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Az Alvajárók, hadd mondjuk meg nyomban a kezdet kezdetén, rosszul 
sikerült regény, egy írói kísérlet kudarca, zsákutcába futó művészi vállalko-
zás. Miért beszélünk róla mégis, ahelyett, hogy átadnánk a méltó feledésnek, 
vagy rábíznánk sorsát a bibliográfusokra, akiknek végtére a kevésbé sikerült 
írói műveket is számon kell tartaniok? Űgy gondolom, éppen a mögötte 
álló írói kísérlet kudarca, pontosabban ennek a kudarcnak a tanulsága miatt. 
Hiszen egy írónak s kivált egy kezdő írónak, amilyen Kolozsvári Grand-
pierre Emil is volt a harmincas évek közepén, több irányba kell tájékozódnia, 
vállalni kényszerül a kísérletezés kockázatát, s ha valóban írónak termett, 
tanulságot merít kudarcaiból. Sürgősen visszafordul azokról az utakról, 
amelyek tehetségétől idegen égtájak felé viszik, s az ingoványos terepen 
átvágva elindul abba az irányba, amely művészi alkatának és hajlamainak in-
kább megfelel. Az Alvajárók írása idején követett útvonal a fiatal Grand-
pierre számára is ilyen zsákutcának bizonyult, regénykoncepciójának kiala-
kítása során egymással szöges ellentétben álló írói szemlélet és epikus mód-
szer találkozott, s e kettő képtelen volt arra, hogy szerves és életképes re-
gényvilágot hozzon létre, a művészi kudarcnak ezért okvetlenül be kellett 
következnie. De szerencsére a tanulság sem maradt el, a pályakezdő regény-
író nemsokára rátalált a maga igazabb lehetőségeire. 

Valójában ezeknek az igazabb lehetőségeknek a vonzásában indult el, 
midőn papirra vetette első műveit. A kolozsvári gyermekkor, az épinali 
textilipari főiskolán szerzett tapasztalatok és a pécsi egyetemen töltött esz-
tendők után Kolozsvári Grandpierre Emil írói útja az erdélyi magyar iroda-
lom rendjében indult, méghozzá annak a „második nemzedéknek" a tájé-
kozódása szerint, amely az erdélyi történelem és hagyomány helyett a nem-
zetiségi valóságra figyelt, s az erdélyi magyar társadalom szociális, politikai, 
valamint kulturális feszültségeit fedezte fel. Figyelemreméltó az a névsor, 
amely az 1931-ben közre adott Új Arcvonal című nemzedéki antológia tar-
talomjegyzékében olvasható: a fiatal Grandpierre Emil olyan írók társasá-
gában lépett fel, mint Gagyi László, Jancsó Elemér, Kovács Katona Jenő, 
Kovács György, Kováts József, Méliusz József, Szemlér Ferenc, Thury 
Zsuzsa és Wass Albert a többi között. Ugyanebben az évben jelent meg 
Kolozsvárott A rosta című regénye, amely e „második erdélyi nemzedék" 
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küzdelmes sorsát és tétova tájékozódását mérte fel. Nemzedéki konfliktusokról 
adott számot, s minden szenvedélyt messze kerülő realizmussal ábrázolta 
a feladatait kereső, nem egyszer kallódó fiatal erdélyi magyar értelmiség 
helyzetét. Társadalomkritikai érdeklődése és erőteljes realizmusa érvénye-
sült már Budapesten megjelentetett két szatirikus jellemregényében a 
Dr. Csibráky szerelmeiben (1934) és A nagy emberben (1936) is. 

Mindkét regény bíráló éllel mutatta be a magyar „neobarokk" társada-
lom belső mechanizmusát, elsősorban mégis egy sajátosan hazai embertipus 
leleplezésére törekedett. Annak az embertípusnak a szatirikus ábrázolására 
tett eredményes kísérletet, amely képtelen a körötte lévő valóság igazi meg-
ismerésére, s ezért nyomasztó tehetetlenségbe vagy éppen ijesztő erőszakos-
ságba menekül. Kolozsvári Grandpierre Emil valójában már pályája első 
szakaszán annak a szociálpszichológiai jelenségnek a leírásával és értelmezé-
sével foglalkozott, amelynek később is legfontosabb könyveit szentelte. 
„Az írót — mondotta mintegy visszatekintve — rögeszméi teszik, s én írásaim 
nagy részében megszállottan kerülgettem ezt a kórt, a beteg valóságérzéket, 
s minthogy megmagyarázni nem tudtam, iparkodtam minél részletesebben 
leírni."1 Dr. Csibrákyban vagy A nagy ember Szilasy Gazsijában ennek a beteg 
valóságérzéknek a kórtörténetét és káros társadalmi következményeit írta 
le. Jellegzetesen hazai, sőt kelet-európai jelenséget vett észre, s noha első 
kritikusai Duhamel Salavinjéhez hasonlították a magyar író kopasz dokto-
rának Goncsárov Oblomovja — s a többi határozatlan, tehetetlen és álmodozó 
kelet-európai regényhős — volt az igazi szellemi rokona.2 

