
Könnyű lenne szaporítani az eltéréseket, 
de aligha változtatnának a tényen: a dezillu-
zionista epikát a mögötte álló írói élmény 
fogja egységbe. Egyéni szinéződéssel tár-
gyiasodik benne a kiegyezés után eluralkodó 
kiábrándulás, eszményvesztettség. Régi meg
állapítás, hogy az orosz irodalom „felesleges 
embereiben" ismerhetők fel e típusok távoli 
rokonai. Ez az epika — akár verses, akár 
prózai változatról van szó — voltaképpen 
félúton áll az eszményítés és a 80-as évektől 
megerősödő kritikai realizmus között. Beöthy 
hősének bűntudata, a lelki sérülés motívuma 
Arany balladáival és az eszményítés erkölcsi 
konfliktusaival tart kapcsolatot. Az elnyo
matás korának világirodalmi orientációjára 
vallanak írói példaképei is (Thackeray, Char
les Lever). Arany László eszméit szintén azok 
az angol liberális esszéisták ihlették, akiket 
annyira tisztelt Gyulai vagy például Csengery, 
de Gyulai Pál szellemében oldotta meg Arany 
László az úgynevezett irányköltészet problé
máját is. Költőeszménye szintén az 50-es 
években gyökerezik. „A költők nagyobb 
része — írja — merengő, kontemplativ ter
mészet, mely a körülötte létező világban . . . 
és az elmúlt időkben keresi rokonszenve tár
gyait . . . Az ily kedély a politikában 
sem lehet a felforgatás zászlóvivője" . . . 
Erdélyi János Petőfi- és Arany-tanulmánya 
zárt elméletet épít fel az ilyesfajta megállapí
tásokra, de visszhangozza őket Salamon 
Ferenc 1858-as Petőfi-bírálata is. Az eszmé
nyítés emberszemleletén sem jutottak túl a 
70-es évek epikusai. Hangoztatták az auto
nóm lélek szerepét az anyagi erőkkel, a kör
nyezet behatásaival szemben. Beöthy a „ter
mészetvizsgálók elbizakodott tudományát" 
emlegeti a Kálozdy Bélá-ban; Arany László 
a belső lelki-eszmei impulzusok fontosságát 
bizonyítgatja a „kevély anyaghívő"-nek; a 
materializmusra rábukkant Darvady Zoltán
ban (Álmok álmodója) is a sztoikus, öreg pap 
példázata tudatosítja, hogy mindennél többet 
nyert, bár mindent elveszített. Éppúgy szem
ben álltak tehát a modernebb, anyagelvűség 
felé hajló emberszemlélettel, mint Arany 
vagy Gyulai az 50-es, 60-as években. . 

Tisztázatlan ma még, hogy melyek az 
előremutató vonásaik, milyen elemekkel kap
csolódnak a századvég új irodalmához? Meg-

A könyv megjelenésekor fölkavart kedé
lyek megnyugodtak, a szenvedélyes viták 
heve kihunyt. Az író nem panaszkodhatott, 
a kritikusok, a ,bírálók az ő hangvételére 
hangszereltek. Ám éppen az izgatottság 
okozta, hogy néhány problémát elhanyagol-

