egységes anyagi valóság. A nyugat-európai
irodalmakban ebben a korban alakul ki a kritikai realizmus. Németországban az
ország elmaradottsága miatt erre még nem kerülhetett sor. Ehelyett a fellendülő
forradalmi mozgalom pátosza inkább a szubjektív műfajok felvirágzását ösztönzi, és
bennük keresi a maga kifejezését: a politikai lírában, a politikai publicisztikában, a
lírai útirajzban és a szatírában. A drámában nem alakul ki egységes irányvonal, a
romantika felett még nem hangzott el az utolsó szó.
Heinrich Heine műveiben különösen szembetűnik az átmenet a romantika és
a realizmus között. Heine költő, író és publicista volt, világhírnevét már az 1827-ben
megjelent Dalok könyvével megalapozta. A Lírai lntermezzoban még csak elszórtan
tűnik fel az irónia, az Északi tenger című ciklusban azonban egyre sűrűbben hangzik
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fel a romantikus varázst leromboló gúnykacaj, vagyis Heine megteszi az első
lépéseket költői énjének saját érzelmeitől való elválasztására. Heine vele született
szociális érdekeltsége törvényszerűen jelöli ki útját a próza felé. Útirajzok című
sorozatának harmadik részében teremti meg a mozgékony, csevegő prózastílust. A
németországi reakció elől 1831-ben Párizsba menekül. Ludwig Börne című könyve
vitairat és hitvallás egyszerre: vita azokkal, akik őt a német ügy elárulásával vádolták,
hitvallás mindazon eszmék mellett, amelyek oldalán végérvényesen elkötelezte
magát. A Börne könyv miatt Heinét az otthoni radikális körök élesen támadták.
Ezekre őAtta Troli, Nyáréji álom című ironikus eposzában válaszolt.
Ludwig Börne ragyogó szellemű és tollú újságíró volt, a párizsi német
emigráció szellemi vezére. Börne első párizsi utazásának leírása a Párizsi karcolatok,
amelyeknek ugyanolyan nagy hatásuk volt mint a Franciaországból hazaküldött
Párizsi levelek-nek. A Levelek középpontjában a forradalom áll, amely a szerzőt
kirobbanó lelkesedéssel tölti el. Börne volt a 30-as években annak az
írócsoportosulásnak a mintaképe, amely magát „Junges Detschland”-nak nevezte.
Ennek az új „Sturm und Drang”-nak öt író képezte a magvát: Kari Gutzkow, Ludolf
Wienbarg, Heinrich Laube, Theodor Mundt és Gustav Kühne. Itt Marx és Engels
nevét is meg kell említeni, hiszen irodalom-kritikusként jelentős szerepet töltöttek be
az irodalomban.
Az ötvenes-hatvanas évek irodalmában három irányzat rajzolódik ki. A
hivatalos irodalom a trónra került reakció szolgálatába áll. A legtöbb polgári író
számyaszegetten húzódik vissza a saját kis világába, mivel nem tudja feldolgozni a
forradalomhoz fűzött reményeinek az összeomlását. Közülük a legnagyobbak
azonban átmentik az új körülmények közé a polgári irodalom demokratikus
humanista hagyományait, és megkésetten ugyan, de megteremtik a kritikai realizmus
német változatát. Itt utalnunk kell a német realizmus speciális válfajára, a regionális
irodalomra. A XIX. század derekán a német polgár-írónak még nem volt sem
egységes hazája, sem nemzete, sem osztálya. Csak ott születtek nagyszabású és
nemzeti-irodalmi művek, ahol a szerző a helyi problematikát össze tudta kötni az
általános, átfogó német problematikával. A realista valóságábrázolás igényeinek
megfelelően a műfajok súlypontja az elbeszélő prózára helyeződik át. Georg
Büchnemek köszönhetően a dráma új csúcspontjára érkezik (Danton halála, Woyzek).
A XIX. század elején, amikor Ausztria kivált a széthullott középkori német
birodalomból, a császár és a kancellár rendőrállammá változtatta az országot, ahol
még az alkotó szellemet is rendőri ellenőrzés alá helyezték. Az önkényuralomnak
ebben a légkörében, a politikai-szellemi nyomás alatt élő kisemberek számára a
színház volt az öröm egyetlen forrása, az ellenérzés egyetlen levezető szelepe. Az
irodalmi drámát Franz Grillparzer emelte európai rangra. Legsikeresebb drámái:
Sappho, Az aranygyapjú, Ottokár király szerencséje és bukása. Ferdinand Raimund
vigjátékaival, mint pl. Az alpesi király és az embergyűlölő, vagy A tékozló a régi bécsi
népszínház hagyományaihoz kapcsolódik. A közönség azonban csakhamar hűtlen lesz
Raimund tündéijátékaihoz Johann Nepomuk Nestroy társadalomkritikus komédiái
kedvéért (Szabadság Kráhwinkelben).
A német elbeszélő próza a századközép táján hatalmas lendületet kapott
Svájcból. Albert Bitzius, írói nevén Jeremiás Gotthelf, az első tagja annak a nagy
írótriásznak, amely remekművekkel gazdagította a realizmus irodalmát. A
tájirodalomnak már régen megvoltak a gyökerei, ebből ágazott el a realizmus
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irányába Gotthelf elbeszélő prózája. Regényeinek témája a svájci parasztok őserővel
hömpölygő világa. Ő írta meg az első német parasztregényt A paraszttükör címmel.
További művei: András, a szolgalegény, András, a bérlő, Pénz és lélek. Gotfried
Kellert a forradalom ébreszti rá a hivatására, a műveiben (Zöld Henrik, Seldwylai
emberek, Zürichi novellák, Martin Salander) felvázolt embersorsokon keresztül
korának nagy, átfogó problémáit ragadja meg és igyekszik megoldani a kor
demokratikus-humanista eszméinek a jegyében. A harmadik svájci író Conrad
Ferdinand Meyer szöges ellentéte az előző két írónak. Meyer számára idegen és
félelmetes a demokrácia szellemének betörése Svájcba. Nem tud beilleszkedni az új
rendbe, így új hazát alkot magának a múltban. Jelentősebb művei: Jenatsch György, A
szent.
Nyugat-Európában a kritikai realista regény a valóság ábrázolásában
teljességre törekszik. Ezzel szemben Németországban a sajátos német viszonyokból
eredő beszűkült látókör azt eredményezi, hogy a német realizmus egyelőre megreked
a részletjelenségek ábrázolásának szintjén. Éppen ezért nem véletlen, hogy a német
realizmus első klasszikus képviselője egy novellista, Theodor Storm. Storm műveinek
legfőbb tematikáját az emberi lét múlandósága s az életnek a családban megtestesülő
folytonossága alkotja. Legkedveltebb formája a keretbe foglalt novella, amelyben
egymás fölé rétegződik az elbeszélő-emlékező jelenbeli és a visszaidézett történés
múltbeli idősíkja. Számára nem lényeges a történés egésze, hanem azokat a töredék
helyzeteket akaija rögzíteni, amelyek döntő jelentőségűek az egész szempontjából
Fontosabb művei: A viharlovas, Carsten kurátor, Heinz, a matróz. A német realizmus
átfogóbb szemléletű, bár inkább a szubjektív-érzelmi tartományba visszahúzódó
változatát mutatják Wilhelm Raabe regényei (A verébutca krónikája, Az éhség papja,
Régi fészkek). A XIX. század német kritikai realizmusának utolsó és legnagyobb
képviselője Theodor Fontane. Fontane alkotásai közelítik meg a leginkább az európai
stílusú és formátumú realista regényt. Uralkodó témája: az ember a maga
meghatározott időbeliségében és társadalmi életében. Ebből a tárgyilagos
valóságlátásból alakul ki fokozatosan Fontane viszonya az ipari proletariátushoz.
Idősebb éveiben a szociáldemokrata munkásmozgalomban a régit szükségszerűen
felváltó társadalom jogos életigényét látja kibontakozni. Első lépéseit a költészetben
teszi: Férfiak és hősök, Költemények, Balladák; regényei: Vihar előtt, Tévelygések,
tévedések, Effi Briest, Tóparti kastély.