A beteg valóságérzék a társadalmi lét kóros tünetének tetszett a fiatal 
Grandpierre Emil előtt, ugyanakkor olyan jelenségnek, amely magából az 
emberi léthelyzetből következik. Ifjúságának mesterét a modern dráma világ-
hírű előfutárában: Pirandelióban találta meg, akinek munkásságát 1934-ben 
terjedelmes tanulmányban (doktori disszertációban) dolgozta fel, s akinek 
gondolkodása erősen hatott alakuló nézeteire. Természetesen nem drama-
turgiai felfogását vette át, hanem ontológiai relativizmusát és ismeretelméleti 
agnoszticizmusát. „Minden ember — írta az olasz írónak szentelt tanulmá-
nyában — áttörhetetlen, áthatolhatatlan magányban él; az ember sziget, 
melyen kikötni nem lehet; szó, melynek jelentését senki nem ismeri; szín, 
mely csak egyetlenegyszer tűnik föl, s leírni éppúgy nem lehet, mint a zöldet, 
a kéket, a sárgát a vaknak. Mindezt másként is kifejezhetni: ahány ember, 
annyi titokzatos, egyszeri és utánoznatatlan egység, tehát a magányosság 
éppoly szükségszerű, mint a halál — voltaképpen semmi meglepő nincsen 
benne."3 A magányra és értetlenségre ítélt emberi lény hogyan is lenne 
képes teljesebben megismerni és birtokba venni a körötte lévő valóságot? 
Szilárdabb létezés és biztosabb ismeret hiján be kell érnie képzelgésekkel 
és álmokkal, környezetéről legfeljebb az érzelmi reflexiók homályos tük-
rében vehet tudomást.4 Az emberi sorsnak, ebben a felfogásban, nincs kita-
pintható és megfogalmazható belső logikája. „La vita non conclude — idézte 

1 Szabó Dezső és vidéke. In: Utazás a valóság körül. Bp. 1969. Magvető. 77. 
2 Vö. Benedek Marcell: Dr. Csibráky szerelmei. Nyugat 1936. I. 153—154. 
3 Pirandello. In: Legendák nyomában. Bp. 1959. Szépirodalmi kiadó. 128—129. 
4 Pirandello filozófiai nézeteiről: Szabó György: Pirandello. Bp. 1964. Gondolat. 54—73. 
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a fiatal író mesterét, — az élet nem old meg semmit, az ember untalan 
újabb és újabb választások kényszere előtt áll. És hiába választunk arc és 
álarc, látszat és valóság között, a választás mindig megtréfál bennünket, vala-
mi véglegesnek, befejezettnek az illúziójával kecsegtet, holott a szüntelen 
hajtó, bontakozó lét szétvet minden formát."5 

A Pirandello műveiből tanult relativista és agnosztikus filozófia térí-
tette el a fiatal Grandpierre Emilt attól a realista hagyományokon nevelkedett 
társadalom- és jellemkritikától, amelyet első regényeiben képviselt, s amely-
hez később visszatért. Ennek az intelektuális kitérőnek volt művészi követ-
kezménye az az álomszerű és erősen szubjektivista ábrázolásmód, amellyel 
1938-ban kiadott Alvajárók című regényében tett kísérletet. Ez a végül 
is írói zsákutcának bizonyuló regénykísérlet az életmű rendhagyó fejlemé-
nyének tetszik, irodalomtörténeti értelemben viszont korántsem számit 
különlegességnek, minthogy a harmincas évek magyar regényirodalma egy 
egész áramlatával tart fönn kapcsolatot. Ez az áramlat különösen a Nyugat 
ún. „harmadik nemzedékéhez" köthető, azoknak a regényeknek, amelyeket 
ez az áramlat hozott, általában az álom és a játékosság a poétikai szeivező 
ereje. A háttérben ott rejlik a modern angol és francia irodalomnak az az 
irányzata — Aldous Huxley, Virginia Woolf, Evelyn Waugh, Richárd Hughes, 
André Gide, Jean Giraudoux, Jean Cocteau, Valéry Larbaud, Alain-Fournier 
és mások idehaza is jól ismert műveire gondolok —, amely maga is nosz-
talgikusán álomszerű és ironikusan játékos motívumokra építette a regényt, 
illetve ott rejlik a háttérben az a modern magyar elbeszélő hagyomány, 
amely Krúdy Gyula és a „ködlovagok": Csáth Géza, Cholnoky László, 
Cholnoky Viktor, Lövik Károly, Szini Gyula és Török Gyula prózájában 
öltött alakot. Ennek a harmincas években kibontakozó irodalmi áramlatnak 
a teoretikus alapvetését Szerb Antal 1935-ben megjelent munkája, a Hét-
köznapok és csodák végezte el: „A XX. századi regényírásban — szögezte 
le bevezetés gyanánt — mindegyre erősebb lesz a hajlam, hogy a regény 
visszatérjen a csodához, újra nyíltan és bevallottan fikció legyen, játékos 
mitológiapótlék, a XIX. század nagy célkitűzései nélkül, de ugyanakkor 
mélyebb és kevésbé átlátszó célokkal."6 

