
ábrázolás és a tiszta spekuláció között: — az esszé. A Lengyel Balázs által elitélt 
esszék, naplók, útirajzok, sokszor önéletrajzok sorával az egykorú Európa szel-
lemi élete áramlott be a magyar határok közé, új kifejezések, ú j szempontok, ú j 
fordulatok gazdagították irodalmunkat s egy új, átfogóbb kíváncsiság termékítette 
meg a fogékonyabb lelkeket. Eddig az esszé úgyszólván különcök műfaja volt, 
a két háború között egy egész nemzedék kedvenc kifejezési eszközévé népszerű-
södött. A jelenség egyedülálló szellemi életünkben. Egy forradalommal felér a 
tény, hogy az értelem végre nem elszigetelt művekben tör be irodalmunkba, rövid 
vendégszereplésre, hanem tömegesen. Ezzel a betöréssel ingott meg a csonkapróza 
évtizedes hatalma. S ha ez a nemzedék, az úgynevezett második nemzedék, egyes 
tagjaiban valóban elpártolt az egésztől a részlet kedvéért, szakot választott az 
irodalomban az egész kifejezésének nagyszerű kísérlete helyett, a prózában a rész-
let felől az egész felé hajtotta a fejlődés útját. Hála működésüknek, az esszé 
nyelve és a széppróza nyelve közötti szakadék eltűnőben van. Nem oldódott még 
meg a magyar elvont próza kérdése, de az első lendület már elindította műveltsé-
gűnket a feléje vezető úton. Megsokasodtak a kilátók, ahonnan a szellem felmér-
heti az emberi jelenségeket. Amit emberről, műveltségről tudunk, Szerb Antal 
Pandragon legendáján, Hevesi András Párizsi esőjén, a Puszták népén, a Gyászon, 
Cs. Szabó novelláin, a meg sem említett Szentkuthy és Sőtér prózai írásain, az 
ugyancsak elhallgatott Bóka és Rónay versein, Halász Gábor és mások esszéin 
keresztül behatolt az irodalomba, demokratizálódott s valamelyest közkinccsé vált. 
Kiteljesedett a látás, meggazdagodott a szellem. Nem külső mozzanatokban, ha-
nem a szemlélet gazdagodásában, bonyolultabbá fejlődésében bukkanhat az iro-
dalom barátja a teljesség igényére. 

KOLOZSVÁRI G R A N DPI ERRE EMIL 

AZ „ I T É S Z " M E G J E G Y Z É S E I 

Amit Kolozsvári Grandpierre Emil prózánk intellektualitásának elvi kérdé-
séről, az úgynevezett csonkaprózáról ír, az szinte csupa telitalálat. Más oldalról 
megközelítve a kérdést ugyanazzal a hiánnyal foglalkozik, amelynek létezését, 
okait „Babits után" című tanulmányomban s utóbb az Új Magyarországban Cs. 
Szabó László könyvével kapcsolatban én is elemeztem. Csakhogy Grandpierre 
megállapításainak tárgyilagos külszíne mögött ott lobog az irodalmi és társa-
dalmi intellektuálizmus határai közé szorított író-alkat magát szabadító, ható-
körét növelni vágyó szenvedélye. Az érintett téma, Grandpierre-nek legszemé-
lyesebb ügye. Ez lehet az indoka annak, hogy betolakodásomért visszájára for-
dítja gondolataimat, elmond irracionalistának, az antiintellektuálizmus hívének. 
S majd egy heves és hirtelen logikai ugrással gondolataim prelogikus állapotát, 
vitára alkalmatlan zűrzavarát veti szememre. 

1. 

