
SZEGHALMI ELEMÉR

UTAZÁS A VALÓSÁG KÖRŰL

(AZ ESSZÉÍRO KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL)

Tíz esztendő telt el, amióta Kolozsvári Grandpierre Emil utolsó tanul
mány-gyűjteménye, a L e g e n d á k n y o m á b a n megjelent, s a sűrűn

jelentkező szépíró most új, reprezentatív esszé-kötettel summazza az idáig
megtett utat. Az U t a z á s a val ó s á g k ö rü l felszívja a korábbi kötet
jelentősebb írásait, s az új anyaggal együtt mintegy körképet alkot; a szerző

irodalomról, válóságról s a hazai gondolkodásról vallott felfogását és észre
vételeit növeli szintézissé. Kolozsvári Grandpierre krítíkusí szeme roppant
területet pásztáz, vizsgálódásainak íve a hazai vonatkozásokról szinte észre
vétlenül lendül át az európai kultúra világába, és nincs más szándéka, mint
hogy a leszűrt tanulságokat, eredményeket a magyar művelődés szolgálatá
ba állítsa. Ezt a mássziót egyéni módon töbti be, meglátásai és közlesei sok
esetben "kényelmetleneik" ; harcolnak - egyre-másra hasítja fel a meg
csontosodott, a priori véleményeiket. Csak egy hirtelen kiragadott
példa: irodalmunk ismeretlenséget eddig nyelvünk elszigetelt j elle
gével magyarázták, Kolozsvári Grandpierre rámutat az okfejtés "önsi
mogató" voltánaés a levont konklúzió nem kíméli a túlzott hazai érzékeny
séget: mi nem tudunk európaiul - legalábbis világméretben nem.

Az új kötet ízlelgetése során az olvasó előbb-utóbb fellapozza a tarta
lom-mutatót, és itt tapasztalnia kell, milyen tartós építési anyagokból állt
össze a könyv; már az első három 'Ciklus - Magyar Panoráma, Mai gon
dok, Ember és stílus - mélyreható, színes és korszerü tanulmányokat ígér.
Minden bizonnyal Kolozsvári Grandpierre médszerét követjük, ha a szemé
lyéhez és írói munkásságáhoztapadó, elnagyolt vagy felületes véleményeket
még az elemzés előtt lehántjuk, szabaddá téve azt a vágányt, amelyen új
kötete valós értékeihez méltóan közlekedhetünk,

Kolozsvári Grandpierre Emilt regényei és novellai alapján az olvasók
többsége szellemes, jóhumorú írónak tartja, aszépprózát olvasmányossá for
máló könnyedség azonban gyanússá válik, mihelyt más műfajban - akár az
esszé területén is - érvényesül. Amíg a külföldi irodalmakban - elég, ha
a fiatal Bernard Shaw példájára Livatkozunk - egy clown jelmezéből is
korszakos jelentőségű kritíkus bontakozhatott ki, nálunk az efféle színrelé
pés az illető személyt rövid idő alatt az irodalom perifériájára sodorta. A ha
zai irodalomszemlélet évtizedekkel ezelőtt nehezen tűnte el a meglevő ke
retek fellazítását ; Szerb Antal gátszakító irodalomtörténeteit sokan szentség
törésnek érezték, mert la száraz, akadémikus hangvétel helyett közvetlenül, termé
szetesen szólt az drodalom jelentős műveíről és alkotóiról. Kolozsvári Grand
pierre Emilt hiába erősítette széles körű müveltsége, fonákságokat meglátó
szeme és stíluskészsége, - ítélkezései során nem öltött drámai álarcot és kethur
nust, s ezért pontos meglátásaíval, szellemes rátapíntasaíval sem tudta meg
mozgatní az irodalmi közvéleményt, A legfőbb akadályt maga a "félkomoly"
attitűd, IS nem az amire általában hivatkoznak, a cikkek alkalmi jellege
okozta. Kolozsvári Grandpierre sem volt eléggé körültekintő: egy-egy meg
jegyzésével hozzájárulit ahhoz a ihiedelemhez, hogy esszéit, irodalomról al
kotott nézeteit nem kell komolyan venni, holott mesterségbeli tudása, írásai
nak 'belső értéke jóval meghaladta az őt bíráló cikkek fajsúlyát. Hívatásáról
vallott sorai pedig korántsem felűleltesek vagy komolytalanok ; őszintén fel
tárja, hogy Ikét író oeuvre-je marad utána, kik közül a rOSSZIabIb eltartotta
a jobbat. Önmaga fenntartásának érdekében sietve és rengetegtet kellett
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írnia, s így a nagyobb elmélyülést kívánó esszé sokszor áldozatnak minő

sült az író számára, - mégis gyakran meghozza ezt az áldozatot, s ennek
következtében az életmű egyre inkább pazar vonalvezetésű esszékkel és ta
nulmányokkal gazdagodik.