A harmincas évek álomszerű és játékos regényeit nem egy szál fűzte 
azokhoz a regénytechnikai eredményekhez vagy kísérletekhez, amelyeket az 
avantgarde, közelebbről a szürrealizmus hozott, pontosabban ezekbe a re-
gényekbe részlegesen beépültek a szürrealista irányzat bizonyos vívmányai, 
legalábbis ezeknek a vívmányoknak a többé-kevésbé pontos ismerete. Az 
évtized magyar elbeszélő irodalmának (és költészetének) ezt a vonulatát Bori 
Imre a szürrealizmus „másik" útjának nevezi: „A szürrealizmus »másik« 
útja - írja — jellegzetesen irodalmi jellegű, felszínén a spontaneitás tüneteivel, 
az ösztönös rátalálások visszfényeivel. Nem is emlegetik a szürrealizmus 
szót, de az, ami művészetükben megvalósul, szürrealizmus, szürrealista 
irodalom, amely az avantgarde-ból úgy táplálkozott, hogy áttörte a Nyugat 
képviselte irodalmiság burkát, és mintegy a Nyugat csatornáin szívta az iz-

5 Legendák nyomában. 139—140. 
6 Gondolatok a könyvtárban. Bp. 1971. Magvető. 468—469. 
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musok nedveit, s megvalósulásaiban »gyengéd erőszakkak ugyancsak a Nyugat 
kínálta lehetőségek köreit tiporta meg."7 A harmincas évek költői és írói 
valóban tanultak az izmusoktól és a Nyugat korábbi nemzedékeinek eredmé-
nyeitől, ugyanakkor szembe is fordultak az avantgarde-dal, illetve a Nyugat 
addigi eredményeivel, s egy olyan elbeszélő struktúrának a kialakításán fá-
radoztak, amelyben egyfelől az intellektualizmus és az ironikus játékosság, 
másfelől a mitologizmus és a nosztalgikus álomszerűség kapott szemléleti, 
illetve poétikai szerepet. Olyan regényekre gondolok, mint Szerb Antal 
Utas és holdvilág, Hevesi András Párizsi eső, Sőtér István Fellegjárás, Jékely 
Zoltán Zugliget, Thurzó Gábor Az árnyak völgye, Molnár Kata Nyári köz-
játék és Bóka László Zenekíséret című művei. Közéjük tartozik Kolozsvári 
Grandpierre Emil három, álomra és játékosságra hangolt munkája is: a 
Pirandello regényeinek vonzásában született (máig kiadatlan) Dániel és 
nadrágja: Eduárd című kisregény, a szóbanforgó Alvajárók, továbbá az 
1940-ben közreadott A sárgavirágos leány című ironikus bűnügyi regény.8 

Az Alvajárók egyes szám első személyben megszólaló hőse értelmiségi 
fiatalember, némiképp a szerző alteregója, életkörülményeinek vázlatos 
rajza legalábbis erre utal. Ugyanakkor a pirandellói regény, valamint színház 
jellegzetes alakjainak rokona, aki mindig új szerepbe kényszerül, mindig 
új maszkot kénytelen felölteni, s ahelyett, hogy megpróbálná irányítani saját 
életét, tehetetlenül sodródik azok között az események között, amelyeket 
ismeretlen és megismerhetetlen erők irányítanak. „Nem találom a helyem 
a világban — panaszkodik. — Mindent megpróbáltam, hasztalan. Nincsenek 
ellenségeim, mégis az egész életem üldöztetésből áll. Otthon kezdődött a 
szülői házban.. . S mióta az eszméletemet birom, tart. (. . .) Én nem látok 
egyebet a múltban, mint csupa oktalan szenvedést. . . Az oktalanság fáj, 
a szükségtelenség, a céltalanság.. ."9 Szabadulni szeretne ettől a céltalanságtól, 
oktalan szenvedéseitől, ki szeretne törni fiatal életének béklyói közül, ott 
szeretné hagyni unalmas hivatalát, amelyben értelmetlen munkával kell 
vesződnie. „Elutazni szerettem volna — olvassuk töprengéseit, — bucsuzatlan 
itt hagyni ismerős világom, embereket és tárgyakat, kiszórni minden emléket 
lelkemből s oly üresen, oly könnyen szállani föl a hosszú, barna vonatra 
vagy a lomhán veszteglő hajóra, mintha ma születtem volna."10 Nosztalgiája 
a teljesebb élet és a tágasabb világ után jólismert a harmincas évek álomszerű-
séggel és játékossággal átszőtt regényeiből: az Utas és holdvilág, a Párizsi 
eső, a Zugliget és a Zenekíséret hősei hasonló elvágyódást éreznek, s rendre 
meg is szöknek polgári életük terhes és unalmas kötelességei elől. Utazásuk 
nemcsak a térben, hanem az időben is folyik: nem csupán Itáliában, Párizsban, 
Erdélyben és Bécsben keresik a választ sorsuk megoldatlan kérdéseire, hanem 
ifjúságuk emlékei között is, mintegy nosztalgikus módon újrateremtve ezt 
az ifjúságot, hogy legalább képzeletben újrakezdhessék elrontott életüket. 