figyelhető, hogy különböző rétegek kevered
nek bennük, különböző lehetőségeket hordoz
nak magukban. Legfontosabbak azok, ame
lyek a realizmus felé mutatnak. Az írói él
mény, az illúziótlanodás szükségszerű követ
kezménye, hogy az íróegyéniségek kikopnak 
az eszményítés erkölcsi szemléletéből, különö
sen az autonóm, metafizikus erkölcsi világ
rend illúziójából, jellemeik határozott társa
dalmi profilt kapnak, s széles társadalmi-
történeti körkép bontakozik ki körülöttük 
(1. A délibábok hőse, Kálózdy Béla). Gazda
gon jellemzik az egyén és a környezet viszo
nyát s e kapcsolatból adódó konfliktusokat, 
bár tartózkodnak a Taine-féle környezeti 
meghatározottság olyan felfogásától, amely 
Toldy István Anatole-jában jelentkezik. Pró
zánk fejlődésében az is fontos, hogy töreksze
nek a modern és elmélyültebb lélekrajzra, 
hogy új típusokat, új helyzeteket ábrázolnak. 
Bizonyára nemcsak a tehetség teljesítménye, 
hogy e törekvések verses formában hoztak 
létre hibátlan realista alkotást. Utalnunk 
kell még egy lehetőségre: a korélményből 
fakadó írói hangoltság erős érzelmi telített
ségű én-regényt teremt; a líra átszövi az 
epikumot, s olyan zenei jelleget ad a stílusnak, 
amely Krúdyt juttatja eszünkbe. Asbóth 
Álmok álmodójá-ra gondolunk; stílusának 
zeneiségét Németh G. Béla elemezte egyik 
korábbi tanulmányában. Csak éppen utalunk 
rá, hogy Arany László írásmódjában is említ 
olyan mozzanatokat, amelyek Komjáthyval 
rokoníthatók. 

A Magyar Klasszikusok Arany László
kötete újból ráirányította figyelmünket iro
dalmunk arra a jelenségére, amely először 
tükröztette a kiegyezés lehangoló következ
ményeit. A bevezető tanulmány megnyug
tatóan tisztázta a költői életmű belső össze
függéseit; színvonalas elemzésekkel tárta fel 
a szépíró esztétikai értékeit, tanulmányainak, 
esszéinek eszmevilágát és történeti szerepét. 
E korszak kutatója talál még bőven tenni
valót, hiszen a viszonylag kis terjedelmű 
szintézis nem térhetett ki mindenre, ám ered
ményei szilárdak, s túlmutatnak önmagukon: 
arra ösztönöznek, hogy mielőbb kezdjük meg 
az irodalmi dezilluzionizmus problémáinak 
megoldását. 

Kovács Kálmán 

tak, a könyv némely értékét és némely hibá
ját nem mérlegelték, olyan tanulságokról 
feledkeztek meg, amelyek nem is elsősorban 
az író, hanem a magyar irodalomtudomány 
hasznát szolgálhatnák. 

Kolozsvári Grandpierre tanulmányainak 

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: LEGENDÁK NYOMÁBAN 
Tanulmányok. Bp. 1959. Szépirodalmi K. 380 1. 
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éltető eleme a polémia. Nemcsak a Legendák 
nyomában című izgalmas írása, hanem még 
a higgadtabb, értékelő esszék, portrék is egy 
képzeletbeli polémia szülöttei. Az író meg
lehetősen egyedül futotta be pályáját, nem 
tartozott hosszabb ideig egyetlen irodalmi 
körhöz sem, és ez minálunk föltétlenül előny
telen állapotnak számított. Ami megbecsü
lést, elismerést kapott, az kizárólag írásmű
vészetének szólott, bárhonnan jött is. 