A 70-80-as években a politikai események erőteljesen meghatározták a kor
irodalmát. A naturalizmus létrejöttében döntő szerepet játszik a tömegek megélénkülő
politikai érdeklődése, különösképpen az ipari munkásság iránt. Az új írók nem
szépséget és művésziséget, hanem a valóság pontos, feltétlen megragadását akarják,
így a naturalizmus lemond a társadalom nagy összefüggéseinek ábrázolásáról, a
művész feladatának egy-egy részletjelenség hű bemutatását tartja.
Az új művészeti irány két központ köré tömörül. Münchenben Michael
Georg Conrad, Berlinben pedig a Hart-fivérek toboroznak híveket a zolai naturalista
esztétikai programnak. A német naturalizmus a drámában tudott maradandót, európai
rangút alkotni, mégpedig Gerhart Hauptmann művében. Hauptmann darabjaiban
szereznek polgáijogot a társadalom kisemmizettjei, a proletárok, a kor igazi hősei,
akik mindennapi sorsuk nyomorúságában egy késői polgári társadalom árnyékát
vetítik a színpadra Drámáinak erőssége a tökéletes megfigyelés, a remekbe sikerült
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karakterformálás, a belső dinamizmustól feszülő, tömör és csattanó dialógus. A
teátrális hatásnak Hauptmann szinte utolérhetetlen mestere, pl. a következő
drámákban. Napfölkelte előtt, A takácsok, A bunda (vígjáték), Bemd Róza.
Hauptmann mellett Amo Holz a német naturalizmus legpregnánsabb alakja. Ő a
naturalista líra megteremtője, tőle származik formai újításként a költői közlés
aszimmetrikus sorokba tagolása. Max Kretzer, Zola vérbeli tanítványa, A két elvtárs
című regényével először tesz kísérletet a szociáldemokrata munkásmozgalom epikus
megformálására. A naturalizmus irodalmában a nőemancipáció is helyet kap, főleg a
nőírók regényeiben, mint pl. Gabriele Reuter, Helen Böhlau, vagy Clara Viebig
műveiben. Ebben az időben kezdett elterjedni Németországban az irodalmi kabaré
divatja. A német kabarét Emst von Wolzogen és Otto Julius Bierbaum, a berlini
„Bunte Bühne” vezetője, alapították. Ludwig Thoma nevét azért említjük meg, mert a
naturalizmus stílusát és eszközeit az obiigát naturalista témáktól eltérő tárgyakra
alkalmazta. Thoma táji-vidéki kötöttsége ellenére össznémet irodalmi értéket
képvisel. Szatirikus vigjátékai - A medaillon, A helyi vasút, Lőtteken születésnapja a régi német Schwank bohózati elemeit emelik irodalmi rangra.
A naturalizmus egyoldalúsága ellen különféle indítékok alapján, sokfajta
alakban és irányban lázadtak, vagyis kialakult a naturalizmuson való túljutás igénye.
Ebből a vágyból születnek a századforduló polgári Európájában a különböző izmusok.
A szóban forgó korszakban az újromantika és a dekadens irodalom inkább világnézeti
tartalmat takar, az impresszionizmus, a szimbolizmus és bizonyos vonatkozásban a
neoklasszicizmus főként a kifejezésmódra vonatkozó kategóriák.
A legnehezebben körvonalazható fogalom az újromantika. Kortársai
újromantikusnak nevezték pl. a Hauptmann-drámák közül a Hanneleét és Az
elsüllyedt harangot Az újromantika magában foglalja a romantika jegyeit, pl. a
menekülést a valóság elől, az irracionális miszticizmust stb., csak még árnyaltabban.
Ezen a ponton kapcsolódik az újromantikához a dekadencia, amelybe a hanyatló
polgárság foglalta össze az elmúlás mindent átitató érzését. A dekadens költők
felfedezik a romantikus szép ideál folytatásaként a gonoszság szépségét. Innen nő ki
az esztéticizmus, ennek az irányzatnak a képviselői voltak Oscar Wilde és Gabriele
d’Anuncio, aki Nitzsche tanítvány volt, s rendkívüli embereiben nem nehéz felismerni
a nitzschei Übermensch félreértelmezett változatát.
Nitzsche egy őrült lángelme, aki át akar értékelni minden értéket, aki
felmagasztalja az individualizmust, a tömeggel szemben a zseniális vezéregyéniséget,
a felebaráti szeretettel szemben a „szent egoizmust”, az emberi egyenlőséggel
szemben az „erősek” rendkívüli jogait. Nitzsche hatásának forrása mindenekelőtt
írásművészete. Mint lírikus az impresszionisták táborába tartozik.
Az impresszionizmus végső fejlődési foka a szimbolizmus. A szimbolista
költőben a külső benyomás nemcsak kivált valamilyen belső folyamatot, hanem
közvetlenül a belső folyamat jelképévé alakul. Ennek eredményeképpen létrejön egy
jelképrendszer, egy közérthetőségtől eleve megfosztott egyéni nyelv, amelynek a
kulcsa a költő tudatában van. A francia szimbolisták nagynevű tanítványa Stefan
George. A „művészet önmagáért” elve George és híveinek megfogalmazásában nem
csupán a költészet „megtisztítását” jelenti a köznapok salakjától, hanem a világ képét
átformáló nagy szellemi „újjászületés” mágikus forrása is. Költői életművének
érdeme, hogy gátat vetett a naturalizmus által fellazított forma, a pongyolává vált
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nyelv elburjánzásának. A veretes forma azonban semmiképpen sem rejt egyenrangú
tartalmat.
Naturalizmus és impresszionizmus kapcsolódik egybe Arthur Schnitzler
életművében. Ő az első pszichoanalitikus szerző a német nyelvű irodalomban. A
ffeudi iskola szépirodalmi reprezentánsa, aki nyomon követi és tudatossá analizálja
figuráinak tudat alá szorított igazságait. Prózai műveinek nagy technikai újítása a
belső monológ. Schnitzler világa a jólszituált, kulturált polgári társaság, amely fölött a
bágyadt dekadencia lebeg. Főbb művei: A zöld kakadu, Körtánc, Beatrice fátyla, A
magányos út, Intermezzo.
A századfordulón George-éhoz hasonló formaművészt még kettőt ismerünk:
a bécsi Hugo von Hofmannsthalt és a prágai Rainer Maria Rilkét.
A fiatal Hofmannsthal verseiben egy végtelen múltba visszanyúló kulturális
hagyomány minden túlérett szépségét magában hordozó művész-esztéta nyilatkozik
meg (Összegyűjtött költemények). A későbbi Hofmannsthal nagysága pedig abban
rejlik, hogy - akárcsak Goethe - túl tudott nőni korán, le tudta győzni a dekadencia
életellenes ideológiáját (A balga és a halál, Krisztina hazatérése, Rózsalovag, Nehéz
ember).
Rainer Maria Rilke lírájának kiformálódását befolyásolta mind az
impresszionizmus, mind a szimbolizmus, majd késői korszakában az
expresszionizmus is, de mindennek csupán alárendelt szerepe volt Rilke életművében.
O az ismerőst ismeretlenné, a megszokottat szokatlanná varázsolja, vagyis mindennek
új arculatot ad. Az elidegenedés érzését olyan szuggesztív költői eszközökkel tudja
kifejezni, amilyenre talán rajta kívül csak Kafka volt képes. Rilke
alkotóművészetének csúcspontját az Új költeményeiben érte el.
A századvég valamennyi „izmusának” tagadása hívta életre a „Heimatkunst”
(értelem szerint: tájművészet) néven ismert irodalmi irányt, amely politikai tartalma
okán a későbbi hivatalos propagandában rosszhangzásúvá vált. Nem véletlen, hogy a
„Heimatkunst” művelői csekély kivétellel a harmadik birodalom ünnepelt poétái
lettek (Adolf Bartels, Hermann Löns).
A polgári irodalom legkedveltebb műfaja Nyugat-Európában és
Oroszországban a regény. A német realizmus kilép előző elzártságából, hasznosítja az
orosz regény nagy távlatú társadalomkritikus szemléletét és kiforrott realista
módszerét, valamint a francia regény kimunkált ábrázoló művészetét. A polgárság
válságának irodalmi krónikásai közül kimagaslik három író: Heinrich Mann, Thomas
Mann és Hermann Hesse.