A vitacikkel összecsomózott logikai szálak rendszeres kibontása érezhetően 
kettőnk magánügye. Közügy belőle, érzésem szerint: szépirodalmunk intellek-
tuális sekélységének a kérdése. Ezt a problémát én Grandpierre-rel szemben 
nem stílusban, hanem műfajokban elemeztem. Azt írtam: regényírói hagyomá-
nyunk fejletlen, mert még az utolsó évtizedek legjobb regényírói is meghajoltak 
a magyar társadalom differenciálatlansága előtt, ahelyett, hogy fölébe kerekedtek 
volna. Az esszében azonban a magyar irodalom véghezvitte a maga felszabadí-
tását, sikeresen túlemelkedett a sekélyes értelmi színvonal megkötésein. Már 
fsak ezért is értékelem az esszé műfaját . Az esszé-írókon éppen azért kértem 
számon epikát, mert egy lépéssel tovább szeretnék lépni: látni szeretném már 
regényhagyományunk ellen is a forradalmat. S ezt azért tartom az esszénél jelen-
tősebbnek, mert a regény, — ma — inkább formálja a társadalmat, mint a többi 
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műfajok. S nagyobb időtartamot tekintve maradandóbban lehet keretei között 
szélesebb néprétegek gondolkozását, életigényét befolyásolni. Nem hiszem azon-
ban, hogy olyan közvetlen a viszony társadalom és regényhagyomány között, 
mint azt Grandpierre gondolja. Cs. Szabó László társadalmi léte például még 
nem jelenti közvetlenül azt, hogy a hozzá hasonló problémalátás máris hitelessé 
válnék a regényben. Az olyan zárt, antiinlellektuális állapot, amelyet regényha-
gyományunk nemzedékről-nemzedékre őriz, nem váltható meg a társadalom 
egy-egy elszigetelt példájával. Itt is legalább olyan egyetemes frontáttörésre volna 
szükség, mint amilyent az esszéíró nemzedék véghezvitt. Kétségtelen, hogy 
magának Grandpierrenek a regényei éppen ezt célozzák. 

2 

Annál meglepőbb, hogy a vitairat majdnem minden lényegesebb mondatom-
nak nekifeszül, keresi gyenge pontjait, értelme helyett értelmi zavarait. Ám ilyen 
esztétikai mérésekben, formulázásokban olyan mérhetetlen és alig negfogható 
tényezők, inponderábiliák szerepelnek, hogy az írónak a racionalitáson túl szük-
sége van az olvasó megérteniakarására is. Grandpierre-nél erre — miért, miért 
nem? — úgy látszik nem szamíthattam. Ezek az inponderabiliák ugyanis éppen 
olyan könnyen elsikkadhatnak egy túlegyszerűsített racionalista elemzésben, 
mint ahogyan jelentéktelenné válhatnak egy-egy logikailag precízre merevített 
meghatározásban. Ha előkeressük az irodalomtörténetnek klasszikussá vált meg-
határozásait, azt például, hogy a ballada: tragédia dalban elbeszélve, vagy, hogy 
az irodalom az írásos művek összessége, akkor ezekről szinte fáradtságmentesen 
ki lehetne mutatni, mennyire semmitmondóak, lényegtelenek. Grandpierre azon-
ban nemcsak azt vitatja, hogy meghatározásaim tartalmatlanok, hanem, hogy 
illogikusak. Vajjon valóban azok-e? Vagy pedig annak a tetszetős, logikus elemző 
módszernek a heve, amellyel rájuk támad, lendítette át az elemzőt saját mód-
szere ellentétébe? Vizsgáljuk meg ezt hirtelenében két példán. 

Grandpierre szerint, mivel azt írom, hogy az esszé inkább a rendszerező 
elme műve, mint a regény, s hogy létrehozásánál kevésbbé játszanak közre az 
összes érzékek, ezzel azt állítottam, hogy a regényben nem kap szerepet az 
intellektus. Vajjon tényleg ez következik-e a mondottakból? Ha például a zenét 
kifejezetten érzelmekre ható, érzelmi művészetnek is tartjuk, azt állítjuk-e vajjon 
ezzel, hogy létrehozásában nincs szerepe a komponáló elmének? Természetesen 
nem! Nyilvánvaló, hogy csupán a lényeges jegy, a jellemző kiragadására töre-
kedtünk. Ez pedig — és ezt bizonyára Grandpierre se tagadja —, gondolkozá-
sunknak egyik olyan egyszerű alapmódszere, amely nélkül mint munkahipotézis 
nélkül mozdulni sem tudunk. 

„Márai Sándor, Illyés Gyula, Németh László, Cs. Szabó László prózája 
oldottan, önmaguk köré komponálva indul el" — ez a vitairat által legjobban 
támadott mondatom. Grandpierre első formális kifogása — az indokoltabb stilisz-
tika mellett — az, hogy hogyan kerül e négy szerinte ellentétes jellegű író neve, 
így egy kalap alá. Megró, hogy milyen szembetűnően idegen alkatokat és stílu-
sokat párosít itt a kritika. Holott nyilvánvaló, hogy az esszének éppen lényege, 
hogy rokonságokat és különbségeket állapít meg, hogy észreveszi az összefüg-
géseket. Grandpierre vitairatában a „csonkaprózáról" beszélve négy nevet hoz 
egymással kapcsolatba, mint akik valamiképpen rokonok: Gárdonyit, Mikszáth 
Kálmánt, Móricz Zsigmondot és Krúdyt. Ugyanolyan joggal kérdezhetjük, hogyan 
kerülnek ezek együvé? Vagy az esszéíró Grandpierre-nek szabad élni olyan 
eszközzel, amelyet már mint kritikus másokban kárhoztat? 