Polémikus szenvedéllyel írott írásaiban 
olykor-olykor azonban minden jó szándék és 
igaz kiindulópont ellenére is téves következ
tetésekhez jutott, túllőtt a célon. Kolozsvári 
bátran a fejére idézi a megsértett szellemek 
és fölizgatott szellemi körök haragját. Belevág 
a műfordítások elosztásának mérges tövisek
kel teli szövevényeibe Racine-Pilinszky kap
csán, nem éppen hízelgőn nyilatkozik Szabó 
Dezsőről,Tolnai Lajosról, Osvátról, a Nyugat
ról és Babitsról sem, egyszóval túlságosan 
sok érdekkört izgatott maga ellen. És védel
mére igen keveset tud fölhozni: „én a szünte
len szereplés, előszobázás, udvarlás, összeköt
tetéskeresés és barátságápolás helyett a mun
kát választottam. Mindig sokat dolgoztam, 
más mentségem nincs" — írja. A nagy perben 
pedig, amit az író a saját nyakába zúditott, 
nem okos dolog vérig sértegetni az ügyészt, 
a védőügyvédet, sőta hallgatóságot is. A bírók
ról nem is beszélve. Illetve az irodalomtörté
nészekről. Mert ők is megkapták a magukét. 
A nekik szóló bírálatot is summázta Grand-
pierre. „Itt kapcsolódik be az irodalmi életbe 
két jelentős mozzanat, a hírnév tehetetlen
ségi ereje, valamint a filozopterek tekintély
tisztelete s képtelensége az önálló gondolko
dásra." Ebben sok az igazság ám minden 
általánosítás hamisítás is egyben, és Kolozs
vári nem kis mértékben hamisít. Megfeledke
zik arról, hogyha még nem is elég, de egy 
és más megváltozott irodalomtörténeti írá
sunkban az elmúlt évtizedben. Ha a legendák 
elleni küzdelem még nem is vált nyilván
valóvá, ma már a legendák nehezebben szület
nek, kevesebb a hitelük, és a régi legendákat 
is kikezdte már a szóbeszéd, legalább az iro
dalmi berkekben. És amiről ma beszélnek, 
arról már holnap írnak is. 

Ehhez a nagy irodalomtörténeti munkához 
ez a könyv bátorítás és intelem is egyben. 
Bátorítás, mert sürget, izgat, agitál. Olyasmit 
ír le, amit eddig csak gondolni merészeltünk 
esetleg. Még ha olykor rossz irányban vágja 
is a csapást, mégis az utánajövöknek teremt 
szélesebb tisztást, hogy onnan nagyobb moz
dulattal vághassanak a helyes irányba. 

De intelem is a könyv. Intelem azért, 
hogy a legendák eljövendő szétpukkasztói a 
könyvbeli szubjektív módszerekkel kevés 
eredményt érnek majd el. A sokat szidott 
filoszi kukacosság, gúnyolt pontosság, fontos
kodásnak tartott filológiai következetesség 

nem mellőzhető ebben a munkában. Mert 
Kolozsvári Grandpierre nem ott hibázott, 
hogy kikezdte az áltekintélyeket, hanem ott, 
hogy nem a legérzékenyebb pontjukon sebezte 
meg őket, vagy éppen nem áltekintélyeknek 
rontott neki. 

Engedjék meg nekem, hogy e vonatkozás
ban csak egyetlen kérdéssel, a Karinthy kér
déssel foglalkozzam. Legendának is, irodalom
történetnek is vaskos probléma. 

Volt egy időszak, amikor Karinthy Fri
gyes persona non grata volt irodalmunkban. 
Erről tanúskodik a bibliográfia, amely szinte 
egyetlen megjelent Karinthy könyvet, vagy 
Karinthyról szóló írást nem tud fölmutatni 
az ötvenes évek elején. E korszak után az 
első nagyobb igényű válogatáshoz Kolozsvári 
Grandpierre Emil írt előszót és Karinthy 
életművének szinte egyetlen értékéül humo
rát ismerte el csupán. A tanulmány kéthar
mad részében pedig azt bizonygatta, hogy 
rossz filozófusnak, rossz társadalombírálónak 
(hogy társadalmi érdekű szatírát alig írt), 
hogy fantasztikuma öncélú stb. Annál keve
sebbet szólt Karinthy természettudományos 
érdeklődéséről, ennek szerepéről műveiben, 
humorában, humanizmusáról, antifasiszta ki
állásáról, harmincas években írott műveinek 
antikapitalista beállítottságáról, írásaiban 
megnyilatkozó racionalizmusáról. Tehát úgy
szólván semmiről nem írt, ami a humor mel
lett Karinthy műveinek sajátja. 