Heinrich Mann korai műveinek {Egy családban, A z istennők, Fuvolák és
tőrök) valamennyi figurája „rendkívüli” lény, akiknek betegesen érzékeny
idegrendszerük van. Az író ábrázolásmódja tökéletesen összhangban van az
ábrázolandó tárggyal. A fordulat a meddő esztéticizmustól a tevékeny humanizmus, a
dekadens arisztokratizmustól a társadalmi érdekeltség felé a Kisvárosban következik
be. Heinrich Mann már egyik korai regényében az Eldorádóban éles szemű és biztos
ítéletű társadalomkritikusként bontogatja szárnyait. Ezek az adottságai első remekbe
sikerült társadalmi regényében a Ronda tanár árban érvény sülnek maradéktalanul.
Heinrich Mann A császári birodalom című trilógiában látnoki erővel vázolta fel a
német birodalom összeomlását. Számos cikkben, esszében, beszédben is
tanúbizonyságot tett arról, hogy - sok kortársával, így fivérével Thomas Mann-nal is
ellentétben - mennyire világosan ítélte meg az imperialista világháború lényegét.
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Heinrich Mann a világot fenyegető fasizmus elleni küzdelemben a humanizmus és a
szocializmus eszméinek védelmezésében találja meg újra ihletének forrását (A nagy
ügy, Nehéz élet). Az írót a hitleri rezsimmel való szembenállás elvezette a szocialista
humanizmus igenléséhez, ennek a világnézetnek a birtokában vetette papírra a
kétrészes IV. Henrik-regényt.
A polgári világ válságát Thomas Mann bonyolultabban, ellentmondásosan
fogalmazza meg. Thomas Mann első alkotó korszakának problematikája (A
ruhásszekrény, A pojáca, Tristán, Tonio Kröger) egyrészt igen szubjektív, másrészt a
korabeli német polgári és értelmiségi fiatalok hangulatát tükrözi. Röviden és
leegyszerűsítve: a művész és a polgár viszonya, a szellem emberének helye a
hanyatlásnak indult polgári társadalomban. Thomas Mann szerint kétféle ember van,
józan, egészséges és sikeres, Tonio Kröger szavaival „a szőkék és kékszeműek”, és a
kitaszított, aki valamilyen módon, pl. fogyatékosság, vagy fogékonyság miatt, kiválik
a szimplaságában derűs világából. A fejlődés biológiai törvényszerűsége, hogy
minden születik, fejlődik, eléri csúcspontját, hanyatlik és meghal. A német
naturalizmusnak ezt a társadalmi jelenségekre vonatkoztatott tételét alkalmazza az író
a XIX. századi német polgárságra, s érvényességét egy konkrét család, a
Buddenbrookok történetén igazolja (A Buddenbrook ház). Az aktuális problematikán
túl azonban felveti a létforma kérdését (általános, speciális). A halál Velencében című
novella a Tonio Krögerhez kapcsolódó művészkomplexus átfogóbb feldolgozása. A
varázshegy, amely a szanatóriumi élet mulatságos szatírájának indult, „a háború előtti
európai problematika leltárfelvételi kísérletévé vált”. Hans Castorpot a világháború
ráébreszti arra, hogy érdemes harcolni az új világért. Thomas Mann ebben az
időszakban (20-as évek) a polgári humanizmus megteremtésének alapját a népek
fasizmusellencs együttműködésében látta. A következő, a József-regény ennek az új
perspektívának a reményében fogant, amelynek hőse túljut azon a ponton, ahol Hans
Castorp megtorpan. József fejlődése tükörképe annak a fejlődésnek, amin T. Mann
ment keresztül. A leplezetlen fasizmussal való találkozás Olaszországban az írót a
Mario és a varázsló című novella megírására készteti. Thomas Mannt egész életében
foglalkoztatja Goethe alakja. A goethei életműben Mann a polgári humanizmus
megújulási forrását látta. Ennek az érdeklődésnek azonban szubjektív okai is vannak:
Goethe értelmezésével saját szerepének felderítésére törekszik. Erről tanúskodik a
József tetralógia után írt Goethe-portré, a Lőtte Weimarban, amely egy rendkívüli
ember szentimentalizmustól mentes éleslátással megrajzolt realista képe. Thomas
Mannt a fausti probléma is mindig érdekelte, így hát ő is feldolgozza azt (Doktor
Faustus), azonban a problémát (a „polgárkeresést”) a második világháború idejébe
helyezi át. A két főhős Leverkühn, a művész, és Zeitblom, a humanista gimnáziumi
tanár nem jut el az aktív cselekvésig. Zeitblom helytelenül ítéli meg a fasizmust és
visszavonul, Leverkühn pedig összeroppan és meghal. Thomas Maim az utolsó
regényében a fausti lehetőségekkel együtt a maga vágyálmait is eltemeti. Az író
kiábrándulása fanyar humorba torkollik (A kiválasztott). Utolsó regénye Egy
szélhámos vallomásai, ott folytatja a polgár-művész probléma fonalát, ahol A
Buddenbrook ház abbahagyta.
Thomas Mann helye a német irodalom fejlődési folyamatában Goethééhez
hasonlítható: Goethe életműve a német polgári öntudat első teljesen tudatos
megnyilatkozása, Thomas Manné pedig a német polgárság problematikájának utolsó
nagy kifejtése és egyben lezárása.
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Hermann Hesse külön utakon jár, műveibe nem szól bele korának és
társadalmának problematikája. Regényeiből és elbeszéléseiből hiányoznak a konkrét
társadalmi témák, emberi és írói magatartása azonban a kor terméke. A diszharmónia
feloldásának s az emberi szenvedés megszüntetésének kulcsa, Hesse szerint, magában
az emberben van. Ily módon a helyzet szülte problematikát az író a kortól függetlenné
teszi. A természettel való együttélés élteti Hesse elbeszéléseit, személyes lírával
átfűtött tájrajzait: Földi élet, Szomszédok, Kerülő utak, Képeskönyv, Emlékezések. A
világ diszharmóniájának gyilkos hatását az emberre a Kerék alatt című regényében
mutatja be. Hesse műveinek eddigi témái tömörülve jelennek meg legjobb regényében
A pusztai farkasban. Hány a sehova sem tartozó intellektuel nagyon hasonlít magára
az íróra. Az író utolsó nagy művében Az üveggyöngyjátékban, egy elvont utópia
megalkotásával búcsúztatja az időszerűtlenné vált polgári világot.
A polgári ideológia válságát leginkább az az értelmiségi nemzedék érzékelte,
amely a háborúhoz vezető feszült években nőtt fel. Az új generáció nem hitt az
átöröklött értékekben, hiszen a világháború tűzvésze megkérdőjelezte az egész
négyszáz éves polgári fejlődést. Ezen a talajon az elkeseredésből szabadult fel a vágy
a polgári világ szétzúzására és az új világ megteremtésére. S itt érkezünk el ahhoz a
mozzanathoz, amely kulcsa az expresszionizmusnak mint irodalmi irányzatnak. Az
expresszionizmus lázas vágya ugyanis a világ megváltása az ember megváltásán
keresztül. Az expresszionista költészet nem törekszik szépségre vagy arányosságra,
csupán a kifejezés minél nagyobb fokú intenzitására, s ennek érdekében darabokra
töri a mondatot, kihagy mindent, ami a logikai összefüggést hivatott érzékeltetni. Ezt
az expresszionizmusból kinövő dadaista költészet az abszurdumig fejleszti. Az
expresszionizmus irányának kialakulásában közrejátszott Sigmund Freud elmélete a
tudatalatti lélektanról, valamint Henri Bergson francia filozófus tana az irracionálisintuitív megismerésről. Az irodalmi előképből idekívánkozik a svéd August
Strindberg Damaskus után című drámája, valamint a francia Arthur Rimbaud és az
amerikai Walt Whitman versei.
A német expresszionizmus két egymást követő hullámban tört be az
irodalomba. 1910-ben megindul Berlinben a Der Sturm című hetilap, 1911-ben pedig
a Die Aktion, végül 1913-ban Zürichben a fVeisse Blätter, mint a fiatal expresszionista
költők orgánuma. A német expresszionista költészet legjelesebb képviselői: Georg
Heym, Georg Trakl, Emst Stadler, Gottfried Benn.
