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ALARCOS MORALISTA
A HETVENÉVES KOLozsvARI CjRANDPIERRE EMIL

Az irodalomtörténetírás ugyan sokszor és joggal fönntartásokkal fogadja az
írói önkornmentárokat, Kolozsvári Grandpierre Emil esetében mégsem kételked
hetünk abban, hogy mindaz, amit önmagáról, szereperől és ki vált írói eszmé
nyeiről elmond, hiteles, megélt és igaz. Azok közé az írók közé tartozik, akik
sokat foglalkoznak az irodalom, az írás műhelyti tkaíval, s hol szellemesen cse
vegve, hol az irónia kettős fénytörésében, hol a zord hitvédő pózában rend
kivül fontosakat mondott el a magyar próza természetéről. Egyik 'Iyen írásá
ban (A hatodik határkőnél)' néhány klf'ejező szóval így vall a maga legsajátabb
stíluseszményéről és irodalomfelfogásáról.: "Mindig arra törekodtem, hogy a va
lóság közegében gondolkodjam, s csak azt fogadjam ej ~ondolatnak. aminek
valóságos tartalma van, csak azt a gondolkodásrnódot, mely gyakorlattá változ
tatható. vezérfonalul szolgálhat a cselekvéshez, s ami ezzel ezvütt jár, elvetettem
minden fogalmi játékot. ha még oly tetszetős, ha még oly leae artis filozofikus
is ... Sztoicizrnus, önvédelem. racionalizmus. realizmus. tevékeny pesszi-ntzmus,
biológiai optimizmus keveredik ebben a magatartásban az (let szeretetével. s
ami az utóbbiból következik. gyúlölet az életöröm kártevői ellen". Mintha Ber
nard Shaw írta volna e sorokat. Az a Bernard Shaw, aki vel kancsolatbm, ezt
írja utolsó könyve, A szerencse mostohaHa bevezetésében Kolozsvári Grandpier
re Erntl : ..A tények, mínt G. B. Shaw mondja, semmit sem jelentenek. ha nin
csen .fonal', amelyre felfűzzük őket. Az igazság az, hogy akkor is Iűzünk, ami
kor úgv teszünk. mintha nem fúznénk. Másfelől, aki nem fűz, annak aligha
akad zsákmány a horgára."

Gyakran lobbantják szemére kritikusai, hogy túlságosan soka L, könnyedet
ír, olyan témákat ragad meg, melvek nem érik fel tehetségót. O maga felel
nekik: " ... aki nem fűz, annak aligha akad zsákmány a horgára". Egészen bi
zonyos. hogy ő maga tudja legjobban, mikor értékes a zsákmány, A legnagyobb
halászok sem fognak míndíg hatalmas harcsákat. De nunden fogásnak megvan
a maga tanulsága, melyet az igazi írónak kamatoztatnia kell azokban a művei

ben. melyoket perdöntőnek érez a halhatatlanság szempontjából. Kolozsvári
Grandpierre Emil kísérletei azért izgalmasak, mert sosem elégszik meg a szo
kottal, a közhellyel. a konvenciókkal. Kincsenek tabuí. A kifejezés egyértelmű

sége vonzza. s az élet áramát akarja ábrázolni. Nagyon jellemző életfelfogására
és irodalomeszményére az a kis epizód. melyet kétszer is fontosnak tart elmon
dani: egy ízben a Candidát adták. s az egyik különösen szellemes résznél
..tele tüdővel kacagott bele a terembe". Egyedül ő. Aztán néhány pillanattal
később az egyik színész ülepen rúata a másikat, s akkor végre hahotázott a
tömeg is. Arisztokratizmus volna ez'! Aligha. Olyan író élet- és valósáaismere
tét sejtbetjük e gesztus mögött, aki - mínt erről Bálint György ír róla szóló
rövid krltikáiában - járatlan utakra tért, csakhogy teljesebben fejezhesse ki
magát.