7 A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970. Forum. 153—154. 
8 A kérdés újabb hasznos összefoglalása: Balogh Tibor: A játék-esztétika magyar kulcs-

regényei a harmincas negyvenes években. Vigilia 1980. 11. sz. 777—785. 
9 Alvajárók. I—II. köt. Bp. [1938] Franklin Társulat. 67. 

U. o. 5—6. 
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Kolozsvári Grandpierre Emil önmagát kereső hőse is a múltba vágyódik 
vissza, de nem egyszerűen a gyerekkorba, amelyről inkább keserű, mint édes 
emlékeket őriz, hanem valami még korábbi állapotba, a személyes multat 
megelőző múltba, eszmélkedésének ősképei közé. Az utazás fogalma valóság-
gal mitikus értelmet kap nála: midőn szeretőjével Esztergomba utazik, külö-
nös révület vesz rajta erőt. „A sarokba húzódtam s kibámultam az ablakon — 
számol be ennek az utazásnak az élményeiről. — Fölváltva hol hunyott szem-
mel ültem, félig eszméletlenül, átadva magam a vonat-zakatolás altató ritmusá-
nak, hol kipillantottam az ablakon, s éles, jóleső örömmel láttam, hogy a 
táj lassan elúszik mellettünk, mintha a vonat kiszaladna valahova a világűrbe, 
mintha a föld leválna rólunk s kettéhasítva nagy darabokban mögöttünk 
maradna, haszontalanul, mint az alma levágott héja. Testem mintha fogyatko-
zóban volna, mintha lassan lehántcdna rólam minden, ami a földből szár-
mazott, ami por és hamu, s én pihekönnyen egy új, mámorító szabadság, 
valami megnevezhetetlen törvényenkivüliség birodalma felé közelednék. 
Később e szabad és ittasitó megkönnyebbülés határozott formát öltött, az 
utazás élménye elszakadt a tértől, az időben utaztam visszafelé egy régen 
átélt gazdag órába, hamvasan, friss érzések, barátságos vágyak közé..."11 

Az egyhangú utazás hatására beálló révületben különös „déjá vu" keríti 
hatalmába a regény hősét: egy megnevezhetetlen régi utazás emléke támad 
fel benne egy titokzatos tó partján érzi magát. „Nem annyira az álomszerű 
víztükörre, a hegyekre, a csendre vágytam — olvassuk —, inkább azokra 
a dusnedvű érzésekre, amelyek ott, e tó partján virultak ki bennem, ott borí-
tottak be valószínűtlenül gyors burjánzással, mint kiaszalódott vidéket, 
bő eső után, az új életre ébredő növények."12 

A titokzatos tó emléke több alkalommal is megjelenik a regényben, 
mint az elveszített boldogság, valami messze tűnt édeni létállapot rejtelmes 
szimbóluma. Kolozsvári Grandpierre Emil hőse egyre fokozódó idegenkedés-
sel szemléli környezetét, mi több, saját magát, s a hegyvidéki tó titokzatos 
emlékét egy olyan kozmikus megbékélés képzetével köti össze, amely innen 
van a személyes létezésen és nem ismeri a lét nyugtalanságait. A Pirandellótól 
tanult agnoszticizmust Jung személyiségelméletével egészíti ki, amelyet 
minden bizonnyal az 1920-ban megjelent Psychologische Typen című munká-
ból merített. Az Alvajárók hőse ugyanis erősen introvertált személyiség, 
aki mind elégedetlenebb saját egyéniségével, illetve azzal az arculattal, amelyet 
a világ felé kell fordítania, s igazabb önmagát valamiképpen egy személytelen 
lét ősemlékei között keresi. „Néha — tesz vallomást — ugy idegenkedtem 
magamtól, mintha valami bolondos kosztümbe bujtattak volna, mintha 
szüntelenül egy tébolyult álarcos bálban játszanék, egy idegen ember szavait, 
mozdulatait használnám s idegen sziv dobogna mellemben. Az a sejtelem 
ijesztgetett, hogy életem utján valahol, gondatlanságból ott felejtettem magam, 
valaki másnak a lelkébe öltözve indultam tovább, s napjaimat az mérgezi 
meg, hogy visszaemlékszem e végzetes cserére, anélkül, hogy tudnám, mit 
vesztettem. Ugy rémlett, a szörnyű félreértés a tó partján történt, itt cseréltem 
lelket, s ha ide visszatérek, mint könnyelműen elhagyott szerelmest ölelhetem 