Az expresszionizmus drámai elképzelése a legradikálisabban szembefordul a
naturalizmus „szoba”-elméletével és gyakorlatával. Ennek folytán az expresszionista
színpad nagymértékben stilizál, nemcsak a dikcióban, hanem a színészi eszközök és a
díszlet terén is. Ebből az elméletből fejlődik ki a későbbiekben Brecht sajátos
drámaelmélete. A drámaírók közül meg kell említeni Frank Wedekindet, aki átmeneti
jelenség volt a naturalizmus és az expresszionizmus között. Jelentős művei: A tavasz
ébredése, A föld szelleme, Pandora szelencéje. Az első igazi expresszionista dráma A
koldus Reinhard Johannes Sorge tollából született. Ez a mű magában hordozza az
expresszionista ideológia vezérmotívumát, az irányzat stílusjegyeit, lehetőségeit és
korlátáit. Az expresszionista drámaírás vezéregyénisége Georg Keiser. Legsikeresebb
darabjai: A calais-i polgárok, Reggeltől éjfélig, A kor áll. Gáz.
A próza legkevésbé alkalmas az expresszionista stílus megvalósítására,
hiszen az epikus közlési mód nélkülözheti legnehezebben az ábrázolás teljességét, a
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nyelv logikus fogalmi rendszerének felhasználását. Éppen ezért csak igen kevés
elbeszélés és regény tartalmazza tisztán az expresszionizmus jegyeit. Az első helyre
kívánkozik itt Rene Schickele neve, aki az expresszionista csoportosulás egyik fő
irányítója. Schickele a Sturm és Aktion folyóiratok munkatársa és a die Weissen
Blátter szerkesztője, epikus főműve a Rajnai örökség. Az expresszionizmus
reprezentatív regényírójaként Alfréd Döblint tartják számon, mégpedig a Berlin,
Alexanderplatznzk köszönhetően.
Bertolt Brecht, aki az expresszionizmus neveltje, századunk legnagyobb
drámaírója. Ő az, aki felváltotta az évszázados hagyományokon kialakult európai
drámát egy radikálisan újfajta drámatípussal. Brecht sziporkázó tehetségű drámaíró
nemcsak meghódította a világ valamennyi színpadát, hanem stílust csinált és iskolát
alapított. Míg az első darabokban az expresszionizmusra jellemző polgárellenesség
dominál (Dobszó az éjszakában), a következő darabok (Egy fő az egy fő,
Koldusopera, A Rendszabály, A vágóhidak szent Johannája, Rettegés és ínség a
Harmadik Birodalomban) egyre világosabban mutatják a marxista ideológia
térhódítását Brecht világnézetében, s ezzel párhuzamosan szocialista íróvá válásának
folyamatát. A legnagyobb Brecht-drámák, amelyek a XX. századi német
drámairodalmat a világirodalom élvonalába emelték, a második világháború idején
születtek: Galilei élete, Kurázsi mama és gyermekei, Jó embert keresünk, A kaukázusi
krétakör.
Az expresszionizmus végleg kifulladt. Az általános lelkesedés egyre inkább
alábbhagyott, amikor kiderült, hogy a gazdasági fellendülés és a kapitalizmus
stabilizálódása egyre mélyebb szakadékot hoz létre ember és ember között. A weimari
köztársaság sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ennek következménye a
politikai érdeklődés nagyfokú csökkenése, azonban az 1929-es világgazdasági válság
után ismét fellobbant a forradalmi szikra.
A húszas évek nagy irodalmi eseménye a proletár avantgarde-irodalom
megjelenése. Az 1918-as forradalom nyomán felvirágzik a szocialista tartalmú
forradalmi költészet. A proletárirodalom betörése az irodalom élvonalába a
megizmosodott német munkásosztály szellemi előretörésének vetülete, s egyben a
német proletáriátus első nagy győzelme a művészet síkján. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy belőle indultak el, illetve hozzá tartoztak az NDK-irodalom olyan
nagyjai, mint Johannes R. Becher, Bertolt Brecht, Anna Seghers, Willi Bredel, Hans
Marchwitza stb. A szocialista líra legkiemelkedőbb alakja Erich Weinert volt, ő volt
az agitprop költészet úttörője (Közjáték. Német revü 1918-1933), és ma is ő az egész
nemzetközi prolctárköltészet egyik legnépszerűbb alakja. Említsük meg itt Friedrich
Wolf nevét is, aki a szocialista realista dráma jeles képviselője. Fiatalkori darabjaiban
az önmagáért való ellenzékiség szelleme anarchista hajlamokkal párosult (Ez vagy te,
A fekete nap, Szegény Konrád). Wolf eszmei újratájékozódásáról A teremtmény című
regény tanúskodik. A döntő lépést a kapitalizmus tagadásától a szocializmus
igenléséig a Cattarói matrózok című drámájával teszi meg.
A proletárirodalom mellett halad a polgári humanista irodalom, amelynek
művelői baloldali érzelmű, élénk társadalmi-politikai érdeklődésű intellektuelek,
többnyire urbánus írók. írásaik közös jellemzője a józan tárgyilagosság. Az új
stílusirány első képviselője Erich Kástner, első regényének címe Fábián. Egy
moralista regénye egész írói pályájának mottója lehetne. Kástner moralizmusát
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azonban éles társadalomkritikai szemlélet színezi át. Bemhard Kellermannnak Az
alagút című regénye szerzett világsikert. A hitleri rendszer alatt hallgatásra volt ítélve,
így csak a fasiszta Németország összeomlása után keletkezett Haláltánc című
regényében tehetett hitet antifasiszta meggyőződéséről.
Az osztrák monarchia haldoklásának krónikása Joseph Roth volt. Művei
középpontjában az ellenállásra képtelen, az erkölcsi és társadalmi lejtőn lefelé
sodródó kispolgár, tisztviselő áll (Hotel Savoy, Radetzky-induló, Kapucinusok
kriptája).
A háborús regény műfaja elválaszthatatlanul összeolvadt Erich Maria
Remarque nevével. Regényei lebilincselnek izgalmas cselekményükkel, felkavarnak
merész, néha azonban felületes politikai kérdésfeltevésükkel. Háborúellenes,
humanista magatartás, a fasizmussal való következetes szembenállás tükröződik
bennük (Nyugaton a helyzet változatlan, És azután ..., Három bajtárs, A diadalív
árnyékában, Lisszaboni éjszaka).
A kor kritikus elemzői és diagnosztái között előkelő hely illet meg két kitűnő
írót, akik inkább publicisztikai tevékenységükkel játszottak nagy szerepet korunk
szellemi életében: Kűri Tucholsky és Kari Kraus. Tucholsky a politikai szatíra éles
nyelvű és szellemű művelője, a Berliner Tagesblatt munkatársa, majd a Vossische
Zeitung külföldi tudósítója. Több mint 2000 írása jelent meg különböző
sajtótermékekben, kritikák egész sorában csillogtatta meg ördöngős karikírozó
tehetségét. Szerzőjük a rövid formák mestere volt, lenyűgözött logikus okfejtésével,
gyilkos humorával. Kraus a híres Fackel című bécsi folyóirat szerkesztője, a maga
idejében egész Ausztria vezető politikai és szellemi tekintélye volt. A folyóirat
politikai és eszmei irányvonalát tekintve, lényegében az egész kapitalista Ausztria
sajtójával ellenzékben állt. Kraus kíméletlenül leplezi le a szellem hanyatlását, s a
háttérben felvázolja a mögöttes társadalmi folyamatokat (Epigrammák, Szavak
versben).
A lélekelemző regény időben a századforduló korára nyúlik vissza. A német
irodalomban - mint már láttuk - Schnitzler a freudi iskola első reprezentánsa. Az
irány későbbi képviselőire is jellemző, hogy érdeklődésüknek megfelelően műveikben
főként az emberi psziché különböző rétegeit boncolgatják. Ide sorolhatjuk Cári
Spittelert (Imago), Jákob Wassermannt (Kerkhoven harmadik élete), Stefan Zweiget
(Erika Ewald szerelme) és Franz Werfelt (Nem a gyilkos, a meggyilkolt a bűnös).
A húszas évek irodalma nagyon sokrétű. Vannak polgári írók, akik hit- és
reményvesztetten befelé fordultak, s a szellem zárt bensőségességében vélik
megtalálni a harmóniát. Mások próbálkozásokat tesznek az írói módszerek
megújítására.