Jól kamateztatta múltbeli tapasztalatait, mert az U t a z á s a val ó 
s á g If, ö r ü Z felépítése, problémaköreinek csoportosítása és egységes szel
lemi fegyverzete révén átfogó kötette erősödött anélkül, hogy az írot lényé
től elütő pózba merevítette volna. Az elvi tanulmányok, az eredeti hangú írói
portrék és a kulturális élet időszerű kérdéseit tartalmazó cikkel>: közös esz
mei fonala: a valóság javallása és keresése szellemi világunkban. Irodal
munk gazdagon áradó értékei mellett egy sereg visszahúzó erő gátolja és
teszi töredékessé a nagynak induló életműveket és kórsznkokat; az esszé
írónak - bármennyire hálátlan feladat - erre a negatív számvetésre is
vállalkoznia kell, s így a kötet tetemes részében a hiányok, a negatívumok
összegezese jut osztályrészéül.

A kezdeti impulzust egyik korai regénye és Babits Ma g y a r í r o cl a
lom című tanulmánya adja meg: a cselekvés vagy a gondolkodás útján
való eligazodás (más szóval: boldogulás) irodalmi példái ekkor kisértik meg
első ízben. A hazai példák Iesújtóak : mi, magyarok nem hiszünk a cselek
vés, a gondolkodás célszerűségében, és kételkedésünk annak az anekdotázó,
,.emésztési eltompultságot árasztó töltöttkáposztás-dagadós' szkepszisnek az
ötvözete, melyböl éppen a szkepszis értéke, "az értelem feszültsége és éber
sége" hiányzik. Kemény szavak, s az érvelést súlyosbítja Míkszáth és Eöt
vös Károly nevének és írói sajátosságainak említése is; az öncsalás, a hamis
önérzet "kite'l1yészt,ése" nemzeti és egyéni vonatkozásban olyan hibák, me
lyekért ktemelkedő íróink, J ókai és Mikszáth is felelősek, - Kolozsvári
Grandpierre még sok ilyen érdes, kegyeletet és érzékenységet feltépő ész
revétellel járul hozzá a számvetés mentől hitelesebb elkészítéséhez.

A legtöbb ,,:kórokozót" azonban nem irók és alkotásaik terjesztik; a múlt
században' az európai kontinensen szinte egyedülállónak tűnik a magyar tár
sadalmi és irodalmi élet közötti aszinkronitás, ezt a szakadékat az egymást
követő nemzedékek legjobbjai sem tudják áthidalni. A gúzsbakötöttség, a
cselekvésre való képtelenség jellemzi a hazai viszonyokat, már Babits ráta
pint, hogy tragikus hőseink bűne többnyire nem cselekedet, hanem mulasz
tás, - Kolozsvári Grandpierre szerint "regényirodalmunk története volta
képpen elkeseredett küzdelem az epikával", az írónak egy noveljányi CSE'

leleményért alaposan meg kell szenvednie. Az is bajt okoz, hogy egy-egy je
lentős írónk módszere nem mindig alkalmas a lényeges dolgok kifejezésére.
- az írás bonyolultabb művelet, mint a képletek behelyettesitése - a leg
égetőbb feladat az irodalom és a valóságos élet közötti összhang megte
remtése volna.

Nem véletlen, hogy Kolozsvári Grandpierre-t a valóságérzés belső igé
nye - a magyar irodalom vizsgálatában, orvoslásában és önmaga kifejezé
sében egyaránt - az esszé műfaja felé kényszeríti. Az esszé a magyar
irodalomban a húszas-harmincas évektől kezdve túlnő eredeti funkciój án,
nem puszta "kísérlet", hanem mínden műfajt magába olvasztó összegezés, a
beszűkült jelenből való kitekintés a világra, A C s o n k a s t í l u s e s z
m é n y - c s o n k a e m b e 1'Zá t á s pontosan megállapítja a magyar esz
szé genezisét: .,Kosztolányi és Babits törte meg a magyar prózára nehe
zedő rontást, Ök tágítottak. a széppróza szűk eszményén, s harcoltak a pro
vincíalizmusba ragadt irodalmi nyelv ellen, Kezdeményüle azonban éppúgy
kárba veszett volna az egyetemes magyar művelödés szempontjából, mint
Bethlen Míklósé vagy az Eötvösé, ha egy egész írónemzedék nem indul
meg az általuk vágott csapáson. Az úgynevezett "esszéiró nemzedék." Ez a
nemzedék korát és világnézetét tekintve nem teljesen homogén, de az Írói
hivatás lobogása és a humanitás közösségbe forrasztja őket; - Halász Gá-
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hor, Szerb Antal, Illés Endre, Bóka László, Rónay György, Sőtér István va
lóban olyan neveik, akik "új fordulatokkal" gazdagítják irodalmunkat, "át
fogó kiváncsiságot" oltanak a fogékony olvasóba és a magyar irodalmi
nyelvet újra összekapcsolják az európai müveltséggel,