11 Uo. 82. 
12 Uo. 82—83. 
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magamhoz igazi életemet."13 A titokzatos tavat és a valódi emberi énjét 
kereső pesti fiatalember nosztalgikus életérzése a modern irracionalizmus 
hívását követi, s innen tulajdonképpen nem is kellene hosszú utat megtennie, 
hogy elérkezzék a szürrealisták világmagyarázataihoz. 

A nosztalgikus önkeresés motívumaira épült regény végül mégsem 
Jung bölcseleti fogantatású pszichológiáját állítja az írói koncepció tengelyébe, 
hanem egy másik modern lélektani irányzatot: a Freud által kidolgozott 
pszichológiát. Az Alvajárók hőse úgy próbál szabadulni életének szomorú 
terheitől, sőt a rákényszerült szereptől, hogy a testi szerelem karjába veti 
magát. Azok a szerelmi kapcsolatok, amelyeket először a vendéglőben meg-
ismert kenyereslánnyal, majd a jó társaságbeli Ellával kezdeményezett, valójá-
ban menekülést jelentenek önmaga elől. Hasonlóképpen menekülés az a 
szerelem, amely közte és barátjának menyasszonya, a szűzies Karola között 
szövődik, s végül boldogtalan házassághoz vezet. Ez a házasság nem is lehet 
más, Jékely Zoltán korabeli kritikája szellemesen állapítja meg róla: „egy 
neuraszténiás Daphnis és egy hisztériás Chloé Huxley tollára való szerencsét-
len kimenetelű szerelmi kalandja".14 A földi szerelmet az égi szerelem követi, 
igazi megnyugvást azonban egyik sem képes hozni, a regényhős személyisége 
nem tudja visszaszerezni azt a megnevezhetetlen boldogságot, amelyre a 
tudat kontrollja alól kiszabaduló személytelen ősképek emlékeztetik. Vi-
szonylagos megnyugvás csupán akkor tölti el, midőn tudomására jut, hogy 
feleségének rövidesen gyermeke lesz: valójában egy ősi és elemi biológiai 
optimizmus lesz úrrá a boldogtalan fiatalember lelki konfliktusain, s oldja 
fel a történet érzelmi feszültségeit. 

Az Alvajárók hősének szerelmi és általában emberi kapcsolatai új 
motívumokkal, következésképp új epikus minőséggel egészítik ki a regény 
önkeresésre és önelemzésre épülő, erősen szubjektivista koncepcióját. Berecz, 
a hivatali aligazgató, aki kezdetben rigorózus puritanizmussal itéli el re-
gényhősünk és Ella szerelmi kapcsolatát, hogy később maga csábítsa el az 
elhagyott nőt, s váljék valami önpusztító hedonizmus egyszerre ijesztő és 
komikus képviselőjévé, ugyanúgy a szatíra eszközeivel ábrázolt figura, mint 
Guszti, az őrültekháza orvosa, aki luciferi cinizmussal hirdeti az egyéniség 
minden morális tilalomra fittyet hányó megvalósításának tanát, s akinek 
szerencsétlen menyasszonya, Karola utóbb regényhősünk felesége lesz. 
Mindkettőjük alakja abban a groteszk képet adó görbe tükörben jelenik 
meg, amely Pirandello színpadáról vagy Kolozsvári Grandpierre Emil előző 
regényeiből ismerős. Ez a görbe tükör nem egyszerűen kártékony társadalmi 
típusok, esetünkben egy emberi formáját vesztett bürokrata vagy egy amo-
rálisan cinikus életélvező leleplezését szolgálja, hanem az emberi lény, illetve 
az emberi társadalom lényegi képtelenségének pirandellói bölcseletét is 
kifejezi. 