A századforduló korszakába tartoznak Róbert Walser írásai (A Tannertestvérek, A segéd, Jákob von Gunten). Ezek az írások impresszionista árnyaltságuk és
szecessziós légkörük mellett, olyan belső és külső jegyeket mutatnak fel, amelyek
kiforrott alakjukban a kaíkai művészetre jellemzőek. Franz Kafka egyike a legtöbbet
vitatott és magyarázott prózai újítóknak. Kafka egyéniségét az egykori osztrák
humanista gimnázium és az egyetem erősen formalisztikus levegője, valamint a cseh
főváros valósága formálta. Feltehetően innen ered a sehova-sem-tartozásnak, a
kiszolgáltatottságnak az a mindent átfogó érzése, amely olyan jellemzően
meghatározza az írói énjét is. A világhír útjára az a három nagy regénytöredék
indította el, amelyeket a harmincas években írt: A per, A kastély és az Amerika. Kafka
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minden hősét egyik napról a másikra kiszakítják megszokott életéből, és egy
titokzatos idegen felsőbbség hatalmába keríti őket. Ez a legtöbbször személytelen
„kísértethatóság”15 üldözi, bünteti és elpusztítja őket. A hőst - aki természetesen
passzív szemlélője az eseményeknek - valamiért mindig megbüntetik, de ennek okát
vagy csak utólag tudja meg, vagy soha. Kafka stílusa nagyon kimunkált,
könyörtelenül egzakt és szenvtelen. Az osztrák regény Róbert Musil munkásságában
emelkedik világirodalmi rangra. Musilt elsősorban a kor szellemi arisztokráciája
érdekli, és erre a rétegre vonatkoztatja azt a megállapítást, hogy a „cselekvés” helyét
náluk az „értekezés” foglalja el. Első regénye Törless iskolaévei, ezt követi két
novelláskötet az Egyesülések és a Három asszony, fő műve a Tulajdonságok nélküli
ember. A széppróza eltolódása az esszé irányába Musillal kezdődik. Hermáim Broch
írásművészete is az európai válság érzékeléséből táplálkozik, abból a tudatból, hogy a
polgári Európa korszaka véget ért, s helyét valami újnak kell elfoglalnia. Broch
legfontosabb műve az Alvajárók című trilógia.
A német irodalom súlyos következményekkel járó, tragikus megoszlása
1933-ban következett be. A nemzeti szocializmus kultúrpolitikája a hatalomátvételt
követő könyvégetéssel egyértelművé vált. Németország csak a fasiszta ideológiát
szolgáló irodalmat tűrte meg. A kulturális élet színvonala a mélypontra süllyedt, az
írók és költők jó része - vagy önként, vagy az üldözés elől menekülve - elhagyta az
országot. Ausztriában ez 1938-ban következik be, amikor az országot erőszakkal a
harmadik birodalomhoz csatolták.
A német irodalom legszámottevőbb részét 1933 és 1945 között az idegen
földre kényszerült emigráns irodalom alkotja. A kommunista írók a Szovjetunióban
kerestek menedéket, mások nyugaton, előbb a szomszédos országokban, majd pedig
távolabb. Ez a maroknyi csapat diadalmaskodott a brutális erőszak felett, a német
irodalom értékei ilyen módon, ha nem is veszteség nélkül, átvészelték a pusztulást, és
biztosították az újrakezdést.
A hitleri birodalom széthullása után két német állam jött létre, és Ausztria is
visszanyerte függetlenségét. Az új állami-politikai egységek megszületése önálló
irodalmaknak ad életet, amelyek az államhatárok keretei között kibontakozó sajátos
társadalmi viszonyok talajában gyökereznek. Erről az időszakról a könyv nem ad
rendszeres történeti áttekintést - történelmi távlat hiányában - ez meddő kísérlet lett
volna. A fasiszta diktatúra egyfelől kiszakította a német irodalmat a világirodalom
vérkeringéséből, másfelől a világirodalom áramában benne élő emigráns irodalmat
pedig megfosztotta hazai olvasóitól Hasonló helyzetben volt az olvasóközönség is,
hiszen ő sem ismerte a Németországtól távol kivirágzott német irodalmat.
Az NDK-irodalom újraélesztette a húszas évek proletár-avantgardeirodalmát. A háború utáni periódus uralkodó témája a közvetlen múlttal történő
könyörtelen leszámolás, az új társadalmi viszonyok és az újfajta emberi kapcsolatok
kialakulása.

15 Mai napig értelmezési viták folynak a körül is, vajon mit jelképez a kafkai szimbolikában ez
a .kísértethatóság”.

Kukorelli Sándomé: Halász Előd emlékére

175

A nyugat-németországi irodalomban az a legfeltűnőbb, hogy a sok egymás
mellett futó irányzat semmilyen rendszerbe nem rendeződik, vagyis nincs főirányzat.
Ezekben az irányzatokban csak a naturalizmus-ellenesség a közös.
Az osztrák irodalmat szintén a heterogén törekvések széles skálája jellemzi.
Az osztrák irodalom továbbra is igyekszik beilleszkedni az össznémet irodalomba,
azonban úgy, hogy megőrizze sajátosságait is.
A svájci irodalom a háború után is hű maradt a nagy svájci írók és költők
hagyományaihoz. A legjobbjaik sajátosan svájci problematikájú művei nemcsak a
német irodalom egészét, hanem az egész világirodalmat gazdagítják.
A német szocialista költészet legnagyobb alakja Johannes R. Becher, aki
korán megtalálta a kapcsolatot a munkásmozgalommal. 1928-tól a Proletárforradalmi
írók Szövetségének egyik alapító tagja. 1935-től 1945-ig Moszkvában az
Internationale Literatur - Deutsche Blätter című antifasiszta folyóirat főszerkesztője,
1953-56-ig a Német Művészeti Akadémia elnöke, 1954-től az NDK kultuszminisztere
volt. Becher pályafutását expresszionista költőként kezdte (Diadal és bukás), idővel
azonban megtagadta ifjúkori költészetének formavilágát. A fordulópontot Becher
számára a kommunizmus eszmevilágához való megtérés jelentette (Költemények egy
népért, Himnuszok). A költő páratlan művészi ihlettel énekli meg a szocialista építés
nagyszabású témáját (A nagy terv). A hazájától való kényszerű távoliét alatt műveinek
témája a honvágy, a német néppel való összeforrottság és a hűség (Németország, Az
ember, aki mindent elhitt, Újjászületés, Németország hív).
Peter Huchelt a német kritika a kor nagy lírikusai között tartja számon.
Pályája első szakaszában tájkölteményeket írt, amelyekben szűkebb hazáját,
Brandenburgot énekelte meg. Háború utáni költészetének pedig a német tragédia a
témája (A törvény, A falu felépítése, Utak, utak). A csehországi születésű Luis
Fümberg a goethei klasszikus örökséget és a Rilkén iskolázott késő polgári líra finom
kifejezőeszközeit hódítja meg a szocialista költészet számára. Első költeményei
agitprop-dalok és politikai songok: Baloldali visszhang, Pokol, gyűlölet és szeretet.
Későbbi költeményeinek témája az új társadalom emberének megváltozott viszonya a
világhoz. A demokratikus Németország felépülésének ihletett szavú énekese Kurt
Barthel, költői álnevén Kuba. Legnagyobb szabású műve az emigrációban keletkezett
Költemény az emberről című ciklus, amelynek lírai hőse maga Németország, az
először eltiport, majd a pusztulásból kibontakozó új haza. A költőnek sikerült
összefüggéseiben megragadni a német sorsot. Nelly Sachs Nobel-díjas költőnőnek a
lírája a zsidó költői hagyományokkal való találkozás nyelv- és formaújító hatását
viseli magán. Központi témája a zsidó mártírium, a népe szenvedésén érzett fájdalom
azonban nem erősödik váddá, inkább aggodalmat fejez ki, hogy a szenvedés ne
bizonyuljon hiábavalónak (A halál lakásaiban, Izzó rejtvények. Csillagfogyatkozás).
Az osztrák Marie Luise Kaschnitz költészete a klasszikus lírai forma, valamint a
modem élmény- és érzésvilág kölcsönhatásán épül. Lírájának ihletője az emberiség
iránti részvét és az aggodalommal átitatott költői lelkiismeret (Haláltánc és
költemények a korhoz, Hallgatásod - az én hangom). A bukovinai születésű Paul
Celan költői arculatára rányomta bélyegét a magával hozott gazdag és sokrétű
kulturális örökség. A Celan-féle lírai világképekben a világ érzékelhető képei és
tárgyai a tapinthatatlan valóság, az ismeretlenségbe burkolózó lét rejtjeleiként
jelennek meg: Az urnák homokja, Halálfuga, Senki rózsája.