Igy Jutott el - irodalmunkban az elsők között - a regenybe oltott esszé
műtaiához. Már induló művében, a Rostában (19:l2) is akadnak esszélsztíkus
részletek, maga az alkotás azonban még sokkal inkább egy lélektani probléma
kibontása: azt a folyamatot követi benne, hogyan fordulnak szembe a Jiúk az
apákkal ; azt ábrázolja néhol meglepő érettséggel. milyen reménytelen és kilá
tástalan volt annak a nemzedéknek a sorsa, amely a harmincas évek elején
kezdte pályafutását. Más volt a szülők ideálja, s más a gyermekeké. Azok a
biztos megélhetést hozó pályakra akarták rászoritaní utódaikat. emezek azonban
a szabad szellemiség bizonytalanabb, de tágabb hortzontot kínáló területei fejé
tájékozódtak mohó érdeklődéssei. Az apák világa elveszítette vonzását. Szám
talan regény és vallomás árulkodik erről írodalmunkban: elég csak például Vas
István Nehéz szerelern című művére utalnunk, hogy megértsük: nemcsak a szo
kásos nemzedéki ellentétekről volt itt szó, hanem sokkal többről. Két világkép
feszült egymásnak, s alig-alig akadtak közös pontjaik.
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Hogy Kolozsvári Grandpierre Emil milyen világosan látta e két oly kü
lönbözö világkép kibékíthetetlen voltát, arról híven vall a harmincas évek
közepéri írott két regényében, a sokat emlegetett Dr. Csibráky szerelmeiben és a
Na,iJY emberben. Csibráky a kisebbrendűségi érzés, -a .Jiívatalnok-ko.nplexus"
megtestesítője. A lélektani probléma regénybe emelése nem előzmények nélküli.
Hiszen végelemzésben Kosztolányi regényei vagy a Halálfiai kivétel nélkül egy
egy izgalmas lélektani rejtély kibogozásának maradandó kísérletei. Grandpierre
azonban nemzedékének legsajátabb problémáit írta meg, mlntagy az önéletrajz
fonákját. ilyen lett volna a sorsuk, ha tovább haladnak azon az úton, melyet
apáik szántak nekik. A cselekrnénv pszichológiai magva mögGt!, pedig gondosan
és árnyaltan ábrázolja azt a társadalmi-történelmi közeget. mely ezeket a bom
lott lelkű és idegzetű figurákat termelte ki. A Dr. Csibráky szerelme iben a kö
zéposztály beszűkült világképét, érzelemvilágát mutatja be hitelesen, a Nagy
emberben pedig a fasizmus korai rajzára vállalkozott, hiszen a főhős a maga
paradox voltában a hitleri mentalítás és pszichózis remekül sikerült képe.

Mindezzel szemben az író korán kialakította magában az intellektuális tá
volságtartás fölényét. "A magát kifejezni nem tudó lénynek. a nem művésznek

az a mogvetése, amely a romantlkusoknál, vagy az ugyancsak romantikus Flau
ber t-né l a kispolgár dühös gyűlöletévé fejlődött: az fagyott közömbos tróntává
Kolozsvárinál" - írja Benedek Marcell a Nyuga.tban. 'Talán csak azzal lehet
kiegészíteni e szellemes, találó és tömör jellemzést. hogy Kolozsvári Grandpierre
Emil korántsem közömbös hőseivel szemben. Igazi író médjára tud tavolságot
tartani, de azonosulni is. Leleplezni, de együttérezni is. A végletek egységben
,jc1entkeznek nála, mint ahogy az élet is így mutatja őket.

A "harmadik nemzedék" tagja ő is, de nem, iróí módszerei rokonítrák ez
zel. hanem mohó világirodalmi érdeklődése, tájékozottsága és az esszé-műfaj

fölényes gyakorlata. Hősei ritkán álmodoznak, mí sem áll tőlük távolabb, mint
a világ bizonytalan, tündéri tájain való bolyongás, az önelemzés vagy ci nosz
talgia. Lelkük nem képlékeny, inkább nagyon is egyértelm'}. Irónk jőforrnan

csak egyszer tett kísérletet, az Ah1ajá'l'ókban, azzal a regényforrnával. melvet oly
sok változatban gyakoroltak s fejlesztettek tovább a harmincas évek fiatalfal.
E kísérlete azonban balul ütött ki. inkább az az érdeme, hogy megéreztette
a nagy téma Iehetőségét, hogy felsejlettek benne a, Tegnap csíráí, s önkéntelenül
is azt sugallta az olvasónak, hogy a gyermekkor s az álom világa, melyről oly
hívogatón szólt Alain-Fournler nyomán Sőtér István, Jékely Zoltán, Molnár
Kata, Lovass Gyula s a többi fiatal, voltaképp a boldogtalanság keserű íze it
kínálja, tétova, megoldatlan kérdésekkel és kétségekkel terhes. Remekül tapin
tott rá e talán szándékolatlan kétértelműségre Kádár Erzsébet: ,.Olyasféle írás
mű ez, mínt amikor valaki komor arccal igen vidám történeteket mesél, egy
vidám esthez illő hanghordozással. Hősei fiatalok... Az író valami furcsa
gyanút olt belénk: ez a boldog kor nem a legnvomasztóbb, legkényelmetle
nebb állapot-e?"

