
VALLOMÁS 

A K É T G R A N D P I E R R E * 

„ E g y b izonyos életkorban az e m b e r e k e t hátára kapja e g y hul lám 
— az utolsó hul lám —, m e l y éppoly vak , mint a vándormadarak, az 
í v ó halak, a lángba repülő pil langók ösztöne , és elsodorja őket múl t -
juk egyik-másik helyszínére, életük egy ik-más ik szereplőjéhez" 

— írja egy helyen Kolozsvári Grandpierre Emil. S nem ő az 
egyetlen, akit a hullám fiatal korának színterére, Kolozsvárra 
sodor vissza gondolatban. Laczkó Géza a Királyhágó ban em-
lékezik vissza a századelő kincses városára, s benne édesanyjára, 
a drámai színésznőre. De Laczkó Aranka fia menekül innen, 
ahol mint törvénytelen gyermek nem tudta leküzdeni magá-
ban az akkor szükségszerű csökkentségi érzést. Eötvös kollé-
giumbeli iskolatársa, Szabó Dezső A bölcsőtől Budapestig viszi 
iskolájának, mint Utópia szigetének megszépült emlékét. 
Kolozsvári Grandpirre Emil ugyanabban a kollégiumban, 
végzett, ugyanabban a Farkas, ma Kogalniceanu utcában, 
amelynek a másik végén Passuth László járt iskolába a Kutató-
árok tanúsága szerint, ahol Passuth előtt Laczkó Géza és 
Kuncz Aladár is tanult. De Grandpierre Emil a kolozsvári re-
formátus kollégiumról is csak futólag emlékezik meg és visz-
szaemlékezésének középpontjában egy másik épület, a Monos-
tor út 77. szám alatti családi otthon áll. Viszolyogva gondol 
vissza reá. Mégis, amikor később Pesten elhatározza, hogy vi-
lágnak megy, csak két választás jöhet számításba: Kolozsvár és 
Épinal. 

* E két tanulmánnyal köszöntjük Kolozsvári Grandpierre Emilt, 
lapunk kedves munkatársát 70. születésnapján 

A Szerk. 
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Dédapja, Charles Grandpierre Svájcból vándorol ide s meg-
maradt francia-német nyelvmesternek, nagyapja minden lá-
zadásban részt vett a 48-as szabadságharctól az olasz szabadság-
harcig. De Kufsteinből mégis hazaszökött, s három fiára hagy-
ta a Monostor úti házat, kik közül apja váltotta meg azt két 
testvérétől. Az apát két dolog érdekelte: az orvostudomány és 
a zene. Ennek ellenére jogot tanult, bírói pályára lépett, a há-
ború végén nem radikalizmusa, hanem tehetsége emelte a 
a főispáni székbe, ahonnan azután egyenes út vezetett a válto-
zás után a Magyar Párt ügyvezető alelnöki tisztségéhez. Az 
elnök csak arisztokrata lehetett. Grandpierre Emil jelkép 
volt azok számára, akik az első világháború után az „őrlő szú" 
szerepét akarták betölteni az „idegen fában". O, kedves Ko-
lozsvár ! . . . című meleg hangú karcolataihoz később az idé-
zett Reményik Sándor írt előszót („halkszavú, férfiasan sze-
mérmes, de erős és komoly szerelmi vallomások egy város 
lelkéhez"). Az idősebb Grandpierre lírai kedély volt, regényt 
írt A szamosparti ház címen, ezt is Nagy Péter álnéven. Talán 
szeméremből, talán mert ez a merengő és lassú járású, vers-
olvasó és zenehallgató ember nem akart teljesen azonosulni 
alteregójával, aki fogalomként élt az új helyzetben utat kereső 
romániai magyar közép- és felső rétegek tudatában. 