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A nagy realista hagyományokat új, szocialista tartalommal megtöltő német
regény művelői részben még a régi nagy gárda tagjai.
Az első világháború radikalizálódó polgári realista törekvések talajáról indult
Amold Zweig, hogy hosszú és termékeny alkotópályája során szocialista regényíróvá
fejlődjön. Pályakezdő művei még a polgári intellektuelek világában mozognak, a lelki
problémák kifinomult boncolgatásában jeleskednek (Claudia-novellák, Rituális
gyilkosság Magyarországon). A nagy és döntő lépés, amely elindítja Zweiget az
átalakulás utján, és egyúttal örök témája is marad, az első világháború. A Fehér
emberek nagy háborúja című átfogó regényciklusban megírja annak történetét, hogy
megy végbe a német polgári értelmiség egy rétegének fejlődése. Zweig nem áll meg a
halál, a vérontás regisztrálásánál, hanem azok közé tartozik, akik a háborúnak mint
következménynek láthatatlan társadalmi indítékaira derítenek fényt. Ugyanennek
okán emelkedik ki az író életművéből A wandsbeki bárd című regény, amelyben a
fasizmusról mondja el a véleményét a szerző.
Anna Seghers, a német próza egyik legnagyobb mestere fiatalon csatlakozott
a munkásmozgalomhoz. Már 1928-ban belépett a kommunista pártba, amiért
letartóztatták, de sikerült Franciaországba szöknie. Az antifasiszta emigrációs
irodalom egyik vezető egyénisége volt. Első politikai regényének - Út az éjszakából témája az első világháború után világszerte fellángoló proletárforradalmak harca a
fehér terror ellen. A korkép a világban szétszóródott magyar, lengyel, bolgár, olasz,
kínai kommunisták életrajztöredékeinek mozaikdarabjaiból illeszkedik össze. Ez a
szerkesztési elv - amely az amerikai Dos Passos technikájának egyéni alkalmazása és
továbbfejlesztése - válik uralkodóvá az írónő későbbi nagy regényeiben is. A
Menekülés című regényében Seghers a sokrétű, plasztikus emberábrázolás új
lehetőségeit fedezi fel. Az eredetileg Amerikában megjelent Hetedik kereszt című
regény, amely hét koncentrációs táborbeli fogoly menekülését beszéli el, Seghers
legismertebb és a világirodalom rangos alkotásai közé tartozó műve. Világsikerének
forrása a humanizmus elpusztíthatatlan fényének felragyogtatása a terror és a kin sötét
éjszakájában. Anna Seghers a Döntés című regényében tesz először kísérletet arra,
hogy az 1945 utáni német fejlődést foglalja irodalmi ábrába. A regény fő
mondanivalója az, hogy az embernek el kell döntenie kivel van a társadalom
sorsdöntő átrendeződésének korszakában.
Brúnó Apitz első művei a hitleri Németországban kiadatlanok maradtak, így
irodalmi munkássága lényegében 1945 után kezdődik. Kiemelkedő alkotása a
Farkasok közt védtelen című regény egy koncentrációs táborban játszódik, amelyben
nemcsak a táborbeli élet döbbenetes valóságáról ad dokumentumszerű hűsége mellett
művészi ábrázolást, hanem a tábor mikrovilágában egész Németország képét
felvillantja.
A német szocialista regényirodalom egyik legmarkánsabb írója Willi Bredel,
aki a Próbatétel című dokumentumregényével aratott világsikert. Bredel ebben a
műben megcsillogtatta egyik jellegzetes írói képességét: a dinamikus, színes
riportszerűséget. Nagyformátumú főművében, a Rokonok és ismerősök című
trilógiában, nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy elemző és oknyomozó
módszerrel, de az elbeszélő próza művészi eszközeit használva, felkutassa és
bemutassa azokat a történelmi-társadalmi tényezőket, amelyek Németországot két
világháború okozójává tették.
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Erwin Strittmatter a német falu bonyolult viszonyainak, a német
paraszttársadalom átrétegződésének s a paraszti mentalitásban végbemenő megújulási
folyamatnak avatott tollú epikusa, ugyanakkor a hagyományokban gazdag
fejlődésregény megújítója is. Az író legfinomabban és legsokrétűbben motivált
regénye A csodatevő, amelynek a hőse egy pékinas, aki a fasiszta hadsereg
katonájaként kezébe veszi a saját sorsát, nem hajlandó tovább azonosulni az uralkodó
rendszerrel, és dezertál. Az Öle Bienkopp című regény a régi nagyparaszti réteg
uralmának megtöréséért, a falu megújhodásáért, az újonnan földhöz jutott parasztok
munkájának sikeréért küzd. A második részben viszont a párt politikáját eltorzító
bürokrata funkcionáriusok ellen harcol a szocialista előrehaladásért.
Hermáim Kant az Egy darab Déli tenger című novellás kötetével
mutatkozott be. A z Aula című regényében bizonyította, hogy kitűnő epikus. A regény
az NDK társadalomtörténetének egy szakaszát mutatja be, középpontjában azokkal a
kérdésekkel, amelyeket a kulturális forradalom és az új értelmiség kiformálódása
hozott a felszínre.
Dieter Noll kétrészes regényével (Egy ijjúság regénye; Werner Holt
kalandjai) tört be az irodalom élvonalába. A regény egy világnézet összeomlásának és
egy új világnézet kialakulásának története.
Christa Wolf a kisregény műfajának a művelője. Moszkvai novella című
elbeszélésével tűnt fel és a Kettészelt ég című regényével vált híressé, amelynek egy
szerelmi konfliktus a témája. Ez a konfliktus lényegében a két Németország létéből
adódó nemzeti problematika finom eszközökkel kimunkált vetülete.
A rendkívül termékeny Lion Feuchtwanger művei (A csúnya hercegnő, A
siker, Opermann-testvérek, Száműzetés, A zsidó háború, A fiúk, Eljön a nap, Rókák a
szőlőben) a klasszikus realista elbeszélő technikát követik: sikerének titka színes,
dinamikus és rendkívül könnyed elbeszélő modora, drámai feszültségteremtő érzéke,
és pszichológiai tudása. A történelmi regény Feuchtwangemél megtelik aktualitással,
a historikumot ő nem öncélként kezeli, hanem időszerű társadalmi politikai
problémák tisztázását segítő illusztratív anyagként. A siker című regény megmutatja,
hogyan és miért kerülhetett sor a Hitler-féle fasiszta párt térhódítására. Feuchtwanger
elsőként irányítja a figyelmet a nemzeti szocialista veszélyre, abban az időben, amikor
Hitlernek és mozgalmának Németországban még senki sem tulajdonított különösebb
jelentőséget.
Wolfgang Koeppen a modem nyugatnémet korregény egyéni hangú
művelője, a politikailag elkötelezett írók közé tartozik. Regényeivel (Galambok a
fűben, Melegház, Halál Rómában) rendre nagy vihart kavart, főleg az utolsóval,
amelyben a Szövetségi Németországban menedéket találó és új esélyekre váró
fasizmust jeleníti meg.
Heinrich Böllnek a háború az a megrázkódtatás, amely íróvá érleli, s egyben
írásainak tematikus centruma is (A vonat pontos volt, És száját nem nyitotta szóra,
Magukra maradtak, Biliárd fél tízkor, Egy bohóc nézetei). Ez utóbbi regénye a
jelenábrázolást mélyíti el, de olyanformán, hogy az én-elbeszélő múltjának
alaprétege, a háború néhány utolsó hónapja állandóan előtérbe nyomul. A múlt
belenyúlása a jelenbe a Böll-féle szerkesztési technika egyik legjellegzetesebb
vonása, a múlt fimkciója - a jelenbeli történet „előtörténetének” a megadása.
Siegfried Lenz írásai a korrajz kategóriába sorolhatók, annak ellenére, hogy a
szerző a történelmi tényeknek, a történéseknek csak visszfényét tükrözi bennük. A
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Lenz-regényeknek {Héják voltak a levegőben, Ember az árban, Németóra) szinte
modellszerű alapszituációja egy szélsőségig kiélezett helyzet, amelyben a hős
önakaratán kívül valamilyen kényszerítő erővel kerül szembe. A kibontakozás nem
egy esetben demonstrálja a szerzőnek azt a meggyőződését, hogy az embernek
valamilyen módon bűnössé kell válnia, ha nem akar az összeütközésben
megsemmisülni.