Kolozsvári Grandpierre Emil regénye ugyanis már-már az abszurd 
irodalom sötét pesszimizmusával tekint az emberi lény tulajdonságaira és 

13 Uo. 83. 
14 Alvajárók. Protestáns Szemle 1939. 223—224. 
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törekvéseire, kegyetlen káosznak érzi az emberi társadalmat, és semmiféle 
reményt sem lát az emberi kapcsolatok képtelen szövevényei között, leg-
feljebb, mint mondottuk volt, a biológiai lét önkénytelen optimizmusát ismeri 
el. Ezt az ideiglenes meggyőződését viszont nem tudja eléggé kifejezésre 
juttatni művészileg: ábrázolásmódjában a szürke szín árnyalatai uralkodnak. 
Az Alvajárók valóságképe és társadalomrajza éppen ezért eléggé vértelen, 
az események meglehetősen vázlatosan haladnak előre, s a regénynek inkább 
atmoszférája, mint cselekménye van: valójában ennek az atmoszférának a 
gondos írói kialakításában rejlik egyetlen érdeme. Ezt az érdemét vették 
észre és méltányolták korabeli kritikusai is: „a félig múltban élés — állapítja 
meg Halász Gábor — elhomályosítja a valóságot"15; „az Alvajárók lényege 
— jelenti ki Kádár Erzsébet — egy különös atmoszféranyomás és egy súlyo-
sabb levegőrétegben tévelygő bolygó; nem a mienk. Földje tömörebb, delejes; 
a regény hősei ugy járkálnak a pesti utcán, mintha óriás légoszlop nyomná 
vállukat."16 A regény hőse valóban sűrű atmoszférában, kegyetlen nyomás 
alatt, nem egyszer szorongásos félálomban próbálja valahogyan rendbe 
hozni életét és önmagát. „Ugy éreztem — hangzik a könyv első mondata —, 
hogy a vak sötétségben óriási madár száll felém. A levegő meghullámzott 
láthatatlan szárnya suhogásától. Mindegyre szükülő körökben keringett 
fölöttem, aztán hirtelen lecsapott s körmét szemembe vájta . . ,"17 Gyakran 
támad olyan érzése, mintha bizonytalanul lebegne a valóság fölött vagy 
valami ismeretlen világ szakadékaiban: „Félálomban az a sajátságos benyo-
más kerített hatalmába, mintha kiszakadnék önmagamból, s m'nt a pára, 
kóválygó lebegéssel utrakelnék";18 „Mintha ingoványban élnék, m ;nden 
lépésem süppedés volt, a lidérces gomolygásban, ami körülvett, semmi 
világosan megkülönböztethető, semmi végleges, semmi állandó nem tünt 
föl f . . . ) Megteltem félelemmel, riadt tanácstalansággal, s mint bizonytalanul 
ingó árny, elvegyültem a többi árnnyal."19 

A történet nyomasztó légköre, a főhős éber álmai, gyötrelmes hallu-
cinációi és nehéz szorongásai közelítik a fiatal Grandpierre művét a szür-
realisták megoldásaihoz. A súlyos atmoszféra mégsem szabja meg teljes 
mértékben a regényvilágot, az ironikus jellemrajzok, a cselekmény groteszk 
mozzanatai minduntalan megakadályozzák az Alvajárók szorongásos lég-
körének maradéktalan kibontakozását, mintha irója végül is nem döntött 
volna abban, hogy az atmoszféra kialakításának vagy az ironikus jellemta-
nulmányoknak adjon nagyobb szerepet. A regény ilyen módon sajátos epikai 
hibrid marad, amelyben a különféle forrásokból — a társadalomkritikai 
realizmusból, a pirandellói groteszkből, a harmincas évek ironikus intellektu-
alizmusából, sőt a szürrealisták kezdeményezéseiből — származó szemléleti 
formák és ábrázoló módszerek nem alkotnak szerves vegyületet. Valamikép-
pen a regénykoncepció egyik alkotó eleme sem képes igazán kifejlődni és 

15 A század gyermekei. Nyugat 1939. II. 108—109. 
16 Alvajárók. Nyugat 1939. I. 338—339. Vö. Lovass Gyula: Alvajárók. Napkelet 1939. 

2. sz. 159—160., Rónay György: Új magyar regények. Vigilia 1939. 153—155., Vita 
Zsigmond: Alvajárók. Erdélyi Helikon 1939. 225—226. 