Nem mintha Kolozsvári Grandpierre Emílre nem hatott volna a francia
regényírás. Míg azonban például Sűtér István egyik hőse új életre kelti álmai
ban és látomásaiban Bovarynét, hogy vele együtt élje lázakból szőtt életét,
Kolozsvári Grandpierre Emil a Madame Bovary közérzetét. fájdalmas leszárrio
lását őrizte meg a maga számára. Mert korai regénvkísérleteíben azért érezni
bizonyos fájdalmat is, míntha élete egy-egy állomásánál újra:neg újra eltű

nődne: lehetett volna másként, jobban is. A valóság azonban könyörtelenűl rá
ébresztette arra. hogy az álmodozás a "csibrákizmus"-t fejleszti ki az ember
ból. Dr. Csibráky is úira meg újra megálmodja életét. Jövőjét tervezaetí unos
untalan, s közben jóvátehetetlenül elsuhan mellette a jelen, Csak számvesaná
sait hallja, igézö arculatát egy pillanatra sem látja meg, Hibáját. tragikomi
kus vétséget szándékosan nagyítja meg az író. Karikatúrát rajzol, mint Aldous
Huxley a Szép új világban. De a torzkép is lehet hiteles, sőt hitelesebb, mint
a valóság szolgaí rajza. Maga is hangsúlyozza, hogy bizonyos értelemben a
karikatúra - realisztikus. Az írónak is, a karikaturistának is meg kell találnia
a valóságnak egy alapvető vonását, s azt azután tetszése szerint rnegnagyíthatja;
a többit. a lényegtelen részleteket háttérben hagyva.

Ezt rt lényeget sikerült elemi erővel megragadnia a Tegnapban, 1!'l42-ben~

A mű valóságos robbanást keltett Irodalmunkban. Üjszerűségét, [elentőségét olyan
elismert írótársak jellemeztek, mint Halász Gáhor a Protebtáns Szemlében s



Keresztury Dezső a Nvugatban. Nemrégiben zajlott le akkor Kenyere-s Imre 
(olyan név az övé is,· melyet érdemes lenne ébreszteni) - Diárivmának kez
deményezésére a nagy regényvita, melynek egyik alaptétele ez volt: "A re-
gény fejlődésének komoly állomásához érkezett, sőt lezárult egy korszaka". Az
eszmecsere folyamán olyan szélsőséges megnyilvánulások is hallatszottak, hogy
a hagyományos realizmust egészében el kell vetni. A szociográfia etső, nagy
korszaka is véget ért ekkorra. jórészt dilettánsok. másodrendű tehetségek mű

velték tovább a műrait, ők öntötték el múveikkel a piacot, azt 11 látszatot kelt
ve. hogy ez sem lehet az epika megújításának módja, Kolozsvárt Grandpierre
Emil Tegnapjának épp az adta jelentőséget, hogy a hagvomanyos regény és a
szoctográí'ía eszközeit elegyítve új csapást vágott, olyat, amelyen eddig csak
nagyon tétovázva, akadozó, bizonytalan léptekkel indult a magyar regényírás,
Nem Balzac példájából termékenyült meg, mínt Halász Gábor sürgette akkori
ban, mégis követte a Halász Gábor-i regényeszményt. mely szerint "a realizmus
ott kezdődik, ahol a társadalom lesz a regényhős. sorsok formálója, kalandok
teremtője, képzeletnek és kutatásnak egyformán ösztönzöje". S felelt Halász Gá
bornak arra a sürgetésére is, mely szerint .,a mai stílus ugyanolyan feladat
előtt áll, mínt mínden túlérett romantika: önmagából kell ellenmérget kiter
mel nie, amely megóvja a teljes szétmállástól". Van ebben a regényben ,.anyag,
nyersanyag. forró élménvtartalom", amit Örlev István hiányolt mohó türelmet
lenséggel a fiatalok alkotásaiból. Hogyne volna, hiszen Kolozsvári Grandpierre
nemcsak az értelmiségi réteg egyik korosztályának nagyjából 193:')-ig terjedő

tortenetél írta meg, hanem félig-meddig az enéletírását is, nemzedéke életraj
Z:1t. a nemzedékéét. amely - mínt a Rostában írta - "raébredt mindennek ér
telmetlenségére". De megírta és ábrázolta egy mentalit.is, életfonna végső csőd

jének, Iolytathatatlanságának krónikáját : is, a művészí epika módszerével át
dolgozva mindazt, ami kísérteties erővel sejlett föl már Szektü Gyula Három
nemzedékében. " ... a regény kerete lernállott - írta Halász Gábor -, s he
lyét kitöltötte a szenvedélyes demonstráció, a Iírikus és a karikaturista kettős