Legendát vélt oszlatni, midőn Karinthy 
filozófiájának másodlagosságát, következet
lenségét bizonyította. Az Egyén és társadalom 
cím alatti fejezetben idézeteket írt egymás 
mellé, mondván, Karinthyt nem lehet komo
lyan venni, mert egymásnak ellentmondó íté
leteket írt le, és inkább a paradoxonokat 
kedvelte, mintsem az igazságot. Különösen 
súlyosak vádjai, amelyeket Karinthynak 
egyik legszebb írói korszakáról, az első.világ-
háború alatt írott műveiről mond. Csakhogy 
módszere esszéisztikus, az időrendet és főleg 
Karinthy emberi-írói fejlődését nem veszi 
figyelembe. Az író kijelentéseit meglehetősen 
önkényesen veti össze. Különösen az említett 
időszakban, Karinthy szinte hónapról hó
napra változott, fejlődött. A tragikus esemé
nyek, a háború kegyetlensége arra késztették, 
hogy szembeforduljon polgári humanista néze
teivel — és ha rövid időre is, a forradalmat 
tekintse a háborúból kivezető egyetlen útnak. 
Ha Grandpierre azt fejtette volna ki, hogy 
Karinthy mindvégig polgár maradt, még 
akkor is, amikor a kapitalizmus csődjéről 
írt, hogy a XVIII. századi polgári racionaliz
mus szemszögéből igyekezett megbírálni a 
XX. század imperializmusát, akkor megold
hatta volna Karinthy „ellentmondásait". 
Ebben az esetben az író ellentmondásai, 
paradoxonjai nem világnézeti komolytalan
ságát jelezték volna Grandpierre számára, 
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hanem éppen belső vívódásait, töprengéseit— 
és végső soron a polgári világnézet csapdáiban 
önmagát marcangoló, onnan kiszabadulni 
nem tudó, vagy nem akaró írót. 

Karinthyval szemben való elfogultságáról 
tanúskodik az is, amit fantasztikumáról mond. 
„Tiszta fantasztikum ez, aminthogy Karinthy 
legritkább esetben gondolarra, hogy a fantasz
tikumot eszközül alkalmazza valaminek a 
kifejezésére. Kardos László hosszasan fejte
geti ennek ellenkezőjét, de bizonyításnak még 
a kísérletétől is tartózkodik." 

Nos, amit Kardos László szemére vet, Ő 
abban sokszorosan ludas. Grandpierre ugyan
is nemcsak kerüli a bizonyítást, hanem elhall
gatja, meghamisítja az önként adódó bizo
nyítékokat is. Az Utazás Faremidoban fan
tasztikumának társadalmi vonatkozásait már 
Kosztolányi is észrevette annakidején, és 
senki előtt sem kétséges, hogy a szolaszik 
birodalma fordított tükre az európai társa
dalmaknak, a háborúzó emberiségnek. A gép
lények világába belepottyant Gulliver eli 
tovább a maga földi konvenciókkal terhes 
életét, és ebben a világban, ennek új törvényei 
között derül ki a földi társadalom erkölcsének, 
szokásrendjének talmisága. Még fokozot
tabban így van ez a Capilláriában. De a 
Legenda az ezerarcú lélekről, A Bűvös szék, sőt 
a Holnap reggel fantasztikuma is a társadalmi 
mondanivaló szatirikus kifejtését szolgálja. 
A Mennyei riport című regénye, a Propaganda 
a Bellit vagy a bűvös könyvek, A párbaj a 
XXV. században, az Egy ember, aki mínusz 
és egy sor más karcolata is a 30-as évek idejé
ről, szociális tartalmú, szatirikus célzatú fan
tasztikumról tanúskodik. 