Grandpierre Emil volt az ellensúly, amikor Kis Károlyék a 
Kiáltó szóval meghirdették a politikai aktivitás, a megnagyob-
bodott Románia közéletébe való beilleszkedés parancsát, ő 
szervezte meg a magyar köztisztviselők hűségeskíi-megtaga-
dásának mozgalmát a békekötés előtt, aminek az lett a követ-
kezménye, hogy elbocsátották őket állásaikból. (Akkor indul-
tak meg a repatriálások Magyarországra, akkor kezdett pro-
letarizálódni az erdélyi magyar középosztály.) Segített át-
menteni a kisebbségi politika vezető állásaiba az egész osztrák-
magyar monarchiabeli vezetőréteget a magyar főrendiház utol-
só elnökétől kérdve — aki a Magyar Szövetség, majd Párt elnö-
ke lett — egészen Kolozsvár utolsó magyar polgármesteréig — 
e szervezetek alelnökéig. Velük szemben a hatalomhoz jutott 
román kis- és nagypolgárság teljes bizalmatlansággal viseltetett. 
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Ú j állását Grandpierre Emil, az ügyvezető alelnök annál 
nagyobb súllyal töltötte be, mivel rá senki sem mondhatta, 
hogy birtokát menti, bankrészvényeit félti, hiszen középosz-
tálybeli, középszerűen szituált ember volt és talpig becsületes. 
De adott esetben a magyar középosztály jobban szolgálta a 
régi rendszert, amelyben neki legfeljebb az asztal végén jutott 
hely, mint az arisztokrácia vagy a bankokrácia, amely nagy-
vonalúan tudott egyezkedni többségi sorstársaival; kisajátított 
birtokaiért Genfben perelt, vagy a határok felett tologatta át 
forgótőkéjét. Miközben a kisember — az első időben — kop-
lalva várta Horthy fehér lovát. „Kudarc + passzivitás -f ön-
csalás -f- hazugság + alibi" — így szerkeszti meg Kolozsvári 
Grandpierre Emil a magyar középosztály életformájának kép-
letét s „beteg valóságérzék"-nek nevezi azt, amitől neki is 
fiatal korában szenvednie kellett, amikor apja valami megfog-
hatatlan tekintélyelvtől, kötelességérzettől és hivatástudattól 
vezettetve mindennek az ellenkezőjét tette, ami fia számára 
az adott körülmények között ésszerűnek látszott. 

Volt ebben bizonyára az asszimiláció tényének is némi sze-
repe : az apa nálunk ritka francia névvel és előnév nélkül for-
golódott történelmi nevek viselői, rangosok és címeresek 
között, akiknek az elődei az ő nagyapját házitanítóként be-
fogadták, s akik most őt magukhoz, maguk felé emelték. Te-
geződni csak 1918 után kezdtek a hasonszőrűekkel. „Politi-
kában éppúgy, mint a családban, demokratikus érzelmei elle-
nére antidemokratikusan cselekedett" — írja a fiatal Grand-
pierre apjáról. A jogásznemzet tudata mélyen élt benne s 
amikor az köddé foszlott, a deákferenci, de az adott esetben 
önámító passzív ellenállásban talált a maga számára alibit. 
Szentimrei Jenő epésen írta később A kisebbségi magyarság 
elhibázott útja Erdélyben címen, hogy Grandpierre Emil „mun-
kájának következményei elől a nyugalmasabb magyaror-
szági, közigazgatási bírói székbe elvonult". S mint a legtöbb 
emigráns, ő is „gyermekei jövőjét" hangoztatta, miután Emil 
fia — a későbbi író, a három gyermek közül a legidősebb — 
a bakkalaureátusi vizsgán megbukott. 
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Félszázaddal a történtek után mindez csak halványan kör-
vonalazódik ifjabb Grandpierre Emil emlékezetében, aki 
apjától való megkülönböztetésképpen, de szülővárosára emlé-
kezve vette fel a Kolozsvári előnevet. (Azóta egyébként kö-
vetőre is talált: egy másik innen elszármazott fiatal író újabban 
Kolozsvári Papp László néven publikál.) Emlékezetében éle-
sebben rajzolódnak ki a régi barátok a feledhetetlen Kováts 
Jóska beteg mosoly?. — és barátnők, akikkel a „fiatal csődör" 
vadul szeretkezik. Meg a sporttelep, ahol Somodi Pista bácsi 
fedez fel tehetséget a fiatal Apollóban. Az író a környezettel, 
a családdal szembehelyezkedve lett azzá, amivé lett. Holtá-
ban sem tudja megbocsátani apjának, hogy amikor érettségi 
előtt Iasiba szeretett volna menni nyáron román szóra, ahe 
lyett Málnásra küldte „egy jó emberéhez". Az ott elveszte 
getett két hónap később megbosszulta magát az érettségi vizs-
gán, az elhelyezkedésben. Miután a család repatriált, az író 
— egyetemi hallgató korában — még egyszer visszatért Ko-
lozsvárra, itt töltött tizenöt hónapot, de kellő román nyelvis-
meret hiányában másodszor sem tudott gyökeret verni. 
Irt viszont egy regényt. 