álarca mögül előtűnt az igazi arc, a moralistáé". Nem az erkölcsbíró, hanem az
erkölcsnemesítő pillantásával ábrázolta világát. Mentesen minrlen íajta lirai szub
jektivizmustól, az akkor oly divatos "gőz"-öktől, kérlelhetetlenül pontosan, hi
telesen s mégis az igazi regény ideálokat teremtő művészísógével bontotta és
teljesítette ki témáját. Kellett ekkor ehhez a magatartásh iz e~yIajta ércelmiségi
bátorság, hisz - mint Keresztury Dezső figyelmeztet rá - " ... a lázasan. szen
vedélvesen kiabálók közt megőrizni a hidegvért. az irracionalizmus gáttalan
áradásában hű maradni az értelemhez, van olyan írói és férfiúi erény, hogy
érdemes legyen nehéz időkben újra és újra rámutatni".

Nem véletlen, hogyaTegnapban tökéletesített valóságábrázolás végigkíséri
írói pályáján, s legjobb műveinek máig ez az ihletője. Ezzel a gesztussal lé
pett be cl megújuló irodalomba SzaJ.ladsúg círnű regényével - amelyben az idő

ben visszafelé ásva teljesíti ki a Tegnap témáját -, ez ihleti Az utol.~ó hullá
mot is, ezt a kései emlékezést, mely megint csak a To:.gnap izgalmas variációja.

Kolozsvári Grandpierre Emil esszéinek vissza-visszatérő témája: a humúr.
az irónia és a szatíra. Alkatához. írói egyéniségéhez közel áll mlndegyik. Esszé
regényeinek is fontos elemei ezek, s csak nő a jelentőségük, ahogy muveinek
soraban közeledünk a mához. Igaz, egy ideig foglalkoztatta a komoly összege..
zés igénye is. Ennek megvalósítására tesz kísérletet a Mérlegen-ben. "l946-ban
kezdtem írni - mondja erről -, nem sokkal a felszabadulás után, amikor úgy
éreztem. el kell mondanom rnindazt, anll az ellenforradalom uralmának ideje
alatt felgyülemlett bennem". Abba a regényfolyarnba illeszkedik e műve, melv
II számvetés igézetében fogant ekkori rnűvekből állt össze. Maradandó mégsem
azért lett, mert a teljesség igénye munkál benne. hanem mert kitűnő részletei
akadnak...ahol az író belső ihletének engedelmeskedett: a megyei- és városi
urak. dzsentrík és kíspolgárok, értelmiségiek és diákok világát - legtöbbször
szatirikus erővel - festő jelenetekben" (Béládi Miklós). S a szatíra élteti ma
is A csillagszeműt, melynek népmesei rétegei azonban aligha fakadtak Kolozs
vári Grandpierre ihletének legszerencsésebb rétegéből.

"Tiszta aggyal, józanul írtam a mesét, mégpedig életörömtől duzzadó, pa
takzóan vidám, humoros mesét" - írja műve magyarázatául. Ez az életöröm
[etlemző, visszatérő gondolata. l'~z élteti, ez jellemzi valamennyi új regényét,
melyeket gyakran fogad fönntartásokkal a krítíka. Valóban "felületcse'{" ezek
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az alkotások? Hadd válaszoljon erre maga az író Casanovár61 írt esszéiének
néhány gondolatával: "Egy élet értelme, súlya, jelentősége... nem föltétlenül a
benne foglalt tettek összege, {,S a sok mindenben -megnyilvánulő felületesség
nem föltétlenül egyértelmű magával ri felületességgel. Vajon az élet és a meg
élhetés szakadatlan kockázata, az életveszélyes rögtönzés felületesség-e? Vajon
a rnélység a kispolgári óvatos latolgatásban keresendő? Nem hinném... Egy
kockára tett fel rnindent, az örömre. Az .elvégeztern, hogy gazember leszek'
helyett ó azt végezte el, hogy örülni fog."