Úgy tűnik, Kolozsvári Grandpierre látszólagos különállása, excentrikus
írói volta ellenére is rokonságat érez ezzel a nemzedékkel ; új kötetének
gyökerei, az esszék minősége már meggyőznek arról, hogy szervesen hoz
zájuk kapcsolódik. Írói portréiban átfűtött sorokkal emlékezik meg a korán
elhunyt Halász Gáborról és Szerb Antalról. - Illés Endre kritikusi helyét.
pedig a kortárs tisztánlátásával és együttérzésével jelöli meg irodalmunk
jelenében. A Halász Gáborról szóló írás már címében, indításában is a lé
nyeget ragadja meg; Halász "korszerűtlenségének" jellemzésével néhány sor
után előttünk áll az író, aki "a jelenségek kusza szövevényében" fölfedezi
az értelem rendjét. De kirajzolódik az ember nemes, szerény profilja is,
éppen azáltal, hogyesszéiben a művek iránbi alázattal hátrahúzódik : "az
értelem sugárzó fényében élesen és határozottan különválva mindentől, ami
nem Ő, azt látjuk egyedül, akiről beszél, mint egy számtalan oldalról meg
vi l ágitott al akot."

Szerb Antal rnunkásságát is árnyaltan. igényesen elemzi, "ellentmon
dások játékának" nevezve rnindazt, ami a háromkötetes Világirodalom tör
ténetében - értékei mellett - eszmei téren kuszáltnak, ellentmondásosnak
látszik, de nyíltan elismeri a Magyar irodalomtörténet olvasmányosságát,
újszerű szempontjaít, korról és művekről színesen, egyénieri valló fejezeteit.
Pontosan látja, hogy Szerb Antal az irodalom Iolyamatosságára, belső ősz

szefüggéseinek feltárására törekedett, írásai nyomán "a klasszikus irodalom
mintegy összefonódott a jelen irodalmával. megmutatkoztak az utak és csa
tornák. melyeken keresztül jelen és múlt., érintkezik, s kölcsönösen gazda
godik."

A magyar próza intellektuális ága a fölmerülő problémák és Kolozsvári
Grandpierre egyéni vonzódása következtében többször is előbukkan a kö
tetben; szellemi életünk nagy mozgatóerejének érzi a prózaíró Babitsot, írá
saiban a megnyilatkozni akaró szenem örök küzdelmét fedezi fel. Nem túl
zás, hogy Babits a világirodalom közös nyelvének magyar változatát hozta
létre Dante-fordításával és esszéivel.

A K o r s z e r íí. m ű vel t s é g százötven lapra duzzadó tanulmánya
dialógusok formájában a magyar művelődés problémáinak teljes arculatát
próbálja bemutatni. A szerteágazó témakört Grandpierre nem annyira szá
raz, didaktikus módon, mint inkább a kényelmes csevegés fesztelen köny
nyedségével fogja át, de a mondanívaló és az érvelés mindig komoly, lé·
nyegre mutató. Egy-egyészrevétele szinte újabb esszék forrásává válhat,
- rendkívül érdekes például a hazai "huszár-mentalitásról" szóló okfejtése.
A három évszázados alkalmazkodásnak máig kísértő emléke a huszáros gon
dolkodás, - amelyet a törökkel folytatott végvári, rész-harcok alakítottak ki -,
ennek következtében gyakran megtorpanunk az első gondolatnál és cselek
vésnél, s nem tekintünk a közvetlen célon túlra, nem érzékeljük a folya
matokat és összefüggéseket, A párbeszédek kitérnek gyakorlati kérdéseikre
is: az oktatás általános hibáim - a hiányokat mándig több ismeretanyag
gal igyekeznek betölteni, IS ez előbb-utóbb megbosszulja magát -; a város
rendezés egyoldalúságára; az elburjánzó értekezletekre - mindezt kollek
tív védekezésnek tartja a felelősség ellen -; a szakbarbárság veszélyeire 
és a látszólag mozaíkszerű témák végül is egy közös pontban, a valóság
gyújtópontjában találkoznak.

A címben feltűntetett utazás végül is nem marad puszta ígéret, a kötet
egy-egy változatos szakasza arra serkent, hogy a megismerés és az élmény
öröméért tovább kisérjük az írót érdekes szellemi körútján.
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