17 Alvajárók. 5. 
18 Uo. 14. 
» Uo. 125. 
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valódi epikai feladatot betölteni. A szereplők egymás közötti viszonya például 
szinte mértani tervek szerint alakul, s ebben mintha a biztos lélektani megala-
pozás, illetve a határozott szerkesztés igénye érvényesülne. A regényszerkezet 
központjában az egyes szám első személyű főhős áll, egyik oldalán Erósz 
két képviselője: Ella és Karola, másik oldalán a Társadalom két szóvivője: 
Berecz és Guszti foglal helyet, ugyanakkor Berecz kapcsolatban van Ellával, 
Guszti pedig Karolával. Mind a négyen jól megfogalmazható szerepet tölte-
nek be abban a neuraszténiás világban, amely a főhős körül kialakul; mint 
láttuk, az asszonyok a földi, illetve az égi szerelmet, a férfiak az embertelen 
merevséget, illetve az erkölcstelen szabadosságot képviselik. Ez a túlságosan 
is kiszámított rendszer igazából nem engedi érvényesülni a szerző lélekábrá-
zoló és társadalomkritikai képessegeit, éppen a regény „alaprajzának" geo-
metrikus szervezettsége okozza, hogy a főhős körül kerengő figurák nem 
igazi emberek, hanem pusztán egy absztrakt rendszer jelképei. 

Végül is az Alvajárókban az írói szándék és az írói alkat került szembe 
egymással: a benső hajlamai szerint racionalista író a modern irracionalizmus 
egy változatával tett kísérletet, azt a szemléletet és művészi formát azonban, 
amely az átmenetileg felvállalt gondolati konstrukciónak megfelelt volna, 
nem volt képes töretlenül érvényesíteni. Ezek a szemléleti ellentmordások 
okozták a regény művészi kudarcát, majd a továbbiakban azt, hogy A sár-
gavirágos leány szintén csekély esztétikai eredménnyel járó kísérlete után 
Kolozsvári Grandpierre visszatért a maga eredendő racionalizmusához és 
realista módszeréhez. Hamarosan tudatossá vált benne, hogy munkájában 
elsősorban az értelem rendező elvét kell figyelembe vennie, s ragaszkodnia 
kell a józan ész kartéziánus hagyományaihoz. Halász Gábor esszéíróegyéni-
ségét elemezve félig-meddig már saját eszényeiről tett vallomást: „egyetlen, 
minden mást maga alá gyűrő vágy hatja át: az öntudat világos körébe vonni, 
az értelem hajthatatlan törvényei szerint elrendezni mindent, ami látszólag 
homály, érthetetlenség, ellentmondás".20 Ezt a feladatot vállalta magára 
analitikus esszéregényeiben, a Tegnapban (1942) és a Szabadságban (1945), 
mind a kettőben, Bóka László szavai szerint, „a magyar középosztály ön-
ismeretének breviáriumát" írta meg.21 

Az analitikus esszéregény, mint írói módszer, a sajátosan magyar, 
illetve Kelet-európai valóság ábrázolását szolgálta, ezt szolgálhatta volna 
különben, siker esetén, a szürrealista motívumokkal átszőtt regény is, az 
ábrázolási mód, amellyel az Alvajárók tett kísérletet. A magyar próza ugyan-
is, Kolozsvári Grandpierre Emil meggyőződése szerint, általában olyan 
társadalmi valóságot mutat be, amely nélkülözi a cselekvő embereket, azokat, 
akik tetteik révén gyakorolnának befolyást e társadalcm alakulására, s cse-
lekvő módon tudják irányítani saját emberi sorsukat. Regényirodalmunk 
igen gyakran szem elől tévesztette ezt a történelmileg kialakult helyzetet, 
s ahelyett, hogy megkereste volna az eredményes cselekvést nélkülöző, kö-
vetkezésképp „antiepikus" társadalmi valóság ábiázolásának érvényes módo-
zatait, úgy tett, mintha megtalálta volna a cselekvő hősöket, s megpróbált 

20 Egy korszerűtlen író. Halász Gáborról. In: Legendák nyomában. 99—100. 
21 Kolozsvári Grandpierre Emil: Protestáns Szemle 1941. 130—134. 
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eseményekben gazdag történeteket teremteni egy valójában antiepikus va-
lóság talaján. A magyar regény, legalábbis huszadik századi fejlődése során, 
a nyugat-európai irodalmaktól tanult, csakhogy a társadalmi valóság eltérő 
szerkezete következtében nem volt képes és nem is lehetett képes funkcio-
nális módon alkalmazni a birtokba vett technikát. „Kisebb-nagyobb tehetsé-
geink — állapította meg Kolozsvári Giandpierre — sorra elvéreztek a meg-
oldás keresése közben. Regényirodalmunk története voltaképpen elkeseredett 
küzdelem az epikával, következetesen kátyúba feneklő kísérlet regényt te-
remteni egy természeténél fogva antiepikus nyersanyagból, amelynek moz-
dulatlansága tanácstalanná teszi, megbénítja az írót, aki szorultságában hol 
ilyen, hol amolyan fogásokhoz folyamodik, hogy megvalósíthassa a csaknem 
lehetetlent. ( . . .) Látszatra sok realista regényünk van, ám ha az olvasó nem 
elégszik meg külsőségekkel, előbb-utóbb észreveszi a kiegyenlíthetetlen 
ellentmondást a nyersanyag és az epikai forma között."22 