De Kolozsvári Grandpierre Emil formális kifogásain túl, egyszerűen nem 
érti, illetve nem akarja megérteni azt, amit kifejtek. Hadd válaszoljak kérdéseire, 
arra, hogy mi az, hogy oldott próza s mi az, hogy önmaguk köré komponált. 
Magvarázat helyett azonban álljon itt a négy író egy-egy könyvének kezdőmon-
data. Márai Sándor így kezdi az Egy polgár vallomásait: „Kétemeletes ház 
mindössze tucat akadt a városban: az, amelyben laktunk, a két honvédkaszárnya 
s még néhány középület." Cs. Szabó így a Magyar nézőt: „Egy márciusi éjjel is 
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nyitott rádióval ültem az írógépnél. Írj! mondottam. Akárcsak most. A katona 
is szorong, mégsem tágít." Németh László így az Ember és szerepet: „Egyedül 
vagyok, nincsenek mellettem csak az írásaim." Illyéstől Grandpierre iránti lojali-
tásból nem naplót vagy önéletrajzot, hanem a késői és egyetlen regényt a Kora-
tavaszt idézem: „Felfedezést várok az irodalomtól, barátom, — azért, mert a 
betűnyelés örömére hajdan az útleírások kapatták rá szememet? A valóság felfe-
dezését várom, minél egyenesebb úton, minél merészebb evezőfordítással és 
lóugrással az akadályok, a szakadék felett. Türelmetlen vagyok kedves bará-
tom . . . " Ellentétképpen, hogy mi nem oldott és mi nem az író személve köré 
komponált, vegyük a Karenina Annát, Tolsztoj regényét, amely így kezdődik: 

"A szerencsés családok mind hasonlítanak egymáshoz, a szerencsétlen családok 
valamennyien a maguk módjára szerencsétlenek. Az Oblonsky-családban nagy 
zűrzavar volt." Vagy az Érzelmek iskolájának Flaubert regényének első mondatát: 
„Ezernyolcszáznegyven őszén, szeptember tizenötödikén reggel, a Ville de Mon-
tereau nevű hajó hatalmas füstfelhőket hányt, útrakészen. a Saint-Bernard rako-
dópart előtt." Vagy nézzük meg Martin Du Gard Thibault családját: „A rue de 
Vaugirard sarkán, amikor már az intézet épülete mellett jártak, Thibault, aki 
útközben szót sem szólt a fiához, hirtelen megállt." 

Azt hiszem a példákat — még a vitairat elemző szellemében is — bajos félre-
magyarázni. Formálja meg ítéletét az olvasó. Végső megvilágításul azonban még 
csak annyit: lehet, hogy itt-ott Grandpierre-nek, főleg stiláris kifogásaiban, igaza 
van. Az ember könnyen botlik. Hadd idézzek például a vitairatból egy pongyola 
mondatot: „Móricz hatalmas művészete féligmeddig elfeledteti ezt a (szellemi) 
hiányt, a hősök életszerűsége megteremti, mintegy a semmiből, aminek teljes-
sége híján van." 

3. 

Végezetül örülök, hogy Grandpierre alkalmat ad arra is, hogy tanul-
mányom hiányairól beszélhessek. Készségesen elismerem ugyanis, hogy nem 
emeltem ki a második nemzedék prózaírói közül Cs. Szabó László egyre neme-
sebb anyagból, egyre biztosabb kézzel alakított művét és nem beszéltem érde-
méhez képest Illés Endréről, a széppróza virtuóz mesteréről, egyik leghitelesebb 
kritikusunkról. Nem tárgyaltam elég elmélyültséggel a harmadik nemzedék próza-
íróit, s igaza van Grandpierre Emilnek: hiba volt, hogy név szerint meg nem emlí-
tettem és nem elemeztem Szenthuthy Miklós, Sőtér István, Ottlik Géza, Thurzó 
Gábor, Bóka László, Devecseri Gábor és természetesen nem utolsó sorban Kolozs-
vári Grandpierre Emil egyre jelentősebb munkásságát. 

Ennyi az, amit a hozzászólást megköszönve szükségesnek tartok elmondani. 
S még ezt: az intellektualizmusnak legalább annyira hívei vagyunk, hogy eleve 
fölösleges fáradság ne lenne védelmezni — éppen velünk szemben. 

LENGYEL BALÁZS 
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