Günther Grass irodalmi szereplését verseskötettel kezdte, majd provokatív
hangú, az abszurd színház irányvonalába tartozó drámákkal folytatta, azonban
hírnevét egyik napról a másikra a Bádogdob című regényével alapozta meg. A regény
hőse egy törpe, aki alulnézetből, vagyis szokatlan helyzetből, figyeli a világot. Ez a
mások számára hozzáférhetetlen szemszög kiválóan alkalmas arra, hogy felfedje a
társadalom, a kor, a konvenciók alapjaiban rejtőző gyenge pontokat, a normális
szemlélő előtt rejtve maradó okokat. Ez a regény az elbeszélő torz fénytörésű
prizmáján át vetített korrajz. A korképben nem szerepelnek történelmi események, de
állandóan jelen vannak úgy, ahogy a német kispolgár tudatában tükröződnek. További
művei: Kutyaévek, Helyi érzéstelenítés.
Martin Walser pályáját parabolaszerű kafkai elbeszélésekkel kezdte, szubtilis
irónia, enyhén provokatív hangnem és eleven társadalomkritikai érzék jellemzi. Két
regényével vonta magára a figyelmet {Házasságok Philippsburgban, Félidő),
amelyekben a háború utáni társadalom lényegeként az egybehangolt egyélű érdekek
szövetségét, valamint a jóléti társadalom keresztmetszetét ábrázolja a gazdasági csoda
idején.
Wolfgang Borchert fiatal költő állt a német háború utáni dráma indulásánál.
Borchert a kortársak szemében a tönkretett ifjú háborús nemzedék jelképes
megtestesítője, aki két év alatt írta meg teijedelemre kicsiny életművét. Az ajtón kívül
című drámája egy csapásra meghozta a sikert. Az író ebben a regényben is, ugyanúgy
mint elbeszéléseiben a saját életének eseményeiből merít. A frontról hazatérő katona
nem akar, és nem is tud azonosulni a megbékélt, gyorsan felejtő világgal, így
kirekeszti magát, ezért sorsa a teljes kiábrándulás.
A drámaíró Max Frisch mindenekelőtt Brecht-tanítvány; magáénak vallja
Brecht nézeteit az illúziómentes színházról és elkötelezettségéről a modem
társadalommal szemben, anélkül, hogy valamilyen konkrét ideológia mellett állást
foglalna. A fasizmus Frisch számára nem egyszeri és már a múlthoz tartozó
történelmi tény, hanem a mindenkori fenyegető embertelenség egyik megnyilvánulási
formája, a mai ipari társadalomban is látensen meglévő lehetőség, amely bármikor
ismét valósággá válhat. Az ilyen értelemben vett fasizmus ellen agitálnak Frisch
darabjai: És a holtak újra énekelnek, Biedermann és a gyújtogatók, Andorra, Homo
Faber. A Frisch-drámák elvonatkoztatottságával szemben a regényeket gazdag
valóságanyag jellemzi. Frisch feladja az ősi elbeszélő helyzetet, és lerombolja azt az
illúziót, hogy az elbeszélt történet igaz, mégpedig azzal a technikával, hogy
váltakozva „valós” és kitalált történetdarabokat illeszt epikus egésszé (Gantenbein
legyen a nevem).
Friedrich Dürrenmatt dramaturgiai koncepcióját Színházi problémák című
esszéjében fejti ki. Nézete szerint az atombomba technizálódott világában, a
személytelen mechanizmussá absztrahálódott modem állam viszonyai között a
tragédia lehetetlenné vált, a komédia az egyetlen drámai forma, amely meg tudja
ragadni a mai „ amorf kialakulóban és átalakulóban levő világot”. Dürrenmatt elveti
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az abszurd dráma stíluseszközeit, mert színművei a világnak és a létnek nem annyira
abszurd, mint inkább paradox voltát kívánják illusztrálni. A brechti színházból
származik át a dürrenmatti színpadra a tudatos elidegenítő technika, a parabolaszerű
stilizálás, a szereplők marionett jellege. Legismertebb darabjai: A nagy Romolus, A
fizikusok. Az öreg hölgy látogatása.
Az, hogy hogyan vélekedett maga Halász Előd A német irodalom
történetéről, az D. Magyart Imre vele készített interjújából derül ki: „Nem merészség
egy idegen irodalom teljes történetét egyedül elmondani? - Ez az első pont, ahol
ellentmondanék. Ez nem merészség. Pontosabban semmivel sem nagyobb merészség,
mint nagyszótárt csinálni. Tökéletes irodalomtörténetet ugyanúgy nem lehet készíteni,
mint tökéletes nagyszótárt.”16
„Halász Előd végre megírta nagy doktori értekezését, A német irodalom
történetét (1971), ami már klasszikus értelemben vett akadémiai leistung: két kötet és
semmi újdonság. Hasznos, mint bármely adattár, mint a szótár, amellyel karrierje
kezdődött,” - írja Simonsics Péter a már említett cikkében.

HALÁSZ ELŐD TANÍTVÁNYAI
Halász Elődnek volt a legtöbb tanítványa. Nagyon sokan az ő szellemi
gyermekeinek vallják/vallották magukat, de sajnos a „mester” egyiket sem fogadta el.
Az elején kb. 1964-ig még törekedett arra, hogy fiatal germanistákat
neveljen, ő indította el Kanyó Zoltánt, Bemáth Árpádot és Bonyhai Gábort, azonban
egy idő után nem törődött velük, sőt akadályozta őket előrehaladásukban. Csűri
Károly legalább annyira Halász Előd, mint Kanyó, Bemáth és Bonyhai tanítvány volt.
Halász Előd nem fogadta el azt a strukturalista elméletet, amelyet tanítványai
választottak.
Kanyó Zoltán, Csűri Károly és Bemáth Árpád hozták létre a „szegedi
irodalomszemiotikai iskolát.” Őket elsősorban a közös szakmai irányultság, az
irodalom és az irodalomelmélet iránti érdeklődés kötötte össze. Közülük először
Kanyó kezdett el szemiotikával foglalkozni. Kanyó a tanulmányaiban kifejti, hogy
módosítani kell a kutatások elméleti-módszertani bázisát, és egyetlen absztrakt
grammatikai rendszer helyett nyelvi szemiotikái részrendszerek sokaságát kell
alkalmazni. Egy-egy részrendszer megválasztása meghatározza a belőle levezethető
struktúrákat, és az így levezetett szövegekhez bizonyos pragmatikai konnotációt
rendel hozzá. Kanyó vizsgálta az általános szövegelmélet és az irodalomelmélet (azaz
az általános grammatikai szabályok és a poétikai kód alapján generált szövegek)
egymáshoz való viszonyát is. Kanyó fejtegetéseiből két fontos elemet lehet kiemelni:
Az egyik, az a felismerés, hogy bizonyos pragmatikai momentumok már a szövegek
mélystruktúrájába beépülnek. A másik lényeges dolog az irodalomról, mint
másodlagos modelláló rendszerről, az irodalmi művek vizsgálatának szintjeiről és az
irodalomelmélet státusáról vallott felfogása. Kanyó Zoltán 45 évesen halt meg.

16 Az idézet D. Magyart Imre már említett interjújából való. 36.old.
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Csűri és Bemáth Kanyóval ellentétben mindig egy-egy konkrét irodalmi mű
elemzéséből indul ki, s annak eredményeiből próbál elméleti-módszertani
következtetéseket levonni, illetve módszertani eljárásokat kidolgozni. Figyelmük,
főleg az elején, az irodalmi művek jelentés-szintjének „kitüntetett elemeire”, az
úgynevezett „motívumokra” és „emblémákra” irányult. A három tanítvány egyre
ismertebbé vált külföldön is. Már 1975-ben megjelent közös tanulmánygyűjteményük
Nyugat-Németországban, ami nagy elismerést jelentett, mind a szegedi iskolának,
mind az egész magyar szemiotikának (előbb jelent meg külföldön, mint itthon).
Kanyó már 1973-ban megvédte kandidátusi értekezését (erről már esett szó).