A habzó életöröm krónlkása lett, de ugyanakkor üíra meg újra komolyan
figyelmeztet a léha gondolkodás, a szellem nélküli életvitel jóvátehetetlen ve
szélyeire. Még a félkézzel írt regényeit is áthatja e két gondolat. (Az igazi író
kat sosem szabad ujjgyakorlataik alapján megítélni; szükségképp arányt téveszt
az. aki a részletek elemzésébe vész s nem az egészre függeszti tekintetét.)
Milv remek ön iellemzése e kietlen, másokra tekintettel nem levő. értetlen gon
doJkodásmódnak a Párbeszéd a sors sal "Paula néni"-je. (Ez a kisregény egyéb
ként igazi remeklés - ami nern :meglepő. hiszen Kolozsvári Grandpierre Emil
a stílus tudatos művésze, Balassi, Pázmány. Zrínyi és a többiek örökségének
konok folytatója. -: a beszélt nyelv különböző rétegeiből mesteri kézzel kelti
életre egy esett, szerencsétlen külv árosi lány boldogan végződő történetét.)
Mily megrendítő a HarmatcseppcIc egyik-másik elbeszélése! Mennyire elgondol
kodtató A szerencse mostohaJia erkölcsi tanulsága. mely szerint az élet azért
előbb-utóbb megjutalmazza azt, aki az igazi boldogságra törekszik! Az emléke
zetes részleteken túl az adja e regények és elbeszélések [elentőségét, hogy ben
nük az író elsőnek fedezte fel a mai húsz-harminc év körüliek egyik jellemző

tulajdonságát, az önkíteljesftésért vívott makacs harcukat. Ezek a hősök volta
képp valamennyien antihősök. Beszédmódjuk egysíkú, gondolkodásuk sokszor be
szűkült, hiszen csak a szexualitás és a szerzés foglalkoztatja őket - vagy egy
egy rokonszenvesebb képviselőjüket II jó vacsora és a szódás whisky, de le
hetőleg nagy mennyíségben -, mégsem lehet bizonyos rokonszenv nélkül rájuk
tekinteni. hiszen paradox, feltűnési vágyból fakadó tetteik rnözött az a törek
vés bujkál. hogy szabaduln! akarnak a konvencióktól ; azt akarják rneatalální
önmagukban. ami a legértékesebb. Leatöbben utat tévesztenek. Elkapja őket az
újgazdagok mohó életérzése. mint a Nők apróhan Mtsliét, aki hiába szeretne vég
re művészí munkával foglalkozni, újra és újra körülfonja valami titokzatos há
ló, amelyet nevezhetünk hibásan megtervezett életnek, de egyszerűen 2< körül
ménvek szerencsétlen alakulásának is. Önmagukat keresik. Fütyülnek a beídea
zésekre, a ió modorra. a hagyományra. A maguk erkölcsi rendjét próbálják
megtererntení, de alaktalan ködgomolynál többet nem érzékelnek belőle. Rend
szerességre, nyugalomra vágynak. s közben fölfokozott nyugtalansággal cikáznak
ide-oda. An tihősei között alig akad olyan, aki boldog. A test örömeit hajszolják,
és a szívük üres. A lélek békéje az ideálképük. s náluk kiegyensúlyozatlanabb
regényalakiai talán nincsenek is -jj Irodalmunknak. Valamennyien a ..boldogta
lanság művészeí". (Az újabb regénytermésnek nem véletlenül A boldogtalanság
művészete a legteljesebb darabja.)

Hogy van-e kiút e sivár, önemésztő magányosságból, van-e olyan nemes er
kölcsi eszmény. amilyenre Kolozsvári Grandpierre Emil Morus Tamás Ut6piá,ját
olvasgatva 1944-ben tett célzást, arra ezek a hősök még nem tudnak felelni.
A lázadás gesztusáig jutottak, építeni még nem tanultak meg.

Elgondolkodtató kép. Tétován kerengő, alaktalan hősök - ez Mándy Iván
világa. Redukált emberi kapcsolatok. redukált nyelvi mezőben Mészölv Miklós
könyveiben. Önmagukat kereső. de egyelőre inkább romboló figurák Kolozsvári
Grandpierre Emil műveiben. Meghökkentő etikai elvek a fiatalabb Munkácsí
Miklós alkotásai ban. Szemérmesen palástolt boldogságvágy mozgatja Esterházy
Péter alaktalt. És folytatni lehetne a sort annak bizonyságául, hogya mai ma
gyal' prózában színte túlhabzik az erkölcsí forrás.

De már a leülepedés, a megtlsztulás jelei is felbukkannak. Legutóbb épp
Kolozsvári Grandpierre művében, A szerencse mostohafiában. Mintha ez az örök
ifjú író, immár túl hetvenedik életévén. újabb alakváltásra készülne, és azt
ígazolná, hogy az az erkölcsi kiegyenlítődés, melyért oly sokféle álarcban. oly
változatos fegyverekkel küzdött egész életében, hamarosan eljön, s tisztultabb
nyelven, zűrzavar nélküli fejekben érlelődik majd a nemes gondolat.
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