A rosta volt első regénye, az Erdélyi Szépmíves Céh adta 
ki 1931-ben. Akkor frissiben olvastam s a róla szóló vélemé-
nyeket is: kritikusai nem tudták megbocsátani a szerzőnek, 
hogy hősnője a királyi hadsereg tisztjéhez megy férjhez, hőse 
kiszökik a Szovjetunióba. N e m is kapott meghívást a soron 
levő marosvécsi találkozóra. S A rosta után még harminchat 
könyve jelent meg! Köztük a fiatal korára visszatekintő, a 
két háború közti magyar társadalom szervi bajait diagnoszti-
záló, a történelmet nem alakító, csak elszenvedő középosz-
tályt pellengérező Tegnap a háború alatt. És újabban Az utol-
só hullám. Áttétes formában, újabb változatban tükröződik 
benne a szerző fiatal korának alapélménye: a család. Es a 
családtalanság. 

A Tegnap és Az utolsó hullám között eltelt három évtized 
alatt nemcsak Kolozsvári Grandpierre Emil írt sokat, hanem 
róla is sokat írtak. О maga elmondta magáról, hogy „egyéni-
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ségét a túlfűtött erotika jellemezte, másfelől az iszonyodás 
minden függéstől". Az erotika adja írásainak sex-appeal-jét, 
a nemi élet leplezetlen leírásával a szerző az épater le bourgeois 
„sportját űzi" (az ő szavai). De közben fél szemével a burzso-
át figyeli, hogy kellőképpen elképed-e (Szerb Antal mondta). 
Az iszonyodás minden függéstől pedig arra sarkallta az írót, 
hogy tengjcn-lengjen az Á D O B (Állástalan Diplomások Or-
szágos Bizottsága) korszakban képességein aluli állásokban. 
Csak a háború után vállalt felelős hivatalt a rádiónál, nonkon-
formizmusa miatt azonban ez is a megszűnt a Rákosi-korszak-
ban. „Veled az a baj, Emilkém, hogy téged nem lehet hova 
besorolni" — mondta neki már beérkezett író korában egy 
irodalomtörténész barátja. 

Kritikusai elmondták róla, hogy a Nyugat úgynevezett 
„harmadik nemzedékének" jelentős prózaírója, az „átmeneti 
próza egyik legkülönösebb karakterű tehetsége", kinek pró-
zájában „az érzékletesség az intellektualizmussal keveredik", 
s ezért „rokonítani bajos bárkivel". Társadalombírálatának 
éle saját közege, az egykori középosztály ellen irányul álszent-
sége, hamis legendái, hazug illúziói miatt. De mindezt valami 
franciás könnyedséggel és cinizmussal, hitetlenséggel és sztoi-
kus nyugalommal teszi, mint aki jón-rosszon túlról bírál. 
A jellemzés helyes és találó, különösen ha pályája mai szaka-
szától tekintünk visszafelé. Ez a pálya azonban nem alakult 
volna így, ha máshonnan indul, s őmaga is érzi, hogy időn-
ként vissza kell térnie oda és ahhoz, ahonnan és akitől annyi 
negatív indítást kapott. Akinek az ellenére lett az, aki. 

Apjában látta megtestesülve azt az embertípust, amely az 
egyéni képességek kibontakozásának útjában áll („az életben 
nem azt tesszük, amihez kedvünk van, az élet célja nem a bol-
dogság"), s igyekezett minél messzebb eltávolodni tisztelet-
reméltó apjától, bár szenvedéseik közösek voltak. 

„ Ő zárkózott vo l t — ú g y m o n d —, én közvet lenségre , k ö z l é k e n y -
ségre n e v e l t e m m a g a m ; ő emberkerülő v o l t — én társaságkedvelő; 
ő fukar — én kö l t ekező ; ő m i n d i g azzal reagált a gazdasági bajokra, 
h o g y , m é g jobban összehúzzuk magunkat' — én azzal, h o g y új j ö -
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vede lmi forrásokat kutattam fö l ; ő i gényte l en volt — én kényesen 
igényes ; ő konzervat ív vo l t — én készen álltam m i n d e n racionális 
változtatásra; ő puritán vo l t — én é le tművésszé képez tem ki m a g a m ; 
ő n e m adott sokat a külsejére — én e legáns vol tam, mint e g y dandy." 