A nem-cselekvő társadalom epikus ábrázolásának számos lehetősége 
van: ilyen a Krúdy Gyula munkásságával jelezhető impresszionista regény, 
amely számos vonását tekintve már a szürrealisták eredményeivel érintkezik, 
ilyen az a kelet-európai „panorámikus" regény, amely a társadalom életét 
egymás mellé állított epikus epizódokban, mintegy „mellérendelő" módon 
mutatja be, s amelynek legjobb példája, Kolozsvári Giandpierre felfogása 
szerint, Babits Mihály Halálfiai című munkájában szemlélhető, illetve ilyen 
ez az analitikus „esszéregény", amelynek kialakításába a fiatal magyar író 
fogott. Az esszéregény kommentárokkal és esszészerű elemekkel lazítja fel 
a cselekmény menetét, ezeket azonban nem egyszerűen betétként alkalmazza, 
hanem a regénystruktúra szerves alkatrészeként. Nem elégszik meg azzal, 
hogy bemutatja a közéleti vagy egyéni mulasztások következményeit, arra 
is választ keres, hogy valójában mi okozta a társadalom vagy az egyén tehe-
tetlenségét, a megnevezett mulasztásokat. Az analitikus esszéregény szünte-
lenül vallatóra fogja az ábrázoltakat: a regényalakok magatartását és a társa-
dalmi közeg belső törvényszerűségeit. Az antiepikus valóság és a cselekvés 
nélküli hősök adekvát írói ábrázolását, Kolozsvári Grandpierre szerint, 
elsősorbBn ennek az esszéregénynek a műfaji keretei között lehet elvégezni. 
„A közvetlen ábrázolás eszközeivel — fejti ki — azaz cselekménnyel — 
megoldhatatlan feladat ezeknek az alakoknak a lényegéhez féikőzni. Egyetlen 
mód kínálkozik: az elemzésé. Minél inkább eltávolodik a tett a szándéktól, 
minél aránytalanabb e két elem viszonya egymáshoz, azaz ha sok a szándék, 
sok a készülődés, de kevés a tett, annál bőségesebb hely illeti meg a regényben 
az elemzést."23 Ezt az elemzést végzi el analitikus esszéregényeiben: a Tegnap 
és a Szabadság lapjain. 

A kommentárokkal és elemzésekkel kiegészített epikus szerkezet két 
nagyobb irodalmi áramlattal is összekapcsolja a modern magyar regényíró 
törekvéseit: egyszerre folytat egy nagymultú hazai epikus hagyományt és 
veszi fel az összeköttetést a világirodalom korszerű áramlataival. Elbeszélő 
prózánknak ahhoz az örökségéhez ragaszkodik, amelyet valószínűleg leginkább 
nemzeti epikus hagyományunknak tekinthetünk: a régi magyar emlékírók 
22 Küzdelem az epikával. Széljegyzetek a „Halálfiai"-ról. In: Utazás a valóság körül, 92. 
23 Uo. 103. 
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— Bethlen Miklós, Kemény János, Tótfalusi Kis Miklós, Árva Bethlen Kata, 
Apor Péter, Cserei Péter és mások — memoárjainak kommentárokkal, val-
lomásokkal, értekezésekkel bővített epikus szerkezetéhez igazodik, ahhoz 
a nemes tradícióhoz, amelyet igen nagy becsben tartott Kolozsvári Grand-
pierre Emil, akárcsak az egész „esszéíró nemzedék". A modern esszéregényre 
másfelől a korabeli világirodalomnak az az irányzata hatott, amely szintétikus 
rendbe kívánta foglalni az epikus ábrázolást és az értekező fejtegetést: nyil-
vánvalóan Proust, illetve Thomas Mann kezdeményezéseire gondolok. 
Rájuk hivatkozva sürgette Kolozsvári Grandpierre is a magyar regény in-
tellektuális gazdagítását, azt, hogy az epikus szerkezetbe szerves módon épül-
jenek be az analitikus értekező próza eredményei. Rájuk hivatkozott, illetve 
azokra a magyar írókra: Babits Mihályra, Kosztolányira, Szerb Antalra, 
Németh Lászlóra, Sőtér Istvánra, akik maguk is az ábrázolást és az elemző 
gondolkodást tudták egységbe foglalni. A magyar regény, a felfogás szerint, 
ha vállalni képes a kommentálás, az elemzés és az értelmezés nagy gondolati 
fegyelmet kívánó munkáját, egyszerre talál rá a maga természetes hagyomá-
nyaira és alakít ki kapcsolatokat a világirodalmi fejlődés eleven áramlatai-
val. 
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