, Valószínűleg az téveszti meg, hogy a 
fantasztikus világ bemutatása rendkívül 
részletes, aprólékosan realista, sőt naturalista 
pontosságú. Ez a részletező módszer azonban 
a valószerűség fokozását hivatott szolgálni. 
Mert minél valószerűbb a fantasztikus világ, 
amelybe Gulliver a maga földről hozott meha-
nizmusaival belekerül, annál élesebb kont
raszt keletkezik, és annyival hitelesebb lesz 
a szatirikus bírálat. Gondoljunk arra, hogy 
Swift, Welles vagy íapek milyen részletesen 
elemzi a törpék eletét, az időgépet vagy a 
szalamandrák életmódját, pedig nyilván
valóan nem ez volt írásaiknak a célja, értelme. 

A fantasztikus eszközökkel operáló szati
rikus műnek különösen nagy a valószerűség
igénye, mert enélkül a bírálat érdemben nem 
bontakozhatik ki. Karinthy írói tudatos
ságára jellemző, hogy Switf regényeinek éppen 
ezt a tulajdonságát dicséri: 

„Meg kell azt gondolni, másképp hitetle
nül hangzik, hogy ötven éven át komoly 
viták folytak arról, hogy Gulliver éppúgy élő 
személy, mint Robinson Crusoe, és a hüvelyk
ujj nagyságú emberkék éppúgy létező lények, 
mint az óriások, sőt expedíciót kell küldeni, 
hogy felkeressük őket. Hihetetlenül hangzik, 
de aki elolvassa Gullivert, megérti majd a 
kábulatot. Gullivert lehetetlen majd egy 
emberi agy szülöttének tekinteni: seborvos 
Ő, aki ekkor meg ekkor született, ekkor meg 
ekkor hajóra szállt,, erre és erre járt, a széles
ség és a hosszúság ezen és ezen a pontján 
szenvedett hajótörést. A naturalizmusnak 
valami megfejthetetlen gyerekes és egyben 
ezeréves ravaszságon edzett, első percben 
szinte mániákus módszere ez." 

Kolozsvári Grandpierre szubjektív ítéle
teinek nemcsak írói egyénisége az eredője. 
Sokkal inkább szemléletének az a része, amely
ben rokon Karinthyval. Amiben elmarasztalja, 
abban ő is hibás. A XVIII. századi polgári 
racionalizmus szkepszise, maró iróniája pozi
tív töltésű volt, még sok tekintetben a két 
világháború közötti időszakban is. Pedig már 
Karinthy is nehezen igazodott el ennek a két 
évszázados elméletnek a segítségével, kora 
valóságában. Azóta ez az elmélet, ez a világ
nézet még anakronisztikusabb lett, még 
inkább távol került a kort jellemző legmoder
nebb szemlélettől, és így valamikor hathatós 
szkepszise elveszítette jó értelmű hatékony
ságát. A hibák kipellengérezésében bizony
talanná vált, és a sok helyes találat mellett 
iróniája eleven húsba is belemart. 

Ezzel nem akarjuk kétségbevonni a kötet 
jónéhány valóban kitűnő tanulmányának ér
tékét. Csak éppen utalunk rájuk: Az egzisz
tencialista regényre vagy a Babits tanulmá
nyokra, vagy az Anatole France tanulmá-

- nyokra, amelyekben nemcsak a szubjektív 
indulat mérséklődött, hanem az említett 
világnézeti körletet is sikerült hellyel-közzel 
túllépnie. 

Kolozsvári Grandpierre Emil módszereit 
tehát nem minden vonatkozásban követhet
jük, ha a legendák nyomában kívánunk járni. 
Ez a módszer ugyanis a régi legendák helyére 
újakat szül. Példát vehetünk tőle az áltekin-
télyek elleni bátor nekiveselkedésből, magas
fokú íráskultúrájából, szenvedélyességéből, 
mindezt azonban „filoszi" megfontoltsággal, 
az adatok tiszteletben tartásával párosítva. 
És ebből a párosításból, ha avatott kéz 
alkotja, igazi irodalomtörténet —, ha úgy 
tetszik irodalomkritika születhetik. 

Szalay Károly 
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