Megismétlődik az „Apa, fiú: egy Igen s egy N e m " esete? 
Tegyük hozzá: az egyik feltételezi a másikat, mint Voltaire 
ateizmusát a jezsuita nevelés. 

Kézenfekvő volna apja ismeretében úgy ítélni meg, mint aki 
a ló másik oldalára esett, aki minden függéstől felszabadultan 
sehova sem tartozik, semmit sem vesz komolyan. Sőt, kon-
zervatív tanmese számára hálás téma volna a fájától messze 
esett alma, a derék apjától messze eltávolodott bohém fiú. 
A dolog azonban nem ilyen fekete-fehéren egyszerű, különö-
sen ha a magatartásról a műre siklik át tekintetünk, amely egy 
író megítélése szempontjából a döntő. Könyveinek egy polcra 
már el sem férő sora azt bizonyítja, hogy milyen komolyan 
veszi az írást. Milyen gátlás nélkül ír „családi titkok"-ról 
éppen úgy, mint „politikai bálványok"-ról. Akkor pedig az 
egész tétel a visszájára fordul, mert kiderül, hogy az őszinte-
ségben, a leleplezésben, a szabad véleménynyilvánításban 
— mint más a humorban — nem ismer tréfát. Tehát az is áll, 
hogy komolyan vesz mindent. S viszolyog minden nagyképű-
ségtől, áltekintélytől, tilalomfától. 

Az érkezést fontosabbnak szokták tartani az indulásnál, kü-
lönösen a közéletben. Itt azonban író áll előttünk, aki olyan 
élményanyaggal indult, amely végigkísérte egész életén, 
amelyhez vissza-visszatért, amelyre magaválasztotta neve is 
mindegyre figyelmezteti. Legfrissebb írásaiból is megcsap a 
kolozsvári „ritkán kellő híves szellő", feltűnik, ha csak átté-
tesen is, a Farkas utcai Unter den Linden, a belvárosi Quartier 
Latin. Tehát az indulás is számít. Annál pedig, hogy hova 
tartozott akkor és tartozik ma, köimyebb megmondani, hogy 
hova nem - s ez félszázadra visszatekintve többet árul el egy 
íróról, mint minden függés kordivatoktól. így megállni 
kétségtelenül életművészet, de ez csak az írásmüvészet birto-
kában lehetséges, amely ha időnként nem is számít, előbb-
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utóbb megnyílik előtte minden ajtó. Pedig sok ajtón kellett 
kopogtatnia, mióta becsapta maga m ö g ö t t a Szépmíves Céh 
ajtaját! 

Az életkor, amelyben Kolozsvári Grandpierre Emilt hátára 
kapta egy utolsónak nevezett hullám és ismét elsodorta múlt-
jának egyik színhelyére, túl van apja életkorán, aki Kolozs-
vár-nosztalgiával telten Budapesten halt meg közel negyven 
évvel ezelőtt. Mégis szeretnők hinni, hogy ama bizonyos hul-
lám inkább a végső volt, mint az utolsó. 

MIKÓ IMRE 

A FIÓKBAN M A R A D T R E G É N Y 

Kolozsvári Grandpierre Emil egyik legtermékenyebb és leg-
népszerűbb írónk, aki sűrűn jelenteti m e g munkáit. A nagy-
közönség alkalmasint abban a tudatban olvassa műveit, aligha 
lehet kézirata, mely a fiókban rejtőzne. Mivel az írót még pécsi 
egyetemista korából ismerem, ahol diákkorunkban mind-
ketten a Batsányi Társaság kebelében lábatlankodtunk s ba-
rátságunk mind a mai napig töretlenül fennmaradt, történe-
tesen tudója vagyok annak is, hogy az általános közhiedelem-
mel szemben igenis van egy mű, amely az író minden buz-
galma ellenére nem látott napvilágot és ez a sorrendben máso-
diknak írt, A nadrágok lázadása című groteszk szatírája. Két 
szempontból jelentősnek érzem, hogy jóval túl életünk dele-
lőjén, amikor minden halandó igyekszik „tisztába tenni" 
múltját, beszéljünk e maga nemében páratlan munkáról. 
Egyrészt jelentősége miatt, mivel A nadrágok jellegzetes és ha-
tárkő-jellegű alkotás lehetett volna Kolozsvári Grandpierre 
írói út ján; másrészt azért, mert a regény kálváriáját ismerők 
közül már csak a 70. életévét éppen most ünneplő szerző és 
jómagam vagyunk az élők sorában. De mondhatnám úgyis, 