Csűri 1979-ben védte meg Hugo von Hofmannsthal fiatalkori elbeszéléseinek
struktúrájáról, Bemáth pedig 1980-ban Heinrich Böll első írói korszakának
regényeiről írt kandidátusi értekezést. Válaszul Halász Előd Szegedre hívta az ELTE
német tanszékének docensét, Salyámosi Miklóst, akinek fő kutatási területe a XX.
századi német irodalom volt.
Egy elhanyagolt tanítvány volt Valaczkai László is. Őt is elindította Halász
Előd, sőt Németországba is elküldte, de utána nem foglalkozott vele. Ez nagyon
érzékenyen érintette Valaczkait.
Simonsics Péter is Halász professzor egyik őt jól ismerő tanítványa volt,
egyébként Eszter gimnáziumi osztálytársa is. Simonsics a következőket írja a nagy
Halász tanítványokról: „Már gólya koruktól kezdve magához vonzotta nemzedékem,
meg a közvetlenül engem megelőző és követő nemzedékek legjobb tehetségeit, s
belőlük lett a hazai germanisztikában, illetve szemiotikában ismert „szegedi iskola” de nélküle. Mert bátyjuk volt ugyan, de atyjukká nem tudott válni. Szegedi
professzorságának utolsó évtizede ebben az állóháborúban fogyott el. ... Két
tanítvánnyal azonban mégis szerencsésnek mondhatta magát, akikkel sohasem került
konfliktusba, s akik valamiképpen az ő szabad és ép szellemének a folytatásai.” Itt
Simonsics Suki Béláról és Bonyhai Gáborról beszél. Suki leküzdve a korral járó
hátrányokat az egzisztencializmus legkiválóbb magyar szakértőjévé vált, noha
mindössze 51 évet élt. Bonyhai kedvezőbb időben járt egyetemre mint Suki, így a
végzéskor már alapos tudással bírt a modem német és angolszász filozófiákról.
Halász Előd javaslatára került Budapestre, az MTA Irodalomtudományi Intézetébe,
majd onnan aspirantúrára a Szovjetunióba. Disszertációját Thomas Marínból írta, 55
éves korában halt meg.
Szegeden a német szakon végzettek közül, akikre Halász Előd hatással volt,
nagyon sokan szereztek tudományos fokozatot a germanisztikában: Orosz Magdolna,
Masát András, Wild Katalin, Szendi Zoltán.
Maga Halász Előd az egyik konferencián elmondta, hogy ő nem kotlós, aki
alól kiszaladnak a csibék, és ne erről legyen híres. Majd Bemáth Árpádnak ezt
kommentálva hozzáfűzte: „Meggonoszodtam, Árpád”, - mire a nevezett csak annyit
mondott: ” Jó, de nekünk ne kelljen.”
Bemáth szerint Halász professzor, amíg élt, Magyarország legnagyobb
germanistája volt. Nem írt, nem volt produktív elme, a kritikai érzékével tűnt ki. Jó
tanár volt, mert egyből javította, ami rossz volt, megmutatta a hallgatók korlátáit.
Gúnyolt, de erős egyéniséggel szemben nem okozott igazi kárt.
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Halász Előd személyét körüllengték a legendák, amelyek keletkezését különc
viselkedésével, maga is elősegítette.
Ilia Mihály szerint Halász Előd és Sőtér István volt a két szép fiú a szegedi
egyetemen. Halász mindig elegáns volt, galambszürke öltönyben járt és a lányok
rendszeresen felírták, mikor milyen nyakkendőt viselt. De nem csak ez tűnt fel a
hallgatóknak, hanem a hallatlan tudása és műveltsége is. A találkozás vele felüdülés
volt számukra, hiszen az előadásai élményszámba mentek, tele voltak váratlan
fordulatokkal. Gyakran provokált, de lehetett vele vitatkozni. Közismert volt róla
azonban az is, hogy nem szeretett előadásokat tartani. Erről ő maga is nyilatkozik a D.
Magyari Imrének adott inteijúban: „Szegeden a saját előadásaimra is szerettem volna
nem eljárni, de ez sajnos elég nehezen ment.” Gyakran késett az óráiról, a hallgatók
azonban eleinte a kötelező negyedórán túl is vártak rá, amíg egyszer a fejükhöz nem
vágta. „Hát nem tudják, hogy negyedóra letelte után haza lehet menni, ha nem jön a
tanár? Most aztán tarthatok órát!”17 Máskor meg azzal lepte meg a diákságot, hogy
nem tőle fognak megtanulni angolul: „Majd megtanulnak maguktól - ha akarnak. Az
egyetem csak lehetőség a tanulásra, amit vagy használnak, vagy nem”18.
Legendák keringenek arról is, ahogyan a professzor vizsgáztatott. Volt, hogy
közölte a hallgatókkal a német irodalom a kezdetektől napjainkig című tárgyból
semmit sem kell tudni, mert úgy sem buktat meg senkit. A bukott diák annyiszor jön
vissza, ahányszor megbukik, és ez többlet munkával járna. Halász Előd viselkedése
tudott meglepetést is okozni. A professzor nyilvánosan hangoztatta, hogy a
vizsgázóktól nem kérdez életrajzi adatokat, ugyanis az minden lexikonban
megtalálható. Mégis megtörtént egyszer, hogy rosszkedvében az író életrajzi adatait
kérte számon, amit a hallgató az ismert okoknál fogva nem tanult meg, így
megbukott. A következő delikvens talpraesettebb volt, és amikor a professzor Rilke
adatait kérte, így válaszolt: „De professzor úr, ez bármelyik lexikonban benne van”
s erre a professzor ötöst adott neki.
Halász Előd egy idő után nem vezette a tanszéket, utálta az adminisztrációt,
az értekezleteket, nem járt be a tanszékre (a magyar vagy más tanszékre ment), inkább
a titkárnőt kérte meg, hogy vigye utána a sürgős anyagokat, nem követelte meg
másoktól sem a fegyelmet.
Halász Elődnek nem volt jó kapcsolata a szakmai közélettel, lenézte az
akadémiai szakmát, ezért őt sem szerették, és Pesten úgy emlegették, mint a „részeges
vidéki szótárkészítőt”. Pesten azt sem vették jó néven, hogy Halász professzor
gyakran kikerülve Budapestet külföldön tartott fenn kapcsolatokat, pl Thomas Mann
özvegyével.
Való igaz, a professzor szeretett a pohár fenekére nézni, de ezt ő maga nem
tartotta valamilyen szégyellni való dolognak. Leggyakrabban Suki Bélával és Hansel
Istvánnal járt el kocsmázni. Csejtei Dezső a következőket írja erről Halász Előd
emlékére írt cikkében: „Habár rengeteget dolgozott ... a felhalmozott roppant tudás a
közönséghez vezető csatornákat sokszor mégsem találta meg, így szorult az a
külvárosi kiskocsmák asztalai mellé; egy-egy Halász-Suki beszélgetés fiiltanújának
17 Simonsics Péter már említett cikkében. 36.old.
18 Ugyanott.
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lenni, kedélyes poharazás mellett, többet ért sok szakszemináriumnál”. Nem érdekelte
a pénz, de nem is tudott vele bánni.
Halászék intelligens Polli nevű pulikutyáját is mindenki ismerte, és tudta
róla, hogy csak a rossz embereket harapja meg. A professzor nem egyszer a
szemináriumokra is magával vitte, amelyeket viszont szeretett megtartani. Volt még
egy-két népszerű szavajárása, pl. „történetesen”, „könyveket nem vesz az ember,
hanem ajándékoztad’, „csapassuk szét egy csemyével”(igyunk még egy cseresznyét)
stb.
Halász Előd sok mindenre tudott egyszerre figyelni, európai léptékű tudós
volt, enciklopédikus műveltséggel bírt. Több nyelven nagyon jól beszélt. Ezt
bizonyítja az is, hogy Halász professzort 1964-ben meghívták a FILM (a modem
nyelvek és irodalmak nemzetközi szövetsége) kongresszusára az Egyesült Államokba,
hogy előadásokat tartson a modem regénnyel kapcsolatos kutatásainak eredményeiről.
Zenei műveltségét pedig már a kandidátusi értekezésében megmutatta. Külföldön
sokkal nagyobb hírnévnek örvendett, mint idehaza.
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